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حمليات �سيا�سية

«�إ�سرائيل» تلتزم �إنذار ن�صراهلل
وتوكل مهمة الر ّد لـ«الن�صرة»
روزانا رمال
تفجير ان �ت �ح��اري إره��اب��ي بحافلة رك ��اب م��دن�ي��ة ف��ي قلب
العاصمة السورية دمشق ،يقلب المشهد ويشير الى أكثر مما
هو حادث أمني يقع في سورية ،فيما التوتر األمني والرسائل
بين أطراف النزاع منذ سنوات ،فالحافلة المستهدفة هذه المرة
تعود إلى زوار لبنانيين متوجهين إلى مقام السيدة «رقية»
بالقرب من س��وق الحميدية الشهير والمكتظ ،وم��ا لبثت ان
أعلنت «جبهة النصرة» انه عبارة عن عملية انتحارية معلنة عن
إسم اإلرهابي الذي فجر نفسه و ُيدعى «ابو العز االنصاري».
المفارقة أنّ ه��ذا االنفجار ال��ذي استهدف زوارا ً لبنانيين
وتبنّته «جبهة النصرة» ،يأتي بعد يومين فقط على خطاب
امين ع��ام ح��زب الله السيد حسن نصرالله ف��ي حفل تأبين
شهداء القنيطرة وفي معرض شرحه تفاصيل عملية مزارع
شبعا م��ؤخ��راً ،وال�ت��ي أت��ت ك��ر ّد على االغ�ت�ي��ال حسب السيد
نصرالله ،اال أنّ الالفت كان تأكيده على التنسيق التام بين
«جبهة النصرة» وبين «إس��رائ�ي��ل» في ك� ّل ما يتعلق باألزمة
ال �س��وري��ة ،مستشهدا ً ب�ك�لام م�س��ؤول��ي ال�ك�ي��ان م��ن موشيه
يعالون الى قيادة جيش العدو ،ما يضع العملية مباشرة أمام
أبعاد ث�لاث��ة ...أولها احتمال ان تكون العملية ت ّمت بإيعاز
صح التعبير
مباشر من «إسرائيل» إلرباك قاعدة حزب الله إذا ّ
بعد خطاب السيد نصرالله ال��ذي ك��ان بالنسبة اليهم بمثابة
إعالن نصر آخر بعد المعادلة التي أطلقها في الخطاب بشأن
أي اغتيال لقادة أو
إنهاء قواعد االشتباك وردع «إسرائيل» عن ّ
رجال حزب الله.
البعد الثاني هو انه إذا كانت العملية قد أتت بعد ليلة واحدة
ضمني
من انفجار تل ابيب ،فهل هذا يعني أنه ر ّد «إسرائيلي»
ّ
�ي ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات خ��اص��ة ب�ت��ل اب �ي��ب؟ او رس�م��ت لتكمل
م�ب�ن� ّ
المشهد؟ ليبقى البعد الثالث ان يكون االنفجار هو ر ّد إرهابي
تيسر فقط لإلرباك وهذا ما يستبعده مراقبون
استهدف ما ّ
في مثل هذا الوقت ومع هذه األحداث المتسارعة.
المشهد يتغيّر بسرعة وخلط األوراق هذا يخدم «إسرائيل»
كما تخدمه ،وير ّد ضمنا ً على حوار موسكو بالقول إن ال حل
سياسياً ،وانّ الحرب مستمرة ،واذا ك��ان ح��زب الله ضابط
إيقاع على الجبهة «االسرائيلية» ـ اللبنانية ،ف��إنّ «إسرائيل»
على ما يبدو تضبط بشكل جيّد إيقاع وتحرك وتوجيه «جبهة
النصرة» بأسرع مما كان متوقعاً،
وعليه ف��إنّ ك� ّل ش��يء ي��د ّل إل��ى أنّ «إسرائيل» فتحت جبهة
بالوكالة مع حزب الله عبر «جبهة النصرة» ،ومن غير المتوقع
أو المعروف بعد كيف سيكون ر ّد حزب الله على عملية تحمل
أب �ع��ادا ً م��رب�ك��ة ،وان ت��وض��ح ف��اع�ل�ه��ا ،فحسب م�ص��در أمني
مضطلع يبدو انّ «إسرائيل» تلتزم بإنذار السيد نصرالله،
وتوكل مهمة الر ّد إلى «النصرة» ،كما كان حال جيش لحد إبان
االحتالل «االسرائيلي» لجنوب لبنان.
ف��ي ك � ّل األح ��وال ،وب�م��ا أنّ ال�ت�ع��اون م��ؤك��د بين «النصرة»
و«إسرائيل» فالعمل اإلرهابي في الكالسة هو بالتأكيد رسالة
«إسرائيلية» ،وفضالً عن كونها جريمة وحشية ض ّد مدنيين،
ف��إنّ هدفها التشويش على خ�ط��اب السيد نصرالله ،وعلى
زه��وة النصر ال�ت��ي يشعر بها جمهور ال�م�ق��اوم��ة .وق��د فتح
المشهد على مصراعيه والعبث «االسرائيلي» باألمن السوري
وبالتنسيق مع مجموعات اإلره��اب من خالل هذه العمليات
الالفتة بطبيعة الهدف والمستهدف يتجه إلى المجاهرة بعد
سنوات من محاوالت التخفي وراء االصبع.
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الثمن الأغلى ل ّما يدفع بعد...
 د .حسن أحمد حسن
عشرة أيام فقط أرغمت أصحاب ال��رؤوس الحامية في
تل أبيب على الغطس في أوحال ابتالع مرارة الهزيمة أمام
مرأى العالم وعلى مسمعه .عشرة أيام كانت كفيلة بوقوف
الكيان الصهيوني ،مسؤولين ومستوطنين ،على رجل
واحدة ...عشرة أيام كانت أكثر من عصيبة وضاغطة على
حكام تل أبيب وهم ينتظرون في ك ّل لحظة رد حزب الله
على حماقة من اتخذ القرار باستهداف مجموعة مقاومة
كانت ف��ي جولة استطالعية ف��ي ري��ف القنيطرة ..عشرة
أيام حبست خاللها المنطقة والقوى الفاعلة على الساحة
الدولية أنفاسها وهي تفكر في تداعيات ما قد يحدثه ر ّد
ح��زب ال�ل��ه على ج�ن��ون م��ن ات�خ��ذ ال �ق��رار ب�ش� ّن غ��ارة على
موكب المقاومة.
العفريت الصهيوني ال��ذي ظ� ّن أنّ في إمكانه الخروج
من القمقم عبر التهديد بخلط األوراق في كامل المنطقة
وف��رض قواعد جديدة لالشتباك ،وجد نفسه مرغما ً على
ال�ع��ودة ثانية ،لكن إل��ى قمقم أصغر بكثير من ال��ذي كان
يقبع فيه منذ اتضاح معالم عجزه في حرب تموز .2006
ك ّل مظاهر الحياة الطبيعية غابت عن المنطقة الشمالية
من أرض فلسطين المحتلة ،استدعي االحتياط ،و ُمنعت
اإلج� ��ازات ع��ن العسكريين ،ورف �ع��ت ال�ج��اه��زي��ة القتالية
لجيش االح �ت�لال إل��ى أعلى درج��ات�ه��ا ،وأع�ل��ن رسميا ً عن
اس �ت �ق��دام ال�ج�ح��اف��ل وال��م��د ّرع��ات ،وان�ت�ق�ل��ت م �ك��ون��ات ما
أسموه القبة الحديدية بغالبيتها إل��ى الشمال ،حتى بات
مظهر المستوطنات يوحي بأنها مهجورة أو أرض خراب،
واكتظت الصحف والمجالت وشاشات القنوات الفضائية

واإلذاع��ة وبقية مواقع التواصل االجتماعي بالدراسات
والتحليالت وال�ت�ن�ب��ؤات ال�ت��ي أجمعت على أنّ ح��زب الله
سيردّ ،وهذا ما جعل الداخل الصهيوني منهمكا ً في اإلجابة
على أسئلة محدّدة حول مكان الر ّد وزمانه وكيفيته؟ وهل
سيكون موضعيا ً أم شامالّ؟ تكتيكيا ً أم استراتيجياً؟
وحده حزب الله الذي كان يتابع ما يحدث ،برباطة جأش
وثقة مطلقة ببلوغ األهداف التي يتم اعتمادها ألي ر ّد يت ّم
تبنّيه ،وب��ات من المسلّم به لدى الصديق والعدو أنّ الر ّد
قادم ال محالة ،وهو ر ّد ال يمكن أن يكون أق ّل من العدوان
الغادر ال��ذي طال رج��ال المقاومة ،فمنذ الساعات األولى
للعدوان كان واضحا ً لك ّل من يريد االحتكام إلى لغة المنطق
وحقائق الميدان أنّ السؤال األهم واألعمق واألخطر هو:
هل ستر ّد تل أبيب على ر ّد حزب الله؟ أم أنها مرغمة على
ابتالع م��رارة الصفعة والضربة الجوابية ألنها أعجز من
تحمل تداعيات اشتعال المنطقة؟ هذا أمر ال يمكن إسقاطه
من حسابات أي عاقل إذا ما تطاولت ألسنة لهب المواجهة
وخرجت عن السيطرة ،وهنا يكمن اإلبداع المبطن لحزب
ال�ل��ه عبر اخ�ت�ي��ار ال�ه��دف وح�ج��م الخسائر ال�ت��ي يستطيع
أصحاب الرؤوس الحامية ابتالع حنظلها بشكل أو بآخر،
فالحرب ليست هدفا ً آنيا ً يسعى إليه حزب الله ،لكنه جاهز
لخوضها إنْ ُفرضت ،والمقاومون كانوا وسيبقون على
وصنّاع انتصاراتها،
قدر المسؤولية ،وهم أهلها ورجالها ُ
كما قال سيد المقاومة.
ل�ق��د أراد الصهاينة تغيير ق��واع��د االش �ت �ب��اك فتغيّرت
فعالً ،لكن وف��ق إرادة عشاق المقاومة وأصحاب اليقين
واليمين القادرين على إط�لاق الوعود وتنفيذها .نعم لقد
تغيّرت قواعد االشتباك ،والقاعدة الوحيدة التي أفرزها
ر ّد ح��زب الله تتلخص في أن��ه لم يعد هناك قواعد أو أطر

محدّدة تقيد ر ّد المقاومة ،فالر ّد أصبح مفتوحا في الزمان
وال�م�ك��ان والكيفية ،والجبهات ام �ت �دّت وت�م��ازج��ت حاملة
ّ
بغض النظر ع��ن الجغرافيا السياسية،
هوية المقاومة،
وإذا كان ساسة تل أبيب أخذوا يتقاذفون الشتائم وأسباب
المسؤولية عن اإلخ�ف��اق ال�م��دوي في تحمل نتائج القرار
األرع��ن باستهداف فريق مقاوم يض ّم عناصر من حزب
الله وج�ن��راالً إيرانيا ً على أرض س��وري��ة ،فعلى أولئك أال
ينسوا أنّ القادم أش� ّد وأده��ى ،وتدمير رتل العربات التي
تقل ضباطا ً وجنودا ً إسرائيليين في مزارع شبعا قد يكون
مجرد صفحة من الر ّد المدون في سجل الحساب المفتوح،
وإذا كانت تسيبي ليفني مأزومة من عجز كيانها عن لملمة
ت��داع�ي��ات أل��م ال ��ر ّد األول ��ي ،فعليها أن تتذكر وه��ي تنتقد
نتنياهو والجنراالت الصهاينة أنّ تداعيات رعونة العدوان
الصهيوني ال�غ��ادر ف��ي الثامن عشر م��ن ك��ان��ون الثاني ال
يقتصر على تآكل قوة الردع «اإلسرائيلية» وظهور جيش
االحتالل بمظهر العاجز عن ال��ردّ ،بل قد يكون ما لم يحن
وق��ت اإلع�ل�ان ع�ن��ه ب�ع��د أم� � ُّر وأده� ��ى ،ف�م��ا ت � ّم دف�ع��ه حتى
اآلن هو ج��زء من ال��ر ّد والحساب مفتوح بين مشروعين
متناقضين بالضرورة ،أما الثمن األغلى المطلوب عن جزء
من الجرائم الصهيونية فل ّما ُيدفع بعد ،وعلى من يحتكم
إلى الواقعية الميدانية أن يبدأ منذ اآلن بالتفكير جديا ً في
كيفية جمعه ودفعه طواعية ،ألنه سيدفع في نهاية المطاف
طوعا ً أو كرهاً ،وهذا يفضي إلى تساؤل مشروع :إنْ كانت
مفاصل صنع القرار األميركي ب��دأت تقتنع ب��أنّ تل أبيب
أضحت عبئا ً على واشنطن ،فهل اقترب موعد دفع الثمن
األغلى؟
Dr. hasanhasan@yahoo.com

سأل نائب وسطي:
ألم يكن على نواب
ومسؤولي كتلة
المستقبل أن يقفوا
خلف الحكومة
ورئيسها في
الموقف من العدوان
«اإلسرائيلي» على
الجنوب من دون
التع ّرض للمقاومة،
خصوصا ً في هذا
الظرف األمني
ً
الخطير ،مستغربا أن
يكون موقف العدو
من كلمة األمين العام
لحزب الله السيد
حسن نصرالله
األخيرة أكثر واقعية
من بعض أركان «تيار
المستقبل»!

�سالم بحث مع م�س�ؤولين �أوروبيين
برّي عر�ض الو�ضع الأمني جنوب ًا مع بورتوالنو
الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية وملف النازحين والتقى ال�سفير الفرن�سي والعري�ضي و�سكاف

الخازن زار مطر :ن�ستغرب التجاهل
الم�أ�سوي لال�ستحقاق الرئا�سي

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية
المفوض األوروبي للسياسة األوروبية للجوار ومفاوضات
التوسع يوهانس هان ،والمفوض األوروبي للمساعدات
اإلنسانية وإدارة األزمات خريستوس ستيليانيدس ،في
حضور ممثلين عن األمم المتحدة ،والوفد المرافق.
وتركزت المحادثات على العالقات الثنائية ،واألوضاع
السياسية واألمنية في لبنان ،ووقع األزمة السورية ،ودعم
االتحاد األوروبي للمجتمعات المحلية اللبنانية الفقيرة
والالجئين ،إضافة إلى األوضاع اإلقليمية.
وقال هان بعد اللقاء« :أزور لبنان للمرة األولى لمراجعة
سياستنا للجوار ،وتستضيف بيروت خالل النصف األول
من السنة مؤتمرا ً لدول جنوب المتوسط لمناقشة هذه
مخصصة للتباحث في المسائل
المسألة ،وهذه الزيارة
َّ
الثنائية» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ االت��ح��اد األوروب���ي يعترف
تماما ً بالوضع في لبنان في ما يتعلق بأعداد الالجئين
المتواجدين في هذا البلد ،وهو البلد الذي لديه الرقم األعلى
من الالجئين بالنسبة إلى عدد سكانه».
وأض��اف« :من المؤسف القول إنه في العام 2015
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،هناك نازحون حول
العالم فاق عددهم العدد بعد الحرب العالمية الثانية،
وفي هذا اإلطار ازداد الوضع سوءاً ،وإنّ االتحاد األوروبي
يقف لمساعدة لبنان في جهوده للتعامل مع هذا الوضع
الصعب».
وتطرق هان إلى الوضع األمني ،قائالً« :عقدنا اجتماعا ً
مع المعنيين في هذا البلد وهذه هي المرة األول��ى التي
يقوم فيها االتحاد األوروبي بتقديم مساعدة مالية لتدريب
عناصر أمنية وهذا دليل على التعاون الوثيق بين لبنان
واالتحاد األوروب��ي حول هذه المسألة ،وأريد أن استغل

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر رئيس المجلس
العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،وتشاورا في األوضاع العامة.
وقال الخازن بعد اللقاء« :زيارتي اليوم للمطران مطر تتسم بالمرارة من
ترك كرسي الرئاسة فارغة في مثل هذه الظروف العاصفة بنا من ك ّل جانب
والتي وصلت إلى مرحلة حرجة في البالد ال يستقيم معها أي حكم في نظام
ديمقراطي يحترم خصوصية ك� ّل األف��رق��اء بالمشاركة الوطنية المطلوبة
لمواجهة ما يتهدّدنا من أخطار .فإذا كنا نريد أن نبقى في وطن يحترم نفسه،
يجب أن يستوعب الجميع ،وأق ّل االيمان أن يُراعى الوجود المسيحي في لبنان
حتى نعطي صورة حقيقية عن مستقبل المسيحيين المشرقيين ،إذ ال يمكن أن
تستكين هواجس الشريك المسيحي إال من خالل ضمانة مكونات العيش ،وهو
األمر الذي يوفره الموقع األول في البالد».
وأض��اف« :استغرب المطران مطر هذا التجاهل المأساوي لالستحقاق
الرئاسي وال سيما بعد إعالن الرئيسين نبيه بري وتمام سالم مرارا ً وتكرارا ً
حرصهما الدستوري على توفير التداول الديموقراطي في االنتخابات الرئاسية
بعد العجز عن تفاهم يفضي إليها داخلياً».
ً
ورأى «أنّ المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعا وقفة خجل والخروج من
الحلقة المفرغة التي ندور فيها حفاظا على وحدتنا الوطنية وتوازناتها الثابتة
التي تحفظ وجه لبنان النموذجي للعيش بتنوع طوائفه تأكيدا ً للمناصفة التي
تؤمن استمرار الحضور المسيحي في لبنان».

سالم مجتمعا ً إلى الوفد األوروبي

المناسبة للتعبير عن مشاعر ك ّل عائالت االتحاد األوروبي
لتقديم التعزية للحكومة اإلسبانية وتحديدا ً ألصدقاء
وعائلة الجندي اإلسباني الذي خسر حياته منذ أيام قليلة
وهذه مأساة بالنسبة إلينا ،وأعلم أنّ الكثير من األشخاص
خسروا حياتهم في هذه المنطقة».
وطمأن الموفد األوروبي «المواطنين اللبنانيين إلى أنّ
االتحاد األوروبي سيستمر في الوقوف إلى جانب لبنان
ومؤسساته ،ليتمكن من تجاوز التحديات التي يواجهها
واالنخراط في مسار عملية السالم في المنطقة» ،الفتا ً
إلى «أنّ المفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمن في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيرني تولي أهمية خاصة
للوضع في هذا البلد».
وأعلن ستيليانيدس ،من جهته« ،أنّ االتحاد األوروبي
قدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة  37مليون يورو
لمساعدة لبنان لمواجهة تداعيات تدفق أعداد كبيرة من
الالجئين السوريين إليه».
وأشار إلى «أنّ هذه المساعدات جزء من حزمة جديدة
بقيمة  136مليون ي��ورو لمواجهة تداعيات األزم��ة في
مخصصة للداخل السوري والبلدان المجاورة».
سورية،
ّ
وقال« :إنّ لبنان يتحمل العبء األكبر لتدفق الالجئين،
وأحيي لبنان حكومة وشعبا ً على كرمهما ،رغم التكاليف
والتحديات الضخمة».
وأضاف« :إنّ هذا التمويل اإلضافي سيسهم في تلبية
االحتياجات األساسية لالجئين األكثر فقرا ً في لبنان،
وخصوصا ً من ليس لديهم مأوى وتدفئة مناسبين للتكيف
مع برودة الشتاء القاسية».
وق��ب��ل مغادرتهما لبنان م��س��اء السبت ،ج��ال هان
وستيليانيدس على مخيمات النازحين في البقاع وعكار.

عرض رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري الوضع األمني في الجنوب،
وخ��ص��وص��ا ً ف���ي ض���وء األح����داث
األخيرة ،مع رئيس بعثة «يونيفيل»
وقائدها ال��ع��ام ال��ل��واء لوتشيانو
بورتوالنو.
وأوض������ح ب���ي���ان ل��ل��ب��ع��ث��ة أنّ
ب��ورت��والن��و «ع� َّب��ر لرئيس مجلس
ال���ن���واب ع���ن ق��ل��ق��ه ال��ع��م��ي��ق من
الحوادث التي أدت إلى وفاة جندي
حفظ س�لام إسباني من يونيفيل
في شكل مأساوي» .وقال« :عقدنا
اجتماعا ً بناء وناقشنا التوتر في
منطقة عمليات يونيفيل بعد وقوع
حوادث يوم األربعاء ،وتطرقنا إلى
ض���رورة منع م��زي��د م��ن م��ح��اوالت
تقويض السالم واألمن في الجنوب.
كما ناقشنا سبل المضي في منع
أي تصعيد آخر في منطقة عمليات
يونيفيل».
وأض��اف« :شكرت للرئيس بري
دعمه القوي وال��ص��ادق .وأن��ا أقدر
جهوده المتواصلة لناحية المساعدة
في الحفاظ على االستقرار وكذلك
الجهد الذي بذله لتهدئة الوضع .كما
أعربت عن تقديري العميق للتعازي
ال��ت��ي قدمها لنا رئ��ي��س المجلس
وكالمه الطيب عن الوفاة المأساوية
للعريف فرانسيسكو خافيير توليدو
من الكتيبة اإلسبانية».
وت��اب��ع ب��ورت��والن��و« :نقلت إلى
رئيس مجلس النواب رسالة األمين
ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة ال��ت��ي عبر
فيها عن قلقه من التدهور الخطير
للوضع األمني ودع��ا إلى االمتناع

ب ّري مستقبالً باولي في عين التينة
ع��ن أي عمل م��ن شأنه أن يقوض
اس��ت��ق��رار ال��م��ن��ط��ق��ة ،وال��ت��ص��رف
بمسؤولية لمنع أي تصعيد فالبيئة
اإلقليمية متوترة أصالً .إنّ الحادث
األخير لم يقوض السالم الذي ساد
في جنوب لبنان على مدى أكثر من
ثماني سنوات فحسب ،ولكنه أيضا ً
ع ّرض سالمة سكان الجنوب وأمنه
للخطر .وأبلغت الرئيس ب��ري أنّ
التحقيقات في ال��ح��وادث األخيرة
ج��اري��ة ،وأك��دت له أنّ الوضع في
منطقة عمليات يونيفيل ه��و اآلن
ه����ادىء ،ون��واص��ل ال��ت��واج��د على
األرض ونقوم بدوريات في جميع
أنحاء منطقة العمليات بالتنسيق
مع القوات المسلحة اللبنانية».

(حسن ابراهيم)
ولفت إلى «أنّ «تركيز يونيفيل
ال ي��زال منصبا ً على تنفيذ مهمتها
بموجب قرار مجلس األمن الدولي
 ،1701جنبا إلى جنب مع القوات
المسلحة اللبنانية ،وباإلضافة إلى
مه ّماتها تنظر يونيفيل إلى سالمة
السكان وخيرهم كأولوية قصوى».
وك����ان ب���ري اس��ت��ق��ب��ل السفير
الفرنسي باتريس ب��اول��ي وج��رى
التطرق إل��ى األوض���اع العامة في
لبنان والمنطقة .ثم التقى النائب
غ����ازي ال��ع��ري��ض��ي وع����رض معه
الوضع العام.
وم��ن زوار عين التينة :رئيس
«الكتلة الشعبية» الوزير السابق
إيلي سكاف.

الإرهاب في خدمة ال�صهيونية...
جمال العفلق

ن�شاطات

مطر والخازن خالل لقائهما في دار المطرانية

كنعان :المفاو�ضات مع «القوات» جدية
لفت أمين س ّر «تكتل التغيير واالصالح» النائب ابراهيم كنعان إلى أننا
«نضع اللمسات األخيرة على إعالن النوايا مع حزب «القوات اللبنانية»،
والذي سيكون الحجر األساس للمرحلة المقبلة التي ستتط ّور على خلفية ك ّل
بند».
وأوضح كنعان في حديث إذاعي أننا «قطعنا شوط كبيراً ،وهناك سرية
كاملة حول المفاوضات ،وهي جدية وجوهرية ،وك ّل الملفات الخالفية يت ّم
البحث فيها ،وليس من الضروري أن نصل إلى موقف واحد أو إلى حلول لك ّل
الخالفات ،لكن األه ّم من ك ّل ذلك أن نصل إلى دينامية واحدة» ،مؤكدا ً «أنّ هذه
المفاوضات هي جزء من خارطة طريق ستوصلنا إلى تفعيل حضورنا».
وأش��ار كنعان ال��ى اننا «ن��ري��د تطبيق الدستور تمهيدا ً لتطويره في
المستقبل ،ونحن نتحاور ال لنصبح واحداً ،بل لنلتقي على الحقوق ونتنافس
في السياسة مع احترام التعددية وحق االختالف».

خفايا
خفايا

يازجي مترئسا ً القداس في البلمند
عاد م��دي��ر مكتب الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري إلى
ب��ي��روت مساء السبت ،ق��ادم �ا ً من
باريس ،استعدادا ً للجولة الجديدة
من الحوار بين «تيار المستقبل»
و«حزب الله» هذا األسبوع ،حيث
يترأس وفد التيار.
 غ����ادر س��ف��ي��ر إن��دون��ي��س��ي��ا
ديماس سامودرا إلى بالده نهائياً،

بعد انتهاء مهماته الديبلوماسية
في لبنان.
 ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر ي��ازج��ي ق��داس األح��د في
كنيسة رقاد السيدة العذراء في دير
سيدة البلمند البطريركي ،بمعاونة
المطران غريغوريوس الخوري
ولفيف من الكهنة والشمامسة.

وأم���ل ي��ازج��ي ف��ي عظته التي
تحدث خاللها عن فضائل الصيام،
«أن تكون فترة الصيام لنا جميعا ً
بالفعل مسيرة قيامية ،ونصبح
رجاال ً في بيوتنا وفي مجتمعاتنا،
رجاال ً على قامة المسيح الذي نريد
أن نشهد له في حياتنا على هذه
األرض ،وتكون قيامة في بالدنا
ومجتمعاتنا وقيامة للجميع».

ف��ي ح �س��اب��ات ال��رب��ح وال��خ��س��ارة ب �ي��ن العرب
والكيان الصهيوني منذ بداية الصراع بينهما ،لم
تنجح «إس��رائ�ي��ل» عملياً ،ف��ي ع��دوان إال م��ن خالل
تجنيد العصابات اإلرهابية التي تخدم طموحاتها
وتطلعاتها ف��ي اس �ت �ن��زاف م �ق��درات ال� ��دول وقتل
األبرياء ،في مسعى دائم منها إلى إشغال الحكومات
وتعطيل أي مشروع أو عمل يهدف إل��ى النهوض
باألمة.
استغلت العصابات اإلره��اب�ي��ة االن�ت�م��اء الديني
والمذهبي بأبشع الصور ،فكانت تقدم خدمة كبيرة
للمتطرفين في الغرب بتصوير الدين على أنه دين
ق��ام على القتل وال يبقى إال بقتل ال�ن��اس .فصورة
تمت
اإلس�لام اليوم تعكسها تنظيمات إرهابية ال ّ
إل��ى ال��دي��ن بصلة وال يمكن للعقل البشري قبول
أفعالها .وال يمكن إغفال دعم الرجعية العربية لهذه
التنظيمات وتمويلها وتسهيل تجنيد الشباب فيها
خدمة لمصالحها الخاصة أوالً ،وفي نفس الوقت
خدمة للهاجس األكبر لدى الكيان الصهيوني وهو
«أمن إسرائيل».
إنّ مهمة «جبهة النصرة في سورية هي تأمين
م�ن�ط�ق��ة ت�ح�م��ي ال �ج �ن��ود ال�ص�ه��اي�ن��ة ف��ي ال �ج��والن
ال �س��وري المحتل ،وتسعى «إس��رائ �ي��ل» م��ن خالل
«النصرة» إل��ى االلتفاف على المقاومة في جنوب
لبنان لكشف ظهرها وق�ط��ع ط��رق اإلم ��داد عليها،
وفي نفس الوقت تصبح «الجبهة» مصدر خطر دائم
على العاصمة السورية ،بحيث تكون دمشق تحت
تهديدها كلّما طلبت «إسرائيل» منها ذلك.
أما بالنسبة إلى «داع��ش» فلديه مهمة أخ��رى في
السيطرة على منابع النفط ف��ي ال �ع��راق وسورية
وكذلك التحكم بمجرى نهر الفرات ومنع الزراعة في
المنطقة ،وخصوصا أنّ تلك المناطق تعتبر مصدر
الغذاء ومصدر اقتصادي مهم لسورية.
ال��دور نفسه تقوم به هذه التنظيمات اإلرهابية
في لبنان ،وه��ي موجودة اليوم على أرض سيناء
بهدف انتزاع شبة الجزيرة من مصر بما يؤمن لها
منطقة واسعة جغرافيا ً تضمن فيها «إسرائيل» أمنها
وتستطيع التحكم بالشعب الفلسطيني المحاصر

ف��ي غ��زة ،وذل��ك م��ن خ�لال إخ�ض��اع المنطقة لهذه
ال�ع�ص��اب��ات ال�ت��ي وج��دت لنفسها م�س��وغ�ا ً لضرب
الجيش المصري وإدخال مصر في حرب طويلة مع
اإلرهاب تختلف عن سابقتها بأنها أصبحت مواجهة
عسكرية م�ب��اش��رة ،على عكس م��ا ك��ان يتم سابقا ً
م��ن خ�لال عمليات ان�ت�ح��اري��ة تستهدف المنشآت
االقتصادية والمناطق السياحية لضرب االقتصاد
المصري.
ل��م ت�ج��د ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة م��ا ت�ق��ول��ه بعد
العملية اإلجرامية التي نفذتها «إسرائيل» على أرض
القنيطرة ،وفي المقابل سارعت هذه الجامعة إلى
استنكار العملية النوعية التي نفذتها المقاومة في
مزارع شبعا ،باإلضافة إلى الذين يدّعون حرصهم
على المنطقة وأمنها بمهاجمة «حزب الله» من دون
األخذ بعين االعتبار أنّ الحزب ر ّد على عدوان ولم
يعتدِ.
ال ننكر أنّ حربنا طويلة مع الكيان الصهيوني،
لكن لدينا حربا ً أكثر شراسة مع ممثلي هذا الكيان
م��ن تنظيمات إره��اب �ي��ة وس�ي��اس�ي�ي��ن وصحافيين
وإعالميين يسوقون لجرائم الصهيونية ويقلبون
المفاهيم ل��دى جمهورهم ب��أنّ المقاومة ع��ار وأنّ
ال �خ �ض��وع ه��و ال ��ذي يعطي ال �ح �ي��اة ،وأنّ احترام
المعاهدات والقوانين الدولية هو واجب علينا فقط،
أم��ا «إس��رائ�ي��ل» ف�لا يجب أن نطالبها باحترام تلك
المعاهدات ،وذه��ب البعض إل��ى أبعد م��ن ذل��ك بأن
تمنى النصر للصهيونية حتى وإن كان المستهدف
شريكه في الوطن.
فهل نحتاج بعد ذلك كله إلى إثباتات بأنّ اإلرهاب
ال��ذي لبس ال�ي��وم رداء الربيع العربي ال يخدم إال
الصهيونية العالمية وي�س�ه��ل عليها مهمتها في
تقسيم الشرق األوسط ؟ وهل هناك من يصدق أنّ
«إسرائيل» التي تربي أجياالً على أنّ قتل العرب هو
واجب وضروري لبقائها تريد السالم للمنطقة؟
إنّ م��ا ق��ال��ه أم�ي��ن ع��ام ح��زب ال�ل��ه السيد حسن
ن�ص��رال�ل��ه ف��ي خ�ط��اب��ه األخ �ي��ر ه��و ال �ق��ول الفصل
للتخلص م��ن ه��ذه الجماعات ،ف�لا يمكن أن نقبل
اليوم بقواعد اشتباك مفروضة علينا ،وإنّ حقنا
سيظ ّل محفوظا ً في ال��ر ّد ما دام هناك من يعتدي
علينا.

