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حمليات �سيا�سية

م�سيحيو � 14آذار ين�صاعون
لـ«ولي الأمر» وم�صالحهم
د .وفيق ابراهيم
ال ي�ث�ي��ر م�س�ت�ق�ب��ل م�س�ي�ح�ي��ي ال��ش��رق األوس� ��ط قلق
المستقلين المسيحيين ف��ي ح��رك��ة ال��راب��ع ع�ش��ر من
آذار ،فهؤالء سلّموا زم��ام أم��وره��م منذ عقدين لـ«ولي
األمر» ،معتمدين عليه في ابتكارحلول لألزمات الكبرى
ببصيرته وعالقاته بالخليج والغرب.
قال لهم إنّ مصدر اإلره��اب سوري ـ إيراني يترجمه
حزب الله فصدّقوه ،وأطلق أمينهم العام النائب السابق
فارس سعيد اتهامات جديدة للحرس الثوري اإليراني
باجتياح العراق وسورية ولبنان واليمن.
ُترى ماذا يجول في خاطر مسيحيي سورية والعراق
حين يستمعون بدقة إلى مثل هذا الكالم؟
وكيف تكون ردود فعل المسلمين من سنّة وشيعة
ودروز وأق �ل �ي��ات م��ن اإلي��زي��دي��ة وال �ص��اب �ئ��ة والشبك،
والمسيحيين من ك ّل المذاهب حين يمعنون في تحليل
خطابات أق�ط��اب « 14آذار» ح��ول هوية «القتلة» الذين
يجتاحون الشرق األوس��ط ،وال يميّزون بين مسيحي
ومسلم أو بين أك �ث��ري وأق�ل�ي��ات��ي أو بين ع��رب��ي وغير
عربي.
لن تكون بالطبع إيجابية ،فتماثيل القديسين ،وعميد
األدب ال �ع��رب��ي ط��ه ح �س �ي��ن ،وأب���و ت �م��ام ،وح �ض��ارات
األش��وري �ي��ن وال �ك �ل��دان وم��دي �ن��ة ال �ح �ض��ر ،والجوامع
سويت باألرض
والكنائس والمراقد والحواضر كلها ُ
هدما ً وإح��راق �اً ،بتفسيرات همجية .وم��ا تبقى من هذه
التماثيل واألواب��د والحضارات في لبنان وغيره ينتظر
دوره ..ه��ذا إذا بالغنا في االستئناس إل��ى آراء قيادات
« 14آذار».
ل��ذل��ك ي�ت��وج��ب أوالً ت�ح��دي��د م �ص��در ال�خ�ط��ر والعمل
على مجابهته .فوسائل اإلع�لام ودوائ��ر االستخبارات
ال �ع��ال �م �ي��ة ع �ل��ى ت �ن��وع ان �ت �م��اءات �ه��ا ،والديبلوماسيات
األميركية وال��روس�ي��ة ،كلها تتهم «ال�ق��اع��دة» و«داع��ش»
و«النصرة» باستلهام الفكر الوهّابي ،وترمي بمه ّمات
تمويل اإلرهاب وتدريبه ورعايته على المثلث السعودي
ـ القطري ـ التركي ،وفي شكل مباشر ومن دون مواربة
أو خجل ،وها هو رئيس وزراء تركيا أوغلو يعلن بالفم
المآلن :لن نحارب «داعش».
لذلك تتهم األجهزة والمراقبون والخبراء والدول هذا
الفكر السلفي التكفيري ،بحركة تفاعالته مع مصالح
دول كبرى وإقليمية تد ِّمر الشرق األوس��ط ،باستثناء
القادة المسيحيين المستقلين في الرابع عشر من آذار
التي ال نتذكرها أساسا ً إال في مناسبة تأسيسها ألنها
جهاز دعائي ـ إعالمي ال فعالية له على األرض وتخدم
«ولي األمر السعودي» ومصالحها فقط.
وه �ن��ا ي �ط��رح ال� �س ��ؤال ن �ف �س��ه :ل� �م ��اذا ي��ذه��ب ه ��ؤالء
اآلذاري ��ون بعيدا ً في الهذيان؟ يبني ه��ؤالء أطروحتهم
ع�ل��ى أس ��اس لبناني ض�يّ��ق ي�ت��أل��ف م��ن ج��زءي��ن :األول
على ع�لاق��ة ب��ال��دور المسيحي ف��ي لبنان وك�ي��ف يرون
فيجسد جملة مصالح شخصية
استمراره ،أما الثاني
ِّ
لسياسيي « 14آذار» المسيحيين ال��ذي��ن يبحثون عن
مطايا تؤ ِّمن استمرار «بيوتاتهم» السياسية.
ولألسف فإنهم يعتقدون أنّ النظام السياسي اللبناني
ال يحتمل تسوية إال بين فريقين طائفيين أو بين مذهبين
اثنين ،علما ً أنّ مرحلة  1948ـ  1990اتسمت بتحالف
بين القوى المارونية والسنية األساسية.
وم���ع ت ��راج ��ع ال � ��دور ال �م �س �ي �ح��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان نتيجة
لالغتراب ،والتطورات السياسية في الجوار والداخل،
سجل مستقلو « 14آذار» قلقا ً ف��ي ال�ص�ع��ود الشيعي
المرتبط بقيادته للمقاومة اللبنانية في وجه «إسرائيل»،
ف �س �ج �ل��وا خ�ش�ي�ت�ه��م م��ن اس �ت �ب��دال ال �ن �ف��وذ ال �م��ارون��ي
بالشيعي .وه��ذا تحليل ضعيف ألنّ الفكر ال��ذي يهاجم
لبنان سياسيا ً وعسكريا ً ال يقبل إال بمثيله الفكري ،أي
المتخرجين من السلفيات التكفيرية للوهّابيين حصراً.
ف�لا يقبل بولي أم��ر « 14آذار» ال�س�ع��ودي وال بفريقه،
فكيف يمكنه أن ي�ت�ح��ال��ف م��ع ال�ن��ائ�ب�ي��ن ف ��ارس سعيد
وس�م�ي��ر فرنجيه وال��وزي��ر ول�ي��د ج�ن�ب�لاط؟ ق��د يتواطأ
معهم موقتاً ،لك ّن مصيرهم لن يكون إال شبيها ً بعشرات
آالف الشهداء الذي قتلهم اإلرهاب التكفيري في حارات
حمص وحلب وأنحاء سورية والموصل وصالح الدين
وما تبقى من العراق ...بالله فليقل لنا مؤيدو النصرة:
م��اذا تش ّكل كنائس باكستان م��ن خطر على «القاعدة»
ليهاجموها ويفجروها ،وكذلك في نيجيريا والصومال
ومالي وجنوب أفريقيا؟
من هنا يبدو الرهان على «داعش» ،كمن يحاول تدجين
أفعى «كوبرا» تلدغ صاحبها أوالً.
أما لجهة االستمرار السياسي ،فقد اعتقد مسيحيو
« 14آذار» أنّ مشروع الشهيد رفيق الحريري منتص ٌر
فالتحقوا ب��ه ،موفرين لتحركاتهم السياسية الداخلية
تغطية مالية محترمة من صناديقه العامة! وقد حاولوا
استثمار اغتياله بتوجيه سهام اتهاماتهم إلى سورية
وحزب الله معتقدين ،بخفة ،أنّ في إمكانهم أن يكونوا
من الورثة ..وبنوا سياسة تقوم على التسعير المذهبي
بين السنّة والشيعة ،لذلك فإنّ محطات التلفزة التابعة
لهم وخطاباتهم تتكلم عن هذه الفتنة فقط ،وذلك كي ال
ينساها أ حد ،ولو بالصدفة .فهم حريصون على مهاجمة
ه��ذه الفتنة ال�م��وج��ودة وال�ت��ي ال يستطيع أح��د صدّها،
حسب زعمهم .إنها بالنسبة إلى أقطاب « 14آذار» قد ٌر
واقع ومسلّط على الرؤوس وال يستفيد منها إال فرسان
حركة « 14آذار» الهزلية .وما فاقم من تعاسة «األمانة
العامة» هو التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الح ّر
سجل األخير توسعا ً
بزعامة العماد ميشال عون ،وقد ّ
ملحوظا ً ف��ي ج��ذب المسيحيين ن�ح��وه ،ول��وال األم��وال
السعودية المرسلة إلى اآلذاريين الستأثر منفردا ً بتأييد
شعبي كامل.
أصبحت التراتبية عند المسيحيين تعطي عون الموقع
األول بنحو  60ف��ي المئة ،تليه «ال �ق��وات» و«الكتائب»
واألح � � ��رار ...وي �ف �ت��رض أنّ م��ا ت�ب�ق��ى ه��و للمستقلين
المسيحيين .وبما أن��ه لم يتبق شيئا ً يستأهل التوقف
ع�ن��ده ،ف��إنّ مشكلتهم ه��ي م��ع ح��زب الله والعماد عون
واألح � ��زاب ال�م�س�ي�ح�ي��ة ق��اط �ب��ة وب �ط��ري��رك �ي��ة الموارنة
وقيادة الجيش ومديرية المخابرات .ك ّل هؤالء يحظون
بشعبية .فماذا يتبقى للجهابذة؟ اإلرهاب أيها السادة هو
وهّابي بتغطية أميركية ـ «إسرائيلية» ـ خليجية ،وموقع
المسيحيين ال�ع��رب ي��أخ��ذون��ه م��ن ح��رك��ة تعبيرهم عن
اهتمامات الناس ،ال من مصالح ولي األمر ...فعسى أن
تصل الرسالة.
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خفايا
خفايا

خطاب المعار�ضة ال�سورية بعد �أربع �سنوات من الحرب!
 جمال عفلق
أي��ام ونقترب م��ن ال��ذك��رى الرابعة لبدء ال�ح��رب على
سورية ،وهذا في مفهومنا نحن الذين قرأنا الشعارات
التي رفعت أثناء المظاهرات ،وقلنا حينها إنها شعارات
طائفية ال تحمل ري��اح التغيير ال��دي�م�ق��راط��ي ،ب�ق��در ما
تحمل س �م��وم ال �ح��رب ال�ط��ائ�ف�ي��ة .وال �ي��وم ون �ح��ن على
أبواب السنة الخامسة لبدء العدوان (العربي ـ األميركي
ـ الصهيوني على س��وري��ة) ،ن��رغ��ب وب �ش �دّة أن نسمع
خطاب المعارضة «ال�س��وري��ة» ،إن بقي منها أح��د غير
مرتبط بالمشروع األميركي الصهيوني ،عمدا ً أو من
دون قصد ،والثانية ال أعتقد أنها م��وج��ودة ،فاليوم ال
يمكن أن يتحدث أي مواطن سوري أو أي مراقب عربي أو
دولي ويقول إنّ المشروع غير واضح المعالم ،وإنّ لغة
المؤامرة هي فقط في أذه��ان من يدافعون عن سورية
وأن ال وج��ود لمؤامرة .تلك المؤامرة التي اعترف بها
صانعوها ،لك ّن المعارضة التلفزيونية ال تريد االعتراف
بها.
على أب��واب السنة الخامسة ،ال أرق��ام حقيقية لعدد
ال �ض �ح��اي��ا م��ن ال�م��دن�ي�ي��ن وال ح �ت��ى ال�ع�س�ك��ري�ي��ن ،وال
إحصائيات دقيقة عن حجم الخسائر االقتصادية ،ولكن
هناك رقم واحد واضح المعالم ،وهو الجيش السوري
الذي أصبح الرقم األصعب الذي راهن ك ّل أعداء سورية
عليه ،فاحتفلوا باالنشقاقات هنا وه�ن��اك وضخمتها
قنواتهم اإلع�لام�ي��ة ،والنتيجة أنّ الجيش بقي صامدا ً
وفتح ك ّل الجبهات وأعلن مرارا ً أنّ النصر سيكون حليفه
إذا م��ا أص�� ّر ال �ط��رف اآلخ��ر على ال �ح��رب .ه��ذه الحرب

التي ُفرضت على السوريين بقرار دولي كان مصدره
واشنطن وع��واص��م أوروب �ي��ة ،وجميعهم أع�ط��وا سقفا ً
زمنيا ً من ستة أشهر حتى سنة ،وتكون األم��ور تحت
سيطرتهم .وهذا ما لم يحدث.
فماذا خسر الطرف اآلخر؟
إنّ فاتورة العدوان على سورية كلفت دافعي المال
من العرب مليارات الدوالرات ،بين تسليح وشراء ذمم
وتمويل لإلرهاب ،ومنذ عامين تقريبا ً قدّر الباحثون أنّ
األم��وال التي دفعت لهذا ال�ع��دوان تكفي إلطعام سكان
األرض لمدة أرب��ع س�ن��وات ،وأنّ أميركا تحملت كثيرا ً
من تبعيات هذا الدعم من خالل إعطاء تسهيالت لتركيا
مقابل تمرير المرتزقة وتحويل مطار أنقرة إلى محطة
«ترانزيت» لإلرهابيين القادمين من ك ّل أنحاء العالم ،كما
حصة جيدة في هذه الحرب ،حيث
أنّ اإلع�لام كانت له ّ
دفعت أم��وال للماكينة اإلعالمية التي كانت وم��ا زالت
تصنع األخبار وتز ّور الحقائق.
حصة في الخسائر
أما الكيان الصهيوني فكانت له
ّ
بعد فشل مشروع الحزام األمني الذي يبدو أنه اكتمل
وأصبح هناك مرتزقة على طول الشريط الحدودي مع
ال�ج��والن المحت ّل وم��ع فلسطين المحتلة يمنعون عنه
خطر قيام سورية بش ّن أي حرب مستقبالً.
هذه مقاربة بسيطة ال تعتمد على أرقام دقيقة ،ولكنها
ق��ري�ب��ة م��ن ال��واق��ع ،ف �م��اذا س�ي�ك��ون خ�ط��اب المعارضة
ستتوجه إلى الشعب السوري؟
السورية ،وبماذا
ّ
ه��ل ستعترف ال�م�ع��ارض��ة بالخطأ ال�ت��اري�خ��ي الذي
ارتكبته في حقّ السوريين ،بعد أن أدخلتهم في حرب
ُتدار من قبل أعداء سورية؟ وهل ستعترف بأنها خانت
دماء السوريين عندما رفضت العروض بالتفاوض على

�سالم التقى ع�سيري وبحث �ش�ؤون ًا
اجتماعية واقت�صادية مع ن�سنا�س

سالم مجتمعا ً إلى عسيري في السراي
ع��رض رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم األوض��اع العامة مع ز ّواره
ف��ي ال��س��راي ال��ح��ك��وم��ي��ة ،حيث
استقبل السفير ال��س��ع��ودي في
لبنان علي عواض عسيري ،وكانت
جولة حول األوض��اع والتطورات
ف��ي ل��ب��ن��ان وال��م��ن��ط��ق��ة ،إض��اف��ة
إل����ى ال���ع�ل�اق���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة-
السعودية.
ثم التقى سالم رئيس المجلس
االجتماعي  -االقتصادي روجيه
نسناس ،الذي أشار إلى أنه تداول
م��ع رئ��ي��س الحكومة «األوض���اع
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة،
ونتائج المؤتمرات التي عقدتها
المجالس االقتصادية واالجتماعية
أخ��ي��را ً ع��ل��ى الصعيد األوروب���ي
واألورو -متوسطي وعلى الصعيد
العربي».
وأع���ل���ن أنّ «ال��ب��ح��ث ت��ن��اول

با�سيل من القاهرة :لتوحيد ال�صفوف
في مواجهة الإرهاب

(داالتي ونهرا)
ال��م��ؤت��م��رات ال��ت��ي س��ت��ع��ق��د في
األي��ام القليلة المقبلة ،وأبرزها:
اج��ت��م��اع المجالس االقتصادية
واالجتماعية العربية في المغرب
إلن���ش���اء راب���ط���ة ج��ام��ع��ة ل��ه��ذه
المجالس ،واجتماع منظمة العمل
العربية في الكويت والمشاركة
ف��ي ال��م��ؤت��م��ر ال��ع��رب��ي ،وك��ذل��ك
اجتماع رؤساء المجالس األورو-
متوسطية في مرسيليا ،بدعوة
م��ن رئيس المجلس االقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي األوروب�����ي هنري
مالوس للتشاور في إنشاء اتحاد
المجالس األورو -متوسطية،
وزي����ارة السيد م��ال��وس للبنان
أواخر الشهر المقبل».
وأك��د نسناس لسالم التعاون
مع الحكومة «ك��ي ال يكون مركز
لبنان شاغرا ً في أي مؤتمر عربي أو
دولي ،فأهمية لبنان تكمن في دوره

الفاعل في المنطقة وفي العالم ،وال
سيما ف��ي ه��ذه المرحلة الدقيقة
والمليئة بالتحديات االقتصادية
واالجتماعية والوطنية».
وكان سالم استقبل مفتي عكار
الشيخ زيد زكريا الذي أعلن «أنّ
ال��ب��ح��ث وال��رئ��ي��س س�ل�ام ت��ن��اول
قضية موت الطفلتين في عكار».
وق���ال« :ن��ح��ن ن��ري��د تفعيل دور
المستشفى الحكومي ،وعكار في
ح��اج��ة إل��ي��ه ،وق��د وع��دن��ا دولته
بدعم المستشفى وتفعيل دوره
ومكانته».
وأش���ار زك��ري��ا إل��ى أنّ البحث
ش��م��ل أي��ض��ا ً م��ل��ف المخطوفين
العسكريين.
ومن زوار السراي :رئيس مجلس
اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر الذي
ع��رض مع س�لام المشاريع التي
يقوم بها المجلس.

ّ
ا�ستهل زيارته الإمارات بلقاء وزير الأوقاف

دريان :الوحدة هي ال�سبيل الأنجع
في مواجهة الم�ؤامرات
استهل مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان زيارته الرسمية
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة،
بلقاء مع وزي��ر الشؤون اإلسالمية
واألوقاف محمد مطر سالم الكعبي،
وج�����رى ال����ت����داول ف���ي األوض�����اع
اإلسالمية عا ّمة وشؤون دار الفتوى
في لبنان والمؤسسات التابعة لها.
وأبلغ الكعبي المفتي دريان «دعم
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ل��دار الفتوى ف��ي لبنان والحرص
على التعاون معها ،لما تمثله من
مرجعية للمسلمين ف��ي لبنان»،
مؤكدا ً «على أهمية الدور الديني في
لبنان من خ�لال دار الفتوى بنشر
الفكر المعتدل والمبادئ والمفاهيم
اإلسالمية الصحيحة وتعزيز ثقافة
العيش المشترك ،وخصوصا ً في
ال��ظ��روف الصعبة ال��ت��ي ت��م � ّر بها
المنطقة العربية».
وأشاد المفتي دريان ،من جهته،
«ب���دور دول���ة اإلم����ارات وقيادتها
الحكيمة في توحيد الصف العربي
واإلسالمي للح ّد من انتشار التطرف
وال��ع��ن��ف واإلره�����اب ال���ذي أصبح
ي��ش��ك��ل خ��ط��را ً داه���م���ا ً ع��ل��ى األ ّم���ة
العربية واإلس�لام��ي��ة» ،م��ؤك��دا ً أنّ
«وح��دة العرب هي السبيل األنجع

مبدأ المواطنة؟ وه��ل ستق ُّر بأنها كانت أضعف من أن
تعترض على قرارات اتخذها مشغلوها وأوصلت البالد
إلى هذه الحال؟
ال أعتقد أنّ ل��دى ه��ذه ال�م�ع��ارض��ة م��ا تقوله للشعب
ال�س��وري ال��ذي ال يستمع إليها أص�لاً ،لك ّن األكيد أنها
سوف تحاول أن تصنع ص��ورة ما لتقول أنها هي من
رسمتها.
يعلم م��ن ي��دي��ر ال �ح��رب على س��وري��ة أنّ المعارضة
ال �س��وري��ة ،وخ �ص��وص �ا ً ت�ل��ك ال �ت��ي ت�ع��ب ع�ل��ى تلميعها
وتنظيفها وأسكنها في فنادق تركيا ،ال تمتلك حضورا ً
وال قاعدة شعبية ،لك ّن المشغل يريد إبقاء ه��ذه الفئة
ألنها قدّمت له ك ّل فروض الطاعة والوالء ،وحتى اليوم
لم يجد من هو أسوء من تلك المعارضة ليقوم باستبدالها
أو تغييرها .وإذا م��ا ُف ِّعلت ال �ق��رارات الدولية الخاصة
بمكافحة اإلره��اب ومحاسبة المم ّولين والمس ّهلين له،
فإنّ المعارضة السورية ،وخصوصا ً ما يسمى «ائتالف
الدوحة» ،ستالحق جنائياً.
إنّ ما تسعى إليه المعارضة السورية ال يتجاوز حدود
الصورة اإلعالمية فقط والكسب المادي الفردي ،ولكن
على األرض يعلم المعارضون أنفسهم أنهم ال يملكون
قرار إشعال عود كبريت.
وعلى م��ن ينتظر خطابا ً للمعارضة أن يستمع إلى
تصريحات وزير الخارجية األميركي جون كيري ،ألنّ
�ص األص�ل��ي للخطاب ،لمعارضة س��وري��ة كان
لديه ال�ن� ّ
هناك أم��ل ف��ي ي��وم م��ا أن تكون معارضة وطنية تبني
الوطن ال تهدمه ،وتدافع عن الوطن ال تستدعي األعداء
إليه.

تخ َّوف أحد الوزراء
من عودة العراقيل
إلى العمل الحكومي،
مستندا ً إلى أجواء
جلسة مجلس الوزراء
األسبوع الماضي،
الفتا ً إلى أنّ بعض
الوزراء المستقلين
وآخرين يمثلون
جهة سياسية معينة،
اعترضوا أو تح ّفظوا
على كالم رئيس
الحكومة تمام سالم
وآلية العمل الجديدة
التي ال تلحظ اإلجماع
الوزاري على المق ّررات
الحكومية لتصبح
نافذة ،إذا لم يعترض
عليها سوى مك ِّون
واحد من مك ِّونات
الحكومة.

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ لبنان
ماسة «إلى الدعم العسكري بالعتاد والذخيرة
في حاجة ّ
وإلى تعاون مخابراتي وقضائي ومالي من أجل تجفيف
مصادر تمويل اإلرهابيين» ،داعيا ً إلى العودة إلى الثوابت
وتوحيد الصفوف «في مواجهة اإلرهاب التكفيري لنكون
على مستوى تطلعات شعوبنا».
وفي كلمة ألقاها خالل الدورة العادية الـ  143لمجلس
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة،
لفت باسيل إلى «أنّ مواجهة التنظيمات اإلرهابية عسكريا ً
بالضربات الجوية ليست كافية ،ولهذا اختار جيشنا
اللبناني المواجهة المباشرة في الميدان ،مع ما يعنيه
ذلك من سقوط الشهداء وسيالن دماء شبابنا ذودا ً عن
وحدة شعبنا ووطننا ،إال أنّ قدراتنا العسكرية ليست
ف��ي حجم بسالة جنودنا ،وم��ن هنا حاجتنا الماسة
إل��ى الدعم العسكري بالعتاد والذخيرة وإل��ى تعاون
مخابراتي وتعاون قضائي وتعاون مالي من أجل تجفيف
مصادر تمويل اإلرهابيين» .وقال« :الضرورة أيضا ً هي
في المواجهة العقائدية والتربوية ،ألنّ الجهل والفقر
والتهميش تجعل البعض يتجاوب مع بعض الطروحات
العبثية ،لذلك ف��إنّ المواجهة اإلنسانية واالجتماعية
ضرورية أكثر ألنّ هذه التنظيمات تقتل وتهجِّ ر وتحول
ماليين ال��ع��رب إل��ى الجئين مش ّردين إل��ى ك � ّل أصقاع
العالم».
وأضاف« :هذا ما جعلنا نحاول تنبيه العالم إلى األزمة
الوجودية بالنسبة إلى الشعوب العراقية والسورية
واللبنانية والتي يمثلها ،لنا في لبنان ،نزوح كثيف ألكثر
من مليون ونصف مواطن سوري ونصف مليون مواطن
فلسطيني سابقاً ،إلى بلدنا ،ما بات يهدّد شعبنا بموجة
هجرة جديدة وشديدة تأخذ بنا وبهويتنا إل��ى أرج��اء

المعمورة .إنّ العبء بات يفوق طاقاتنا االستيعابية ،فهل
نرضى بذوبان دولة وشعب وتاريخ وانتهاء رسالة؟»
واعتبر باسيل أنّ
«تمسكنا بحدودنا وسيادتنا وثقافتنا
ّ
يع ّد أيضا ً فعل مواجهة للتنظيمات اإلرهابية ورفضا ً
للواقع السياسي الجديد الذي تحاول إرساءه بالحديد
والتصحر الفكري والثقافي ،وهو فعل
والنار والتهجير
ُّ
مساهمة في تعديل الصورة النمطية المسيئة التي تكونت
لدى البعض ،عن البعض منا ،بأننا متفرجون عاجزون».
وأض��اف« :هويتنا هي أغلى ما عندنا وعلينا إبرازها
وعدم هجر الميدان الثقافي والفكري لصالح التنظيمات
التكفيرية وشعاراتها الظالمية .لدينا ما يكفي من تراث
وتاريخ وعراقة وطاقات حية في جميع الميادين لنبرهن
أننا لسنا خارج التاريخ بل في صلب المعادلة ولسنا أ ّمة
محكومة باالقتتال والتش ّرد والتنافر ،بل شعوب قادرة
على العمل والنهوض ومساندة القضية الفلسطينية أكثر
من أي وقت مضى ،والتذكير بأنّ إسرائيل دولة عدوانية ال
تؤمن بمبادرات السالم وهي تمتلك قدرات نووية عسكرية
تشكل أيضا خطرا ً وجوديا ً على المنطقة بر ّمتها».
وختم« :دعونا نتجنب اليوم األسود حيث نقف حائرين
ألننا نكون قد خسرنا ك ّل شيء .إنّ طرحنا األسئلة البديهية
عن دعم الشرعيات العربية وتمكينها معنويا ً ومادياً،
وحول محاربة اإلرهاب بك ّل أشكاله من دون إيجاد أسباب
تخفيفة أو سوق حجج تبريرية .فنحن ال نمتلك رفاهية
التكتكة والفذلكة السياسية .تحديات اليوم كبيرة ،لكننا
في الماضي عرفنا كيف نحطم أغالل االستبداد العثماني
وكيف نتخلص من نير االستعمار الغربي ،ونجحنا ،في
لبنان ،في مقاومة إسرائيل ودحرها .دعونا بالتالي نعود
إلى الثوابت ونوحد صفوفنا في مواجهة اإلرهاب التكفيري
لنكون على مستوى تطلعات شعوبنا».

مظلوم زار مقبل موفد ًا من الراعي
ومن ّوه ًا ببطوالت الجي�ش
استقبل نائب رئيس الحكومة،
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،ظهر
أمس في مكتبه في ال��وزارة ،النائب
البطريركي ال��ع��ام ال��م��ط��ران سمير
مظلوم ،م��وف��دا ً م��ن قبل البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي،
ناقالً «دع��م وتنويه غبطته بقدرات
ال��ج��ي��ش اللبناني وص��م��وده وم��ا
يسجله م��ن ب��ط��والت ف��ي مواجهة
الجماعات اإلره��اب��ي��ة التكفيرية،
إضافة إلى إشادة غبطته بالدور الذي
يقوم به دولته شخصيا ً بالتنسيق
مع القيادة العسكرية التي أثبتت
نجاح خططها العسكرية المرسومة
والتي يقوم بتنفيذها أبطال أشاوس
م��ن ضباط وعناصر الجيش على
المحاور كافة».

مقبل مستقبالً مظلوم

ن�شاطات

دريان والكعبي خالل لقائهما أمس
في مواجهة المؤامرات التي تحاك
للمنطقة العربية ،ولبنان هو هدف
م��ن أه���داف اإلره��اب��ي��ي��ن للنيل من
وحدته الوطنية».
وج���ال ال��م��ف��ت��ي دري����ان وال��وف��د
ال��م��راف��ق م��ع ال��وزي��ر الكعبي في
أقسام وزارة األوق���اف ،واطلع من
المسؤولين فيها على سير العمل
فيها .وت�� ّم االت��ف��اق بين الجانبين
على تبادل الخبرات ونقل التجربة

الفريدة في تنمية الوقف اإلسالمي
ف��ي دول����ة اإلم�����ارات إل���ى ل��ب��ن��ان،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تعزيز سبل نشر
الثقافة اإلسالمية وتجديد الخطاب
الديني.
وقدم الوزير الكعبي إلى المفتي
دريان درعا ً تكريمية عربون محبة
وع��ط��اء ،وأق��ام على شرفه والوفد
المرافق مأدبة تكريمية في حضور
العديد من الشخصيات.

 اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س كتلة
المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
ال��س��ن��ي��ورة ،قبل ظهر أم��س في
مكتبه في بلس ،سفيرة كندا في
لبنان ميشال كامرون ،وكان بحث
في األوض��اع العامة والعالقات
الثنائية .ثم استقبل النائب عماد
الحوت ،وجرى عرض التطورات
ال��راه��ن��ة ف��ي ال��ب�لاد م��ن مختلف
الجوانب.
 ب��ح��ث وزي����ر االت���ص���االت
بطرس ح��رب ش��ؤون الالجئين
السوريين م��ع ممثلة مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين
في لبنان نينات كيلي .ثم التقى
وفدا ً من بلدية مجدل سلم برئاسة
رئيس البلدية علي محمود صبرا،
فوفدا ًمن بلدية بريتال ض ّم رئيسها
عباس اسماعيل والمهندس علي
مظلوم اللذين راجعاه في موضوع
تحسين سنترال بريتال وزيادة
ع��دد الخطوط الهاتفية وتفعيل
خدمة ال��ـ  ،DSLباإلضافة إلى
طلب صيانة المبنى من الخارج.

من ناحية أخ��رى ،تلقى وزير
االت��ص��االت كتاب شكر ل��ل��وزارة
وفنييها وهيئة «أوج��ي��رو» على
االستجابة وتخصيص سعات
دولية إضافية ورفع سعات الربط
مع «أوج��ي��رو» لعدد من شركات
اإلنترنت في لبنان.
عرض قائد الجيش العماد
جان قهوجي التطورات الراهنة

قهوجي وبقرادونيان

في البالد مع ك ّل من وزير الشباب
والرياضة عبد المطلب الحناوي،
والنائب أغوب بقرادونيان.
ك��م��ا استقبل ق��ه��وج��ي سفير
ق����ب����رص ف����ي ل���ب���ن���ان ه��وم��ر
مافروماتيس ،وت��ن��اول البحث
األوض������اع ال��ع��ام��ة ف���ي لبنان
والمنطقة والعالقات الثنائية بين
جيشي البلدين.

(مديرية التوجيه)

