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خفايا
خفايا

الم�شنوق يدافع عن الحريري� ...أو ّ
يقدم نف�سه بدي ًال عنه؟

مبادرة الرئي�س بري
لحماية �أمن البلد!

 هتاف دهام
*

 أسامة العرب

في خض ّم حياتنا اليوميّة ،ال يتسنّى ألغلبنا أن ينظر إلى بعض
المسائل المصيرية أو أن يتف ّكر في قضايانا الوطنية ،في حين
�س بمصالحنا المعيشية.
أنّ تلك األم ��ور تتعلق بنا جميعاً ،وت�م� ّ
لذلك فإنّ سلّم قيمنا ،هو عمود مجتمعنا الفقري الذي نحن بحاجة
إلى أن نتوافق عليه ،وهو يدور اليوم حول انتخاب الرئيس أو تجديد
أي سلوك سلبي مغاير يجافي القواعد
الدم بالمجلس النيابي ،فيما ّ
الخلقية ويسفر تباعا ً عن تشويه ُمحيّا البلد ومالمحه .أما انتظار
الحلول الدولية لألزمات ،أو التعويل على تسويات خارجية تأتي
ضمن إطار مؤتمر دولي ُيعقد في الخارج ،فهذا األمر يبدو أقرب
للخيال منه للحقيقة ،ال سيما أنّ لبنان يتعرض أص ً�لا لضغوط
سياسية ومالية تمارس على بعض مك ّوناته السياسية.
�ج��ل ل��رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري ب��أن��ه صاحب
فيما ُي�س� ّ
المبادرات للخروج من األزم��ات كلّما تحولت األم��ور إل��ى مصدر
تهديد لالستقرار والوحدة وميثاق العيش المشترك.
فالرئيس بري هو من أطلق طاولة الحوار الوطني في العام ،2006
وه��و َم��ن وض��ع السيناريو المحلي لتسوية ال��دوح��ة ع��ام ،2008
وهو من أخرج الحكومة الحالية من مأزق تشكيلها .وها هو اليوم
أيضا ً يحاول إخراج االنتخابات الرئاسية من مأزقها ومن الطريق
المسدود الذي وصلت إليه ،وذلك بعد ما تأكد من أنه ال انفراجات
ف��ي األف��ق المنظور ،ال على المستوى الداخلي وال على مستوى
ملحة
المعادالت والتوازنات اإلقليمية .وبالتالي ،فإن الحاجة باتت ّ
لكسر هذه الحلقة المفرغة من الجمود والمراوحة ،عبر خلط جديد
لألوراق وإعادة ترتيب لألولويات.
ولهذا طرح الرئيس بري مبادرة تقوم على ثالثة خيارات ،الخيار
األول هو أن يت ّم االتفاق على قانون انتخابي جديد يت ّم تحديد أسسه
وطبيعته ،وعلى هذا األس��اس يت ّم تقصير والي��ة المجلس النيابي
الحالي ،ومن ثم تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة بتع ّهد أن تمضي
إلى جلسة النتخاب الرئيس في أول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب
المجلس.
أما الخيار الثاني فهو الذهاب إلى االنتخابات النيابية وفق القانون
النافذ حاليا ً وهو قانون  ،1960وعلى أن يتم أيضا ً تقصير والية
المجلس واعتماد اآللية السابقة نفسها بغية انتخاب رئيس جديد
للجمهورية .أما الخيار الثالث فهو الذهاب إلى دوحة جديدة لكي
ُتستحضر على الطاولة كل الملفات العالقة من الرئاسة إلى قانون
االنتخاب إل��ى الحكومة .وق��د نالت المبادرة منذ لحظاتها األولى
تأييد النائب وليد جنبالط وحزب الله ورئيس الحزب الديمقراطي،
والحزب السوري القومي االجتماعي ،ورئيس تيار المردة سليمان
فرنجية ،والنائب ميشال المر ،كما أنّ التيار الوطني الحر أعلن عن
قبوله بالمبادرة ،مر ّكزا ً على ما أسماها التمثيل المسيحي القوي
والوازن كمعيار لالنتخاب.
كما أنّ مبادرة الرئيس بري جاءت في وقتها المناسب ،ال سيما
أننا دخلنا في العام الثالث من الفراغ الرئاسي ،وبالتالي فال يستطيع
أحد أن يرفضها ،وإال فإنه سوف يتّهم بالتعطيل .كذلك فإنّ شبه
الشلل الذي يصيب الحكومة والمجلس النيابي لم يعد مقبوالً بتاتا ً
االستمرار فيه ،وال التعايش معه ،خصوصا ً أنّ المأزق السياسي
التوافق
يتع ّمق أكثر فأكثر ،والفروق كبيرة وحادّة ،ومساحات
ضيقة ج��داً .ففي الثالثاء الماضي استبعد كافة المواطنين نهائيا ً
إمكانية توصل ال�ن��واب إل��ى صيغة مشتركة بين اق�ت��راح الرئيس
بري المقدّم من النائب علي بزي ( 64أكثري و 64نسبي) واقتراح
المستقبل والقوات والتقدمي ( 68أكثري و 60نسبي) ،هذا عدا عن
اإلحباط الذي خيّم على األجواء بسبب الخالفات المتعلقة بتقسيم
الدوائر ،ال سيما في محافظة جبل لبنان ودائرتي عاليه والشوف،
وبسبب مطالبة الكتائب أيضا ً باعتماد قانون الدائرة الفردية (128
دائرة مصغرة) ،وتباين آرائهم مع التيار الوطني الحر وحزب الله،
اللذين طالبا بدورهما بوجوب تطبيق النظام النسبي وجعل لبنان
دائرة واحدة ،أو اعتماد النسبية في المحافظات .وهكذا تأكد الجميع
من أن حسم هذه الملفات الرئيسية بحاجة إلى قرار سياسي كبير،
وهذا ما عزّز وجهات نظرهم بوجوب إيالء جلسة الحوار الوطني
ومبادرة الرئيس بري كامل اهتمامهم.
وم��ن ه��ذا المنطلق ،ف��إن م�ب��ادرة الرئيس ب��ري تعتبر المبادرة
الوحيدة الجدية وذات القيمة بمضمونها ،ألنها تهدف لتحصين
ساحتنا الداخلية من خالل تشكيل شبكة أمان سياسي واجتماعي
داع �م��ة للجيش وال �م �ق��اوم��ة ف��ي ال �ت �ص��دي ل�ل�إره��اب الصهيوني
والتكفيري ،ورافضة للتوطين بكافة أشكاله ،على أن يت ّم ذلك عبر
إفساح المجال أمام القوى السياسية إلعادة تكوين السلطة بدءا ً من
المجلس النيابي وصوالً إلى رئاسة الجمهورية ،وذلك حتّى تستعيد
بعدها المؤسسات الدستورية األخرى نضارتها وعافيتها وتنتظم
معها دورة الحياة السياسية في البالد.
ولذلك ،فإننا بأمس الحاجة اليوم إلى مالقاة المبادرة بأجواء
وبحس
صادقة ونيات مخلصة وبإرادات وطنية وبمسؤولية كبيرة
ّ
سليم من أجل أن نحسن القراءة مرة جديدة في كتاب واحد ،كما أن
وطننا يستدعي منا جميعا ً أن نتنازل عن كل الحسابات الصغيرة
وعن كل التفاصيل الضيقة من أجل أن يبقى وطنا ً للعزة والشهادة
والمقاومة والكرامة والحرية واالستقالل .كما أنه من المالئم أن
نتو ّقف عند أهمية حجب االهتمام حول تقاسم الحصص السياسية
والطائفية ،إضافة إلى اعتنائنا بالوحدة الوطنية ،وتوجيهنا السكة
نحو التخطيط السليم لتشييد الدولة تشييدا ً صحيحا ً في القطاعات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة.
وق��د يتع ّرض ال�ح��وار عند قيامه لضغوط خارجية م��ن شأنها
أن تش ّوهه وتفشل مساعيه ،بيد أنّ هذا الخطر يعتبر من معطيات
األزم��ة وعوارضها ،وم��ا هو إال ج��زء من اللعبة السياسية .ولكن
بمجرد أن نسلّم بأنّ مشكالتنا داخلية وخارجية في آن ،نستطيع أن
نبدأ بالتفكير بحلول مثمرة .كما أنّ الواقعية السياسية تفرض حكما ً
من كافة القوى التوصل إلى تسوية توافقية تؤ ّمن للبنان الح ّد األدنى
تصب في مصلحة أحد.
من االستقرار ،ال سيما أنّ الفوضى ال
ّ
ومن البديهي أنّ الح ّل السياسي لألزمة يكمن في إجراء انتخابات
نيابية مب ّكرة ،تهدف للتوافق مستقبالً حول شخص الرئيس .لهذا،
تسجل لمبادرة الرئيس ب��ري ب��أنّ كافة القوى
ف��إنّ أول إيجابية
ّ
السياسية التمست بأنّ كلمة الس ّر المتعلقة بالملف الرئاسي شارفت
على الصدور .وهذا ما لمسناه أيضا ً في السابق عندما تبنّت القوى
السياسية كافة ترشيح شخصين من قوى الثامن من آذار ،في حين
كان هذا األمر محظورا ً بالسابق ،وكان التوجه وقتها صدامياً.
من ناحية أخرى ،فإنّ االهتمام الدولي مؤخرا ً بموضوع الرئاسة
األولى بات على أشدّه ،ال سيما أنّ مستوى الزيارات الرفيعة الوافدة
إلى لبنان لم نشهد لها مثيالً من قبل ،فيما يتزامن ذلك مع حملة
شرسة تمارس على المقاومة ،بغية جعلها تستسيغ فكرة الرئيس
الحيادي الخارج عن اصطفافات الثامن من آذار.
ولذلك ،نخشى ما نخشاه في المستقبل القريب ،من أن يكون
هنالك مشروع فتنوي خارجي ّ
مبطن للبنان ،يهدف لضرب وحدته
الداخلية وصيغة العيش المشترك ف�ي��ه ،بغية جعله يتخلّى عن
سياساته الداعمة للعمل المقاوم .ولهذا ،فإننا نث ّمن حكمة الرئيس
ب��ري الرامية للسعي لتقريب المسافات بين ساسة لبنان حول
قضايانا المصيرية ،خصوصا ً لناحية ضرورة االتفاق المسبق على
تبني كافة الفرقاء لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة ،بمن فيهم
الرئيس الجديد ،ذلك أنّ أمن البلد فوق ك ّل اعتبار ،حفظ الله الرئيس
بري رجل المهمات الصعبة.
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
ّ

لم تر ّمم عودة سعد الحريري ما يجب ترميمه داخل
ت�ي��ار المستقبل .ل��م ينجح ف��ي تسوية ال�ت�ص��دع القائم
بين قيادات الصف االول .اتخذت العالقة على مستوى
منحى ان�ح��داري�اً ،وانتهت بتمرد وزي��ر العدل
الصقور
ً
المستقيل أش��رف ريفي على رأس ال�ه��رم ف��ي القيادة،
وخ��وض��ه ان�ت�خ��اب��ات بلدية ف��ي وج�ه��ه ،وج�ه��ت نتائجها
ضربة قاضية وموجعة في مرمى وادي بو جميل.
ه��ل اس �ت��دع��ى ان �ت �ص��ار ال� �ل ��واء ف��ي ع��اص �م��ة الشمال
إطاللة من وزير الداخلية نهاد المشنوق؟ وكان قد وعد
األخير خالل مؤتمره الصحافي لتقييم نتائج انتخابات
طرابلس ،المهتمين بهذا ال�ش��أن بإطاللة قريبة لتقييم
ما حصل .انتظر أربعة أيام وخرج أول أمس في حديث
تلفزيوني ،خاصا ً وزير العدل المستقيل برسائل من كل
حدب وصوب .تع ّمد امتصاص نتيجة انتخابات طرابلس
و «التفخيت» م��ن انتصار الجنرال ووض�ع��ه ف��ي حجمه
الحقيقي من منظار الوزير البيروتي .قام بحركة التفافية
نقلت الكرة التي بدأت في طرابلس إلى سياقات مختلفة
عما يريده ريفي .لفت إلى مسألة أساسية وهي استثمار
تيار الحريري للدم في مسيرته السياسية خالل السنوات
الماضية .وه��و إذ دان ري�ف��ي على اس�ت�م��رار سعيه في
استثمار «الشهادة» في العمل السياسي ،فإنه كان يدين
التيار الحريري بأكمله من خالل دعوته إلى التوقف عن
هذا االستثمار.
لكن ماذا عن رئيس المستقبل والسعودية في مغزى
كالمه؟ وهل يمكن للمشنوق أن يكون أقر بهذا الكالم الذي

لم يسلم منه السعوديون والبريطانيون واألميركيون
بمعزل ع��ن ال �ح��ري��ري؟ َم��ن م�ثّ��ل ف��ي إط�لال�ت��ه؟ م��اذا عن
سقف الهجوم والحديث عن المملكة بهذه الطالقة؟ وإلى
َمن يستند؟
ل��م ي��أت ك�لام «أب��و ص��ال��ح» م��ن ف ��راغ .أع ��ادت مواقفه
السياسية ،كما تقول مصادر مقربة منه ،رسم صورة
المشهد من خلفية مركزية قيادة الحريري للتيار .فهو
ح��اول أن يثبت أن اللعبة السياسية ف��ي لبنان ليست
محلية محضة وأن القرارات التي اتخذها تياره بشخص
ال �ح��ري��ري بترشيح ال�ن��ائ��ب سليمان فرنجية للرئاسة
وع��وق��ب عليها م��ن قبل جمهور طرابلس والشمال هي
قرارات خاضعة العتبارات أكبر منّا .جزم أن حزبه جزء
من لعبة إقليمية ودولية تفرض عليه خيارات ومواقف
ال يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة األسبق ،بقدر ما
يتحملها حلفاؤه اإلقليميون.
ل �ك��ن ه��ل ص �ح��ت م �ق��ول��ة ح ��زب ال �ل��ه ع��ن أن الفريق
السياسي المستقبلي يعمل بأجندة خارجية ويتلقى
أوامر خليجية؟
تؤكد مصادر مطلعة في  8آذار أن المقابلة التلفزيونية
أظهرت انشقاقات حقيقية داخل التيار األزرق .بعد زلزال
ريفي مثّل كالم المشنوق جرأة وتجرؤا ً على الشيخ سعد
وصل إلى حد تحطيم الهالة الوطنية واالستقاللية التي
أضفاها على نفسه وت �ي��اره خ�لال ال�س�ن��وات الماضية.
كشف وزير الداخلية الكثير من حقائق كان تيار المقاومة
يؤكدها في الفترة الماضية ،بينما كان اإلع�لام الخصم
يحاول تمييعها .ص� ّور المشنوق في مقابلته الحريري
بأنه ليس رجالً معتدالً بطبعه ،وأن خطواته «االنفتاحية»
لم تكن منطلقة من ذاته ،وإنما ُفرضت عليه فرضاً ،وهو

بري يلتقي نائب وزير الخارجية الإيطالي
والقائم بالأعمال الأميركي ووفد ًا تربوي ًا

بري متوسطا ً وفد مؤسسات أمل التربوية
إستقبل رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ،في عين التينة ،القائم
باألعمال األميركي السفير ريتشارد
جونز وع��رض معه التطورات في
لبنان والمنطقة.
ثم استقبل وف��دا ً من الخارجية
اإلي��ط��ال��ي��ة ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي��ن��س��ي��ن��زو أم��ن��دوال

(حسن ابراهيم)
والسفير اإليطالي ماسيمو ماروتي،
وج���رى ع��رض ال��وض��ع ف��ي لبنان
والتطورات اإلقليمية.
وك����ان ب����ري ال��ت��ق��ى وف�����دا ً من
مؤسسات «أمل» التربوية برئاسة
ال��دك��ت��ور رض��ا س��ع��ادة والتالمذة
ال��ذي��ن ف���ازوا ب��ع��دد م��ن البطوالت
والجوائز في نشاطات مختلفة.

وأك��د ب��ري «أننا يجب أن نعول
على هذا الجيل الجديد الذي نتطلع
إلى أن يقوم بالدور الذي يساهم في
تقدم ازدهار البلد ،فال شيء يعادل
العلم والرياضة ألبنائنا الذين علينا
أن نوفر لهم ك ّل الدعم والمساعدة
إلح�����راز ال��م��زي��د م���ن اإلن���ج���ازات
والبطوالت».

الراعي :ال�شعب هو خال�ص لبنان
هنأ البطريرك ال��م��ارون��ي الكاردينال ب��ش��ارة الراعي
«المجتمع المدني اللبناني ال��ذي أج��رى بشكل حضاري
انتخابات المجالس البلدية واالختيارية في جميع المدن
والبلدات والقرى».
ورأى الراعي خالل رعايته حفل تخريج فوج اليوبيل
الفضي في معهد مار أنطونيوس التقني في الخالدية ـ قضاء
زغرتا «أنّ خالص لبنان يأتي من الشعب ،من المجتمع
المدني .ولسنا نرى من مخرج لخالص لبنان إال بتماسك
مجتمعه المدني ،وبالمطالبة الدائمة بتكوين الدولة القادرة
بك ّل مؤسساتها وبتحريرها من حالة الرهينة ،وبسيادتها
على الجميع ،فال يعلو عليها أحد».
وتوجه إل��ى الطالب قائالً« :لبنان العزيز يحتاج إلى
سواعدكم للنهوض من كبوته ،وإلى إخالصكم له وتفانيكم
في سبيله .إنه يمر في مرحلة سياسية واقتصادية وأمنية
دقيقة ،متأثرا ً بأزماته الداخلية وباألحداث الدامية اآلخذة
ف��ي ه��دم دول م��ن ال��ش��رق األوس���ط ،تحت اس��م «مشروع
شرق أوسط جديد» .وقد ظهرت تباشير هذا المشروع في
الحروب المذهبية ،وتصاعد الحركات األصولية ،وسيطرة
المنظمات اإلرهابية ،وهدم الدول وفكفكة أوصالها .ورأينا
نتائجه في قتل األلوف وتهجير الماليين من السكان اآلمنين،
وهدر القدرات المالية وهدم المنجزات الثقافية واإلنمائية
واالقتصادية».
وأض��اف« :كنا نود ،في هذا الجو المحموم والهدام في
المنطقة ،أن تمارس الجماعة السياسية عندنا واجبها في
إدارة شؤون البالد بشكل أوعى ومسؤول ،ينسجم مع معنى

وجودها ومبرره الذي هو إستعمال السلطة الشرعية من
أجل الخير العام ،أي تأمين مجمل أوضاع الحياة اإلجتماعية
واإلقتصادية والثقافية والخلقية والسياسية ،التي تمكن
المواطنين والعائالت والمجموعات من تحقيق ذواتهم
تحقيقا أكمل .فالممارسة السياسية فن يتناول تنظيم الحياة
العامة في مقتضياتها اليومية ومتفرعاتها ،وتنظيم الدولة
في نشاطها الداخلي إدارة وأجهزة ومخططات ومشاريع في
ميادين اإلقتصاد واإلجتماع والتشريع والثقافة ،وفي نشاطها
الخارجي على صعيد العالقات مع الدول في ما تبرمه من
إتفاقيات وتعزيز محبة الوطن وتراثه ورموزه وتاريخه».
وتسائل الراعي« :هل من مواطن لبناني مخلص للبنان لم
يجرح أول من أمس في صميم كرامته الوطنية ،عندما رأى
أقل من ثلث نواب األمة يحضر إلى الجلسة األربعين النتخاب
رئيس للجمهورية ،وفي األسبوع األول من السنة الثالثة
لفراغ سدة الرئاسة األولى؟ وكأنّ البالد مثل سفينة من دون
ربان تتقاذفها العواصف والرياح .ينبغي على السادة النواب
أن يتصالحوا مع أنفسهم كنواب يعود لهم أول وأشرف
واجب دستوري هو انتخاب رئيس للبالد ،وأن يتصالحوا
مع الشعب ال��ذي أوكلهم على تولي شؤونه العامة ،وأن
يتصالحوا مع الدولة ويسهروا على إحيائها وتحريرها من
حالة الرهينة لهذا أو ذاك من النافذين».
وفي نشاطه ،التقى الراعي ،رئيس الحكومة الفرنسية
السابق فرانسوا فيون على رأس وف��د نيابي فرنسي،
وجرى عرض األوضاع محليا ً وإقليمياً .كما استقبل وزير
العدل المستقيل أشرف ريفي.

ّمتكي وح ّمود يبحثان دعم الفكر المقاوم الوحدوي

حمود مجتمعا ً إلى متكي والوفد
استقبل رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ
ماهر حمود في مكتبه في بيروت أمس ،وزير الخارجية
اإليرانية السابق منوشهر متكي مع وفد مرافق ،وجرى

الحديث عن «دور االتحاد العالمي لعلماء المقاومة في
دعم الفكر المقاوم الوحدوي الذي تحتاجه االمة» ،بحسب
بيان لمكتب حمود.

لفت نائب مخضرم
إلى أنّ ما قاله
وزير الداخلية نهاد
المشنوق لن يكون
كالما ً عابراً ،خاصة
أنه موثق بالصوت
والصورة ،وبالتأكيد
سيكون له ما
بعده ،ال سيما على
صعيد عالقات تيار
المستقبل بالقيادة
السعودية وتف ّرعاتها،
بما يزيد من آثار
األداء العشوائي الذي
يدفع ثمنه حتى اآلن
فريق معيّن داخل تيار
المستقبل ،فيما لم
يستبعد النائب المشار
إليه أن تدور الدوائر
ليشترك الجميع في
دفع الثمن...

ف��ي داخ�ل��ه ال ي�ق� ّل ت�ط��رف�ا ً ع��ن ال�ت�ي��ارات السلفية ،سواء
ف��ي م��ا يتعلق ب��ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة أو ف��ي ال�ع�لاق��ة مع
المقاومة .وبأسلوب أقرب إلى «الخبث» استهزأ بضعف
ال�ح��ري��ري ،فهو ين ّفذ اإلم�ل�اءات بحرفيتها م��ن دون أن
يعترض .ال يتّخذ أي قرار من تلقاء نفسه .األوامر ُتملى
تنج الرياض من لسعاته .فقراراتها
عليه من الخارج .لم ُ
ل�ي�س��ت ق� ��رارات ذات �ي��ة وم�س�ت�ق�ل��ة ،وإن �م��ا ه��ي ت�ن�ب��ع من
وزارات الغرب وسفاراته ،وما عليها إال القبول .وإلزام
أزالمها بالعمل وفقها .رغم أنه كشف عن وجود محاولة
لتهشيم الفترة السعودية السابقة ،من خالل الحديث عن
قيادة سابقة وقيادة حالية ،وه��ذا يعكس صراعا ً داخل
الحكم السعودي ،وسعيا ً لالنقالب على إرث السياسة
السعودية ،ليس في لبنان فقط ،وإنما في المنطقة كلها.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،ت �ق��ول أوس� ��اط س�ي��اس�ي��ة ف��ي تيار
المستقبل إن اللواء ريفي خاض معركة الوجود السياسي
عبر الشارع وصناديق االقتراع ،ور ّد المشنوق بمعركة
إع�لام�ي��ة سياسية إلث �ب��ات الفعالية وال���وزن السياسي
والدولي من دون أن يقيم اعتبارا ً للحريري وال لبعض
القوى اإلقليمية .عمل وزير الداخلية ،بحسب األوساط
نفسها ،بذهنية ف��ردي��ة مغطاة م��ن ق��وى دول�ي��ة .ل��م ُيقِم
اعتبارا ً للتكتل السياسي الذي عيّنه وزيرا ً أو للتيار الذي
ينتمي إليه .يحاول منذ بدء الحوار الثنائي مع حزب الله
بناء حالة استثنائية خاصة ذات طبيعة سياسية معلوماتية
إعالمية .ويريد تقديم نفسه بديالً عن الحريري إذا قرر
الحريري في لحظة أن يقدم بديال عنه .ويدّعي انه ليس
بحاجة لتطوير تموضعه تجاه حزب الله ،فهو قدّم نفسه
ضحية االقتراب من حارة حريك.

احتفال ب�إطالق م�شروع تنفيذ الهبة الأوروبية للجي�ش والأمن العام

قهوجي :معركتنا مع الإرهاب
ما�ضية �إلى الأمام وال هوادة فيها
ت��رأس قائد الجيش العماد جان
قهوجي في نادي الضباط ـ اليرزة،
احتفال إطالق مشروع تنفيذ الهبة
األوروب���ي���ة ال��م��ق��دم��ة إل���ى الجيش
وال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ع��ام
في مجال دع��م القطاع األم��ن��ي ،في
حضور سفيرة االت��ح��اد األوروب���ي
كريستينا السن ،المدير العام األمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،ممثلين
للدول األوروبية ،أعضاء فريق العمل
اللبناني ـ األوروبي المشترك ،ممثل
الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع
)CONSEIL
(CIVIPOL
الجنرال أالن بللغريني وع��دد من
كبار الضباط.
بعد نشيدي االت��ح��اد األوروب���ي
والنشيد الوطني ،تحدثت السن،
مشيرة إل��ى «أنّ الجيش واألم��ن
العام يقفان في مقدم القتال ضد
اإلرهاب والسيطرة على الهجرة غير
الشرعية واالستقرار الداخلي للبالد،
عبر تقديم ال��دع��م للجيش واألم��ن
العام نكون قد ساعدنا في تعزيز
قدراتهما ما سيكون له تأثير على
حياة اللبنانيين اليومية».
وأع��ل��ن��ت أن��ه»س��ي��ت��م تطبيق
م��ش��روع إص�ل�اح القطاع الدفاعي
خالل ثالثين شهرا ً وستبلغ القيمة
اإلجمالية لهذا المشروع  3ماليين
يورو ونصف مليون وهو يستهدف
بشكل مباشر التطورات التنظيمية
وقدرات وسائل التواصل الذي يتمتع
بها الجيش اللبناني واألم��ن العام
في خطوة إضافية تشكل المساعدة
الفنية أساسا ً لتسليم المعدات لكال
المؤسستين».
وختمت السن مؤكدة «أنّ االتحاد
األوروب��ي مهتم للغاية باالستقرار
في المنطقة ومن الضروري تقديم أي
دعم ممكن للبنان بهدف إبقائه بعيدا ً
عن االضطرابات االقليمية».
ثم تحدث ابراهيم ،الفتا ً إلى أنّ
لبنان «يعيش أدق مراحل تاريخه
الحديث وأخطرها من خالل مواجهته
اإلرهاب الذي يتهدده دول ًة ورسال ًة
حضارية ،في مواجهة عقل إلغائي ال
يعترف بالتنوع والتفاعل الحضاري
بين الثقافات».
وق����ال« :ف���ي معركته الشرسة
هذه ينوب لبنان عن العالم عموما ً
وأوروب��ا خصوصاً ،ال سيما في منع
الهجرات غير الشرعية .وطننا آخر
شطآن المتوسط التي يمكن ألوروبا
أن تأمن منها ،وه��ذا ما يحتم على
الجميع مد يد العون إليه لحماية
القيم اإلنسانية والفكرية المهددة
ب��ال��زوال اذا ل��م نحسن التصرف،
ووض����ع ال��م��ش��اري��ع ال��م��ش��ت��رك��ة
التي تحصن بلدنا ف��ي المجاالت
االقتصادية واالجتماعية وطبعا
االمنية .وما المشروع الذي نحتفل
اليوم بإطالقه سوى نموذج العمل
المشترك».
وت��وج��ه ب��ال��ش��ك��ر إل���ى اإلت��ح��اد
األوروب���ي وممثليه في لبنان على
إطالق هذا المشروع وتمويله،
مؤكدا ً «مواصلة العمل على رفع
مستوى مهارات عناصر المديرية
العامة لألمن العام إداريا ً وعمالنياً».
وأض���اف« :نتطلع إل��ى مزيد من
ال��ت��ع��اون وال��دع��م على أنواعهما
المختلفة ،بما ي��ؤدي إل��ى حماية
المصالح والقيم المشتركة ،وندعو
إلى التنبه إلى أنّ األمن المرجو منا
ومنكم ال يمكن أن يتحقق في معزل
عن رؤية مشتركة للفجوات العميقة
ال��ت��ي أص��اب��ت لبنان ومؤسساته
جراء موجات نزوح الوافدين إلينا
وقد تجاوزت بعديدها ثلث الشعب
اللبناني ،وت��وزع��ت على جغرافيا
لبنان بأكمله ما استنفد امكانات
ضخمة في شتى المجاالت األمنية
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية

قهوجي متحدثا ً خالل االحتفال في نادي الضباط
والديموغرافية».
وختم ابراهيم ،مؤكدا ً «استمرار
العمل على دفع الخطر عن وطننا بكل
ما أؤتينا من قوة وعزم بالتعاون مع
الجيش وك ّل األجهزة االمنية ،وبدعم
م��ن السلطات الرسمية والشعب
اللبناني والمجتمع الدولي».
بعد ذلك تحدث العماد قهوجي،
ف��ق��ال« :ال ش��ك ف��ي أنّ ال��ح��روب
واألزم����ات اإلقليمية ال��ت��ي ال ت��زال
تعصف بالمنطقة العربية ،وغياب
آف���اق ال��ح��ل��ول السياسية لها في
المدى المنظور على األقل ،قد أرخت

ابراهيم :وطننا
�آخر �شط�آن
المتو�سط التي
يمكن لأوروبا �أن
ت�أمن منها
بظاللها على جميع بلدان المنطقة،
وطاولت بشظاياها الجوار األوروبي
على الضفة األخ��رى للبحر األبيض
المتوسط ،س���واء على المستوى
األمني المتمثل بتمدد اإلره��اب إلى
ه��ذا ال��ج��وار واستهدافه ع���ددا ً من
دول��ه الصديقة ،أم على المستوى
االق��ت��ص��ادي واالجتماعي المتمثل
بتدفق موجات كبيرة من النازحين
إليه .أما بالنسبة إلى لبنان ،فهو كما
يدرك الجميع ،في قلب هذا المشهد
المأسوي ،إذ تحمل وال ي��زال ،ما ال

ال�سن :لدعم
لبنان و�إبقائه
بعيداً عن
اال�ضطرابات
الإقليمية
طاقة ل��ه على تحمله م��ن األع��ب��اء،
خصوصا تجاه تدفق ما يزيد عن
مليون ونصف مليون الجئ سوري
إلى أرض��ه ،وتجاه التحديات التي
فرضها وجود التنظيمات اإلرهابية
على ح��دوده الشرقية ،ومحاوالتها
المستمرة جعل لبنان ج���زءا من
مشاريعها التدميرية».
وأضاف« :لقد كان قرارنا الحاسم
منذ األساس ،أن نحمي لبنان من هذه
األخطار ،بك ّل اإلمكانات المتوافرة
ومهما بلغت التضحيات ،فكانت عين
الجيش ساهرة على الحدود التي

(مديرية التوجيه)

تمثل السياج األول للوطن ،حيث
واجهنا التنظيمات اإلرهابية بك ّل قوة
وحزم ،واستطعنا في جميع المعارك
إل��ح��اق الهزيمة ب��ه��ا ،وص���وال إلى
محاصرتها في مناطق محددة على
السلسلة الشرقية ،وش��ل قدراتها
ومبادراتها القتالية إل��ى أكبر قد ٍر
ممكن ،وذلك من خالل قصفها اليومي
باألسلحة الثقيلة ،واستهدافها
بعمليات نوعية استباقية في العمق،
األم��ر ال��ذي أدى إل��ى إحباط جميع
مخططاتها ال��ه��ادف��ة إل��ى التوسع
باتجاه الداخل اللبناني ،واستهدافه
بالسيارات المفخخة والمتفجرات
والعمليات االنتحارية».
وتابع« :إنّ معركتنا مع اإلرهاب
ماضية إلى األمام وال هوادة فيها ،ولن
تتوقف إال بالقضاء على تجمعاته
وشبكاته التخريبية ،وأي نشاط
يقوم به على الحدود وفي الداخل.
ونحن نعتبر ه��ذه المعركة أولوية
مطلقة ل��دى الجيش ،كما نعتبرها
جزءا ً من جهد لبنان في إطار جهود
منظومة المجتمع الدولي لمواجهة
هذا الخطر الداهم الذي يتربص شرا
باإلنسانية جمعاء .ومن هذا المنطلق
لدينا ملء الثقة بالدول الصديقة وفي
طليعتها دول االتحاد األوروبي ،التي
نتشارك وإياها قيم الحرية والسالم
واالنفتاح ،أن تواصل تقديم الدعم
للجيش واألجهزة األمنية اللبنانية،
آملين أن يكون هذا المشروع المهم،
ال� ُم��خ��ص��ص ل��ل��ت��دري��ب وال��ج��وان��ب
التقنية واإلدارية ،ركيزة لبناء المزيد
من مداميك التعاون بيننا في المراحل
المقبلة».
من جهة أخرى ،زار وزير االحتياط
لدى وزارة الدفاع البريطانية جوليان
برازييه والمسؤول عن ملف السياسة
الدولية والتخطيط داف��ي��د هوغان
هيرن يرافقهما السفير البريطاني
هيوغو شورتر والملحق العسكري
في السفارة ،نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل.
وكان اللقاء ،بحسب بيان« ،مناسبة
الستكمال البحث بما تم التداول فيه
بينه وبين وزي��ر الدفاع البريطاني
مايكل فالون إثر زيارته األخيرة إلى
بريطانيا .وتطرق المجتمعون إلى
المساعدات التي قدمتها بريطانيا
للبنان ،وخ��اص��ة أب���راج المراقبة
المجهزة بوسائل االتصال وكاميرات
ال��م��راق��ب��ة ال��ت��ي ت��م تشييدها على
ال��ح��دود اللبنانية السورية والتي
بفضلها أصبح في استطاعة الجيش
اللبناني تغطية ما يقارب  65%من
الحدود ،كما التدريبات الكثر من ستة
آالف من عناصر الجيش من الوحدات
الخاصة».
كما زار ال��وف��د البريطاني قائد
الجيش العماد جان قهوجي وبحث
معه األوض����اع ال��ع��ام��ة ف��ي لبنان
والمنطقة وب��رن��ام��ج المساعدات
البريطانية المقدمة للجيش.

