2

حمليات �سيا�سية

حزب اهلل :ح�ضور في المواجهة
وو�ضوح في الر�ؤية
توفيق المحمود
رغ��م م ��رور خمسة ع�ش��ر ع��ام �ا ً ع�ل��ى ه��زي�م��ة أسطورة
الجيش ال��ذي ال يقهر وانسحابه من جنوب لبنان ،إال أنّ
تلك السنوات لم تكن كافية لتمحو العار والذ ّل الذين لحقا
ب�ج�ن��ود ال �ع��دو «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ي��وم أع�ل�ن��وا االن �س �ح��اب ،أو
الهروب الجبان كما وصفه ضباط «إسرائيليون» واستغلته
على نحو ماهر قيادة المقاومة.
ال ي��زال هاجس الهزيمة يالحق الجيش «اإلسرائيلي»،
وك��ان قائد ل��واء «غوالني» العميد احتياط صموئيل زكاي
قال يوم االنسحاب« :لقد خرجنا من لبنان لكننا نخشى أال
يخرج لبنان منا أبداً».
أما اليوم ،فإنّ هذه المقاومة التي واجهت وبذلت الدماء
في سبيل تحرير األرض ،تواجه ع��دوا ً جديدا ً ولكن بحلة
جديدة ،وه��و اإلره��اب التكفيري المدعوم من «إسرائيل»
ودول الغرب ،هذا اإلرهاب الذي يواجهه الجيش السوري
وح��زب الله في القلمون وقد ح� ّررا أكثر من  90في المئة
من منطقة القلمون من المجموعات اإلرهابية التكفيرية.
إذا ً ثمة نكبة جديدة كان يحضر لها من قبل حلف العدوان،
وربما كان في توصيف السيد حسن نصرالله للنكبة في
مستهل خطابه األخير كثير من المعاني التي نستخلص
منها أنّ المقاومة لن تسمح لنكبة جديدة أن تد ّمر األمة.
لطالما حاولت وسائل اإلع�لام أن تجعل للمقاومة بعدا ً
طائفيا ً في حربها ض ّد اإلره��اب في سورية ،عبر الترويج
للخلفية ال�م��ذه�ب�ي��ة ،ف �ح��زب ال �ل��ه ي��واج��ه ك �ي��ان االحتالل
«اإلسرائيلي» والتيار التكفيري والتبعية األميركية التي
تحاول السيطرة على المنطقة ،وقد أثبت أنّ العدو ال يفهم
إال لغة القوة ،بدليل أنّ المحت ّل خرج من لبنان ذليالً ،فقد أكد
نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم القاسم أنّ هناك
نحو  400كيلو متر مربع من األراضي اللبنانية في جرود
عرسال محتلة من اإلرهاب التكفيري ،كما أنّ هناك أرضا ً
محتلة من «إسرائيل» ،مشيرا ً إلى أنّ الحزب الله صمم أن
يواجه هؤالء لتحرير األرض وسيستمر في استهدافهم.
إنّ تدخل حزب الله في سورية واضح األهداف بالحفاظ
ع�ل��ى وج ��ود ال�م�ق��اوم��ة ،وخ �ص��وص �ا ً ب�ع��د ت�ص��اع��د الخطر
التكفيري وت�م�دّده ،وق��د وج��د ح��زب الله ض��رورة لتعديل
خ�ط��اب��ه وأول��وي��ات��ه ،ان�س�ج��ام�ا ً م��ع طبيعة ه��ذه المرحلة
المفصلية والتهديد الوجودي الذي تنطوي عليه ،فمشاركة
الحزب في القتال في سورية كانت لحماية الحدود اللبنانية
من الجماعات المسلحة ،وقد حاول المغرضون التشكيك
في أسباب تدخل الحزب هناك وحاولوا اإليحاء للرأي العام
اللبناني والعربي والعالمي أنّ هذا التدخل ليس لتحقيق
المصلحة اللبنانية ،لك ّن قيام الحزب أواخر كانون الثاني
من العام الحالي بتنفيذ عملية عسكرية نوعية وصفتها
«إسرائيل» بأخطر عملية منذ حرب  2006والتي استهدفت
دوري��ة «إسرائيلية» داخ��ل م��زارع شبعا المحتلة أدّت إلى
سقوط عدد كبير من اإلصابات من كتيبة «سبار» من لواء
«غ��والن��ي» بينهم قائد الكتيبة ،ردا ً على استهداف العدو
مجموعة من المقاومين في مدينة القنيطرة ،غيّر قواعد
االشتباك.
يعلم الجميع أنّ ح��زب ال�ل��ه ق��ادر على م��واج�ه��ة العدو
الصهيوني ،فهو لم يستخدم في حربه ض� ّد التكفيريين
في سورية س��وى  5في المئة من قوته ،والدليل الخوف
«اإلس��رائ�ي�ل��ي» م��ن أي عملية لحزب الله ف��ي الجليل ،وقد
ح� ّذر وزي��ر الحرب «اإلسرائيلي» السابق موشيه يعالون
م��ن تنامي ق��درات ح��زب الله ف��ي ال�ح��رب المقبلة ،بما في
ذل��ك احتمال قيام الحزب باحتالل منطقة الجليل ،قائالً:
بإمكان حزب الله التوغل إلى داخل المستوطنات والمواقع
العسكرية «اإلسرائيلية».
إنّ ت �ح��ري��ر ال �ج �ن��وب ال�ل�ب�ن��ان��ي ع ��ام  2000وانتصار
تموز  2006غيرا وجه المنطقة ،لك ّن انتصارات القصير
وال �ق �ل �م��ون ع�ك�س��ت ال��وج��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�م�ق��اوم��ة ف��ي هذه
المنطقة ،فهؤالء اإلرهابيون التكفيريون ،مع األس��ف ،لم
يوجهوا بندقية إلى العدو الصهيوني ألنه حليفهم وشافي
مرضاهم وجرحاهم.

ن�شاطات

ميقاتي مستقبالً بانوسيان وبقرادونيان

(داالتي ونهرا)

عرض نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل مع سفير
بلجيكا ألكس ليناريت ،يرافقه الملحق العسكري في السفارة ،العالقات
الثنائية العسكرية بين البلدين ودعم بلجيكا للجيش اللبناني في حربه
ض ّد اإلرهاب وحماية الحدود.
وقال السفير البلجيكي بعد اللقاء« :تحدثنا عن آلية استكمال عقد مبرم
سابقا ً بين الجيشين ،فضالً عن هبة للدولة اللبنانية والجيش اللبناني،
وناقشنا إمكان تمديد مدة هذا العقد .لذا ،تقدمت باقتراح إلى معاليه
سيدرسه تفصيالً ،وأعتقد أنه إذا ما توصلت حكومتا البلدين إلى إبرام هذا
العقد الجديد ،فسيكون بمثابة دعم للجيش اللبناني الذي يحقق إنجازات
ملحوظة لضمان استقرار لبنان».
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي السفير اإليطالي في لبنان جوسيبي
مورابيتو في زيارة وداعية.
وك��ان ميقاتي التقى في دارت��ه في طرابلس مطران األرم��ن للروم
األرثوذكس شاهي بانوسيان واألمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب
بقرادونيان وممثل الحزب في طرابلس فاهي هارمودايان .وكان عرض
لمختلف األوضاع الراهنة.
بحث المدير العام للمغتربين هيثم جمعة شؤونا ً اغترابية مع رئيس
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (االنتشار) أليخاندرو الخوري ،كما
جرى التطرق إلى موضوع توحيد الجامعة.
وفي هذا السياق ،شجع جمعة الخوري على «االستمرار في اتخاذ
الخطوات الحوارية بين قيادات الجامعة التي تعزز التوحيد ،وصوال ً إلى
جامعة واحدة موحدة تعمل في خدمة االغتراب ولبنان».
وأب��دى الخوري ،ب��دوره« ،استعداده للتعاون مع المديرية العامة
للمغتربين في هذا المجال» ،الفتا ً إلى أنّ «األمور تسير في شكل إيجابي
وجيد» .كما أكد أنّ «الجامعة يجب أن تكون واحدة وغير مشرذمة».
وأبلغ جمعة أنه سيتسمر في الخطوات التوحيدية «للوصول إلى
الهدف المنشود بجامعة واحدة واغتراب واحد وموحد في ك ّل دول االنتشار
اللبناني».
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ما هو بديل الحريري لعر�سال؟
 روزانا ر ّمال
ي��رى الرئيس سعد الحريري أنّ مسؤولية ال��دف��اع عن
لبنان ليست من مه ّمات حزب الله وهذا صحيح ،فالحريري
يريد التذكير ب��أنّ هناك مؤسسات في ه��ذه ال��دول��ة وبأنّ
هناك جيشا ً قادرا ً على تح ّمل المسؤولية.
كالم الحريري جاء في معرض ردّه على كالم أمين عام
المخصص
ح��زب الله السيد حسن نصرالله ف��ي خطابه
ّ
لعيد المقاومة والتحرير ،وهو العيد الذي يجمع الحريري
ومعظم األفرقاء اللبنانيين عليه مع نصرالله وحزب الله،
ّ
بغض النظر عن غياب اإلجماع على دور المقاومة ،مقابل
اإلج �م��اع ال�ن�ظ��ري على ال �ع��داء ل �ـ«إس��رائ �ي��ل» وع�ل��ى تقدير
تضحيات المقاومة وإنجازاتها بعد التحرير.
أم��ا ال �ي��وم ،وب��ال��رغ��م م��ن اإلج �م��اع ال�م�ع�ل��ن ع�ل��ى خطر
اإلره��اب التكفيري واستهدافه للبنان بك ّل مكوناته ،فإنّ
اإلجماع ليس متوفرا ً على دور حزب الله في المواجهة أمام
عدو ال يق ّل خطورة عن «إسرائيل» هو اإلره��اب التكفيري
المتمثل بـ«جبهة النصرة» وتنظيم «داع��ش» الموجودين
داخل األراض��ي اللبنانية في جرود عرسال وفي عرسال
ال�ب�ل��د .وتكمن المشكلة األب ��رز ف��ي أنّ فرضية اإلجماع
ح��ول ض��رورة نقاش ه��ذا األم��ر داخ��ل مؤسسات الدولة
ّ
بغض النظر عن
كمجلس ال ��وزراء ،غير مطروحة ،وذل��ك
اعتبار فريق من اللبنانيين أنّ حزب الله استجلب اإلرهاب،
وذلك من باب التسليم جدالً ،مع العلم بأنه ال يمكن التوقف
ع�ن��د ه��ذا االع �ت �ب��ار ط��ال�م��ا أنّ ال��واق �ع��ة ق��د وق �ع��ت وأصبح
الوضع يستوجب التصرف ،وقد أكد وزير داخلية لبنان
«المستقبلي» نهاد المشنوق أنّ عرسال محتلة.

يقول الرئيس الحريري إنّ الدفاع عن األرض والسيادة
والكرامة ليس مسؤولية ح��زب الله ال في عرسال وال في
ج��روده��ا وال ف��ي أي مكان آخ��ر ،وإنّ موقفه م��ن «داع��ش»
وقوى الضالل واإلرهاب ال تحتاج إلى شهادة حسن سلوك
من أحد .وفي المقابل ،يقول السيد نصرالله لفريق الحريري:
إذا انتصر النظام في سورية ،فنحن سنشكل ضمانات لهم
في لبنان لكن لو انتصر «داعش» و«النصرة» فهل تشكلون
ضمانة ألنفسكم قبل أن تكونوا ضمانة للبنانيين؟
والسؤال :من أين يأتي الحريري بفرضية وهمية قوامها
أنّ المعركة في عرسال هي معركة حزب الله وأنه يريد ج ّر
الجيش ولبنان إليها ،فيما يؤكد حزب الله أ ّنها معركة لبنان،
ألنها معركة الدفاع عنه وعن شعبه.
إنّ هجوم الحريري على السيد نصرالله وتركيزه على أنّ
واجب التحرير ليس واجب حزب الله ،يفترض أنّ نية حزب
الله هي القتال ض ّد التكفيريين في عرسال بديالً عن الجيش
اللبناني ،بينما أمامنا دعوة من حزب الله للدولة للقتال في
عرسال من باب المسؤولية ،وبالتالي فإنّ اعتبار الحريري
عرسال خطا ً أحمراً ،ألسباب يعتبرها فئوية مذهبية تصبح
دعوة إلى رسم خط أحمر في وجه الجيش اللبناني وليس
في وجه حزب الله وتعني عمليا ً دع��وة إلى إخ�لاء الساحة
للتكفيريين في تلك المنطقة من دون تحرك سريع يشمل
إعطاء الجيش الضوء األخضر للشروع في عملية واضحة
األه��داف لتحرير عرسال التي م ّر على وجودها تحت هذا
الوضع أكثر من تسعة أشهر .فهل يريد الحريري إخالء
الساحة للتنظيمات اإلرهابية فعالً؟ لماذا ربط هذا الحرص
م��ن ال�ح��ري��ري على ع��رس��ال وأه�ل�ه��ا بالتهجم على السيد
نصرالله ،فهل لدى حزب الله ما يشكل خطرا ً على عرسال
وهل دعا السيد نصرالله إلى ما يهدّد بالفتنة؟

عر�ض التطورات والعالقات الثنائية مع بري و�سالم وبا�سيل

رئيس منتدى
حواري حصر كلمته
في حفل عشاء دعا
إليه بالموضوع
االقتصادي ،وببعض
المبدئياتالسياسية
العامة ،بعيدا ً عن
المهاترات والتفاصيل
التي تحفل بها
المنتدياتوالمناسبات
اليومية ،ولما عاد إلى
مكانه على الطاولة
الرئيسية ،سأله بعض
ضيوفه السياسيين
عن سبب عدم
تط ّرقه إلى المسائل
السياسية المطروحة
في البلد ،فأجابهم
قائالً« :بصراحة،
نتيجة عمايلكم ما
عاد إلنا نفس نحكي
سياسة»...

ما يثير االستغراب أنّ حرص الحريري على استقرار
لبنان وأم�ن��ه ك��ان يجب أن يدفعه إل��ى توجيه التحية إلى
السيد نصر الله وإع�لان االستعداد للتعاون إلنهاء ملف
�وح��د يضع بين ي��دي الجيش
ع��رس��ال بموقف حكومي م� ّ
الوطني ما يلزم من ق��رار وإمكانات ،عوضا ً عن االنتقاد
من دون حلول يحتاجها أهل عرسال ،إال إذا كان المقصود
رفض تولي الجيش مهمة أمن عرسال وترك ال��ورم يكبر
هناك وعناصر «النصرة» يحتمون بها ،في وقت ينشغل
اللبنانيون بمعادلة اإلجماع على أحقية ومسؤولية الدفاع
عن لبنان.
يوحي ك�لام الحريري غير المتض ّمن حلوالً ومواقف
مترجمة بأنه يريد أن تتحكم «النصرة» بعرسال ،بعد أن
كانت تلك المنطقة ورق��ة ق��وة يتحكم بها تيار المستقبل،
وفقا ً لما يجري خارج البالد من ناحية ،ومن ناحية أخرى
يوحي الحريري ب��أنّ القلق ليس موجودا ً وب��أنّ ك ّل شيء
مسيطر عليه في تلك المنطقة من دون الحاجة إلى اللجوء
إلى أي عمل عسكري ،وخصوصا ً أنّ هناك من يزايد على
الحريري في الدعوة إلى ترك «النصرة» وغيرها من دون
التصادم معها ،وهو النائب وليد جنبالط ،العتبارات نافرة
قدم فيها الجبهة يوما ً على أنها معتدلة.
ي�ع��رف ال�ح��ري��ري أنّ معركة ع��رس��ال مقبلة ال محالة،
ويعرف أيضا ً أنّ البديل المفترض تقديمه إلى حزب الله
واللبنانيين غير متوفر حاليا ً لديه ،ألسباب إقليمية .وإذا
كان الحريري مطمئنا ً إلى عدم وجود نوايا لدى «النصرة»
بالتوغل أب�ع��د م��ن ع��رس��ال وإي ��ذاء أهلها ،وف��ق معلوماته
وع�لاق��ات��ه اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،ف �ه��ذا أم��ر ج �ي��د ،ل�ك�ن��ه ي��وج��ب عليه
مصارحة اللبنانيين وعدم السماح بتجيير عرسال فندقا ً
لوجيستيا ً لإلرهابيين.

�أكد �أنّ �سورية �صامدة رغم �شرا�سة ما تتعر�ض له

نالبانديان :ال�شعب الأرمني يحمل م�س�ؤولية �أخالقية علي عبد الكريم :واثقون بالن�صر �إلى ّ
حد اليقين
للم�ساهمة في الجهود لمنع الجرائم ّ
�ضد الإن�سانية
أك���د وزي����ر خ��ارج��ي��ة أرم��ي��ن��ي��ا
إدوارد ن��ال��ب��ان��دي��ان أنّ الشعب
األرمني «يحمل مسؤولية أخالقية
للمساهمة في الجهود الدولية لمنع
الجرائم ض � ّد اإلن��س��ان��ي��ة» ،داعيا ً
إلى «توحيد المجتمع الدولي في
النضال لمكافحة اإلرهاب الدولي».
وف���ي إط����ار زي���ارت���ه الرسمية
للبنان ،ج��ال نالبانديان ،يرافقه
سفير أرمينيا آش��وت كوتشاريان
على المسؤولين اللبنانيين ،فزار
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
في مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،ورئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية وبحث معهما
األوض���اع في المنطقة والعالقات
الثنائية بين البلدين.
وف���ي ق��ص��ر ب��س��ت��رس ،ع��ق��د مع
نظيره اللبناني ج��ب��ران باسيل
مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركاً ،استهله
باسيل بالقول« :ن��رح��ب بمعالي
وزي���ر خ��ارج��ي��ة أرمينيا ف��ي هذه
السنة بالذات ،ألنّ لبنان وأرمينيا
يتشاركان ه��ذه السنة المأساة
ال��واح��دة إنسانيا ً م��ن قتل وذب��ح
وتهجير وتجويع للبنانيين واألرمن.
ولذلك نعيش التاريخ المشترك في
المعاناة ،ونتطلع إل��ى مستقبل
مشترك نتمكن فيه م��ن مواجهة
األفكار اإلرهابية والتكفيرية نفسها
التي عانيناها منذ مئة عام .وباألمل
نفسه والتطلع نفسه ننوي تعزيز
عالقاتنا المشتركة لكي نتمكن من
ال��دف��اع م��ع�ا ً ع��ن ح��ق��وق األقليات
أو المجموعات البشرية في هذه
المنطقة ،فتتمكن من العيش مع ك ّل
الفوارق وك ّل الخصائص التي تتميز
بها ،وتتمكن من العيش بحرية».
وأضاف »:لذلك ،قيمنا معا ً العمل
المشترك الذي قمنا به مع أرمينيا
وروس��ي��ا والفاتيكان ف��ي جنيف،
ف��ي م��وض��وع حماية األقليات في
المنطقة ،وتبين لنا أنّ العمل كان
مفيدا ً وننوي تكرار هذه التجربة.
ك��ذل��ك قيمنا م��وض��وع االغ��ت��راب
اللبناني واألرم��ن��ي ف��ي ال��ع��ال��م،
وك��ي��ف يمكننا أن ن��ت��ع��اون عبر
سفاراتنا ومن خالل الجاليات لما
تحمله من ق��درة كبيرة لكي نقوم
بعمل مشترك ،وذلك بهدف تقوية
عالقاتنا االقتصادية بين لبنان
وأرمينيا وبين لبنان واألرم��ن في

ب ّري يتسلّم من نالبانديان درعا ً تذكارية
ك� ّل أنحاء العالم ،لكي نتمكن من
الصمود والمواجهة معا ً في هذه
المنطقة .ونحن أبناء قضية واحدة
ه��ي قضية الخير ال��ت��ي ستنتظر
حتما ً في النهاية على قضية الشر
الذي نواجهه».
وق����ال ن��ال��ب��ن��دي��ان« :ت��ط��رق��ن��ا
إل���ى ق��ض��اي��ا ال���ح���وار السياسي
والمشاورات بين وزارتي خارجية
البلدين ،فضالً عن التعاون المتبادل
والمتعدّد األط��راف في المنظمات
الدولية».
وأض�����اف« :أول��ي��ن��ا االه��ت��م��ام
أي��ض �ا ً بتوسيع اإلط���ار القانوني
لالتفاقات ،وتطرقنا إلى اإلمكانات
الكبيرة المتوافرة من أجل تعزيز
التعاون في المجالين االقتصادي
والتجاري .وفي هذا السياق ،هناك
الكثير من العمل ينبغي إنجازه .إنّ
أرمينيا والشعب األرمني يتذكرون
ب��ام��ت��ن��ان اس��ت��ق��ب��ال اللبنانيين
للناجين األرم���ن م��ن اإلب����ادة .إنّ
الشعب األرم��ن��ي كشعب نجا من
اإلب��ادة ،يحمل مسؤولية أخالقية
للمساهمة في الجهود الدولية لمنع
الجرائم ض ّد اإلنسانية».
وت���اب���ع« :ت��ط��رق��ن��ا ك��ذل��ك إل��ى
مشاركة الكتيبة األرمنية في بعثة
قوات حفظ السالم في جنوب لبنان.
وأوضحت لزميلي نية أرمينيا زيادة
عدد جنودنا في الكتيبة المنتشرة
في لبنان .وناقشنا األوضاع الراهنة
في الشرق األوس��ط ،وشدّدنا على
ضرورة توحيد المجتمع الدولي في
النضال لمكافحة اإلرهاب الدولي».

ول��ف��ت ال���وزي���ر األرم���ن���ي إل��ى
«ض����رورة إي��ج��اد ح��ل��ول لتوفير
حاجات ماليين الالجئين بسبب
ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��ش��رق األوس���ط،
وإيجاد ظروف معيشية أفضل له».
ولفت إلى أنه تطرق وباسيل إلى
المخصص
«اللقاء الرفيع المستوى
ّ
لحماية المسيحيين ف��ي الشرق
األوسط الذي جرى في إطار مجلس
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة،
بمبادرة من أرمينيا ولبنان وروسيا
وال��ف��ات��ي��ك��ان ف��ي آذار ال��م��اض��ي»،
مشيرا ً إلى أنهما شدّدا «على ضرورة
التنسيق في هذا االتجاه».
وأض����اف« :تطرقنا إل��ى وضع
الطائفة األرمنية في لبنان ،ودورها
الكبير ف��ي ال��ح��ي��اة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والثقافية.
وتطابقت وجهات نظرنا مع زميلي
ب���أنّ األرم���ن ف��ي ل��ب��ن��ان يشكلون
الجسر المتين والممتد بين البلدين
والشعبين الصديقين .قدمت لزميلي
ش��رح �ا ً ع��ن ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تبذلها
أرمينيا والرؤساء المشاركون في
مجموعة مينسك التابعة لمنظمة
األمن والتعاون األوروب��ي من أجل
التسوية السلمية لقضية كاراباخ.
ون��اق��ش��ن��ا م��س��أل��ة ت��ع��زي��ز أواص��ر
التعاون في إطار المنظمة الدولية
للفرنكوفونية ،ومسائل تتعلق
بانعقاد مؤتمر الوزراء في الخريف
المقبل من ه��ذا العام في يريفان.
واغتنمت الفرصة ،ووجهت دعوة
إلى الوزير باسيل لزيارة رسمية
ألرمينيا».

فرنجية :نحن في معركة وجود
ولن ي�صبح وطني ًا مَن تعامل مع «�إ�سرائيل»
لفت رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية «أنّ
البعض يريد المقاومة ضعيفة ،بينما يريد التكفيريين
أق��وي��اء» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «ع��ل��ى ك�� ّل ش��ري��ف ه��و مع
ديمقراطية وسيادة لبنان أن يواجه الفكر التكفيري».
وقال في حديث لقناة المنار« :عندما تحدث األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس زادني
ثقة بنفسي وزادن��ي ثقة ب��اإلرادة بالوجود وبصالبة
موقفنا».
وأضاف« :إنّ ما يملي علينا الوقوف إلى جانب نصر
الله هو وطنيتنا ومسيحيتنا ومارونيتنا التي تفرض
عليّنا أن ندعم ك ّل شخص يؤمن بحماية وحرية التعبير
وعلى رأسهم المقاومة في لبنان».
وبمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،قال فرنجية:
«في هذا الزمن التكفيري نجد أنّ خياراتنا اللبنانية
والمسيحية هي الصحيحة» ،مضيفاً« :إننا في معركة
وج��ود ويجب أن يكون فيها اإليمان والثقة بالنفس
كبيرين».
وس���أل« :ه��ل يقبل البعض العيش ف��ي الشروط
وال��ظ��روف التي يضعها التكفيريون»؟ م��ؤك��دا ً «أنّ
ال��ص��ورة ال��ي��وم تخيف العلمانيين والمسيحيين
واألقليات في المنطقة ألنّ هذا الفكر التكفيري يأتي
إللغاء الجميع».

وأكد فرنجية أنه ال يأمل ممن كان «مع إسرائيل في
وقت معين أن يصبح وطنياً» ،داعيا ً الجيش إلى «القيام
بواجبه كما حصل في نهر البارد» ،متمنيا ً «على الدولة
أن تتكفل بدحر اإلرهاب».
وفي الشأن الرئاسي ،لفت فرنجية إلى «أنّ الشغور
في مركز رئاسة الجمهورية أفضل من رئيس شاغر
داخلياً» ،مؤكدا ً «اننا لسنا مع شغور الموقع إنما نحن
مع رئيس يمثل كافة األطياف».
وتابع« :إنّ مرحلة الفراغ الرئاسي تزيدنا قناعة
برئيس يجسد الشراكة الفعلية في هذا البلد كي تكون
ك ّل الفئات ممثلة بطريقة صحيحة».
كما أك��د «أننا مع رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون بالمبدأ ،ومع وصول العميد شامل
روك��ز إلى قيادة الجيش لنزاهته وكفاءته ،ولكن إذا
لم يكن هناك إجماع للتعيين ،فال مشكلة في التمديد
للعماد قهوجي».
من ناحية أخ��رى ،أوضح فرنجية أنه كان معجبا ً
بالشهيد عماد مغنية وأن��ه تعرف إليه باسم الحاج
جهاد ،وتوجه إلى المقاومة في عيدها بالقول« :لقد
دعمنا المقاومة وما زلنا فكيف بهذا الزمن ال��ذي هو
زمنها؟ وعندما وضعنا يدنا في يد المقاومة لم نتوقف
عند حسابات الربح والخسارة».

وب��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د ال��م��ق��اوم��ة
والتحرير ،زار علي الرئيس العماد
إميل لحود ،وقال بعد اللقاء :في
رحاب عيد المقاومة والتحرير ،إنّ
رعاية الرئيس لحود لهذا العيد
وللمقاومة في ذل��ك التاريخ ،هو
موقف صلب يستوجب أن نحييه
على صموده وصالبته».
ول��ف��ت إل���ى أنّ «ال��ح��دي��ث مع
ال��رئ��ي��س ل��ح��ود ال��ي��وم ك��ال��ع��ادة
يعطي معنوية ورؤية فيها صالبة،
وهو يرى أنه في هذه السنة هناك
نتائج مفصلية لصالح المقاومة،
وي��رى ف��ي صمود س��وري��ة درس �ا ً
يجب أن يتعلم منه الجميع على
مستوى المنطقة والعالم ،ويرى
اندحارا ً حتميا ً لإلرهاب والتكفير
ف��ي المنطقة ،والفضل األول في
صمود سورية للرئيس بشار األسد
وللجيش السوري والمقاومة».
وب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال��رئ��ي��س سليم
الحص في مكتبه في عائشة بكار،
قال السفير السوري« :زيارة دولة
الرئيس الحص في عيد التحرير
هي للتهنئة أوالً ،وكانت جولة أفق
ت ّم التركيز فيها على معاني العيد
وهذه الذكرى التي تستوجب من
الجميع ق��راءة عميقة وصحيحة
ال تحتمل الحياد ألنّ ما تتعرض
له األم��ة وثوابتها صار يستدعي
الموقف الصريح والحاسم كالذي
أعلنه السيد حسن نصرالله».
وتابع« :م��ن ه��ذه األج��واء كان
دول��ة الرئيس الحص مستبشرا ً
م��ن ه��ذه ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي حققت
االنتصارات ،وألنّ صمود سورية
وجيشها ف��ي م��واج��ه��ة اإلره���اب
يشكل ت��ط��ه��ي��را ً ل�لان��ت��ص��ار على
العدوان اإلسرائيلي بمناسبة مرور
خمسة عشر عاما ً على االنتصار
عليه ،رغم المال ال��ذي يتم دفعه
وحشد اإلرهابيين من ك ّل الجهات،
فإنّ محور المقاومة سينتصر في
النهاية».
وردا ً على س��ؤال ع��ن اقتسام
سورية بين مناطق سيطرة النظام
وسيطرة «داع����ش» ،ق��ال« :رغ��م
ش��راس��ة م��ا تتعرض ل��ه سوريا
ورغ���م حشد اإلره��اب��ي��ي��ن م��ن ك ّل
الجهات ومن دول تدعي أنها شقيقة
وغيورة على األم��ن العربي ألنها
هي التي تدعم اإلره��اب وتتكامل
مع تركيا والغرب وأميركا في هذا
المجال ،رغم ك ّل ذلك فإنّ سورية
صمدت ومثلها جيشها ،كما أنّ
البيئة التي احتضنت اإلرهابيين
غيرت رأيها اليوم».
وأض����اف« :إنّ س��ق��وط ت��دم��ر،
وقبلها مناطق ف��ي حلب وجسر

لحود والسفير السوري
ّ
ال��ش��غ��ور ،ال ي��دع��و إل��ى اإلح��ب��اط
رغ��م بشاعة ما حصل ،فسورية
صامدة والرئيس الدكتور بشار
األسد يتمتع برباطة جأش .صمود
م��واق��ف دول البريكس وت��راج��ع
أميركا في المنطقة ،وك ّل هذا مؤشر
رغ��م ما يعتري الوضع من دماء
وخ��س��ائ��ر ،ل��ك��نّ ال��ن��ص��ر سيكون
حليف المقاومين .إنّ هذا اإلرهاب
ي��س��ت��ه��دف ن��س��ي��ج ك��� ّل المنطقة
وليس فقط المسيحيين والكرد
وغيرهم .وخطر هذا اإلرهاب بات
يستهدف داعميه من تركيا وغيرها
وفتح أعين الجميع على مخاطره
بما فيهم أوروب���ا وأم��ي��رك��ا .نحن
نستقوي بأنفسنا وبمقاومتنا
وسورية ستنتصر على اإلره��اب
وغدا ً سيحمل البشائر إن شاء الله
وسورية قوية لها ولك ّل أصدقائها
في المنطقة وشعوبها».
ورأى أنّ «ال��ح��ي��اد وال��ه��روب
م��ن ال��م��واق��ف ل��م يعد ي��ج��دي وال
يقابله س��وى ال��رؤي��ة الواضحة
تمهيدا ً النتصار شعوب المنطقة
الحقيقي».
وبالمناسبة عينها ،زار علي
أيضا ً نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم مهنئاً.
ولفت قاسم إل��ى أنّ «انتصار
أسس لمعادلة جديدة ،وهي
أيار ّ
النصر مقابل الهزيمة واإلحباط،
ومنذ العام  2000ب��دأت خارطة
المنطقة تشهد التحوالت لمصلحة
م��ش��روع ال��م��ق��اوم��ة ،أي مشروع
االستقالل والتحرير ،ول��ذا رأينا
حجم التآمر والضغط على إيران
وس��وري��ة وال��م��ق��اوم��ة ف��ي لبنان
وفلسطين بك ّل الوسائل اإلجرامية
والعدوانية لمنع هذه التحوالت،
ل��ك��نّ ص��م��ود ق��وى ال��م��ق��اوم��ة في
المنطقة أعاق طموحاتهم اآلثمة،
وال رجعة إل��ى ال���وراء بعد اآلن،

وال م��ج��ال للتسليم ل�لاح��ت�لال
وال���ع���دوان ،وسيسجل التاريخ
إن��ج��ازات الصمود والتحرير في
شكل تصاعدي إن شاء الله».
وأش���ار السفير ال��س��وري ،من
جهته ،إلى أنّ «هذه الزيارة هي من
أجل التهنئة بالنصر ولإلصغاء إلى
رؤيته في هذه الظروف التي تواجه
المنطقة وك��� ّل م��ح��ور المقاومة،
وه���ذه ال��ح��رب ال��م��ف��ت��وح��ة التي
استحضر فيها ك ّل إرهاب ومجرمي
العالم ،هذا الصمود وهذه القدرة،
روح المقاومة التي جسدتها ذكرى
االنتصار في حرب التحرير في أيار
 ،2000وما جسدته الحقا ً وأكدته
االنتصارات الكبيرة في ،2006
وم��ا تحققه المقاومة في سورية
ولبنان والعراق وفي ك ّل المنطقة،
هو برهان على أنّ المستقبل الذي
نصبو إليه أصبح واضحا ً أكثر،
وإن ك��ان��ت ل��م تنته ف��ص��ول هذه
المواجهة مع اإلره��اب التكفيري
واإلس��رائ��ي��ل��ي ال���ذي يستثمر ك ّل
منهما باآلخر ويستقوي به وإن
ك���ان ال���راب���ح األك��ب��ر والمخطط
األكبر هو الصهيوني ومن ورائه
ك ّل الضغط والتمويل والتسليح
والرعاية االستخبارية العالمية».
وخ��ت��م ع��ل��ي« :ل��ن��ا ال��ث��ق��ة إل��ى
ح ّد اليقين بأن المستقبل واضح
بصراحة كاملة ،ب��أنّ النصر لنا
وللمقاومين ،وحاضنة المقاومة
تكبر في ك ّل يوم ليس في سورية
وال����ع����راق ف��ح��س��ب ،وإن���م���ا في
المنطقة كلها حتى في الدول التي
ت��رع��ى اإلره����اب وت��م��ول��ه ،هناك
شعوب سيستيقظ ال��وع��ي فيها
وت��رى الحقائق أمامها ،والنصر
لهؤالء الذين لديهم قضية وكرامة
وإصرار على الحفاظ على الكرامة
وصناعة النصر واألمان لك ّل الذين
يستحقون هذا األمان».

من�صور زار الح�ص:
حد للإرهاب الذي ّ
لو�ضع ّ
يهدد �أوطاننا
زار ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ع��دن��ان
منصور ال��رئ��ي��س سليم الحص
ف��ي ع��ائ��ش��ة ب��ك��ار وع���رض معه
ال��ت��ط��ورات .وق���ال م��ن��ص��ور بعد
ال��ل��ق��اء« :ال ب � ّد م��ن أن نلتقي من
آن آلخ��ر بدولة الرئيس الحص،
ه��ذا ال��رج��ل الحكيم ال��ذي يحمل
في وجدانه ضمير أم��ة وال سيما
إزاء ما يجري اليوم من تحديات
خطيرة تعصف بمنطقتنا جراء
هجمة إرهابية تهدّدها».
وأض��اف« :في يوم التحرير ما
أحوجنا إلى الترفع عن الحسابات
وك��� ّل م��ا ي��ف��رق وي��س��يء إل��ى هذا
اليوم النبيل الذي حمل في طياته
إرادة شعب».
واعتبر أنّ «م��ن يريد تحجيم
دور ال��م��ق��اوم��ة أو أن يصورها
أنها لطائفة هو مخطىء ،وأم��ام

التحديات التي نواجهها نحن في
حاجة إلى ك ّل التيارات السياسية
مهما كانت منطلقاتها».

ودع��ا منصور إل��ى «وض��ع ح ّد
لهذه ال��م��وج��ات اإلره��اب��ي��ة التي
تضرب أوطاننا وتهدّدها».

