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خفايا
خفايا

مطبقو «قانون الغاب» راحلون و�سورية باقية...

�أول الغيث
قطرة ال�سويد

 جاك خزمو*

روزانا ر ّمال
انقلب السحر على الساحر وها هي عنصرية ووحشية
«إسرائيل» وجرائمها تنعكس ملالً ويأسا ً من التعسف
الذي ضاقت به اإلنسانية ذرعا ً تجاه الفلسطينيين .إنها
العنصرية التي فاقت كل حدود والمظلومية المصطنعة
التي لم تعد تنفع ،فال تباكي المتشددين وال مؤامرات
المسؤولين «اإلسرائيليين» أصبحت مقنعة .وهذه المرة
الحديث عما يشعر به الغرب تجاهها ويتصرف وليس
العرب وحسابهم المفتوح معها.
خطوة سويدية ...ليست س��وى ترجمة لنفس جديد
أوروب��ي وغربي وتملّص من الدعم األوروب ��ي المطلق
ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» .وال �ق �ص��ة ب���دأت ال��ي��وم ،ب �ع��دم��ا اعترفت
الحكومة السويدية رسميا ً بدولة فلسطين ،في خطوة
«ش�ج��اع��ة وت��اري�خ�ي��ة» ،كما ق��ال الفلسطينيون ومعهم
أحرار العالم.
خ�ط��وة السويد أك��دت للعالم أن��ه يحق للفلسطينيين
تقرير مصيرهم ،مرفقة بدعم البلدان األخرى وتشجيعها
بأن تحذو حذوها ،وهذا ما سيحصل بالتأكيد ،وهذا ما
أصاب «إسرائيل» وسيصيبها بهستيريا طويلة األمد.
من دون أية ضغوط أو اجتماعات مشبوهة أو صفقات
أو مصالح تفسر ق ��رارات ب�ه��ذا الحجم أعلنت السويد
أول دول��ة غربية عضو في االتحاد األوروب��ي أن��ه يحق
للفلسطينيين تقرير مصيرهم.
اج �ت��اح الغضب المسؤولين «اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن» بعدما
نزل وقع الخبر على الكيان عموما ً والمجتمع المتشدد
كالصاعقة خ�ص��وص�ا ً وع�ل��ى ال��ذي��ن يعملون ل�ي��ل نهار
بالمحافل ال��دول�ي��ة م��ن ديبلوماسيين ووس �ط��اء إلبعاد
الفلسطينيين ع��ن بلدهم وتوطينهم شيئا ً فشيئا ً في
دول الجوار لتوسيع الكيان واإلمعان في االستيطان،
فاستدعت تل أبيب على األث��ر سفيرها في السويد في
تصرف مريب ظنا ً منها أن حكومة السويد قد تنزعج من
هذا التصرف الذي لوال أنها تتوقعه لما اتخذت الخطوة
وبمعنى أدق ...ال تبالي حكومة السويد سلفا ً بأي انفعال
«إسرائيلي».
خ� ��اب ظ ��ن «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ال ��ذي ��ن ظ� �ن ��وا أن� �ه ��م ما
زال��وا يخيفـون ال�غ��رب كما ال�ع��رب على م��ا يبدو عندما
يغضبون.
ه�س�ت�ي��ري��ا «إس��رائ��ي��ل» ل��م ول ��ن ت �ت��وق��ف ب �ع��د ال �ي��وم،
وق��د ب��دأت بتصرفات وان�ف�ع��االت مضاعفة أت��ى أبرزها
وأخطرها تصرفا ً متسرعا ً وغير مدروس جاء ردا ً على
عملية إطالق نار على حاخام صهيوني متشدد ،بإغالق
المسجد األقصى في شكل كامل ،في سابقة هي األولى
من نوعها منذ االحتالل الصهيوني للقدس عام .1967
للمرة األول��ى تغلق «إسرائيل» المسجد األقصى وال
تسمح ألي مصلٍ بالدخول إليه ،علما ً أنه سبق وحدثت
اشتباكات ع��دة وح��وادث أمنية لم تأخذ «إسرائيل» إلى
مثل هذا التعنت .ومعروف أنها كانت تسمح لكبار السن
الدخول كأصعب تقدير .وبالنهاية وتحت الضغوط التي
كادت تشعل حربا ً داخل «إسرائيل» لو بقي االحتالل على
قراره أعادت فتح المسجد.
أخطر ما في األمر بالنسبة لـ«إسرائيل» رمزية ما جرى
وما يمكن أن يبثه من روح مجاراة ومحاولة تحذو حذو
السويد ،خصوصا ً أن المعلومات أشارت إلى أن مجلس
العموم أي «البرلمان» البريطاني صوت الشهر الماضي
ب�غ��ال�ب�ي��ة ك��اس �ح��ة ل�م�ص�ل�ح��ة م��ذك��رة ت �ط��ال��ب الحكومة
البريطانية باالعتراف بفلسطين دولة مستقلة.
ف��ه��ل ت� �ك ��ون ق� �ط ��رة ال� �س ��وي ��د أول غ��ي��ث فلسطين
والفلسطينيين؟

ُيغيّب عن العالم اليوم القانون الدولي ليحل مكانه
م��وق�ت�ا ً وح��ال�ي�ا ً «ق��ان��ون ال �غ��اب» ال ب��ل «ق��ان��ون العهر
السياسي» ال��ذي ليس فيه أي بند من بنود األخالق،
بل يشمل على بنود كلها قلة أدب ،وقلة أخالق ،وظلم
وع��رب��دة سياسية ألن م��ن يقود «المجتمع الدولي»،
(المقصود هنا المجتمع الغربي وليس العالمي) ،هم
قادة بحاجة إلى أخالق ...وبحاجة إلى محاولة إنعاش
لضميرهم الميت ،وهذا أمر صعب ألن من شب على
شيء شاب عليه.
يتحدث العالم عن السيادة لكل دولة ،ولكن أين هي
قوانين السيادة في الشأن الليبي ...فالجميع يتدخلون،
ودمروا ليبيا ،ويتحدثون عن حركة «داعش» ،وقرروا
إنشاء تحالف لمناهضتها والتصدي لها ،ولكن هل
بالفعل هناك تص ٍد لها ..ويتدخلون في الشأن الداخلي
ل �ك��ل ب �ل��د ،ف �ه��ا ه��و أردوغ�� ��ان ص��دي��ق األم� ��س وع��دو
اليوم للرئيس بشار األس��د ،ينادي بضرورة إسقاط
ال��دول��ة ال�س��وري��ة بقيادة األس��د ،ويصفق ل��ه ف��ي هذا
الطلب الرئيس الفرنسي فرانسوا ه��والن��د ..ويشدد
أردوغ��ان على ض��رورة أن يتصدى التحالف بزعامة
أميركا للرئيس األسد وليس لـ«داعش» ألن «نظام» هذا
الرئيس يشكل خطرا ً على المنطقة .إنه بالفعل يشكل
خطرا ً على سياسة أردوغان ألنه عراها وكشف زيفها،
وأه��داف�ه��ا الخبيثة إلع��ادة االستعمار العثماني على

العالم العربي عبر بوابة دمشق ،ولكن الرئيس األسد
صدها بوجهه ،ألنه ،أي األسد ،يقف ضد االستعمار
وضد االحتالل ،وهو مناصر الشرفاء ليس في هذه
المنطقة فقط ،ال بل في كل أنحاء العالم.
هوالند وأردوغان وكثير من قادة المجتمع الغربي
يعتدون على ال�ق��ان��ون ال��دول��ي ،وينتهكونه بصورة
واض�ح��ة ووق �ح��ة ...وه��م يخلقون وينشئون قانونا ً
ج��دي��دا ً ن��أم��ل أن يطبق عليهم أي �ض �اً ،وق��ري�ب�اً ،إذ أنه
واعتبارا ً من اليوم من حق أي خصم لتركيا أن يوفر
الدعم لكل معارض لسياسة أردوغان وحزبه ،والدعم
ال يقتصر على األمور المعنوية بل العسكرية والمالية،
وأن يطالب بإسقاط أردوغان ألنه زعيم ظالم وجبان
كما يصفه م �ع��ارض��وه ،وم��ن ح��ق ال�ع��دي��د م��ن ال��دول
التدخل ف��ي ال�ش��أن الداخلي التركي لتعيين الرئيس
القادم لتركيا.

بالفعل ي�شكل نظام الرئي�س
ب�شار الأ�سد خطراً على �سيا�سة
عراها وك�شف
�أردوغان ...لأنه ّ
زيفها ،و�أهدافها الخبيثة
لإعادة اال�ستعمار العثماني على
العالم العربي عبر بوابة دم�شق

ن�شاطات �سيا�سية
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في الهاللية -
صيدا وفودا ً من مدينة صيدا والجوار تابع معها شؤونا ً عامة
وقضايا حياتية واجتماعية.
التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،في
قصر المختارة وف��ودا ً شعبية ومناطقية راجعته في عدد من
مطالبها االنمائية والحياتية وشكرته على االهتمام بأمورها،
في حضور وزير الزراعة أكرم شهيب ،النواب :المرشح لرئاسة
الجمهورية هنري حلو ،نعمة طعمة ،فؤاد السعد ،وعالء الدين
ترو.
وم��ن أب��رز ه��ذه ال��وف��ود التي تقدمها رج��ال دي��ن وفاعليات
وشخصيات ،من بلدات وقرى :دير بابا ،نيحا ،الباروك ،شحيم،
سبلين ،ميمس ،عين قنيا ،عين حرشا ،دير القمر ،مزرعة الشوف،
الكحلونية ،حاصبيا ،ابل السقي ،وفد برئاسة رئيس اتحاد
بلديات الحاصباني منير جبر ،اتحاد بلديات الشوف االعلى،
ومجالس بلدية ع��دة ،وفد الهيئة االداري��ة الجديدة لمؤسسة
المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حالوي برئاسة الشيخ حسان
حالوي ،اطلعه على االنتخابات والخطة المستقبلية والتطويرية
للمؤسسة ،ووفد من رعية وادي بنحليه دعاه الى القداس والعشاء
في كنيسة مار ميخائيل في البلدة في الثامن من الجاري.
 غ��ادر الرئيس أمين الجميّل أول من أم��س إل��ى باريس،
تلبية لدعوة من نقيب المحامين في باريس بيار أوليفيه سور
للقاء حواري مع مجلس النقابة .ويشارك الجميّل في ندوة عن
«العلمنة في مواجهة تحدي الحوكمة الديمقراطية في العالم
العربي» ،بدعوة من لجنة العالقات الدولية في نقابة باريس
واللجنة الدائمة الفرنسية  -اللبنانية حول العلمنة.

*رئيس تحرير مجلة «البيادر» ـ القدس الشريف

يازجي ي�صلي على نية تحرير الأ�سرى

دعا الأ�سرة الدولية لإنهاء تنامي التنظيمات الإرهابية

الراعي يحذر من الم�سا�س بال�صيغة اللبنانية
ولفت إلى «أن الرئيس هو ضامن وحدة
ال��ش��ع��ب ،وح��ام��ي ال��دس��ت��ور وال��م��ي��ث��اق،
ومعزز صيغة المشاركة في الحكم واإلدارة
ب��ال��م��س��اواة والمناصفة بين المسيحيين
والمسلمين ،ضمن نظام ديموقراطي يستمد
سلطته من الشعب ،ويقر بجميع الحريات
العامة وبشرعة حقوق اإلنسان».
وأشار إلى «انه ال يحق للسلطة السياسية
في لبنان ولمجلس النواب تحديدا ً اإلمعان
ف��ي مخالفة ال��دس��ت��ور وان��ت��ه��اك الميثاق
الوطني والصيغة اللبنانية» ،محذرا ًَ «من
المساس بها من طريق مؤتمر تأسيسي أو
لبدعة نظام مثالثة» .ودعا «األسرة الدولية
وجامعة الدول العربية والحكومات المحلية،
الى وضع حد للحرب في سورية والعراق
وفلسطين ،وإيقاف الدعم للمتقاتلين بالمال

وج��ه ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال
بشارة الراعي النداء إلى الجماعة السياسية
والسلطة العامة في لبنان ،الحترام مفهوم
ال��دول��ة وغايتها ،وذل��ك باحترام الدستور
والميثاق الوطني وصيغته التطبيقية.
ودعا الراعي خالل ترؤسه قداس األحد في
كنيسة مار شربل بنشبول  -سيدني ،المجلس
النيابي النتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
اليوم قبل الغد ،كما يأمره الدستور .وقال:
«احتراما ً للدستور والميثاق الوطني الذي هو
روحه ،على المجلس النيابي ،انتخاب الرئيس
المسيحي ،الوحيد في كل الشرق االوسط ،على
رأس ال��دول��ة ال��ذي يضمن العيش المشترك
المسيحي  -اإلسالمي في لبنان ،ويحافظ على
الصيغة الميثاقية التي تميز لبنان وتجعله
نموذجا ً في محيطه العربي».

الح�ص :نطلق نداء للفل�سطينيين وللعرب
ً
ً
انت�صارا للأق�صى
جميعا
لننتف�ض
اعتبر الرئيس سليم الحص أنّ «األقصى في القدس الشريف يتع ّرض
ألفدح التحديات من جانب العدو «االسرائيلي» ،فيما العرب غائبون عن
القضية .األقصى الشريف يد ّنس باعتداء العدو «االسرائيلي» عليه وليس
بين العرب من يسأل .اال يستحق األقصى في القدس ،من الفلسطينيين
بخاصة ومن العرب بعامة ،موقفا ً موحدا ً لنصرته؟ اذا ما تخلينا عن
القدس ،نكون قد تخلينا عن ك ّل فلسطين ،ونكون نحن العرب قد أشحنا
عن عروبتنا ،وبالتالي عن هويتنا ،وهذا انتحار .ال يسعنا هنا اال ان نطلق
نداء لالخوة الفلسطينيين اوال ً ومن ثم للعرب ،بأن ننتفض جميعا ً انتصارا ً
لألقصى ،وللحق العربي واالسالمي في فلسطين ،ونترجم انتفاضتنا هذه
في ك ّل المواقف التي نطلقها في ك ّل المحافل العربية والدولية وعلى كل
صعيد.
ورأى الرئيس الحص أنّ جامعة الدول العربية مطالبة بموقف موحد
لدعم هذه القضية والضغط على المجتمع الدولي واالمم المتحدة ودول
القرار الداعمة للتسلّط والتع ّنت «اإلسرائيلي» .وللعرب اذا ما اتحدوا قوة
وسلطان يمكن ان تقلب الموازين من الديبلوماسية الى سالح النفط الى
المقاطعة .فالقدس ستبقى قطب الرحى وعاصمة فلسطين ،ك ّل فلسطين،
شاء من شاء وأبى من أبى ،مهما طال الزمن».

وكما يحق لهوالند التدخل ف��ي س��وري��ة يحق لكل
أعدائه وخصومه أن يدعموا أي حركة نضالية ضده،
ويعملوا على إسقاطه «وتدمير فرنسا» ..استنادا ً إلى
قانون الغاب الجديد الذي يتبناه مع أردوغان.
م��ن َحفر ُح�ف��رة ألخيه أو ألي إن�س��ان ال ب� ّد أن يقع
فيها ...وه��ذا ما ستثبته األي��ام واألسابيع والشهور
والسنوات المقبلة ،وهذا ما أثبته التاريخ عبر وقائع
ماضية عديدة.
يعيش العالم ف��ي حالة م��ن االن�ح�ط��اط الخلقي في
التعامل ال�س�ي��اس��ي ،إذ أن ال�ح��ق ل�ل�ق��وي ،ول�ك��ن هذه
الحالة ستنتهي وي��رح��ل معها «ق��ان��ون ال �غ��اب» الذي
يمارسه المجتمع الغربي ،وت�ع��ود الهيمنة للقانون
الدولي القائم على العدل واإلنصاف ،وإحقاق الحق
وال��دف��اع عن الشعوب ،وحمايتها ،وحماية أراضيها
وسيادة أوطانها.
إن تعرية «ق��ان��ون ال �غ��اب» ال��ذي يتبناه «المجتمع
الدولي» هي خطوة أولى مهمة نحو سقوطه واندحاره
ورحيله ...وصمود سورية في وجهه وإل��ى جانبها
األص��دق��اء األوف �ي��اء م��ن دول ورج ��ال ش��رف��اء أوفياء
سيعجل من شطب هذا القانون ،ليسود العالم قانون
العدل ال��ذي يدعمه كل النبالء في العالم ...وبالتالي
فان أردوغان وهوالند وأمثالهما لن يحققوا أحالمهم،
ب��ل ستنقلب األم ��ور عليهم ،وس�ي��رح�ل��ون وستبقى
سورية قوية على رغم أنوفهم جميعاً.

الراعي في قداس االحد في كنيسة مار شربل ــ سيدني

تساءلت أوساط سياسية
ما إذا كان تيار «المستقبل»
ورئيسه تحديداً ،يتبنى
مواقف وزير العدل أشرف
ريفي بشأن المقاومة ونعتها
بأقذع األوصاف ،وما هو
رأي رئيس الحكومة تمام
سالم بهذه المواقف التي
تجعل منه رئيسا ً لجماعة
مسلحة تشبه «داعش»
و«النصرة» ولـ«شذاذ أفاق»!
وسألت األوساط :هل ريفي
يحمل حقيبة العدل بسبب
حيثيته السياسية والشعبية
على مستوى لبنان عموما ً
وطرابلس خصوصاً ،أم ألنه
األب بالتبني لقادة محاور
الدم في عاصمة الشمال ،على
ما قال في أحد تصريحاته؟
أم ألنّ ريفي يمثل «المستقبل»
في الحكومة يعبّر عن مواقف
التيار داخل وخارج حكومة
«المصلحة الوطنية»؟

والسالح والغطاء السياسي ،وإنهاء تنامي
التنظيمات اإلرهابية واألصولية التي تشوه
وجه الدين واإلنسانية» .كما دعا «االس��رة
الدولية الى مساعدة النازحين والمطرودين
قسرا ً من بيوتهم وممتلكاتهم على تأمين
حاجاتهم اليومية ،وبخاصة إلعادتهم إلى
بلداتهم وقراهم بالكرامة وبحماية حقوقهم
الوطنية».
وكان البطريرك الراعي أزاح أمس الستارة
عن تمثال ضخم للقديس شربل في باحة
كنيسة الدير للنحات نايف علوان ،واعتبر
«أن��ه من المعروف على المستوى الدولي
وبفلسفة العمل ال��س��ي��اس��ي ،أن السلطة
السياسية واالح��زاب تساهم في بناء شعب
وليس في بناء مجموعات متعادية» .وقال:
«نحن ال نرضى باإلنحطاط الذي وصل اليه
لبنان اليوم ،ورأس االنحطاط اليوم عدم
انتخاب رئيس للجمهورية ،نحن تكلمنا
وصرخنا أكثر من مرة ،ولكن على المجتمع
المدني وعلى األحزاب أن تقف وقفة احترام
لمؤسسات الدولة».
وش����ارك ف��ي ع��ش��اء أق��ام��ه ع��ل��ى شرفه
وف��د المؤسسة المارونية لالنتشار ال��ذي
يضم ممثلة مكتب المؤسسة في لبنان روز
شويري ،فادي رومانوس ،ريتا غصن ومديرة
المؤسسة هيام بستاني ،في حضور النائب
البطريركي العام وأع��ض��اء الوفد المرافق
وراعي االبرشية المارونية المطران انطوان
شربل طربيه.
وك��ان ال��راع��ي لبى أول من أم��س الدعوة
إلى عشاء أقامه التجمع المسيحي اللبناني
– االسترالي على شرفه ،وشكر «التجمع
المسيحي والخطباء» ،مفصحا ً عن مخاوفه
«من الفراغ الرئاسي ،وخرق الدستور ،وكل ما
يتعلق باألزمة الراهنة في لبنان».
وف��ي الختام قلد ال��راع��ي رئيس التجمع
المسيحي الميدالية البطريركية.

يازجي خالل زيارته إلى جبل آثوس
توج بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم االرثوذكس يوحنا العاشر يازجي زيارته
الى الجبل المقدس ،بقداس في الكنيسة المركزية لدير القديس بولس .بعد القداس شارك
البطريرك يوحنا العاشر المحتفلين مائدتهم الرهبانية.
وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ الكنسي لبطريرك انطاكي ارثوذكسي ،قام البطريرك
يوحنا العاشر بوضع حجر األساس لمبنى المكتبة والمتحف في دير القديس بولس في
الجبل المقدس (آثوس) في اليونان .وكان يوحنا العاشر قد غرس شجرة أرز في حديقة
دير الفاتوبيدي حملت اسمه ،وذلك تخليدا ً لزيارته التاريخية الى الجبل المقدس.
وكان يازجي زار دير الالفرا الكبير الذي أسسه القديس أثناسيوس اآلثوسي في القرن
العاشر .وقد استقبل وفق العرف المتبع الستقبال رؤساء الكنائس في جبل آثوس .والتقى
أيضا ً طالب وإدارة األكاديمية اآلثوسية.
وزار دير اإليفيرون حيث استقبل بالحفاوة والمراسم المعهودة في األديرة الرهبانية.
وقد صلى البطريرك أمام أيقونة البوابة العجائبية طالبا ً شفاعتها من أجله ومن أجل شعبه
ومن أجل السالم في المشرق .بعد ذلك كان له جولة في متحف الدير.
وبعد الغذاء ،توجه البطريرك إلى قالية القيامة حيث يرقد األب إسحق عطا الله ،أول
راهب لبناني لمع في النسك في الجبل المقدس .كذلك زار قالية «البورازيري» .وهناك رفع
البطريرك صالة الشكر على نية تحرير األسرى ،وفي مقدمهم المطرانين يوحنا وبولس،
وعودة السالم إلى ربوع المشرق.
كما كانت للبطريرك محطة في دير «الفاتوبيذي» الذي يحوي ،إضافة إلى الكنيسة
المركزية ،أكثر من  35كنيسة ضمن أسواره.

«لن نغطي التمديد ونعطيه �شرعية وحجة الو�ضع الأمني �ساقطة»

با�سيل يجول في الجنوب وعكار :لن ن�سمح بتحويل لبنان
منطقة �إرهابية و�سن�سقط �أي ورقة م�شبوهة في النزوح
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
«أن خطري النزوح السوري واإلره��اب جديان
وفعليان ،لكن هناك إجماعا ً عند اللبناني على
تراخ
مواجهة هذين الخطرين ولو حصل هناك من ٍ
أو أخطاء ،إنما نحن سنحاول اإلبقاء على هذا
اإلجماع وهذه الوحدة كي نتمكن من المواجهة
واالنتصار عليهما».
كالم باسيل جاء في ختام جولته العكارية
من بلدة القبيات حيث أقامت هيئة التيار الوطني
الحر في عكار مأدبة غداء تكريمية على شرفه في
مطعم ديوان الوادي .وأشار إلى «أن لبنان مرة
ثانية يعطي المثل في اإلنسانية ،في التعاطي
مع ملف النازحين السوريين ،والمثال في اإلقدام
والشجاعة لكسر االرهاب حيث يحاول الظهور
في لبنان من عرسال إلى طرابلس وصيدا وعكار
وكل مكان ،مشيرا ً إلى «أن الخوف والخطر هما
من مشاكلنا الداخلية ،ألن ما من إجماع وال من
وحدة وال اتفاق».
وإذ شدد على «أن موضوع النزوح السوري
يشكل خطرا ً كبيرا ً على وجود لبنان قال باسيل:
«طالما نحن ف��ي الخارجية اللبنانية ،فإن
الديبلوماسية اللبنانية ستسقط كل مشروع
مشبوه وكل ورقة مشبوهة تتعاطى في موضوع
النزوح السوري ،لن ندع أي ورقة أو أي فكرة تمر
علينا من دون أن نسقطها عند أبواب الخارجية
اللبنانية».

مجزرة جديدة
بحق الديمقراطية في لبنان

وتحدث باسيل عن التمديد للمجلس النيابي
فقال« :إننا مقبلون في األسبوع المقبل على
مجزرة جديدة بحق الديمقراطية في لبنان
والتي اسمها التمديد للمجلس النيابي» ،الفتا ً
إل��ى «أن ه��ذا التمديد عمل غير قانوني وال
دستوري وال ميثاقي وال أخالقي» .وقال« :هذا
الموضوع ال يمكن أن يكون لتخويف اللبنانيين

تحت حجة أنه إذا لم يحصل التمديد فهناك
الفراغ ،ألنه إذا لم يحصل التمديد فمعناه أن
هناك انتخابات ،واجتماعنا اليوم ومجيئنا إلى
عكار هو أكبر تأكيد وبرهان بأننا ق��ادرون أن
نلتقي» ،الفتا ً إلى «أن حجة الموضوع األمني
ساقطة ال مبرر لها وال يجوز أن تكون حجة
لتبرير التمديد».

الميثاقية ال يجوز
أن تكون استنسابية

وأردف« :عندما يتحدثون عن الميثاقية في أي
عملية دستورية فال يجوز أن تكون استنسابية
نستعملها من جديد .وسأل «أي ميثاقية بينما
كل المجلس النيابي الحالي وما قبله قائم على
سوء تمثيل؟ أين الميثاقية عندما تكون كل بلدات
وقرى عكار والجنوب والبقاع المسيحية غير
ممثلة بإرادتها الفعلية وليس لديهم ممثلوهم
المباشرون في البرلمان؟ أي ميثاقية عندما نقول
مسبقا ً عندما ال نقر قانونا ً انتخابيا ً ألن هناك
فريقا ً من اللبنانيين يرفض هذا القانون؟ أي
ميثاقية عندما يكون  70في المئة من المسيحيين
في  2005يختارون قائدهم ويُرفض أن يكون في
رئاسة الجمهورية؟ أي ميثاقية عندما التيار
الوطني الحر في الـ  2005يحصل على تأييد 72
في المئة من المسيحيين وال يسمح له بالدخول
الى الحكومة وتنشأ حكومة من دونه؟ أي معيار
يتحدثون عنه عندما تكون الميثاقية حجة
تستعمل على الطلب لمنع شيء أو لفرض شيء
آخر»؟
وأكد باسيل «نحن على هذا االساس لن نغطي
ولن نعطي شرعية للتمديد ،نحن لسنا أغطية
في البلد ولسنا طرابيش ،وليتفضلوا ويبرروا
اآلن ميثاقية التمديد للمجلس النيابي ،ال حضور
يعطي هكذا ميثاقية ويعطي غطاء وال تصويت
يعطي هذا الغطاء وهذه الشرعية».
ورأى باسيل «أن ال��ح��ل الحقيقي عندما

تحصل مشكلة في بلد ديمقراطي يتم اللجوء الى
الشعب ،إما بالتصويت المباشر النتخاب رئيس
الجمهورية أو بالتصويت المباشر النتخاب
ال��ن��واب ،فننتخب ال��ن��واب ونتفق منذ اآلن أن
من يأخذ األكثرية من االص��وات يكون له الحق
أن يكون رئيس جمهورية .عندها تكون هناك
انتخابات نيابية ومن بعدها انتخابات رئاسية
ومن بعدها تشكيل حكومة .وكل كالم غير ذلك
هو تمديد لوضع سيء في البلد وإطالة ألزمة
سياسية وعدم استقرار داخلي وينقلنا من أزمة
إلى أزمة وهذا ليس بحل» .وأشار إلى «أنه في
الوقت الذي يسعى بعضهم إلى تقسيم المنطقة
بالوهم أو على الورق بالمشاريع او بالمؤامرات
بالطائرات او باالرهاب بـ«إسرائيل» وعنصريتها
وعدوانها أو بجماعات التكفير التي تكفر كل
األديان ،فإننا سنبقى نقاتل هذا المشروع حتى
آخر مسيحي وآخر مسلم في هذا البلد لنحافظ
على وحدته ورسالته التي تعطيه ميزته في هذا
العالم وتعطيه تألقه ونموذج العيش الواحد
تقسم لبنان تقسم
بكل العالم» ،الفتا ً إلى «أنه إذا ّ
العالم ،واذا زال المسيحيون من لبنان زالوا في
كل العالم».

 ...يعزي بشهداء الجيش

وك��ان باسيل زار خ�لال جولته بلدة رم��اح،
وعيدمون حيث قدم واجب العزاء لعائلة الشهيد
محمد عاصم ضاهر ،في حضور فاعليات البلدة
ورئيس البلدية رامي حداد ،وزار أيضا ً عندقت
حيث شارك في قداس تذكار الموتى في كاتدرائية
مار م��ارون .وأك��د من بلدة ش��درا ،في لقاء عام
حضره رؤساء بلديات ومخاتير وكهنة وفاعليات
من ش��درا ومشتى حسن ومشتى حمود ،على
«أهمية صمود ابناء عكار وتعايشهم وتشبثهم
بأرضهم وعيشهم الواحد».
وكانت زيارة تعزية لباسيل لعائلة الجندي
الشهيد جمال هاشم في بلدة القبيات ،في حضور
افراد العائلة وفاعليات البلدة.

باسيل ورفول و الجمل وشروف في مقدّم الحضور في مج ّمع الدانا في إبل السقي

 ...وفي مرجعيون

وك���ان باسيل يرافقه منسق ع��ام التيار
الوطني الحر بيار رفول على رأس وفد من التيار
اختتم جولة جنوبية طويلة مساء الجمعة،
امتدت من الناقورة إلى مرجعيون ،بلقاء موسع
في مجمع الدانا السياحي ببلدة إبل السقي في
حضور رئيس هيئة منح رتبة األمانة في الحزب
السوري القومي االجتماعي كمال الجمل ممثالً
رئيس الحزب النائب أسعد حردان على رأس
وف��د من الحزب ،وس��ام ش��روف ممثالً رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب طالل ارسالن ،وكيل
داخلية الحزب االشتراكي شفيق علوان ممثالً
وزير الصحة وائل أبو فاعور ،وممثلين عن حزب
الله وحركة أمل ،قائمقام حاصبيا وليد الغفير
ورؤساء بلديات ومخاتير منطقتي مرجعيون
وحاصبيا والعرقوب.
وأش�����ار ب��اس��ي��ل إل����ى «أن «إس��رائ��ي��ل»
وحركات التكفير يلتقون في المنطقة» ،محذرا ً
من «أن يلتقوا على أرض لبنان « ،مشيرا ً إلى
«أن هناك رهانات لدى بعضهم ،بأن تحدث
«إسرائيل» خرقا ً على األراضي اللبنانية ،إال أن
ذلك لن يحصل بفعل وعي أبناء هذه المنطقة،
وأي محاولة إلطاللة اإلرهاب من منطقة شبعا
والعرقوب يجب قطع رأس��ه ،كما حصل في
عرسال والشمال».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :نستشعر الخطر ف��ي كل
لبنان ،لكن نثق بأهلنا الواعين ،ألن اإلرهاب
ليس له صديق وال حليف ،وال يجلب سوى

(رانيا ّ
العشي)

اإلره���اب وال��دم��ار» ،نسمع عن مشاريع في
بعض المناطق تتحدث عن ممرات آمنة وعازلة.
نحن نريد لبنان منطقة آمنة ألهله ،ولن نسمح
بمثل هذه المشاريع أن تنفذ ،لن نسمح بممرات
أمنية لإلرهاب من سورية باتجاه لبنان ،وال
من لبنان باتجاه س��وري��ة ،ول��ن نسمح بأن
يتحول لبنان إلى منطقة إرهابية .ودعا إلى
«العمل لتحصين لبنان م��ن خ�لال وحدتنا
الوطنية واإللتفاف حول بعضنا بعضا ً وذلك
نتيجة وضعنا المهتز داخليا ً وهذا الشيء الذي
يقلقنا».
وانتقد باسيل من ي��ح��اول اب��ت��زاز لبنان
من اإلره��اب والمجتمع الدولي تحت عناوين
اإلنسانية ،وقال« :اذا حمينا أنفسنا من الوجود
ال��س��وري نتعرض لإلبتزاز ،في بلد وصلت
نسبة النزوح فيه إلى  110في المئة بـ كلم
المربع ،فهل من بل ٍد في العالم تحمل هذا العدد؟
يحاول بعضهم إخضاعنا له من إرهابيين
ومجتمع دولي ،وكل بمفهومه وعلى طريقته،
ولكن علينا مواجهة كل ذلك بوحدتنا».
كما زار باسيل القليعة ،ودير راهبات القلبين
االقدسين في عين إبل ،وعرج على بلدية دبل
وهو قادم من الناقورة ،حيث استقبله رئيس
بلديتها عقل نداف واعضاء المجلس البلدي
وفاعلياتها ،وطلب باسيل من البلدية التعاون
مع المنظمات الدولية للقيام بمشاريع انمائية،
مشددا ً على «أن وزارة الخارجية ستبقى الى
جانبهم وتدعمهم بكل ما قد يحتاجون».

