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الف�صل ال�سابع وبداية النهاية

د .صادق النابلسي
عندما كتب لينين مقاله الشهير المعنون (ب َم نبدأ؟) كان يتحدث
عن خريطة وعي ومنهج وخطوات عملية ينبغي من خاللها إيجاد
أرض�ي��ة للفكرة التي يؤمن بها ،وكيف يمكن لها أن تستق ّر في
مجالها وأرضها السياسية .الثوري البلشفي المنفتح على معرفة
الظواهر المجتمعية والباحث في قواعد التطور التاريخي ،مارس
النضال على مسرح األفكار من وجهة نظره السياسية والفلسفية
ليحقق تطلعاً ،على مساحة العالم ،يظهر للمأل سياقه وتحيّزه مرئيا ً
ّ
يتمخض
وملموساً .كان غرضه تجاوز استكشاف الواقع إلى ما
عنه الواقع نفسه من (نشأة مستأنفة وعالم محدث) على ما يذهب
إليه ابن خلدون .بدا للينين أن يبدأ من نقطة ما ليترجم تطلعات
االشتراكيين الديمقراطيين الكبرى التي تربطهم ببقية األمم،
انطالقا ً من البؤرة النضالية األول��ى (روسيا) .فجعل من المهام
األساسية ف��ي الطريق لبلوغ األه ��داف أقانيم ث�لاث��ة :التحريض
السياسي ،الواجبات التنظيمية ،ومشروع إنشاء منظمة كفاحية
لعامة روسيا .ربح لينين التحدي بسقوط الحكم القيصري ،وحين
قاد ثور ًة عام  1917أدت إلى وصول الحزب البلشفي الذي ترأسه
إلى السلطة .لك ّن االشتراكية التي كان يروج لها سرعان ما سقطت
في حقول الفراغ وااللتباس والتناقض واالنتهازية مع مرور أول
محطة من محطات الزمن ،وتر ّنحت عندما قدّمت األيديولوجيا على
األخالق وأعطت األولوية للمصالح الحزبية على أولوية القضايا
اإلنسانية .وبالتالي ك��ان احتضار معظم التجارب االشتراكية
انطالقا ً من بلدان االتحاد السوفياتي إلى دول أوروب��ا وأفريقيا
وآسيا وأميركا الالتينية تحت حكم الديكتاتور أو الحزب المركز
أمرا ً طبيعيا ً ويقينياً ،ألنّ قضية اإلنسان وحرية الشعوب ال تتعلق
بإضافة إيديولوجيا ثورية في بعدين أو أكثر من أبعاد الحياة بل
بمنظومة من القيم تشكل العمود الفقري لوجود اإلنسان ودوره
وعالقاته باألرض وارتباطاته بالسماء.
وعلى غرار لينين بدأ اإلمام الخميني من نقطة ما .هذه البداية
بديهية لصيقة بك ّل قائد ثورة وغير قابلة لالستنفاد( .الكاسيت)
كان المعادل لــ(االيسكرا) .تولت جريدة االيسكرا مهمة الدعاية
والتحريض السياسي والتربية على النشاط ال �ث��وري ،وتولى
الكاسيت التعبئة والتثقيف وبثّ المشاعر الثورية لدى اإليرانيين.
ومقابل الحزب الطليعي ال��ذي يسترشد بنظرية الطليعة الثورية
ليقود النضال البروليتاري استنادا ً إلى مقولة( :ال حركة ثورية
من دون نظرية ثورية) كان هناك (حركة المستضعفين الذين يجب
أن يعدّوا أنفسهم لمواجهة المستكبرين) في إطار نظرية (والية
الفقيه) .ومقابل الحزب األحمر كان الباسدران والباسيج وأيضا ً
حزب الله .ومثلما كان لينين أمميا ً وتناول قضايا الحياة برؤية
اشتراكية ،ك��ان اإلم��ام الخميني أمميا ً بالقدر نفسه لكنه تناول
مسائل الكون والوجود واإلنسان والحياة برؤية إسالمية ،مؤكدا ً
على أنّ حرية الشعوب ال يمكن إبطالها من قبل أية إرادة سلطوية
جبروتية ،وأنّ المطلوب من الشعوب المستضعفة أن تعلن عن
وجودها أمام المستكبرين.
أول نجاحات ال�ث��ورة البلشفية سقوط قيصر روسيا غير أنّ
قيمها لم تتمكن من االستمرار في عوامل نجاحها بسبب نزعة
السلطة وقصور الفكرة التي غدت أشبه بسحابة ميّتة ُيرمق إليها
من بعيد .وأول نجاحات الثورة اإليرانية سقوط شاه إيران ليس
عرشا ً فحسب وإنما كفكرة ومشروع داخل األمة .لم يعد الشعب
اإليراني هياكل مصفدة بالحديد وال يقبع ميتا ً أو حيا ً في نواويس
حجرية .أعار جناحيه لإلمام (كي يشرف على هذا الكون الفاني/
من أعلى القباب الخالدة  -شاعر بولونيا آدم ميسكييفتش) .بعد
المرحلة التأسيسيّة توالت الخطوات تبشر بأفق جديد .تمشي
ال�ث��ورة ف��ي طريق التكامل ال��ذات��ي متغلّبة على تحديات ال��والدة
وصعوبات البناء فمخاطر التمدّد .اتضح حجم ال�ث��ورة أش � ّد ما
اتضح من خالل البعد الفلسطيني .أطاح اإلمام بالعالقات المميّزة
التي كانت تربط الشاه بحكومات الكيان «اإلسرائيلي» .ح ّول سفارة
«إسرائيل» إلى سفارة فلسطين .أعلن عن يوم عالمي للقدس وعدّه
يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين .وتح ّرك في إطار األبعاد
الثالثة التحريض السياسي ،والتنظيم ،وإنشاء القوة العسكرية
بهدف اس�ت�ع��ادة فلسطين .وال ش��ك فقد أت��اح��ت خطابات اإلمام
ح��ول فلسطين إم��داد الفلسطينيين باألمل واإلرادة بعدما سعى
االستكبار وعمالؤه إلى قهر إرادة المقاومة في نفوسهم ،وج ّرهم
إل��ى تسوية مذلة تحول بينهم وبين متابعة المسيرة السترداد
أرض �ه��م المغتصبة .وس��رع��ان م��ا انبعثت العافية ف��ي صفوف
المقاومين تضيء فسحة في زمن ضاع بأوهام التفاؤل العربي.
لم يسأل الغرب والشرق ل َم قدّر للفلسطينيين أن يكونوا بؤساء
تعساء إل��ى ه��ذا الح ّد والبشرية ال تجيد حتى الساعة غير بعض
الكلمات الشحيبة .أ ّم��ا مجلس األم��ن المسؤول ع��ن ال�ع��دل وحق
الشعوب في تقرير مصيرها فلم ُيعهد عنه سوى جلوس القرفصاء
وس ّد أذنيه وإغماض عينيه أمام الجريمة المتواصلة .تتبلّل غزة
اليوم بالدماء ،فيما العرب نائمون والمسلمون في جليد البالدة أو
نار الفتنة ولم يعد المثال الذي ساقه اإلمام الخميني وفحواه (لو أنّ
كل مسلم أخذ دلوا ً من الماء وأراقه على «إسرائيل» لغرقت) ُيذكر
التحسر بعدما أصبح التكفير بين أبناء القبلة الواحدة
إال من باب
ّ
والكتاب الواحد والنبي ال��واح��د ،وقطع ال��رؤوس وش��ق الصدور
حقيقة تاريخية ال ي��رق��ى إليها ش��ك .عندما ب��دأ لينين مشواره
النضالي ق��ال( :إنّ شعارنا في الظرف الراهن ال يمكن أن يكون
«اإلق��دام على الهجوم» ،بل يجب أن يكون «ض��رب حصار محكم
ح��ول قلعة ال�ع��دو») .وعندما ب��دأ اإلم��ام الخميني يصدح بصوته
النبوي (إسرائيل غدّة سرطانية يجب أن تزول من الوجود) ،كان
يضيّق الحصار حول قلعة العدو .انتصار المقاومة عام 2006
أب��رز مثال على ذل��ك .اآلن صواريخ المقاومة تنهمر على القدس
وت��ل أبيب .اقترب الحلم .خاتمة الصبر بلغت سمتها .فلسطين
لنا ،لكم أيها المستضعفون .من يدقق النظر بفضول في وجه
اإلمام الثائر يعرف مغزى شعاره« :اليوم إيران وغدا ً فلسطين».
ومن يقرأ رسالة قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني للمقاومة
الفلسطينية والتي جاء فيها« :نؤكد أننا مستم ّرون بإصرار على
نصرة المقاومة ودفعها إل��ى النصر حتى تصير األرض والجو
والبحر جهنما ً للصهاينة» ،وتصريح القائد العام للحرس الثوري
اللواء محمد علي جعفري ومضمونه «إنّ ساحة فدائنا وتضحياتنا
هي العالم اإلسالمي كله ومستضعفي العالم» ،يدرك أننا مقبلون
على مرحلة حاسمة ف��ي ت��اري��خ المنطقة بأسرها أيسرها زوال
الكيان اإلسرائيلي!

الفرزلي :دعوة الهيئات الناخبة
مخالفة للد�ستور
أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي أنّ «دعوة الحكومة
للهيئات الناخبة هي مجرد إعالن وتحمل مخالفة دستورية وقانونية ألنه
كان من المفترض أن تتم من خالل مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس
الوزراء ورئيس الجمهورية».
واعتبر الفرزلي في حديث إذاع��ي أنّ «ه��ذا القرار ال قيمة له إال إذا كان
المقصود منه عزم الوزراء توقيع المرسوم المرتبط بالتمديد ،والتوقيع بعد
المدة المحدّدة يصبح عرضة للنقض ويحتاج إلى قانون إلعادة النظر في
المهل المحدّدة وهي ثالثة أشهر قبل اجراء االنتخابات النيابية» ،مؤكدا ً أنّ
هذه الدعوة هي نوع من تبرئة الذمة من قبل الحكومة.
وج�دّد الفرزلي موقفه الرافض «إج��راء االنتخابات النيابية على قاعدة
قانون الستين التي تعتبر تزويرا ً لإلرادة ومخالفة دستورية صريحة وعلنية
تحمل في طياتها إعادة إنتاج نواب من كنف الكيانات المذهبية األخرى»،
واعتبرها« :خطوة تتناقض كليا ً مع الدستور في ظل أوضاع مجلس دستوري
ال يجتمع وهو منقوص األهلية والشرعية نتيجة الخطوة التي قضت بالتمديد
لنفسه».

خفايا
خفايا

 د .حسام الدين خالصي
بعد أن وافق مجلس األمن المؤلف من  15دولة باإلجماع على
قرار يستهدف إضعاف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
وجبهة النصرة وأدرج المجلس أسماء ستة «متشدّدين».
ب��دأت ال��رواي��ة تأخذ منحنى آخ��ر ،إن��ه ذات الخطاب السوري
والذي تبنته السياسة السورية وقيادتها منذ بداية الربيع العربي،
بأن القادم إلى المنطقة يشبه الوباء وأنه زلزال سيجتاح المنطقة
وأن المطلوب موقف دولي واضح وليس مشوها ً مما يجري في
المنطقة وأن��ه من الضروري االنتباه للعبة الخطرة التي يلعبها
الكيان الصهيوني وأعوانه األعراب واألغراب ،لذلك كان ال بد من
فصل سابع بعد ثالث سنوات ونصف عجاف ،حملت للمنطقة
هذا الوباء األصفر (داعش) وتنبهت مراكز القرار بأن طباخ السم
سيأكل منه عاجالً أم آجالً.
إل��ى هناك يبدو كل ش��يء في سياقه الطبيعي ال��ذي ي��روج له
إعالميا ً ويفهم بسهولة ،ولكن الحكاية في تفاصيلها تحمل الكثير
من التأويل اآلخر.
إنّ ملف اإلسالم السياسي ومنذ نشأته تسلمته ورعته بريطانيا
العظمى وأوكلته لإلخوان المسلمين في مصر والمنطقة لتش ّوه به
صورة األزهر الذي نحى نحو االعتدال بصورة ما في تلك الفترة
وألنها استشعرت خطورة مصر عبد الناصر القادمة بقوة ،ومن
ثم وحتى الثمانينات مرورا ً بنكسة حزيران واغتيال عبد الناصر
في السبعينات بسم فائق الجودة ،ظهرت في الثمانينات مراجعات
اإلخ��وان بعد اغتيال ال�س��ادات وتفشت ظاهرة اإلخ��وان ممهدة
للوهابية والسلفية في كامل العالم العربي ،وهنا انتقل في أثنائها
ملف اإلس�ل�ام السياسي ألي��د أميركية مهتمة بصهينة الشرق
األوسط انتقاالً لشرق آسيا لتعلن أميركا بدء الحرب مع الروس

عبر الطالبان ولعبة القاعدة ووص��والً لمحاربة اإلره��اب الدولي
واقتحام العراق وتدميره ،وبعد انتفاء المصلحة وه��رم الملف
باأليدي األميركية الكلية نقل الملف إلى الصهيونية العالمية لتبدأ
به مشروع الربيع العربي غازية للشرق األوس��ط ولتستعمله
أبشع استعمال عبر إيقاظ وحش الفتنة والنزاع الدموي وعلى
أرض الرافدين وسورية تحديدا ًتسلسالً على النحو التالي:
تظاهرات إس�ق��اط النظام – الجيش الحر يحميني – كتائب
إسالمية – جبهة النصرة – داعش.
ومع ظهور داع��ش كان من المتوقع أن تسقط سورية خالل
المراحل السابقة ولكنها كانت عصية على السقوط فال التظاهرات
وال الجيش الحر وال الكتائب اإلسالمية وال النصرة .فما كان
م��ن الكيان الصهيوني إال أن أظهر داع��ش رغ�م�ا ً ع��ن أنفه وفي
التوقيت غير المناسب لكل من أميركا وبريطانيا ومن لف لفيفهم،
وساعد الكيان الصهيوني في تسريع هذه الخطوات والتي بعد
يأسهم اضطروا للمساندة العلنية في البداية كل من دول الخليج
والسعودية وتركيا وقطر وفرنسا ،لكن قبل ظهور قرار الفصل
السابع سارع الجميع لالنسحاب الظاهري من الدعم والتمويل
لتبرئة أنفسهم ولو تحسباً.
هنا ال بد من القول أن أميركا أوباما والمصطدمة مع إرادة التيار
الصهيوني األميركي (الجمهوري غالباً) قد تعبت من شدة التورط،
خصوصا ًأن االنتخابات األميركية الحت في األفق بالنسبة للحزب
الديموقراطي وأرادت أن تأخذ استراحة المهاجم الشرير وتكتفي
بما تيسر من مرابح النفط والغاز في العراق وتتسبب لنفسها بقدر
من الراحة أم��ام الضغط الروسي واإليراني والصيني بصورة
ع��ام��ة ،خصوصا ً أنها اكتشفت المستنقع الضخم ال��ذي تنوي
«إسرائيل» الغاصبة جر العالم إليه في منطقة الشرق األوسط،
فطرحت أميركا أوباما وأوروب��ا العجوز شعار (تهديم الشرق
األوسط) بدال ً من شعار (تقسيم الشرق األوسط).

رئيس حزب في
فريق  14آذار قال في
جلس ٍة خاصة جمعته
قبل أيام إلى قادة
وكوادر ومسؤولي
المناطق والفروع
في حزبه :انتبهوا...
«داعش» و«النصرة»
و«التكفيريون» يشكلون
خطرا ً علينا أكثر مما كنا
نعتقد ،وهو خطر يتبيّن
أنه وجودي نظرا ً إلى ما
يمارسونه في العراق
وسورية من إرهاب وقتل
وتهجير ،أما خالفنا مع
حزب الله وفريق  8آذار
فهو على قضايا أساسية
لكنها أق ّل أهمية بكثير،
ويمكن التعايش معه
وتأجيله ،ألنّ األولوية هي
لمواجهة الخطر األكبر
والداهم.

لذلك نجد مونيكا لوينسكي الجديدة تط ّل على أوباما البريء
عبر تظاهرات الشارع األميركي بعد مقتل المتظاهر األميركي
األسمر البشرة ،وبذلك يذوق أوباما نقمة من يعادي الرغبات
الدفينة للتيار الصهيوني األميركي في انهيار أميركا.
إذا ً المنطقة بين ص��راع تيارين األول صهيوني أميركي
ذاهب للنهاية لتقسيم العراق وباقي المنطقة في تركيا وسورية
ومصر وظهور «إسرائيل» الكبرى والثاني أميركي اقتصادي
استعماري يكتفي بتهديم الشرق األوسط ويحافظ على الهيبة
واالقتصاد األميركيين ،وم��ا بين ه��ذا وذاك وأتباعهما يظهر
الفصل ال�س��اب��ع ال�خ�ج��ول وال ��ذي ال يقر بأحقية س��وري��ة في
محاربة اإلرهاب الدولي (داعش والنصرة) وما بين هذا وذاك
تضيع الحقوق الفلسطينية ما بين غزة والضفة والتفاوض.
م��ن هنا تنبع أهمية م�ح��ور المقاومة ال�م��داف��ع ع��ن الوجود
اإلنساني ورأس الحربة في هذا المحور سورية الدولة الصامدة
التي تنتظر أن يخلع األميركي والبريطاني سروالهما على اآلخر
وليعترفوا بخطئهم الفادح ألن البلل اإلرهابي سيصل ألرضهم
عبر منظمات صهيونية وبأيدي إسالمية متطرفة قد تحاول
تفجيرا ً هنا وتفجيرا ً هناك بحجة محاربة الشيطان األكبر.
م�ح��ور المقاومة اآلن على منعطف ال�ت��اري��خ ألن��ه صاحب
النظرية الثالثة مقابل الحرب العالمية الثالثة ،والتي تنص على
أن هزيمة اإلرهاب واقع يحتاج لحشد طاقات ولوعي سياسي
كبير وصبر على المعركة إل��ى اللحظة التي يقر فيها مجلس
األمن بأن سورية وقائدها وشعبها هم قادة محاربة اإلرهاب
الدولي في العالم .وبقي أن تبرز روسيا أنيابها االستراتيجية
في وج��ه الصلف األميركي الغبي وأن تنضم إي��ران النووية
سلميا ً للمجاهرة في اللحظة المناسبة بالوقوف عسكريا ً وراء
العراق أيضا ً لمنع تقسيمه ولنصرته على اإلرهاب الواقف على
األبواب.

�سالم التقى «ال�شيوعي» و«هيئة �إعمار غزة»

مقبل يتلقى دعوة لزيارة �إيران ويلتقي وفداً من حزب اهلل

�أبو فاعور :ال�شغور يقود �إلى �أخطار
كنعان ّ
يحذر من كارثة مالية

علي عبدالكريم :نقف �إلى جانب
لبنان وجي�شه في مواجهة الإرهاب

أك���د أم��ي��ن س��ر ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�ل�اح النائب ابراهيم كنعان
ضرورة الوصول إلى صيغة مقبولة
في موضوع سلسلة الرتب والرواتب،
الفتا ً إلى أنّ الموضوع أصبح سياسيا ً
وليس تقنياً ،والمطلوب إخراجه من
اإلطار السياسي.
وت���ح���دث ب��ع��د زي���ارت���ه رئ��ي��س
الحكومة ت��م��ام س�لام ف��ي ال��س��راي
ال��ح��ك��وم��ي��ة أم����س ،ع���ن م��وض��وع
«اليوروبوند» واالعتمادات اإلضافية
وتأمين ال��روات��ب لموظفي القطاع
ال��ع��ام ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر ،ف��أك��د «أنّ
ه��ذه األم���ور كلها تستدعي جلسة
تشريعية استثنائية لبحث المسألة
المالية ،ألنها مسألة وطنية بامتياز
ويجب أن تكون خارج التجاذب بين
 8آذار و 14آذار ويجب أن يكون هناك
إحساس بالمسؤولية أكثر مما نراه».
ودعا إلى «عدم ترك األزمة السياسية
من دون حل ألننا سنذهب نحو كارثة
مالية» ،مشدّدا ً على «أنّ المسألة هي
أخطر من األزمة السياسية هي سمعة
لبنان المالية وإمكانيته وال يجوز أن
مهب الريح».
تبقى في ّ
وأش��ار كنعان إلى أنّ «التزامات
لبنان الداخلية والخارجية تحتاج
إلى إقرار في المجلس النيابي ألنها
آت��ي��ة كلها بصيغة ات��ف��اق��ات وهي
مشاريع قوانين» ،الفتا ً إلى أنّ األمر
«ال يمكن أن يستمر ب��ه��ذا الشكل،
خصوصا ً أنّ هناك تنبيها ً من مراجع
دولية مقرضة أنه يمكن إلغاء عدد من
هذه القروض الميسرة التي تصرف
ف��ي التنمية وبمشاريع كبيرة في
لبنان نحن بحاجة إليها».

وفي ّ
ملف المخطوفين من الجنود
ف��ي الجيش اللبناني وق��وى األم��ن
األم��ن ،أش��ار إل��ى أنّ الرئيس سالم
يتابع الموضوع «بأعلى درج��ات
السرية والجدية ويولي هذه القضية
أهمية قصوى وج��دي��ة وعلى م��دار
الساعة ،وهو يتابع هذا األمر في أكثر
من اتجاه».
وفي ّ
ملف االنتخابات النيابية قال
أبو فاعور« :هناك وجهة لتأجيلها
نتيجة األوضاع األمنية التي تحدث
عنها وزير الداخلية ( ،)...الفتا ً إلى أنّ
«هذه الوجهة تصطدم بعدم نضوج
التوافق السياسي حول التمديد ،وما
يمكن أن يلي التمديد على صعيد عمل
المجلس النيابي أو مهلة التمديد،
لذلك قامت الحكومة باألمس بدعوة
الهيئات الناخبة إل��ى االنتخابات
على رغم معرفة الكثير من األطراف
الموجودة على الطاولة ،ب��أنّ هذه
الدعوة ربما تكون دعوة لن تصل إلى
مداها المطلوب إلج��راء االنتخابات
النيابية».

الشيوعي

وال��ت��ق��ى س�لام وف���دا ً م��ن الحزب
الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه
العام خالد حدادة الذي أكد «ضرورة
مواجهة األخطار ودعم سيادة لبنان
والجيش ال��وط��ن��ي» ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ

«الثغرة األساسية التي تهدّد وطننا
ليست العدو الخارجي فقط سواء
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» أم اإلره���اب،
إنما النظام السياسي في لبنان فهو
العدو األول لوحدة لبنان ولسيادته
وه��و يم ّر في مرحلة تهديم نهائي
للدولة ،باعتبار أننا قادمون على
مرحلة يصبح فيها مجلس ن��واب
غير شرعي وال رئيس للجمهورية
وتصبح فيها الحكومة مكبلة بمنطق
التوافق واإلجماع أيضا ً حكومة غير
موجودة» .وأكد« :أن ال حل إال بخطوة
إنقاذية حقيقية يكون مدخلها قانون
ان��ت��خ��اب وإج����راء ان��ت��خ��اب��ات على
قاعدة ديمقراطية والنسبية والدائرة
الواحدة من دون قيد طائفي».

«هيئة إعمار غزة»

واطلع سالم من الهيئة العربية
إلع��م��ار غ��زة على نشاطات الهيئة
وإنجازاتها .وأش��ار الوزير السابق
بشارة مرهج إلى «أنّ الهيئة بصدد
ح��م��ل��ة م��ت��اب��ع��ة لمسيرتها دع��م �ا ً
أله��ل غ��زة وف� ّ
��ك الحصار عنها في
وج��ه الحرب الظالمة التي تشنها
«إس��رائ��ي��ل» منذ ستين ع��ام �ا ً على
ال��ق��ط��اع وع��ل��ى فلسطين ب��ص��ورة
عامة ،وهذه الحملة تحتاج إلى دعم
الجمهور اللبناني الذي يتضامن ككل
عربي أصيل مع أهل غزة».

أبو فاعور

وعرض سالم التطورات السياسية
مع وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو
ف��اع��ور ال���ذي أك��د أن��ه «ي��ج��ب عدم
االستكانة إل��ى الشغور في رئاسة
الجمهورية ،ألنّ هذه االستكانة وهذا
القبول بمنطق الشغور ،قد يقودان
إلى مشاكل أخ��رى ويحمالن الكثير
من األخطار على لبنان ،ومنها أخطار
سياسية ودس��ت��وري��ة ،إض��اف� ًة إلى
األخطار األمنية».

سالم مستقبالً كنعان

(داالتي ونهرا)

يازجي في النا�صرة:
ال�شباب ال�صالح يحمي �سورية
زار بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
يوحنا العاشر يازجي أم��س بلدة
الناصرة في وادي النصارى بحمص،
ي��راف��ق��ه ك��ل م��ن م��ط��ران األب��رش��ي��ة
باسيليوس منصور وأسقفها ايليا
طعمة ولفيف من الكهنة والشمامسة.
وقد احتشد أهالي البلدة التي تزينت
بأقواس النصر واليافطات المرحبة،
الستقباله والوفد المرافق.

صالة وكلمة

وأق���ام البطريرك ي��ازج��ي صالة
الشكر ف��ي كنيسة الرعية ،وألقى
ك��ل��م��ة ،ج���اء ف��ي��ه��ا« :ن��ع��م��ة كبيرة
جمعتنا اليوم في هذه الرعية التي
أحمل فيها أجمل الذكريات منذ عام
 .1993حملت منكم العطاء وتعلمت
منكم المحبة والغيرة واإلخ�لاص.
ونشكر ال��ل��ه ب���أنّ رع��اي��ان��ا ال ت��زال
تحافظ على إرث��ه��ا ال��ح��ي��ات��ي ،وال
تزال عوائلها متماسكة .وهذا المهم
يا أحبة ألنّ من أصعب األشياء في
الحياة ه��ي العزلة .لذلك دعوتنا
اليوم أن نهتم بالعائلة ونعيش مع
بعضنا بعضا ً كلنا عائلة واح��دة».

يازجي خالل زيارته إلى الناصرة
واعتبر« :أنّ من يحمي سورية هو
سلوك جيل الشباب الصالح الذي
ربيتم أبناءكم عليه».

األب رزق

وكانت كلمة أيضا ً لكاهن الرعية
األب بوليكربوس رزق ،أع��رب فيها

عن غبطة البلدة بهذه الزيارة.
وأخ��ي��راً ،أه��دى البطريرك يوحنا
العاشر كنيسة الرعية صليب بركة
ومبخرة .وقدمت له الرعية هدية
تذكارية قبل أن يتفقد نادي الناصرة
الرياضي ويلتقي أخويات سيدات
رعايا الوادي حول مائدة محبة.

أكد السفير السوري علي عبدالكريم
علي وقوف سورية إلى جانب لبنان
وصمود الجيش في مواجهة اإلرهاب
الذي يتهدّد البلدين والمنطقة ،الفتا ً
بعد لقائه نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل في اليرزة،
إلى أنّ ما يجري يستدعي من الجميع
قراءة حقيقية لهذا الخطر.
وأشار السفير السوري إلى أنه طرح
«كل اإلمكانات والكفايات العسكرية
واالقتصادية واألمنية والسياسية،
لدحر هذا اإلرهاب الذي يشكل وجها ً
آخر للعدوان «اإلسرائيلي» واألطماع
«اإلسرائيلية» في المنطقة ،وأنّ الوزير
مقبل كان متفهما ً لذلك».
وأعرب علي عبدالكريم عن سعادته
«ل��ك� ّل ه��ذا اإلح��س��اس بالمسؤولية
وللتكامل بين البلدين والشعبين
والجيشين ،وض��رورة التعاون بين
الحكومتين والقيادتين لجبه خطر ال
يستثني أحداً ،ويشكل تهديدا ً للبلدين
وللمنطقة ككل».
من ناحية أخرى ،تلقى مقبل دعوة
من نظيره وزير الدفاع اإليراني لزيارة

مقبل خالل لقائه السفير السوري
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية نقلها
إليه القائم بأعمال السفارة اإليرانية
في لبنان محمد صادق فضلى.
والتقى وزير الدفاع وزير الصناعة
حسين الحاج حسن يرافقه مسؤول
وحدة التنسيق واالرتباط في حزب

(داالتي و نهرا)
الله الحاج وفيق صفا.
كما زار قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في اليرزة ،وبحث
معه في أوضاع المؤسسة العسكرية
واحتياجاتها واإلجراءات األمنية التي
تنفذها في مختلف المناطق اللبنانية.

ا�ستقبل وفداً من «الديمقراطية»

لحود :ال�ستئ�صال الإرهاب
ّ
بقوة الجي�ش وال�شعب والمقاومة
أكد الرئيس إميل لحود أنّ «أي هدنة
مع اإلرهابيين التكفيريين تريحهم
وتم ّكنهم من إعادة تنظيم صفوفهم،
وأنّ أي ت��ف��اوض معهم م��رف��وض».
وش����دّد ع��ل��ى وج����وب «اس��ت��ئ��ص��ال
اإلره���اب التكفيري بالقوة» .وق��ال:
«األمر شاق ،إال أنه غير مستحيل على
لبنان ،شعبا ً وجيشا ً ومقاومة».
وأش��اد لحود في بيان ص��ادر عن
مكتبه بـ«تضحيات الجيش الوطني
الباسل في حرب عرسال ،هذه البلدة
اللبنانية ال��ت��ي اجتاحها اإلره���اب
التكفيري الخارجي لفرض أمر واقع
على اللبنانيين بأنّ إمارة اإلرهاب تمتد
إلى تخوم لبنان حتى الشمال ،هذا
المخطط الذي أفشله الجيش اللبناني
ذو العقيدة القتالية الوطنية الراسخة،
وال��ذي ك��ان من شأنه أن يهدّد كيان
لبنان ووج��وده لو قيض له النفاذ».
وعلى رغم ذلك اعتبر لحود أنّ «الخطر
الكياني والوجودي ال يزال كامنا ً من
جراء انكفاء هذا اإلرهاب إلى أوكاره في
الجرود على تخوم لبنان ،أو زرع بذوره
في تجمعات النازحين السوريين،
أو سواها من البيئات الحاضنة ،ما
يتوجب معه توحيد الكلمة والموقف
من دون مواربة للتصدّي لهذا اإلرهاب
الذي يمكن ،في أي لحظة ،أن ّ
يكشر عن
ّ
وينقض من جديد على لبنان
أنيابه
وشعبه األب��ي» .وأض��اف« :لذلك ،ال
ب ّد من ق��رار رسمي واح��د ومتماسك،
على جميع المستويات السياسية
والعسكرية ،بالتصدي دائما ً وأب��داً،
في جميع الظروف والحاالت ،لعدوي
لبنان اللذين تلتقي مصالحهما في
تدميرالصيغةاللبنانية،أي«إسرائيل»
واإلرهاب التكفيري».
ورأى ل��ح��ود أنّ «أي ه��دن��ة مع
اإلره��اب��ي��ي��ن التكفيريين تريحهم
وتمكنهم من إع��ادة تنظيم صفوفهم،
وإن أي تفاوض معهم هو مرفوض
أخالقيا ً وسياسيا ً ووطنيا ً وعسكرياً،
ال سيما أنّ المفقودين م��ن الجيش
واألم��ن ليسوا مجرد عملة مقايضة،
بل هم أبطال في الميدان دفعوا ثمن
انخراطهم في الحرب على اإلره��اب،
ويجب أن يعودوا سالمين إلى أهلهم

لحود مجتمعا ً إلى وفد الديمقراطية
ّ
وأسالكهم مرفوعي الرأس وناصعي
الجبين» .وتابع« :حذرنا منذ اليوم
االول ،وقد مرت علينا تجارب مماثلة
في الضنية والبارد ،من أنّ اإلرهاب
التكفيري ال يفهم إال لغة الحديد
والنار ،ذلك إنه إرهاب إلغائي لآلخر،
يهادن ليلسع من جديد ويبث سمومه
ف��ي جسد ال��وط��ن ،بحيث أن��ه يجب
استئصاله ب��ال��ق��وة» .وق���ال« :األم��ر
شاق ،إال أنه غير مستحيل على لبنان،
شعبا ً وجيشا ً ومقاومة ،وقد انتصر
على أعتى آلة عسكرية عدوانية في
ه��ذا الشطر من العالم .كلنا جيش
وكلنا مقاومة ،وال مكان في ما بيننا
للمترددين والخائفين والوسطيين
الرماديين والمتواطئين في المعارك
المصيرية ،ذلك أنّ لبنان والتاريخ
سوف يلفظان هؤالء».
أم��ا ف��ي م��ا يختص باالستحقاق
النيابي ،اعتبر لحود أنّ «التمديد
آف��ة ،وبعض أه��ل السياسة يغسل
يديه من دم هذا الصدّيق ،والصديق
هو هذا الشعب ال��ذي تصادر إرادت��ه
للمرة الثانية ،في حين أن��ه مصدر
كل السلطات ،وإنه ليس بقطيع غنم
يساق إلى المصير المجهول من دون
أن يكون له كلمة فيه» .وأكد أنّ «شعب
لبنان ال يستحق حكامه ،وهو بالتالي
يعاني من سخرية القدر بأن يكون

مغيبا ً عن الساح في حين أنّ الساح
تحتاج إليه أكثر من أي يوم مضى كي
يعبر عن سخطه وتماسكه ورفضه
لطبقة سياسية معظم تركيبتها
تنطلق من إمالءات وإغراءات السلطة
والمال ليس إال».

استقباالت

وفي نشاطه ،استقبل الرئيس لحود
في دارت��ه في اليرزة أم��س ،وف��دا ً من
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
برئاسة عضو المكتب السياسي علي
فيصل .وأوضح فيصل أنّ الوفد أطلع
لحود «على واق��ع الصمود البطولي
للشعبالفلسطينيومقاومتهونضالها
من أجل تحقيق الحرية واالستقالل
وحق العودة» .وأض��اف  »:لقد أكدنا
باسم الشعب الفلسطيني أنّ الفشل
«اإلسرائيلي» في الميدان لن يدعه
يتكرس بنجاح في الميدان السياسي،
ولن نسمح بأن يضع «اإلسرائيليون»
عراقيل في وجه حقوقنا المشروعة».
وأكد« :أنّ الشعب الفلسطيني سيبقى
متمسكا ً بالسالح ولن يسلمه» ،الفتا ً
إلى «ضغوط على الوفد الفلسطيني
في المفاوضات» .ودع��ا إلى «أفضل
العالقات اللبنانية – الفلسطينية».
ومن زوار الرئيس لحود األب إيلي
ماضي.

