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الحريري� :شوق لعناية الملك عبداهلل..

«�سيادة» م�صارف لبنان:
�أين ال�سيادة؟

 روزانا ر ّمال
} إنعام خ ّروبي

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي،
ت ّم تنظيم مؤتمر «بريتون وودز» بحضور ممثلين لـ  44دولة من
«الحلفاء» ،بهدف وضع أسس وإجراءات النظام المالي والنقدي،
ووضع قواعد للعالقات المالية والتجارية بين الدول الكبرى في
العالم ،حيث ت ّم في تلك االتفاقية وضع أساس بناء نظام مالي
ونقدي على أساس الدوالر األميركي ،ما يعني تسعير السلع عالميا ً
على أساس قيمة الدوالر .وبهذا أعطت االتفاقية الواليات المتحدة
مزايا مالية تفضيلية .وبموجب «بريتون وودز» أيضاً ،ت ّم إنشاء
المؤسستين الماليتين العالميتين «البنك الدولي» و «صندوق
النقد الدولي» ،وفي الفترة عينها ت ّم اعتماد اتفاقية «غات» وتحرير
التجارة.
ومنذ ذلك الحين ،سيطرت الواليات المتحدة على المؤسستين
الماليتين الدوليتين ،وإلى جانب أنها تملك عددا ً كبيرا ً من األسهم
فيهما ،باتت الدولة الوحيدة التي تملك ّ
حق النقض في صندوق
النقد والبنك الدوليين.
لطالما استخدمت واشنطن ،وال ت��زال ،هذا السالح االقتصادي
وال��م��ال��ي ك���أداة سياسية ضاغطة ض�� ّد ك�� ّل ال���دول وال��ح��رك��ات
والمنظمات التي تعارضها ،بحجج وذرائع مختلفة .ومن المعلوم
أن��ه ال يوجد توافق دول��ي على تعريف اإلره��اب ألسباب تتعلق
أساسا ً بعدم وج��ود حماسة أميركية حيال هذه المسألة ،حتى
يتس ّنى لها استغالل هذه الثغرة من أجل وضع ك ّل من يعارض أو ال
يوافق على سياساتها تحت «مقصلة» عقوباتها بأشكالها المختلفة
من عسكرية واقتصادية ومالية وغير ذلك من أدوات السياسة
الخارجية األميركية ،داخليا ً وخارجياً ،تحت هذه الذريعة ،وهذا ما
ظهر جليا ً في قضية محاصرة أو معاقبة «حزب الله» مالياً.
على ضوء ما سبق ،قد تبدو «المب ّررات المبدئية» لهذه السياسات
ّ
الحق ،أسوة بغيرها الدفاع
على الجانب األميركي في أنّ لواشنطن
عن مصالحها وأمنها وأمن مواطنيها ،وأنّ «القوة العظمى» التي
تخلع على نفسها صفات «الخير» وعلى أعدائها لباس «الشر»،
هي األكثر حرصا ً على تطبيق القانون على المستوى الدولي،
إال أنّ المسألة ،في واقع األمر ،أبعد من ذلك بكثير ،وهي تخضع
ص ّناع القرار في واشنطن من أجل توظيف تلك
لحسابات وأمزجة ُ
االعتبارات المتعلقة بالقانون واألمن الدوليين بسهولة ويسر على
أسس معهودة من «ازدواجية معايير» عهدناها في هذا «الحرص»
األميركي على األمن والقانون ،وذلك خدمة أله��داف استراتيجية
واشنطن الكبرى.
وفي هذا اإلطار ،يتساءل المراقبون حول س ّر االهتمام البالغ الذي
توليه واشنطن لما تسميه خطر التنظيمات اإلرهابية في الخارج،
على حساب االهتمام بالتهديد األكبر لألمن القومي األميركي،
المتمثل بأفراد وجماعات ما يس ّمى «اإلرهاب األبيض».
في هذا السياق ،يبدو جليا ً أنّ هذا النوع األخير من اإلرهاب ال
يتيح ألميركا «حقوقا ً
توسعية» تدّعيها في أرج��اء العالم تحت
ُّ
ذرائع «حماية األمن القومي األميركي».
من جهة أخرى ،وعلى صعيد ما يص َّور على أنه «غيرة» أميركية
على القوانين واألع��راف الدولية ،فإنّ بعض الوقائع تخالف هذا
التص ّور ال��ذي يتشدّق به الدبلوماسيون األميركيون في أرجاء
المعمورة ،والذي لألسف يجد من يصدّقه في منطقتنا.
األكيد أنّ الجسم الرسمي اللبناني ،في معظم جوانبه ،لم يكن
يوما ً بعيدا ً عن الخضوع لإلمالءات األميركية على غير صعيد،
لألسس عينها.
وال يبدو أنّ ما بات يس ّمى بـ «قانون مكافحة تمويل حزب الله»
يش ّذ عن القاعدة المشار إليها أعاله .فالقضية تحمل عالمات خطرة
في أكثر من نقطة ،ال سيما قانونيا ً واقتصاديا ً ومالياً ،واأله ّم من ك ّل
هذا ،سياسياً.
على المستوى القانوني ،يتوقف البعض عند موقف مصرف
لبنان الذي لم يعارض قانون معاقبة حزب الله مالياً ،بذريعة
المخاوف من «عزلة دولية» قد يواجهها القطاع المصرفي في حال
معارضة القرار ،بحسب ما عبّر عنه حاكم مصرف لبنان المركزي
رياض سالمة.
على المستوى االقتصادي ،يعود الخبراء إلى اتفاق الطائف مطلع
عقد التسعينيات ،والذي جرى منذ توقيعه تعميم مفهوم خاطئ وهو
أنّ سالمة االقتصاد اللبناني هي من سالمة المصارف ،فيما أصبحت
السياسة االقتصادية مذاك قائمة بشكل كبير على تقوية المصارف
المحلية ودعمها لزيادة ربحيتها .لذلك اعتاد اللبنانيون سماع
المرجعيات االقتصادية تتباهى بربحية المصارف للداللة ،برأيها،
على الوضع االقتصادي الجيد .في حين يرى مراقبون أنّ المصارف
هي ليست االقتصاد ،بل يجب أن تكون في خدمة االقتصاد وليس
عبئا ً عليه كما هو الواقع اليوم في لبنان.
وي��رى الخبراء أنّ الهدف من السياسة االقتصادية والمالية
المتبعة منذ ما بعد الطائف هو تقوية المصارف وليس االقتصاد،
علما ً أنه ،وفي ك ّل دول العالم ،حين يتضخم القطاع المالي وتصبح
موجوداته أكثر من  90في المئة من الناتج المحلي يصبح األمر
عبئا ً على االقتصاد ،وكما هو معلوم ،فإنّ حجم القطاع المالي في
لبنان هو ثالثة أضعاف الناتج المحلي.
من منظور البعض ،ربما ال تكون هناك مصلحة للواليات المتحدة
بهدم القطاع المالي اللبناني الذي هو أساسا ً خاضع إلمالءاتها،
وفق تعبيرهم ،على اعتبار أنّ ذلك لن يفيد أميركا أوالً ،ولن يقضي
على حزب الله ثانياً.
وعلى هذا األساس ،يرى هؤالء أنّ القول بوجوب خضوع القطاع
المصرفي في أيّ بلد لمعايير وقوانين تفوق وطنيته وقوميته ،ال
تعدو كونها وهما ً وتنازال ً مجانيا ً عن السيادة الوطنية .وبالتالي
فإنّ النظام المالي المصرفي اللبناني يجب أن يكون سيد نفسه،
وفي خدمة االقتصاد الوطني في المقام األول ،وليس في حالة
انصياع مبالغ فيه أحياناً ،كرمى لعيون متم ّولين وسياسيين من
هنا أو هناك.
وعلى صعيد موا ٍز ،فإنّ للقانون أبعاده السياسية واالجتماعية
أيضاً ،فحزب الله يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين وهو حركة
مقاومة في وجه االحتالل .وإذا كان الحزب ال يملك ،كشخصية
معنوية ،حسابات في المصارف اللبنانية ،إال أنّ تلك العقوبات
تستهدف في نهاية المطاف جمهور المقاومة وبيئتها ،قبل أي
مسؤول أو قيادي في الحزب ،ألنّ التنظيم المقاوم على وعي ٍ
كاف
بمحاذير إجراء عملياته المالية من خالل النظام المصرفي والمالي
العالمي ال��ذي يمسك «الشيطان األك��ب��ر» ،وف��ق أدبيات الحزب،
بناصيته.
مما ال ّ
شك فيه أنّ الحزب يبدي امتعاضا ً شديدا ً حيال قانون
معاقبته مالياً ،وهو يرى أنّ بعض المصارف بالغت في انصياعها
غير المب ّرر وكانت « َملَكية» أكثر من واشنطن عندما سارعت إلى
إقفال بعض الحسابات ،ورفضت فتح حسابات باسم البعض.
ّ
فيستدل
يقيس الحزب ك ّل ما سيق على ميزان الحرارة اإلقليمي
على مؤشرات ترمي إلى تهميش وعزل فئة وازنة من الشعب اللبناني
تحت عناوين شتى ،وعلى وقع ما تسعى إليه بعض قوى اإلقليم من
ترويج لمقولة «صراع المذاهب» وتصادمها على خلفيات ظاهرها
فج ،وباطنها سياسي محض لخدمة «إسرائيل» وطموحاتها
طائفي ّ
بأن تكون سيدة على إقليم يتسع لـ «ممالك» و«ملوك الطوائف».
ويعود المراقبون إلى التساؤل :أين هو ّ
حق المواطن في أن
يستعمل البنية المالية في وطنه؟
يمس بالسيادة
ويرى هؤالء أنّ إعطاء المصارف ك ّل هذه الحرية
ّ
اللبنانية ،وأنّ الحال الذي وصلنا إليه في لبنان هو نتيجة تراكم
أخطاء وتخ ّل عن السيادة في أمور كثيرة ،حتى أنّ هيئة التحقيق
الخاصة التابعة لمصرف لبنان والتي أُنشئت بطلب أميركي،
تنحرف عن عملها المتمثل بمحاربة تبييض األموال واإلرهاب ،نحو
هدف يتضح يوما ً بعد يوم وهو استهداف المقاومة التي تريد أميركا
و«إسرائيل» تصفية حسابات معها بسبب مشاركتها في ميادين
القتال ض ّد العد ّوين اإلرهابيّين «اإلسرائيلي» والتكفيري.
في األسابيع األخيرة ،لم تنجح اللقاءات بين حزب الله والجهات
المصرفية في التوصل إلى ح ّل ما ،في ظ ّل إصرار القيّمين على القطاع
المصرفي ،وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة على أنّ
االلتزام بالعقوبات والقوانين األميركية هو لمصلحة لبنان ،وفي
هذا اإلطار ترى جهات متابعة للقضية أنّ حزب الله يتح ّمل ،بدوره،
جزءا ً من المسؤولية ،وقد أخطأ عندما ترك إدارة األمور االقتصادية
لجهات معيّنة تتحكم بها ...فيما تف ّرغ هو للمقاومة.

كان من المفت َرض أن يتحلى الوزير اشرف ريفي بشجاعة
استثنائية ليواجه عائلة الحريري في تحديات متالحقة ،أول
وثانٍ وثالث ،فالوزير ريفي استقال من الحكومة بقرار انفرادي
بعدما عيّنه المستقبل وزي��را ً للعدل بعنوان ال ُيفسر حاجة
الرجل إلى التناغم واالنسجام مع مشروع دخل فيه ثم تراجع
عنه؛ فريفي يقول إنه خرج من الحكومة بسبب ملف ميشال
سماحة وعملية إطالق سراحه التي لم تلبث وأصبحت اعتقاالً
جديداً ،بالتالي سقطت معها حجته باالستقالة من حكومة تمثل
رغبات حزب الله وسوريا وكل ما تبقى لها من ذيول في لبنان؛
وهو بهذا اإلطار قدم ايضا ً اضافة إلى ملف سماحة سببا ً آخر
أخذه نحو االستقالة وهو عدم استعداده للمشاركة في حكومة
ال تأخذ بعين االعتبار مصالح لبنان مع السعودية.
استقال «ريفي» وتمايز عن الحريري حتى صار األخير يجد
نفسه محرجا ً من جهة ،ومتفاجئا ً من جهة أخرى ،فيرد على
ريفي داعيا ً لعدم «المزايدة « في ملفات رفعها المستقبل إلى أول
األولويات مثل سماحة وغيره .السؤال البديهي هنا يكمن في
الدعم السياسي الذي يتلقاه الطرفان من دون الحاجة للعودة إلى
الوراء في محاولة للبحث عن مصدر دعم يجاهر فيه المستقبل
عند كل صباح .وهو دعم غير محدود يتلقاه من المملكة العربية
السعودية .فالحريري يذ ّكر دائما ًفي وفائه للمملكة التي فضلت
على المستقبل بكل ما يملك ،حسب تعبيره ،حتى أن الحريري
شخصيا ً كان يحرص على رفع صور الملك الراحل عبدالله في
شوارع بيروت وعلى جدران األبنية في خطاباته الحاسمة.
يتحدث مصدر مق ّرب من الحريري» للبناء» عن خصوصية
كان يتمتع بها الحريري في حياة الملك عبدالله ،حتى أن األخير

كان قد طلب من األمن الخاص بالديوان الملكي تأمين كل ما
يستلزم لحفظ أمن الحريري الشخصي من آليات وحراسة،
خصوصا ً بعدما اشتدت األزم��ة السورية وازدادت تفاقماً،
وك��ان زواره القادمون من لبنان يتفاجأون بنوعية االهتمام
واألوام ��ر التي طلب من األم��ن السعودي تنفيذها في كل ما
يتعلق بأمن الحريري الشخصي واالهتمام هناك كان نابعا ً من
الخوف من أي هجمة إرهابية قد تطال الحريري ،ما كشف عن
حرص شديد وعن عمق اهتمام الملك عبدالله بآل الحريري وما
يمثلون من نفوذ سعودي في لبنان ،حتى أن األخير أمضى
فترة هامة من عمر األزمة السورية في الرياض.
يفقد الحريري اليوم عناية استثنائية برحيل الملك عبدالله،
وال شيء يشير إلى أن تعامل الحكم الجديد اليوم مع الحريري
ه��و نفسه ال��ذي ك��ان يحظى فيه سابقاً ،خصوصا ً أن الملك
سلمان عزم على نسف كل ما كان قد أصبح ثابتا ً أو سياسة
تكشف عنوان مرحلة الملك عبدالله؛ فالتغيير غالبا ً ما يكون أول
خطوات الملك الذي يخلف ،وهنا يفيد التذكير بأن الراحل عبدالله
أمضى عقودا ً من الزمن على رأس السلطة في السعودية ،حتى
عندما كان الملك فهد بن عبد العزيز على قيد الحياة ،بالتالي فإن
صعود نجم آل الحريري أو والدة هذا البيت السياسي هو واحد
من عناوين مرحلة الملك عبدالله بن عبد العزيز.
س��وء ح��ظ ال�ح��ري��ري ال�ي��وم يكمن ف��ي ع ��داوة ن�ش��أت على
خلفية اع�ت��راف��ات طالت َم��ن ب��ات��وا مرشحين لقيادة المملكة
مثل األمير محمد بن نايف ال��ذي وصفه الحريري أم��ام لجنة
التحقيق الدولية بالسفاح من دون أن تقنع محاوالت الطرفين
إخفاء الجرح الذي لم ولن يلتئم على ما يبدو .وهنا فإن صراع
األجنحة في السعودية يبدو اليوم واح��دا ً من أبرز ما يعيشه
الحريري على نحو شخصي إال أن��ه مؤشر أوض��ح لمرحلة
سياسية جديدة.

بري يلتقي �شربل ووفد ًا من جامعة هارفرد

بري مستقبالً شربل
اس���ت���ق���ب���ل رئ����ي����س م��ج��ل��س
النواب نبيه بري وزي��ر الداخلية
السابق م���روان ش��رب��ل ،وع��رض
معه األوض����اع ال��ع��ام��ة وق��ان��ون
االنتخابات.
كما استقبل وف��دا ً من الرابطة

العربية لكلية الحقوق في جامعة
هارفرد برئاسة رئيسها المحامي
ك��ري��م قبيسي وال��ن��ائ��ب غسان
مخيبر .وع���رض ال��وف��د النشاط
ودور الرابطة في تعزيز الروابط
مع ال��دول العربية ،وتطرق إلى

الشؤون القانونية والتشريعية
في العالم العربي.
وكذلك استقبل محافظ بيروت
زياد شبيب وأبرق إلى عائلة بطل
المالكمة األس��ط��وري محمد علي
كالي معزيا ً بوفاته.

الخازن :بري فتح كلّ الأبواب
مقدم ًا م�صلحة الوطن على كلّ �شيء
ج��دّد رئيس «المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي» ،الوزير
السابق وديع الخازن ،دعوته إلى التقاط «مبادرة رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،وتفعيل الحوار الوطني سعيا ً
للوصول إلى إتفاق يفضي لحل كل العقد العالقة في
سلة متكاملة».
واعتبر ف��ي بيان أنّ «ق��در لبنان أن يكون ح��وارا ً
وشراكة ،وإال تعرض للعبث بتكوينه السياسي الذي
ارتضاه خيارا ً نهائيا ً في تجربته ودستوره .ومن هذا
المنطلق ،ينبغي أن تكون السلة المتكاملة التي إقترحها
الرئيس ب��ري مبنية على م��دم��اك أس���اس ،ه��و الثقة
والخلفية الطيبة ،وأال تنطوي على خطة مبيتة لتعميق
الشرخ».
ورأى أنّ «بري فتح ك ّل األبواب ،مقدما ً مصلحة الوطن
على ك ّل شيء آخر» ،الفتا ً إلى أنه «ال يجوز أن نستغل
هذه المبادرة لنزايد بشروطنا قبل المباشرة في البحث

عن ح ّل شامل يأخذ في اإلعتبار رؤية المواطن ،ومراعين
السلة الكاملة التي طرحها رئيس مجلس النواب».
وأشار إلى أن «ال مجال لهذا التفاهم أن يؤتي ثماره،
ما لم يكن متناغما مع الشريك اآلخر الفاعل في الحياة
الوطنية ،ألن ال سبيل للوصول إلى الحلول المرجوة قبل
التفاهم على السلة المتكاملة».
وق��ال ال��خ��ازن« :إن الوقت اآلن يشكل أثمن فرصة
إللتقاط الخطوة اإليجابية ،والقفزة النوعية بعد إقتراح
الرئيس ب��ري ،وال��ذي يمكن أن يوصل إلى حلول لكل
المشاكل التي نتخبط بها» ،محذرا من أن «الوقت بدأ
يضيق ،ولم يعد هناك من مجال للمناورة ،وآن للقيادات
أن تفهم أن التعاطي مع القضايا المطروحة ال يجوز
أن ينزلق إلى الساحات ،لئال يصطاد فيها أعداء السلم
األهلي ،ألن مصير صيغة لبنان الفريدة يتوقف على
إتفاق يفضي إلى حل كل العقد العالقة».

الراعي :ال يمكن بناء الدولة من دون رئي�س

وبالعودة لشجاعة أشرف ريفي «االستثنائية» في مواجهة
آل الحريري ،فهي تجسد مرحلة سياسية واضحة المعالم
تريدها السعودية في لبنان ،وهي مرحلة من التشنج والتوتر
وربما التطرف السياسي الذي يدرك اللبنانيون عدم قابليته
للحياة أو إمكانية تأسيسه مرحلة أو عنوانا ً على غرار تلك التي
أسس لها رفيق الحريري بعد الحرب األهلية .وبالتالي فإن
الحريري الذي يفقد زهوة حضور تياره في لبنان بأكثر من
مدينة رئيسية بلديا ً يأخذ إلى سؤالين أساسيين :األول :هل
بقي للسعودية شيء في لبنان تو ّد الحفاظ عليه أم ال؟ والثاني:
هل تو ّد السعودية قيادة مرحلة جديدة بوجوه جديدة؟
خفوت نجم الحريري ال يكشف ضعف الرجل في قيادة
تياره إنما يكشف بطريقة أو بأخرى ضعف الخطة السعودية
ال�ت��ي دام��ت منذ ب��داي��ة األزم ��ة ال�س��وري��ة بالشكل واألسلوب
نفسيهما حتى فقدت عناصرها القدرة على التأثير في الداخل
اللبناني ،وأكثر من هذا فإن انهزام الحريري ليس إال إعالنا ً
سعوديا ً عن تقلص نفوذها في لبنان تدريجيا ً بمجرد بقاء
الرئيس السوري بشار األسد على رأس مشروعه في سوريا
مع كل حلفائهم الحاضرين وبينهم باألخص حزب الله.
زهوة النصر التي يعيشها ريفي ال تكفي وحدها لتؤسس
زعامة سنية قادرة على معايشة أجواء المرحلة المقبلة كلها،
بحربها وسالمها ،وإذا صح التعبير ،يبدو ريفي ورقة سعودية
«محروقة» تناسب التشنج ،لكنها غير قادرة على التعايش مع
أي تطور مقبل في المفاوضات وإرس��اء العملية السياسية.
وهنا فإن إعادة ما تم تدميره حريريا ً سيكون أصعب.
أكثر من أي وقت مضى يفتقد الحريري عناية الملك عبدالله
ويهاجم مكتبه ف��ي المملكة موظفون يبدو أنهم استسهلوا
االنقالب عليه بعد تجربة ريفي المشجعة و «صحوة» المشنوق
وأمن بن نايف ال يح ّرك ساكناً.

أشار نائب بارز إلى
مفارقة لم يتنبّه لها
كثيرون في خطاب اللواء
أشرف ريفي ،وهي
ا ّدعاؤه أنه يمثل خطّ
رئيس الوزراء األسبق
رفيق الحريري ،فيما
ورثته السياسيون
(الرئيس سعد الحريري)
تخلّوا عن هذا الخط
االعتدالي .وسأل النائب
البارز :كيف يستقيم هذا
اال ّدعاء مع تصريحات
لريفي نفسه يطلق
فيها صفة «ثوار» على
اإلرهابيين في جرود
عرسال من عناصر تنظيم
«داعش» وجبهة «النصرة»،
الذين خطفوا وأعدموا
ونكلوا بالعسكريين في
الجيش اللبناني وقوى
األمن الداخلي!...

حزب اهلل :العقوبات والت�صنيفات الإرهابية
لم تغ ّير ثبات الموقف الداعم للمقاومة
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»
الشيخ نبيل قاووق أنّ «أهل المقاومة الذين هم الحصن
المنيع أمام ك ّل أشكال العدوان العسكري أو السياسي
وباألخص من خالل
أو اإلعالمي أو المالي ،قد أثبتوا
ّ
نتائج االنتخابات البلدية األخ��ي��رة ،أنّ ك � ّل حمالت
التحريض والتهديد والعقوبات والتصنيفات اإلرهابية
لم تغير في تأييد وثبات موقفهم الداعم للمقاومة ،كما
أن كل أشكال العدوان على المقاومة لم تغير موقف
المقاومة ،وفي المقابل فإنّ إسرائيل في ك ّل يوم تقول إنّ
حزب الله رغم تدخله في سورية التي ما زالت الحرب
مستمرة فيها ،ورغم ك ّل الضغوط الدولية عليه ،إال أنه
يزداد قوة وشعبية ،وقد كان أحد كبار االستراتيجيين
اإلسرائيليين نصح كيان العدو قبل عدة أي��ام قائالً:
يجب على إسرائيل أن تفتش عن عدو غير «حزب الله»
لتنتصر عليه ،فهي ال يمكنها أن تنتصر على الحزب،
ألنه يمتلك ما لم تشهده إسرائيل بتاريخها ،وهو تأييد
الناس للمقاومة ،وقائد ليس له شبيه بالعالم ،وهو قائد
تفتقر إلى مثله إسرائيل ،أال وهو سيد المقاومة السيد
حسن نصر الله».
وشدّد قاووق ،خالل احتفال تأبيني في بلدة عديسة
الجنوبية ،على «أننا أمام ك ّل أشكال التحديات نثبت
مجددا ً قدرة المقاومة على االنتصار والتكيف مع ك ّل
التحديات ،وهذا ما فاجأ محور أعداء المقاومة ،التي هي
اليوم بانتصاراتها تشكل الحصن المنيع للبنان أمام
الخطر اإلسرائيلي والخطر التكفيري ،وبالتالي ،أصبح
لبنان اليوم الدولة األكثر أمانا ً واستقرارا ً ومنعة أمام
األخطار اإلسرائيلية والتكفيرية على امتداد المنطقة،
وه��ذا إنجاز وطني كبير واستراتيجي ،لكنه ما كان
ليتحقق لوال التعاون والتكامل بين الجيش والشعب
والمقاومة».
ولفت إلى أنّ «العصابات التكفيرية التي تتواجد
على حدود الجوالن السوري المحتل ،ال توجه رصاصة
واحدة على إسرائيل التي أعلنت رسميا ً قبل أيام عن
إنشاء وحدة ارتباط مع المسلحين التكفيريين في جنوب
سورية ،وأعلنت أنها تدعم «جبهة النصرة» التكفيرية،
وقالت إنّ دعم «النصرة» لن يشكل خطرا مستقبليا على
أمن إسرائيل» ،مؤكدا أن «جرحى المسلحين التكفيريين
يعالجون في مستشفيات إسرائيل علناً ،وال يوجد أي
حاجة إلى إظهار األدل��ة ،ألنّ إسرائيل تصورهم ،كما
أنّ رئيس وزرائها يزورهم في المستشفيات ،ونحن
نتحدث عن  5سنوات من تواجد المسلحين التكفيريين
على جبهة الجوالن ،أي أنّ هناك  5سنوات من التعاون
اإلسرائيلي مع العصابات اإلرهابية التكفيرية ،وأما
في شمال سورية ،فإنّ العصابات اإلرهابية التكفيرية
تتلقى الدعم العسكري من أميركا وتركيا ،حيث أُعلن
رسميا ً عن إرسال شحنات أسلحة لتلك العصابات».
ورأى أنّ «إسرائيل ال تتحمل عنصرا ً واحدا ً لحزب الله
على حدود الجوالن ،بينما تتحمل وجود آالف المسلحين
وتدعمهم وتعطيهم ال��س�لاح والمعلومات ،وتعالج
جرحاهم ،فكفى فضيحة للعصابات التكفيرية أنها ال
تشكل مصدر قلق أو خطر على إسرائيل ،وكفى افتخارا ً
لحزب الله أنه في دائرة االستهداف الدائم من إسرائيل

قاووق متحدثا ً في عديسة
وأميركا ،وبالتالي ،ليس جديدا ً على المقاومة أن تكون
مستهدفة من إسرائيل وأميركا ،فمنذ العام  1982ونحن
في دائرة االستهداف اإلسرائيلي واألميركي ،وقد تعرضنا
لحمالت عسكرية ،وأمنية ،وسياسية ،وإعالمية ،واليوم
يضاف إليها حمالت مالية واقتصادية».
وأكد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن،
خالل رعايته احتفاال ً نظمته ثانوية الهدى في الكرك،
«مواصلة المقاومة ومقاتلة مشروع أميركي ـ إسرائيلي
بيافطة تدعي اإلسالم ،وتقاتل فرقة من الجيش األميركي
ـ اإلسرائيلي أفرادها يدعون أنهم إسالميون».
وقال« :نعم نحن نقاتل هذا المشروع ألنهم أصحاب
أهداف تقسيمية وتمزيق المنطقة سنة ،شيعة ،عرباً،
أك����راداً ،مسلمين مسيحيين حتى نصبح دوي�لات
متقاتلة تحت عنوان «الشرق األوسط الجديد» ،فيسهل
السيطرة على اقتصادها وثرواتها .وهنا أسأل :ماذا فعل
اآلشوريون في سورية واأليزيديون في العراق ،ما هو
حجمهم وتأثيرهم؟ لكنهم يسعون إلى تفكيك المنطقة
وض��رب مشروع المقاومة ال��ذي ما زال صامدا ً وقلب
األمة».
وتابع« :في  25أيار عام  2000انتصرت المقاومة ،لم
يكن وقتها سوريا ً ولم يذهب «حزب الله» إلى سورية،
ولم يكن يظهر الربيع العربي ،ومنذ  2001بدأ الحديث
عن هالل مذهبي بهدف ضرب محور المقاومة  ،يومها
كان محور المقاومة وسيبقى ،وهم يهدفون إلى إسقاط
عناصر قوتها ومقاومتها».
أض��اف« :سنبقى مجتمعين وموحدين ،فالميزان
بيننا ليس مسيحيتنا أو إسالمنا أو طائفتنا ،إنما الميزان
سيبقى معرفة الحق وأصله ،ومن هو مع فلسطين هو مع
الحق ومن هو ضد هذا المشروع االميركي فهو على حق،
ومن يرفع لواء الوحدة ويرفض لواء الفتنة والمذهبية
فهو على حق ،أما الذين نفذوا آالف العمليات االنتحارية
في «النصرة» و «داعش» فليروننا عملية واحدة على
اإلسرائيليين كي نصدق أنّ لديهم مروحة من األعداء
ومن ضمنها إسرائيل ،لكن هل تبقى إسرائيل بأمان وال
أمان ألبناء أمتنا ،فهذا انحراف خطير».

وفد من حما�س يبحث الو�ضع الفل�سطيني
مع �إبراهيم ومدير المخابرات

الراعي مترئسا ً قداس األحد في بكركي
رأى البطريرك الماروني «أنّ األزم��ة السياسية التي
بلغت إلى حالة تفكك أوصال الدولة ،بدءا ً من بتر رأس
ال��دول��ة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين
وعشرة أيام )...( ،هي نتيجة انتهاك القاعدة التي يحدّدها
الدستور والميثاق الوطني».
وقال الراعي في عظة ألقاها خالل ترؤسه قداس األحد
في بكركي« :بات من واجب الكتل السياسية والنيابية
اإلقرار واالعتراف بهذا الخطأ الفاضح ،وعدم تخبئته وراء
اتهامات متبادلة ومشاريع فئوية غامضة ومصالح مبهمة
ومواقف متحجرة .يجب إعادة إحياء الدولة بمؤسساتها
التي تجعل منها دولة قادرة منتجة ،تعلو فوق األشخاص
والفئات ،وهي وحدها تحمي الجميع ،وتوفر خيرهم،
فيعيش الجميع في ظل قانون يضمن الحقوق والواجبات

لكل المواطنين .وال يمكن بناء الدولة بمؤسساتها إال بدءا ً
برأسها وبانتخاب رئيسها».
وأضاف« :إذا تناولنا مأساة بلدان الشرق األوسط التي
تعيش معاناة الحرب والعنف والقتل باآلالف والتهجير
بالماليين والهدم والدمار ،ندرك تماما ً أنّ أمراء هذه الحروب
ال يعترفون بالله وال يخافونه ،وبالتالي يمارسون السلطة
الشرعية لبلوغ الغاية األليمة التي نشهدها في مأساة
الشعوب ،ولبلوغ مصالحهم السياسية واالقتصادية
واالستراتيجية .إننا نصلي لكي يمس الله ضمائرهم
وضمير األسرة الدولية فيوقفوا الحروب ويجدوا الحلول
ّ
ويوطدوا السالم العادل والشامل والدائم،
السياسية،
ويمكنوا النازحين والالجئين والمخطوفين من العودة إلى
بلدانهم وممتلكاتهم».

ابراهيم مجتمعا ً إلى أبو مرزوق والوفد
أعلنت حركة «ح��م��اس» ،في بيان ،أنّ نائب رئيس
المكتب السياسي للحركة الدكتور موسى أبو مرزوق ،زار
على رأس وفد من الحركة المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم« ،وبحث معه آخر مستجدات القضية
الفلسطينية وخصوصا ملف المصالحة الفلسطينية
واألوضاع في مخيمات لبنان وأزمة وكالة أونروا».
كما التقى أبو مرزوق والوفد المرافق مدير مخابرات

الجيش العميد كميل ضاهر ،في مكتبه في وزارة الدفاع
باليرزة« ،وبحث معه األوض��اع الفلسطينية العامة
واألوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان».
وأكد أبو مرزوق «حرص حركة حماس على المحافظة
على األم���ن واالس��ت��ق��رار ف��ي المخيمات الفلسطينية
وج��واره��ا ،وتعزيز العالقات األخ��وي��ة الفلسطينية ـ
اللبنانية».

