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حمليات �سيا�سية

ماذا حمل �شعار الجي�ش اللبناني
في عيده هذا العام؟
شارل أبي نادر*
ربما ج��اء شعار ذك��رى عيد الجيش اللبناني في ه��ذا ال�ع��ام ،مع
التسليم أيضا ً بنجاح وتناسب ش�ع��ارات األع�ي��اد السابقة ،األكثر
تعبيرا ً عن دور ومهمات ه��ذه المؤسسة في المكان وف��ي الزمان،
في الوقت ال��ذي تعاني المنطقة والعالم عامة ولبنان بشكل خاص
أوضاعا ً حساسة ومصيرية ،حيث الجميع منخرط في حرب واسعة
ض� ّد اإلره��اب في معركة أصبحت بالنسبة لمجموعات ولشعوب
ولدول حتى ،معركة وجود وصراع بقاء.
لقد ّ
تأخر الجيش اللبناني كثيرا ً حتى يرفع شعار  24/24على
 10452كلم مربع ،فهو يمارسه دائما ً وأبداً ،ولم يتخ ّل عنه يوماً،
وكان ُيعتبر دائما ً وبصمت أنّ هذا من واجبه ومن مسؤولياته الوطنية
والمهنية المقدسة ،ولم يفكر أبدا ً بالمجاهرة به أو باإلعالن عنه...
يجسد
ولكن ما الذي دفعه هذا العام لإلفصاح عن هذا الشعار الذي
ّ
حقيقة تاريخه الحافل بالشرف وبالتضحية وبالوفاء وبالعطاء؟
هل ألنه سئم َمن هم في السلطة مِن السياسيين الوصوليين الذين
ال ته ّمهم إال مصالحهم الشخصية والحزبية والطائفية والعائلية
فأحب أن يلفت نظرهم الى تقاعسهم في تح ّمل مسؤولياتهم
الضيقة،
ّ
المفروضة عليهم بحكم السلطة التي يملكونها؟
هل ألنه رأى من خالل نظرته الثاقبة وخبرته وتجاربه أنّ الوطن
والدولة سائرة الى الهالك ال محالة في ظ ّل هذا التخاذل الذي يحيط
بعملهم وبممارستهم وبإدارتهم للسلطة وللحكم؟
هل ألنه استنتج أنّ المؤسسات الرسمية هي في طريق االضمحالل
والزوال في ظ ّل خالفاتهم العقيمة واختالفاتهم الدائمة على ك ّل شيء
حتى على جنس المالئكة؟
أحب أن يلفت نظرهم بأنّ الواجب والضمير المهني واألخالقي
هل ّ
يقضيان بأن يذهب ك ّل مسؤول الى ممارسة ما هو مطلوب منه رغم
الصعوبات والنواقص والمشاكل والتعقيدات كما يفعل هو في عمله
وفي تنفيذ مهماته ودوره ،من دون االستسالم ورمي المسؤولية
على اآلخرين واالنسحاب من تح ّمل هذه المسؤولية؟
هل يكون اختار أن ينبّههم وعلى طريقته الالئقة واالنضباطية
والتي ميّزت دائما ً عمله وعالقته بالسلطة السياسية ،بأنه متضايق
من فشلهم في إدارة الدولة وفي ح ّل الملفات الحيوية والضرورية
والضاغطة والتي أصبحت تهدّد المواطن وال��وط��ن ،وبأنه بحكم
الواقع والقانون والحق والطبيعة قد يكون ُمجبرا ً على اتخاذ إجراءات
معينة في مكان ما وفي وقت ما إلنقاذ ما تبقى من دولة تندثر وتذوب
وتتالشى بحكم ارتباطها بمسؤولين فاشلين وع��اج��زي��ن وغير
قادرين إال على التمديد ألنفسهم خالفا ً للقانون وللدستور؟
لقد أراد الجيش هذا العام أن ُيطلق هذا الشعار ال ُم َعبِّر عن تضحياته
ومهماته وإجراءاته التي ينفذها  24ساعة على  24ساعة في اليوم،
فهو جاهز في الليل وفي النهار ،في الح ّر وفي البرد ،في زحمة السير
وتحت الشمس الحارقة وفي ه��دوء وسكون ورهبة الظالم ،حيث
أعينه مفتوحة أكثر ويده على الزناد أعمق ودورياته ونقاط مراقبته
تزرع األمن واألمان...
أيضاً ،اختار الجيش هذا العام أن ُيلفت نظر الجميع ،سياسيين
ومدنيين ،أنّ سلطته ومهماته وإج��راءات��ه تطال جميع األراض��ي
اللبنانية ،وعلى مساحة  10452كلم مربع ،حيث يتواجد وينتشر
ويسيطر ويطبّق القانون والنظام ويفرض األمن ويدافع عن الحدود
في وجه العد ّوين اإلسرائيلي والتكفيري.
لم يتوقف الجيش عند ثغرة صغيرة في مساحة الوطن ما زالت
تحت سيطرة اإلرهاب على حدوده الشرقية ،ولم ينزعها من مساحة
الـ  10452كلم مربع التي ذكرها في شعاره هذا العام ألنّ لديه الثقة
الكاملة بأنه يسيطر عليها ،وبأنه يتح ّكم فيها من خ�لال انتشاره
المتماسك في مواجهتها ،ومن خالل العمليات الخاصة ورمايات
القصف المدفعي والصاروخي المتواصلة التي ينفذها عليها ،وذلك
بالرغم من النقص الواضح في تجهيزاته وفي إمكانياته المتواضعة
في العتاد وفي السالح الخاص بمواجهة اإلرهاب ،والتي لم تكتمل
ألنّ بعض السياسيين فشل عن عجز أو عن سوء نية في تأمينها
إرضا ًء لجهة ما خارج الحدود ،ولم يعط تغطية رسمية سياسية ،ولم
يسمحوا له تحرير تلك المنطقة أيضاً ،بالرغم من قدرته الواضحة
على ذل��ك ،وأي�ض�ا ً إرض��ا ًء أو ارتهانا ً أو خوفا ً من تلك الجهة التي
تتواجد خارج الحدود.
إنها صرخة حق وجرأة يصرخها الجيش هذا العام في وجه من
يد ّمر الوطن بتخاذله وبعجزه وبفشله ،إنه إنذار ُم َعبِّر قد يكون ناقالً
لتحذير او لتنبيه ،إنه شعار عميق يخبّئ في ظاهره حدود عمله في
الزمان وفي المكان ،ولكنه يحمل في باطنه رسالة حساسة بجديتها،
رسالة شديدة اللهجة ُيذ ِّكر من خاللها أنّ المسؤولية وتولي السلطة
ليست فقط ام�ت�ي��ازا ً وب��روت��وك��والً ،وال تكون فقط بالمخصصات
وبالمنافع وبالمصالح التي تقدّمها هذه السلطة لرجالها ،بل تكون
ف��ي العمل ال�ص��ادق وف��ي خدمة المرفق ال�ع��ام وال�م��واط��ن والدولة
وال�م��ؤس�س��ات ،تماما ً كما يعمل ه��و ب��إخ�لاص وبتضحية وبوفاء
وبشرف  24ساعة على  24ساعة ،وعلى مساحة الوطن البالغة
 10452كلم مربعاً.
* عميد متقاعد
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الحريري غير «مغطّ ى» �سيا�سي ًا
 روزانا ر َّمال
ليس مفهوما ً حتى اآلن ما إذا كانت أسباب الغياب عن
لبنان قد انتفت بالنسبة لرئيس ال��وزراء السابق سعد
الحريري ،فال شيء تغيّر أمنيا ً أو تبدّل وال حتى سياسياً،
لكن األكيد أنه لم يعُ د ممكنا ً للحريري البقاء في الخارج
لحسابات داخلية وخارجية بالمجمل ،ففي الداخل تياره
اهت ّز بفعل تداعيات االزمة السورية ،وفي الخارج تغيّر
جذري باإلدارة السعودية مع ظروف كان الحريري فيها
أكثر المتض ّررين ،أبرزها انشغال بديهي بحرب اليمن
وبتداعيات االتفاق النووي مع طهران ليغيب لبنان عن
قدرة السعودية على «التمسك والتماسك فيه».
نفحة «ال��وف��اء» التي يتمتع بها الحريري ه��ي إرث
والده ،هكذا يقول المق ّربون منه .وهو اليوم يحتفظ بها
تجاه المملكة العربية السعودية التي إذا كان هناك من
آثار ضياع بادية على الحريري فهي فستكون بسببها...
مؤسسات الحريري في الرياض وشركاته ال تحظى اليوم
بتلك األهمية والرعاية نفسهما اللتين كان يحظى بهما قبل
وفاة الملك عبدالله ،وكذلك األمر ينطبق على موظفيه الذين
يعانون من إفالس مؤسساته لوال بعض «الوفاء» الذين
يحتفظون به هم أيضا ً وبينهم من رفع الصوت وانتفض.
يتراءى أمام محمد بن نايف صاحب إمبراطورية األمن
الداخلي كوزير للداخلية قبل أن يكون وليا ً للعهد أوال ً
والمسؤولين السعوديين ثانياً ،ك ّل الضيق المادي الذي
يعيشه الحريري ،وهو يعرف (أيّ بن نايف) بتقاريره
المتابعة ك ّل ما يحيط بأوضاع المؤسسات التي يرأسها
الحريري في المملكة ولبنان ،حتى أنّ السلطات السعودية
فتحت الباب امام موظفي «سعودي أوجيه» للجوء الى
«القضاء» لالستحصال على حقوقهم .هذا إضافة إلى
حجب الهبة السعودية عن لبنان التي كانت قادرة على

تجيير قوة سياسية للحريري.
هو نفسه ولي العهد كان يقف متف ّرجا ً يوم تع ّرضت
مكاتب الحريري في الرياض لهجوم من قبل الموظفين
كسروا وحرقوا واعترضوا بطريقتهم
المعترضين ،حيث ّ
م��ن أج��ل ال��ح��ص��ول على مستحقاتهم ف��ي مشهد كان
مستحيالً في السنوات الماضية ،حيث تمتعت شركات
الحريري برعاية خاصة ،وك ّل هذا كان أمام أعين القوى
ّ
لفض المشهد سريعاً ،وكأنّ
األمنية من دون أن يتدخل احد
هناك من يريد للحريري أن «يستنتج» و«يدقق» جيدا ً في
ما جرى.
ليس غريبا ً الفتور بين ول��ي العهد وبين الحريري،
فالعالقة ليست سليمة منذ تلك اللحظة ،حيت وصف
األخير بن نايف بالسفاح أمام المحققين الدوليين بجريمة
اغتيال والده ،وهذا األمر لم يكن يومها سراً ،لكن األكيد أنّ
أحدا ً غير قادر على حسم تحسين العالقة بينهما اليوم...
في هذا الوقت تبدو على وجه الحريري مشاعر الو ّد
لولي ول��ي العهد وزي��ر ال��دف��اع محمد بن سلمان ،وهو
الوزير الشاب الذي يحظى غالبا ً بإشادة الحريري حول
مجمل مواقفه ،خصوصا ً تلك المتعلقة بالحرب على اليمن
وبورشة اإلصالح اإلنمائي والخطة التي رفعها للتنمية
لعام  ،2030وهو ما يعتبر أحد ابواب التق ّرب من اإلدارة
الجديدة بالنسبة للحريري.
على المقلب اآلخ��ر تبقى العالقة بين محمد بن نايف
وبين اللبنانيين مبهمة ما خال العالقة مع الوزير المستقيل
أشرف ريفي حسب المعلومات ،وهو الذي يتحفظ على
الظهور ب��أيّ موقف تصعيدي بخالف محمد بن سلمان
الذي يبدو متطرفاً.
العالقة «العادية» بين بن نايف وريفي أثمرت تحديا ً
من نوع آخر عند الحريري ،قد ال يكون تموضعا ً نهائيا ً
تجاه ريفي ،إنما ض��رورة لكسر الحريري شعبياً ،وهنا
تتحدث نتائج االنتخابات البلدية األخيرة في طرابلس

عن هذا األم��ر بشكل واف��ر .وها هو ريفي يتح ّول إلى ألد
أعداء وخصوم الحريري السياسيين ،فهو يص ّوب على ك ّل
ما يقوم به وآخره جلسات الحوار التي حظيت بنصيبها
الوافر من هجوم ريفي عليها.
تكفي الدعوة التي أرسلها ولي العهد وزير الداخلية
محمد بن نايف لريفي لحضور مؤتمر األمن في جامعة
األمير نايف بن عبد العزيز للعلوم األمنية ،والصورة
التي ت ّم توزيعها لتحدث موجة من اإلرباك عند الحريري،
وتظهر للبنانيين انقساما ً ال يعدو كونه محصورا ً عند
المستقبل في لبنان أو عند حلفاء الرياض ،بل إنّ هذا
االنقسام نفسه تعيشه اإلدارة السعودية ،وهنا ليس واردا ً
في هذه الظروف االعتماد على الحريري غير «المغطى»
أصالً من المملكة العربية السعودية .فلم يشهد اللبنانيون
حتى الساعة أيّ دعم سعودي للرجل حتى أنّ حضوره
في عيد الفطر للصالة في المملكة كان إلى جانب الرئيس
تمام س�لام كنوع من التغطية ،ال بل شهدوا محاوالت
إضعافه مادياً ،وهو الذي يرأس حزبا ً ورثه عن والده الذي
تميّز أمام اللبنانيين بالقدرة على اإلبهار بالوفرة المالية
المؤسسي واالقتصادي لعائلة نجحت في تقديم
واالزدهار
ّ
رجل أعمال من طراز الحريري األب.
إذن الحريري اليوم غير مغطى سياسياً ،وبالتالي ال
يمكن االعتماد عليه في أيّ جلسة او خلوة حوارية أو
حتى في قرار مفصلي محلي وتحميله ما ال يمكنه البت به،
خصوصا ً لجهة مبادرته الرئاسية او قانون االنتخاب .وهذا
ال عالقة له بنضوج الوقت إقليميا ً لحسم ملف الرئاسة ،بل
له عالقة بعملية تراكمية و«هالة» كان من المفترض ان
تنمو قبل الوصول إلى لحظة االستحقاق الذي من شأنه
أن يطرحه اسما ً قوياً ،إذا سنحت الفرصة ،وإال فإنّ تكبيل
الحريري هو منهج مقصود سعوديا ً وتحجيم حضوره
مسألة ق��رار ،وإال لكان وضعه المادي والمعنوي أفضل
بكثير.

أعرب نائب شمالي
عن تفاؤله بوصول
هيئة الحوار الوطني إلى
نتائج إيجابية قريباً،
متخذا ً مثاالً على ذلك
المفارقة التي ظهرت
أمس باتفاق الوزيرين
جبران باسيل وبطرس
حرب (وهما المختلفان
على ك ّل شيء منذ أكثر
من عشر سنوات)
على أهمية القانون
االنتخابي القائم على
قاعدة الصوت الواحد،
أي أن يقترع ك ّل
ّ
ناخب لمرشح واحد،
على أساس النسبية،
وهي تجربة اعتمدها
التيار الوطني الح ّر
في انتخاباته الداخلية
األخيرة.

التقى بري و�سالم ون�صراهلل م�ؤكداً دعم الحوار بين القيادات اللبنانية

بروجردي :الت�آمر ال�سعودي وتطبيع العالقات مع الكيان ال�صهيوني
لن ي�ؤ ّديا �إلى النتائج الم�ش�ؤومة التي ت�سعى الريا�ض �إلى تحقيقها
أكد رئيس لجنة األم��ن القومي والشؤون الخارجية
في مجلس الشورى اإليراني عالء الدين بروجردي أنّ
الجمهورية اإلسالمية «تدعم بقوة ال��وح��دة الوطنية
الداخلية في لبنان وك ّل ما من شأنه أن يعمل على استتباب
األمن والهدوء واالستقرار في لبنان ،كما تدعم بقوة الحوار
الوطني الجاري بين التيارات والشخصيات السياسية
الفاعلة والمؤثرة على الساحة اللبنانية» .وقال« :نحن
على أت ّم االستعداد للقيام بك ّل خطوة من شأنها أن تؤدي
إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين استنادا ً
إلى ك ّل االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق أن ُو ِّقعت
بين الحكومتين».

في عين التينة

وتابع بروجردي أمس جولته على المسؤولين ،على
رأس وفد يرافقه السفير اإليراني محمد فتحعلي ،فزار
رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ،وعرض
معه التطورات في حضور وزير المال علي حسن خليل.
بعد اللقاء ق��ال ب��روج��ردي« :نقلنا إل��ى دولته بداية
التحيات القلبية من رئيس مجلس الشورى الدكتور علي
الريجاني ،وعبرنا عن بالغ سرورنا بهذا الحوار الوطني
الب ّناء الذي ينعقد بين ك ّل التيارات السياسية اللبنانية
الفاعلة والمؤثرة بمبادرة كريمة من دولته .وال ّ
شك في
أنّ الجمهورية اإلسالمية في إي��ران تولي عناية فائقة
الستتباب الهدوء واألمن واالستقرار والوحدة الداخلية في
هذا البلد الشقيق».
ولفت إل��ى «أنّ التطورات في المنطقة بالغة الدقة
والحساسية ،سواء ما يجرى على الساحة السورية أو
الساحة العراقية أو بقية الملفات اإلقليمية التي ما زالت
عالقة» ،مشيرا ً إلى «أنّ ظاهرة اإلرهاب التكفيري المتطرف
المشؤومة التي تهدّد دول هذه المنطقة وشعوبها ،بما
فيها لبنان الشقيق ،بدأت نيرانها تصل إلى األطراف التي
تسببت بقيامها منذ اللحظة األول��ى ،س��واء في العالم
الغربي أو في بعض دول هذه المنطقة».
وأكد المسؤول اإليراني أنّ بالده «تبدي جدية كبرى
في مواجهة هذا اإلرهاب التكفيري المتطرف ،ولهذا تبدي
هذا القدر الكبير من التعاون والتنسيق واالنفتاح على
الجمهورية العربية السورية وعلى العراق في مجال
المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة المشؤومة».
وأعرب عن اعتقاده «أنّ األط��راف التي كانت المسبب
الرئيسي م��ن وراء الستار لهذه األزم���ة التي تعصف
بسورية منذ خمس سنوات ،رمت إلى هدف أساسي هو
تتمسك بها سورية ،كقلعة
حرف البوصلة التي كانت
ّ
للمقاومة والممانعة ض ّد العدو الصهيوني ،كما ترمي
إلى ضرب المقاومة أيضاً» ،معتبرا ً «أنّ المسألة المؤسفة
والمزعجة للغاية في هذه المرحلة هي هذا االنفتاح الذي
تبديه المملكة العربية السعودية في مجال مساعيها
الرامية إل��ى تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني».
وق��ال« :نحن على ثقة تامة ب��أنّ ك ّل هذه المؤامرات لن

نصرالله مستقبالً بروجردي
تصل إلى النتائج المشؤومة التي تسعى إلى تحقيقها»،
الفتا ً إلى «أنّ المنحى البياني لعمل المنظمات اإلرهابية
التكفيرية المتطرفة على صعيد المنطقة برمتها سواء
في العراق أو في سورية أو في بقية دول المنطقة ،آخذ
في االنحدار واالضمحالل ،وإنّ هذه األه��داف التي تعمل
على تحقيقها المملكة العربية السعودية سوف تصل إلى
الحائط المسدود ألنّ جبهة المقاومة آخذة بالمضي في
أهدافها بشكل قوي وصلب ومقتدر .ونحن نولي عناية
كبرى بتعميق العالقات الثنائية مع الجمهورية اللبنانية
الشقيقة في مختلف المجاالت ،ونأمل أن نتمكن معا ً من
تعميق هذا التعاون».
وتابع« :إننا نشعر بسرور بالغ عندما نرى الحوار
الوطني البناء واإليجابي قائم حاليا ً في ه��ذا المكان
بالذات بين مختلف األطراف والجهات السياسية الفاعلة
في لبنان ،ونأمل أن يؤدي إلى إيجاد المخارج الالزمة
والمطلوبة لك ّل الملفات العالقة .ونحن نعتبر أنّ لبنان،
على الرغم من صغر مساحته الجغرافية ،كبير جدا ً من
ناحية الدور السياسي والتأثير السياسي الذي يتمتع به
في هذه المنطقة ،وليس لدينا أدنى ّ
شك في أنّ وجود هؤالء
الحكماء وهذه الشخصيات السياسية الفاعلة والغيورة
على مصلحة هذا البلد سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى
إيجاد المخارج والحلول الناجعة لك ّل المشكالت العالقة
وفي طليعتها الفراغ الرئاسي».
وجدّد تأكيد «أنّ مسألة االستحقاق الرئاسي استحقاق
لبناني داخلي ،وهذا يعني أننا جاهزون لالستماع إلى
المقترحات والمبادرات» ،نافيا ً أن يكون قد حمل مبادرة
في هذا اإلطار.

في السراي

وفي السراي الحكومية ،التقى بروجردي رئيس الحكومة
تمام سالم ،وقال بعد اللقاء« :نقلنا إليه التحيات القلبية
الحارة والخالصة من قبل النائب األول لرئيس الجمهورية
اإليرانية اإلسالمية الدكتور جوهان غيري ،وأجرينا جولة
أفق حول العالقات الثنائية الطيبة وآفاق التعاون الثنائي
الطيب ال ُمتاح بين البلدين في المجاالت كافة .وكما تعرفون
منذ شهرين حصلت االنتخابات الخاصة بمجلس الشورى
اإلسالمي في إي��ران وت� ّم اختيار المجلس النيابي الجديد
ونحن ،كلجنة العالقات السياسية واألم��ن القومي في
البرلمان اإليراني ،أردن��ا أن تكون أول زي��ارة رسمية نقوم
بها إلى الخارج إلى البلد الشقيق لبنان الذي يُعتبر حقا ً
في الصف األول للمقاومة والممانعة ض ّد العدو الصهيوني
والخطوة التالية لنا ستكون زي��ارة الجمهورية العربية
السورية إن شاء الله».
أضاف« :خالل اللقاء اغتنمنا الفرصة الطيبة لمناسبة
حلول عيد الجيش وقدمنا التهاني والتبريكات لدولته في هذا
العيد الوطني الكريم ونوهنا بالدور المميز والكبير الذي يقوم
به الجيش اللبناني الباسل في مجال حفظ األمن والهدوء
واالستقرار في ربوع لبنان .كما قدمنا التهاني والتبريكات
لدولته لمناسبة حلول الذكرى العاشرة لالنتصار الكبير
الذي حققه لبنان والمقاومة اللبنانية الباسلة ض ّد العدو
اإلسرائيلي خالل عدوان شهر تموز .»2006
ولفت إل��ى أنّ اللقاء تخلله بحث «مختلف التطورات
اإلقليمية س��واء ك��ان ما يجري على الساحتين العراقية
والسورية أو محاولة االنقالب الفاشلة التي حصلت في

تركيا مؤخراً ،إضافة إلى كافة األمور المرتبطة بالتطورات
السياسية اإلقليمية» .وقال« :أعربنا خالل اللقاء عن أسفنا
واستيائنا للخطوات المعتمدة مؤخرا ًمن قبل المملكة العربية
السعودية في شأن تطبيع العالقات السياسية مع الكيان
الصهيوني وال��ذي يعتبر العدو األول واألساسي لألمتين
العربية واإلسالمية ،وأشرنا في سياق حديثنا إلى معاهدة
كامب دايفيد التي أُبرمت بين مصر والكيان الصهيوني
وهذه االتفاقية أدت في نهاية المطاف إلى عودة أرض سيناء
المحتلة إلى السيادة المصرية ،لكنّ ما نشهده اليوم هو
تفريط مجاني بالقضية المركزية والمحورية واألساسية
لألمتين العربية واإلسالمية وهي القضية الفلسطينية من
خالل محاوالت تطبيع العالقات مع إسرائيل .ونحن نأسف
وندين بشدة هذه المحاوالت التي نثق تماما ً أنها لن تؤدي
في أي حال من األحوال إلى إضاعة البوصلة من قبلنا ومن
قبل ك ّل الغيارى على هذه القضية ،ونظرا ً لمدى القبح الذي
اعترى معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل في حينه أصدر
اإلم��ام الخميني أم��را ً مباشرا ً بقطع العالقات مع النظام
المصري يومها».
وتابع« :نحن نشعر بارتياح كبير عندما نرى الجمهورية
اللبنانية الشقيقة من خ�لال جيشها الباسل وم��ن خالل
مقاومتها األبية قد استطاعت أن تقاوم وأن تتصدى لهذه
الظاهرة اإلرهابية المشؤومة والمتطرفة التي ال تستهدف
الشعب اللبناني وحده بل ك ّل شعوب المنطقة من هنا نحن
نشعر بارتياح كبير عندما نرى أنّ المنحى البياني لنشاط
المنظمات اإلرهابية س��واء كانت داع��ش أو أخواتها هذا
المنحنى آخذ باالنحدار ليس فقط في سورية وفي العراق
بل في المنطقة كلها ونحن نشعر أنّ هذا الصمود والتصدي
تجاه هذا اإلرهاب ينبغي أن يستمر من قبل ك ّل الغيارى على
مصلحة هذه المنطقة وشعوبها كي نرى اللحظة الحاسمة
التي نحقق من خاللها معا ً النصر النهائي على اإلره��اب
واإلرهابيين».
وأكد أنّ الجمهورية اإلسالمية «تدعم بقوة الوحدة الوطنية
الداخلية في لبنان وك ّل ما من شأنه أن يعمل على استتباب
األمن والهدوء واالستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق كما تدعم
بقوة الحوار الوطني الجاري بين التيارات والشخصيات
السياسية الفاعلة والمؤثرة على الساحة اللبنانية ،هذا
الحوار الذي ينطلق اليوم (أمس) مجددا ً بدعوة من رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ونحن على أت ّم االستعداد
للقيام بك ّل خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز التعاون
الثنائي بين البلدين الشقيقين استنادا ً إلى ك ّل االتفاقيات
ومذكرات التفاهم التي سبق أن وقعت بين الحكومتين».
والتقى بروجردي أيضاً ،األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله.
وناقش المجتمعون ،بحسب بيان للعالقات اإلعالمية في
الحزب« ،آخر التطورات السياسية واألمنية في المنطقة».
كما زار المسؤول اإليراني رئيس لجنة الشؤون الخارجية
النائب عبد اللطيف الزين ،في مكتبه بمجلس النواب ،في
حضور النائب وليد خوري.

لحود :ث ّمة قرار �أميركي ـ «�إ�سرائيلي» بمنع ت�سليح الجي�ش
والهبة ال�سعودية كان هدفها تغيير عقيدته
دبور وزايد خالل لقائهما في السفارة الفلسطينية
 استقبل رئيس الحكومة تمام س�لام وزي��رة التنمية الدولية في
الحكومة البريطانية الجديدة بريتي باتيل في حضور السفير البريطاني
في لبنان هيوغو شورتر.كما التقى النائب السابق اسماعيل سكرية.
ومن زوار السراي :رئيس اتحاد بلديات البقاع األوسط محمد البسط.
 زار السفير المصري محمد بدرالدين زاي��د رئيس الحكومة تمام
سالم .وقال بعد اللقاء« :بحثنا التطورات في لبنان ،كما عرضت نتائج
حواراتي ولقاءاتي األخيرة التي عقدتها مع عدد من القوى السياسية والتي
سأواصلها خالل الفترةالمقبلة بهدف تأييدنا أن يسفر الحوار عن نتائج
إيجابية وينهي الوضع الصعب الراهن ألنه ،وكما يؤكد الرئيس سالم ،آن
اآلوان لوجوب إنهاء الفراغ الرئاسي .كما أكدنا دعمنا الجهود التي يقوم
بها الرئيس سالم للحفاظ على األوضاع في لبنان ومعاناته في ظ ّل دقة
الموقف والظروف التي يعمل بها ،كما تطرقنا إلى العالقات الثنائية وقمة
نواكشوط التي عقدت أخيراً».
كما زار زايد السفير الفلسطيني أشرف دبور ،وتم خالل اللقاء ،بحسب
بيان للسفارة« ،عرض األوض��اع في األراض��ي الفلسطينية واالعتداءات
اإلسرائيلية ض ّد أبناء شعبنا ومقدساته اإلسالمية والمسيحية ،باإلضافة
إلى األوضاع في منطقتنا العربية».
 التقى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور سفير دولة اإلمارات حمد
الشامسي وعرض معه آخر التطورات والعالقات الثنائية بين البلدين.

رأى الرئيس العماد إميل لحود أنّ «الح ّل
في لبنان يكون بإقرار قانون انتخاب جديد
على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية
واح��دة ،وإج��راء االنتخابات النيابية على
أساسه ،وينتخب المجلس الجديد رئيسا ً
للجمهورية» ،م��ش �دّدا ً على أنّ «األزم���ات
التي يعيشها لبنان على ك ّل الصعد تتحمل
مسؤوليتها الطبقة السياسية الحالية».
وق���ال ل��ح��ود ف��ي ح��دي��ث إذاع�����ي« :إنّ
اللبنانيين مجتمعون حول جيشهم الوطني
ويفتخرون به ويساندونه في حروبه ض ّد
العدو الصهيوني والمجموعات التكفيرية،
وأح��م��ل بعض أط���راف الطبقة السياسية
وال��دول األجنبية مسؤولية استمرار خطف
العسكريين في جرود عرسال ألنهم رفضوا
منح الغطاء السياسي للجيش بالقضاء على
اإلرهابيين .بل على العكس ،ذه��ب بعض
النواب إلى عرسال ووقفوا إلى جانب رئيس
البلدية وأبو طاقية المتهمين بالتواطؤ مع
اإلرهابيين .وأذكر بأنه خالل أحداث الضنية
عام  2000ت ّم القضاء على اإلرهابيين خالل
ثالثة أي��ام بعدما أص��درت بصفتي رئيسا ً
للجمهورية األوامر لقيادة الجيش بالقضاء
�ج عليه األميركيون
عليهم ،وه��ذا م��ا اح��ت� ّ
وأوق��ف��وا ال��م��س��اع��دات للجيش اللبناني،
وكانت مقتصرة على الذخيرة وقطع الغيار

لآلليات العسكرية ،بذريعة أنّ أحد القتلى
من اإلرهابيين يحمل الجنسية األميركية».
وأكد أنّ «من يقف خلف عدم تجهيز الجيش
باألسلحة الحديثة ،هو إسرائيل التي تخضع
إلرادتها ك ّل الدول ،بما فيها الواليات المتحدة
األميركية» ،م��ش�دّدا ً على أنّ «هناك ق��رارا ً
إسرائيليا ً ـ أميركيا ً بمنع تسيلح الجيش بأي
سالح يستطيع من خالله محاربة إسرائيل،
وهذا ما دفع الرئيس السابق ميشال سليمان
ال���ذي وص��ل ال��ى س��دة ال��رئ��اس��ة بتسوية
الدوحة على قاعدة قوة لبنان بضعفه ،الى
رفض الهبة الروسية المتمثلة بعشر طائرات
ميغ  ،»29مشدّدا ً على أنّ «الهبة السعودية
التي كانت ستعطى للجيش هدفها تغيير
عقيدته وإلغاء فكرة العداء إلسرائيل التي
ت � ّم تكريسها خ�لال إع��ادة توحيد الجيش
اللبناني بعد الحرب».
ولفت لحود إلى «أنّ عدوان تموز 2006
ك��ان يهدف إل��ى إع��ادة احتالل لبنان حتى
بيروت كما حدث عام  ،1982لكنّ ذلك كان
مستحيالً .ففي عام  ،1982لم يكن في لبنان
جيش وال مقاومة ،بينما ع��ام  2006كان
الشعب اللبناني مساندا ً للمقاومة والجيش
في مواجهة هذا العدوان».
وأوضح أنّ «النقاط السبع التي أتى بها
الرئيس فؤاد السنيورة من مؤتمر روما كانت

تقضي بسحب س�لاح المقاومة وتوقيع
معاهدة س�لام مذلة مع إسرائيل ووضع
كفرشوبا ومزارع شبعا تحت وصاية األمم
المتحدة ،وهذا ما رفضته ومعه الوزيران
محمد فنيش ويعقوب ال��ص��راف ،وع��دت
ورفضته في مؤتمر القمة العربية بعدما تم
طرحه على جدول عمل القمة» ،مشيرا ً إلى
أنّ «القرار  1701كان يتضمن بندا ً ينص
على دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب
وسحب سالح المقاومة ،وت ّم إلغاؤه بعدما
رفضته».
ورأى أنّ «الرئيس ميشال سليمان الذي
وصل الى قيادة الجيش بدعم من سورية،
ك���ان ي��ؤم��ن ب��م��ع��ادل��ة ال��ج��ي��ش والشعب
والمقاومة ،لكنه كغيره م��ن السياسيين
اللبنانيين الذين يجنحون مع القوة ،انقلب
على هذه المعادلة الذهبية وأطلق عليها
المعادلة الخشبية ،خصوصا ً بعد أحداث ما
سمي الربيع العربي».
وح ّمل لحود مسؤولية الفراغ الرئاسي
«لك ّل أطراف الطبقة السياسية» ،مؤكدا ً أنّ
«مرشحه لرئاسة الجمهورية هو أي شخص
وط��ن��ي ل��ي��س ل��دي��ه أي أط��م��اع شخصية
وهدفه مصلحة لبنان دولة وشعبا ً ويدعم
المقاومة».
وردا ً على س��ؤال عن ع��دم إق��رار قانون

انتخابي مماثل خ�لال والي��ت��ه الرئاسية،
ق��ال ل��ح��ود إن��ه بعد وص��ول��ه ال��ى رئاسة
الجمهورية ،ونتيجة لخلفيته العسكرية،
كان يعتقد أنّ أي قانون انتخابي يستطيع
إيصال المرشح األصلح للمجلس النيابي،
«لذلك عندما طرح علي موضوع القانون
االن��ت��خ��اب��ي ع���ام  ،2000ط��ال��ب��ت ال��ق��وى
السياسية اللبنانية بالتوافق على مشروع
قانون تجرى على أساسه هذه االنتخابات،
فتم التوافق على م��ا سمي ق��ان��ون غ��ازي
كنعان .وعام  ،2005عندما طرح علي إجراء
االنتخابات النيابية وف��ق القانون نفسه
ال��ذي أج��ري��ت ب��ه انتخابات ع��ام ،2000
رفضته ألنه قانون طائفي وال يعكس الرأي
الشعبي ،ولكن ت ّم التكتل على طروحاتي
وال���ت���ذرع ب��اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري،
وأجريت االنتخابات بتوافق رباعي ،وكانت
النتيجة تعطيالً وعدم توافق ،فوصلنا إلى
ما وصلنا إليه اليوم».
واعتبر أنّ «مجلس الوزراء معطل نتيجة
للخالف على تقاسم الحصص بين مكونات
الحكومة» ،مؤكدا ً أنّ «استشراء الفساد في
لبنان ه��و نتيجة لتقاسم الحصص بين
الطبقة السياسية وسرقة أم��وال الشعب،
وه���ذا م��ا ح���اول البعض القيام ب��ه خالل
فترة واليتي ،لكنهم فشلوا ،فتحالفوا مع

األميركيين إلص��دار القرار  1559األميركي
ـ اإلس��رائ��ي��ل��ي ،معتمدين على زعاماتهم
الطائفية والمذهبية التي هي أكبر خطر
على لبنان ،خصوصا ً أنّ إسرائيل تسعى
دائما ً إلى الفتنة في لبنان من خالل إشعال
الصراعات الطائفية والمذهبية ،واغتيال
الرئيس رفيق الحريري هو ج��زء من هذا
المخطط ،وستكشف األي��ام أنّ من اغتاله
هو المنظمة الصهيونية العالمية لضرب
االستقرار في لبنان».
وأك��د أنّ «النفط مكتشف في لبنان منذ
أواخ��ر  ،2003وك��ان هنالك مركب فرنسي
يجوب الشاطئ اللبناني الستكشاف أماكن
النفط ب��ق��رار م��ن الرئيس الفرنسي جاك
شيراك وبمعرفة الرئيس رفيق الحريري.
وعندما التقى طاقم هذا المركب برفقة السفير
الفرنسي ،أكد قائده أنّ الشواطئ اللبنانية
فيها كميات ضخمة من النفط ولكن يمنع
على لبنان استخراجها بقرار من الواليات
المتحدة األميركية التي تتحكم في سوق
النفط في ك ّل العالم» .ودعا السياسيين إلى
«وقف التجاذبات في هذا الملف ألنّ إسرائيل
التي ب��دأت باستخراج النفط م��ن البحر
والمتوسط وبيعه ،تستطيع سرقة النفط
اللبناني ،فيما السياسيون مختلفون على
حصصهم».

