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مقاتلو حزب اهلل :معركة كاملة وحقيقية

ناديا شحادة
عاشت «إسرائيل» في خدعة كبرى بعد أن أوهمت مستوطنيها
وال�ع��ال��م أجمع بأنها ال�ق��وة اإلقليمية المهيمنة على المنطقة ،تلك
الخدعة التي تحطمت بصمود المقاومة في لبنان وانتصارها على
الجيش «اإلسرائيلي» الذي أجبر على االنسحاب من جنوب لبنان عام
 ،2000هذا االنسحاب األول من نوعه في تاريخ الصراع العربي ـ
«اإلسرائيلي» أكد أنّ «إسرائيل» هي كما وصفها أمين عام حزب الله
السيد حسن نصر الله «أوهن من بيت العنكبوت» .هذه الجملة لم تكن
تعبيرا ً عن لحظة معينة ،بل كانت وال تزال بليغة وقوية وذات أبعاد
مستبقلية في الفعل والتأثير...
«إسرائيل» التي حاولت ترسيخ مفهوم القوة للكيان وتسويقه
كقوة ردع ف��ي المنطقة ف��ي عدوانها على لبنان ع��ام  2006حيث
خاضت إل��ى جانب معاركها الجوية والبرية حربا ً نفسية شرسة
ومعقدة ،مستندة في حملة الحرب النفسية إلى الفرضية القائلة بأنّ
الحرب النفسية يمكن أن تساعد الجيش «اإلسرائيلي» على إلحاق
الهزيمة بلبنان ومقاومته ،وقد كشفت خالل ذلك العدوان أكثر من
حالة تؤكد الخدعة التي تعيشها دول��ة العدو ،كما تؤكد حقيقة أنها
«أوهن من بيت العنكبوت».
ّ
تحطمت هذه القوة الغاشمة ومعها جبروت الكيان «اإلسرائيلي»
على صخرة صمود المقاومة اللبنانية ،وتبيّن للعالم أجمع حالة
الوهن والضعف التي يعانيها هذا الكيان ،وتحطمت نظرية الردع
«اإلسرائيلي» بصمود حزب الله وانتصاره على «إسرائيل» ،وقد عبّر
الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبن في مذكراته كيف أنه
صعق بهزيمة «إسرائيل» أمام حزب الله...
ونظرا ً إلى تطور األحداث على الساحة الدولية وانعكاساتها على
ال�ص��راع العربي ـ الصهيوني ،وم��ا استج ّد من ظ��روف مع تعاظم
محور المقاومة في «الشرق األوسط» والخسائر التي لحقت بالجيش
«اإلس��رائ�ي�ل��ي» بفضل ق��وة عناصر ح��زب ال�ل��ه ،وال�ت��ي كانت آخرها
عملية م��زارع شبعا التي أربكت االحتالل «اإلسرائيلي» ،وفرضت
المقاومة على العدو االلتزام بقواعد االشتباك التي رسختها نتائج
ح��رب تموز  ،2006فلجأت «إسرائيل» إل��ى التركيز على عملياتها
النفسية ،تلك العمليات التي تعتبر حربا ً يديرها جهاز يض ّم خبراء
متخصصين يضعون التخطيط الشامل للعمليات النفسية ،وذلك
ضمن استراتيجة للعمل اإلعالمي والدعائي وفق سياسة الدولة،
فتحاول «إسرائيل» عن طريق إعالمها وأبواق دعايتها تحويل األنظار
عن خسائرها وهزائمها وعن اإلنجازات التي حققتها المقاومة ،في
محاولة منها لتحصين مستوطنيها من الخوف والرعب واالنهيار
النفسي الذي أصابهم ،فالتو ّرط «اإلسرائيلي» في الحرب النفسية
وصل إلى التهديد بتهجير أكثر من مليون مواطن من جنوب لبنان في
أي هجوم مستقبلي ض ّد حزب الله،
غضون  24ساعة فور حدوث ّ
حسب ما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تقرير لها نقالً عن
مصدر عسكري «إسرائيلي»...
يؤكد المراقبون أنّ التهديد «اإلسرائيلي» لن يغيّر واقع الحال عند
جمهور المقاومة الذي تزداد ثقته بقوتها وبانتصاراتها وبقائدها،
فالجنوبيون يدركون تماما ً أنّ التهديدات هي مج ّرد فقاعات لرفع
معنويات «اإلسرائيليين» ،ه��ذا التهديد ال��ذي استدعى ردا ً مباشرا ً
من السيد حسن نصر الله ،ال��ذي كشف أنّ ال��داخ��ل «اإلسرائيلي»
هو الحلقة األضعف لدى أرك��ان الدولة الصهيونية ،فأصاب العمق
«اإلسرائيلي» من الناحية المعنوية في تصريحاته األخيرة التي قال
فيها نحن من سيهجركم هذه المرة فزمن أن تهجروا أهلنا وتبقوا في
بيوتكم قد انتهى فكونوا على موعد مع تهجير ماليينكم إنْ وقعت
الحرب هذه المرة...
يدركالمستوطنون«اإلسرائيليون»جيدا ًمدىمصداقيةالسيدحسن
نصر الله من خالل تجارب الجيش في حروبه مع المقاومة اللبنانية،
حيث استطاع السيد أن يدير الحرب النفسية ض ّد إسرائيل ببراعة،
األمر الذي أدّى إلى حالة من الرعب والهلع في صفوف المستوطنين،
بات من الصعب على الخبراء النفسيين تخليص المستوطنين منها ،ألنّ
هؤالء يثقون بأنّ السيد هو الصادق دائماً ،على عكس قادة كيان العدو
الذين يلجأون إلى الخداع والبروباغندا الكاذبة.
وقد تأكد خالل حرب تموز  2006أنّ لكالم السيد نصرالله تأثيره
الكبير على المستوطنين ،وخصوصا ً عندما أعلن عن إحراق إحدى
البوارج الحربية «اإلسرائيلية» .وقال« :انظروا إليها تحترق اآلن في
ع��رض البحر» ،ومنذ ذل��ك الحين وحتى اليوم تتوالى استطالعات
ال��رأي في كيان العدو لتؤكد أنّ لتصريحات السيد مصداقية لدى
«اإلس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن» أك �ث��ر م��ن ص�ح��اف�ت�ه��م وم ��ن ت�ص��ري�ح��ات قادتهم
السياسيين العسكريين.
ووس��ع قواعد االشتباك ،وأنشأ
فالسيد نصر الله هو ال��ذي غيّر
ّ
لها قواعد جديدة تقفز عن المزارع والعمق والخط األزرق ،فخاطب
«إس��رائ �ي��ل» ب��ال�ل�غ��ة ال �ت��ي تفهمها ،واس �ت �ط��اع أن ي �ق� ّ
�ض مضاجع
«إسرائيل» قيادة ومستوطنين ،وأن يغيّر نظرة «اإلسرائيليين» الى
أنفسهم ،بوضعه ال�م��رآة الحقيقية التي تجعلهم ي��رون أحجامهم
الحقيقية ،فخالل خطاباته يخوض حربا ً نفسية بالكلمات والعبارات
التي يحرص على انتقائها خالل إطالالته اإلعالمية ،والتي تشكل
م��ادة دسمة ل��دى إع�لام العدو حيث يتمسمر «اإلسرائيليون» أمام
شاشات التلفزة ما أن يسمعوا خبرا ً يتعلق بإطاللة للسيد ،فك ّل
خطاباته تتح ّول إلى خبر رئيسي يثير ويحرك شعور االنتظار داخل
الكيان ،ألنهم ينتظرون ما في كالمه من حقائق مباشرة ال يطلعهم
عليها قادتهم ،ما يعني أنّ الحرب النفسية التي حاول العدو شنها
ض ّد المقاومة تح ّولت إلى حرب عكسية تشنّها المقاومة وقائدها على
«إسرائيل» ومستوطنيها...

الم�شنوق :لن نبحث في تعيين
قائد للجي�ش قبل �أيلول
رفض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القول إنّ الحكومة أصبحت
خارج الخدمة ،الفتا ً إلى أنها ستعود إلى العمل بعد فترة.
وأشار المشنوق في حديث تلفزيوني إلى «أنّ رئيس الحكومة تمام سالم يفتح
المجال اليوم أمام مخارج سياسية من خالل عدم الدعوة إلى جلسة األسبوع
المقبل» ،موضحا ً أنّ سالم «يفضل أن يترك المجال أمام اتصاالت سياسية ومساع
قد يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط لفتح المجال أمام مخارج جديدة».
ّ
يحق أليّ من
ور ّد على وجهة نظر التيار الوطني الحر ،قائالً« :دستوريا ً ال
الوزراء تحديد جدول األعمال أو حصر المناقشات ببند دون غيره» ،موضحا ً أنّ
رئيس الحكومة «هو من يحدد جدول األعمال ويدير الجلسة ،ورئيس الجمهورية
حق االطالع وإبداء الرأي وليس له ّ
له ّ
حق التعديل أو فرض بند من دون موافقة
رئيس الحكومة».
كما ر ّد على كالم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،وقال« :إنهم ال
يمثلون أكثر مما يمثلون» .وأضاف« :إنّ تعيين قائد الجيش ليس قضية وجودية
بالنسبة إلى المسيحيين كما يقول التيار الوطني الحر .نقاشنا يتعلق بتعيين
قائد للجيش وال يتعلق بحقوق المسيحيين أو اضطهاد المسيحيين مثلما يص ّور
العماد عون والوزير باسيل وهذا الحديث خارج السياق السياسي والعقالني
الواعي».
وأكد رفض بحث موضوع تعيين قائد للجيش قبل انتهاء والية العماد جان
قهوجي ،مشدّدا ً على أن «ال حصرية في تمثيل المسيحيين والعماد قهوجي
مسيحي كغيره وقد يكون أكثر من غيره ،لكنّ الكالم عن الوجود كبير جدا ً وال يعبّر
عن حقيقة المشكلة».
وأوضح المشنوق أنه أبلغ عون خالل زيارته األخيرة للرابية «أنّ موضوع
قيادة الجيش لن يبحث قبل شهر أيلول» ،مشيرا ً إلى «أنّ خيار التمديد لمدير عام
قوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص لمدة سنتين يفرضه ثبات المؤسسة،
وقد طرحت تعيين مدير عام في جلسة مجلس الوزراء لكنهم أص ّروا على ربط
الموضوع بقيادة الجيش واألمر المرفوض من قبلنا».
وش �دّد المشنوق على «أنّ التمديد لبصبوص ليست له أسباب طائفية»،
موضحا ً أنه ت ّم تأمين حالة ثبات واستقرار في المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس
الجمهورية.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
ي �ب��رز مقاتلو ح��زب ال �ل��ه ال �ي��وم ع�ل��ى ال�س��اح��ة الداخلية
واإلقليمية والدولية بشكل يلفت األنظار منذ أن شاركوا في
المعارك السورية التي اندلعت في مناطق ومحافظات عدة،
فرسمت عالمات استفهام في البداية ،ما لبثت أن أجابت
ق��درات الحزب عنها بالعرض والنتائج الحسية الملموسة
ليرسم أسئلة من نوع آخر عن أسرار هذا القتال وأساليبه.
بشكل الفت ومتسارع يتقدم اليوم حزب الله في جرود
ع��رس��ال اللبنانية ال�ت��ي ي�خ��وض معاركها م��ن دون النظر
إل��ى الداخل اللبناني ،في إط��ار قد يلهيه عن االستراتيجية
الحاسمة التي قرر أن يتبعها في مواجهته مع اإلرهاب .حزب
يخص الدخول إلى عرسال البلدة أكثر من
الله أوضح في ما
ّ
م��رة آخرها على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله
أنّ ذل��ك من واج��ب ال��دول��ة والجيش اللبناني ،لك ّن مصادر
مطلعة أكدت لـ«البناء» أنه ال يمكن النظر إلى معارك عرسال
المتشابكة والمرتبطة المنافذ بالجرود والحدود كمعركة
عادية يمكن للجيش وحده أن يخوضها من دون تنسيق مع
القوى األخرى الموجودة في الجوار ،وبينها أساسا ً حزب
الله ،والتي قد تتطلب على األرض مستجدات تستدعي تدخل
حزب الله ولو بطرق محدّدة».
ه��ذا ال �ت �ق �دّم ل�ي��س م �ح �ص��ورا ً ب�ع��رس��ال أو ب �ج��روده��ا أو
بالقصيْر ،إنما يتوزع على مجمل المناطق ارتضى حزب
الله القتال فيها منذ ق � ّرر دخ��ول المعارك على خط األزمة
السورية حتى وصل مقاتلوه إلى العراق وك ّل هذا مدعوما ً
دائما ً بكالم من السيد نصرالله يؤكد فيه جاهزية حزب الله
التامة والكاملة على الحدود الجنوبية ،بمعنى أنّ عين حزب

الله في الجوار لم تؤثر على جهوزيته لقتال «إسرائيل» ال بل
ش ّن عمليات حدودية أبرزها عملية م��زارع شبعا األخيرة
والتي لم يكتف بشنها فقط كر ّد على استهداف موكب له في
القنيطرة السورية ،إنما استطاع رسم معادلة جديدة تحمي
مقاتليه في عز أزمات الجوار.
يجيد مقاتلو حزب الله انتهاج خطى واالمتثال إلى دروس
قادته الكبار ومسيراتهم كالشهيد السيد عباس الموسوي،
ويعرفون جيدا ً كيف يترجمون وصاياهم ،وقد قال السيد
الموسوي يوما ً ما لهم« :عندما نخوض حربنا سننتصر،
أما إذا تخلينا عن بعض الساحات لمصلحة ساحات أخرى
فإنّ الله سيرفض حتى النظر إلينا من الثقافة إلى العسكر
وعندما تصبح معركتنا شاملة ومتسعة تصبح معركة كاملة
وحقيقية».
معركة كاملة وحقيقية يخوضها حزب الله من لبنان إلى
سورية والعراق فاليمن سياسيا ً وعسكريا ً ولوجستياً ،حتى
بات مقاتل واحد من حزب الله هو عمل ودرس وبحث كامل
تتط ّرق إليه كبرى مراكز األبحاث العسكرية الدولية نفسيا ً
ولوجستيا ً وقدرة وطبيعة حياة.
سقط منذ زمن اعتبار حزب الله حزباً ،فهو لم يعد مجموعة
قتالية تحتمل القول فيها فصيل أو فريق أو الفصل فيه بين
أع�ض��اء وم��ؤي��دي��ن ،ألنّ م��ؤي��دي ه��ذا ال�ح��زب ه��م االحتياط
صح التعبير عند الحاجة ،وقد أثبتت األزمة
العسكري فيه إذا ّ
السورية اندفاعة غير مسبوقة من الناس للقتال في صفوفه،
عكس ما كان متوقعا ً أن تفرز األزمة السورية انقساما ً في
الموقف داخل قاعدته الشعبية على اعتبار أنها أزمة طالت،
وأن ليس للبنانيين عالقة بها.
يروي أحد الراغبين بالقتال في سورية لـ«البناء» المعاناة
والصعوبة التي واجهها ألخذ إذن أو تصريح من المكتب

المكلف دراس��ة وض��ع الراغبين بالمشاركة في القتال أو
ال�ت�ط� ّوع ل�ل�ت��د ّرب واالن�ض�م��ام إل��ى ص�ف��وف المقاتلين بعد
الحصول على الموافقة .وي�ق��ول« :األم��ر صعب ج��دا ً وقد
ظننت أنّ قبولي سيكون سهالً وسيت ّم تخطي فكرة أنني
ش��اب وحيد في العائلة بين والدتي وأخ��وات��ي فيت ّم قبولي
وأحقق حلمي بالقتال إلى جانبهم إال أنني لألسف لم أوفق
على اإلطالق».
سابع ق��وة قتالية ف��ي العالم حسب بني غانتس رئيس
أركان الجيش «اإلسرائيلي» السابق ،بعد الواليات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا والصين و«إس��رائ�ي��ل» ه��و ح��زب الله.
قالها غانتس في أحد مؤتمرات هرتزليا وأكد حينها أنّ خطر
مقاتلي حزب الله على الحدود لن يختفي وعلى «إسرائيل»
القلق م��ن المواجهة م��ع ح��زب الله ألنّ القتال ف��ي سورية
أكسبه ق��وة كبيرة ستعود ب��أض��رار لوقت من الزمن حال
المواجهة .ح��زب الله ق��وة عسكرية هائلة ولديه صواريخ
تستطيع أن تغطي ك ّل مساحة «إسرائيل».
تتعاطى «إسرائيل» كما العالم اليوم والجوار اإلقليمي مع
مقاتل ح��زب الله على أن��ه واح��د من كل أي واح��د من أصل
جيش منظم م��درب خ��رج م��ن منظومة األح ��زاب منذ زمن
بعيد ،و«إسرائيل» بترتيبها إياه كسابع قوة في العالم أدرجته
بطريقة غير مباشرة بين الجيوش ،وقصدت من خالل ذلك
إيصال رسالة إلى من ينظر إلى فشلها في مواجهاتها معه
أنّ عدوها ليس سهالً وأنه جيش قوي والحرب معه مقلقة
ومكلفة ولتسقطوا التساؤالت.
لوقت طويل سيبقى النظر إل��ى أي مقاتل م��ن مقاتلي
حزب الله كحالة في ح ّد ذاتها تحتاج إلى دراسة ومتابعة
تحكي كيفية تحويل القناعة والثبات إل��ى ن��وع جديد من
األسلحة.

أكد وزير سابق أنّ
التح ّول الطارئ في
خطاب تيار المستقبل
تجاه الجيش
اللبناني ،ليس وليد
قناعة مستج ّدة لدى
مسؤولي هذا التيار
ونوابه وإعالميّيه،
مشيرا ً إلى أنّ «حفلة
الزجل» التي ينظمها
هؤالء في مدح
الجيش والمطالبة
بأن تحصر به مهام
حماية لبنان ،هي من
ضمن «ع ّدة الشغل»
المطلوبة للتشويش
على المقاومة
والنيل من إنجازاتها
تصب
الكبيرة التي
ّ
في مصلحة ك ّل
اللبنانيين.

جنبالط زار بري :ال ّ
بد من ت�شريع ال�ضرورة عون :نحن من نمثل الم�سيحيين في الحكم

بري مجتمعا ً إلى جنبالط وأبو فاعور والعريضي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس
في عين التينة ،رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد
جنبالط ،يرافقه وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور
والنائب غازي العريضي.
بعد اللقاء قال جنبالط« :يتأسف المرء على أنّ بعض
الخالفات الداخلية ،وآمل أن تذلل ك ّل العقبات الداخلية،
هذه الخالفات الداخلية تعطل على لبنان فرصا ً تاريخية،
ومنها تمويل البنك الدولي لمشاريع ضخمة ومشروعا ً
حيويا ً أال وهو س ّد بسري».
وأض��اف« :ي��درك الرئيس بري أهمية هذه المشاريع،
وسنحاول سويا كما كنا في الماضي وسنستمر ،بأن نذلل
بعض العقبات السياسية من أجل تثبيت االستقرار ،وهذا
هو الهم األكبر للرئيس بري ،ومحاولة أن نصل سويا ً إلى ما
يسمى بتشريع الضرورة .وكي يمر السد وهذه المشاريع

عون متحدثا ً أمام وفد من قضاء بعبدا
ومشاريع أخرى تتعلق بك ّل المناطق اللبنانية ،ال بد من
تشريع الضرورة ،أي أن ينعقد مجلس النواب ،هذا كان
الموضوع العام .وسنعمل سويا ً ك ّل جهد للحفاظ على
لبنان ،لبنان الذي نستطيع أن نحافظ عليه بالرغم من
أنّ النار تحرق ك ّل شيء في المحيط ،لكن سويا ً سنحافظ
عليه».
ثم استقبل بري رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس
مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم ،والنائب يوسف زلزلي
والسفير الكويتي عبد العال القناعي ،بحضور األمين العام
لالتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ورئيس
لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية ـ الكويتية النائب أيوب
حميد ،وجرى البحث في التطورات الراهنة في المنطقة
ودور االتحاد البرلماني العربي ،والتعاون بين مجلسي
البلدين .ثم أولم بري للغانم والوفد المرافق.

الراعي في زيارة رعوية �إلى دم�شق:
جئنا من �أجل الحلول ال�سلمية في �سورية
ت��وج��ه ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي أمس إلى
دمشق في زيارة رعوية حيث كان
في استقباله في جديدة يابوس
راع���ي أبرشية دم��ش��ق للموارنة
ال��م��ط��ران سمير ن��ص��ار والوكيل
ال��ب��ط��ري��رك��ي ل��ل��روم االرث��وذك��س
المطران افرام معلولي.
واستهل الراعي نشاطه بزيارة
المستشفى الفرنسي ،وأوضح في
كلمة له أننا «جئنا من أجل السالم
والحلول السلمية في سورية ومن
أجل بقاء المسيحيين والمسلمين
في أرضهم».
ث��م انتقل إل��ى دار المطرانية
المارونية في دمشق حيث احتفل
بالذبيحة اإللهية وألقى كلمة أعرب
فيها ع��ن س��ع��ادت��ه ل��وج��وده في
العاصمة السورية ،مؤكدا ً أنه بعد
الموت هناك قيامة.
وق���ال« :ال تخافوا الغلبة هي
ليسوع على رغ��م ك��ل م��ا يصنع
األش�������رار م���ن أم������راء ال���ح���روب
والمرتزقة ومتموليها».
وشدد الراعي على أننا «مدعوون
دائ��م�ا ً لكي نصمد» ،الفتا ً إل��ى أن
الكثيرين ضحوا بدمائهم لكنها لن
تذهب سدى» ،مؤكدا ً «أن الله هو
سيد التاريخ ال أسياد هذا العالم».
ورأى أن «ك���ل ش���يء أص��ب��ح
واضحاً» ،موضحا ً أننا «في هذه
الشرق أم��ام استراتيجية حروب
عبثية الغاية منها التدمير» ،مذكرا ً
بما قاله البابا فرنسيس بأن «كل
القصة تجارة سالح» ،إال أنه شدد
على أن سالم المسيح أقوى.
وأك���د ال��راع��ي أن ال��م��ش��رق في
حاجة إلى المسيحيين اليوم ألنه
بحاجة إلى انجيل السالم ،متوجها ً
إل��ى منتقدي زيارته إل��ى دمشق:
«في كل زيارة ننتقد ونقول إن لدينا
أبرشياتنا وتاريخنا في سورية».
ودع���ا ال��راع��ي المصلين إل��ى
«مرافقة إجتماع بطاركة أنطاكيا
بالصالة ك��ي يلهمنا ال��ل��ه لخلق

ال��م��ب��ادرات للحفاظ على بعضنا
البعض» ،قائالً« :أنتم في صالتنا
دائما ً وفي كل يوم نصلي من أجل
السالم في سورية ومن أجل السالم
في العراق».
وقبل سفره ،أس��ف ال��راع��ي في
عظة قداس األحد في بكركي« ،أن
ينحرف العمل السياسي عندنا عن
غايته الطبيعية والدستورية حتى
بلوغ حالة غير مقبولة بالمطلق،
وهي اإلحجام عن واجب انتخاب
رئيس للجمهورية منذ أربعة عشر
شهراً .األمر الذي يشل الكثير من
حيوية القطاع االقتصادي والحياة
المعيشية واالجتماعية ،ويتسبب
بتهجير أفضل قوانا الحية ،وخيرة
طالبنا المتخرجين من جامعاتنا
بمستوى علمي رفيع».
وأشار إلى أن «اإلعالن المشترك
بين التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية ،ال���ذي أع��ل��ن��ه رئيسا
هذين الحزبين الجنرال ميشال
عون والدكتور سمير جعجع في
الثاني من الشهر الجاري .خطوة
ت��رك��ت ف���ي ن��ف��وس اللبنانيين
بعامة والمسيحيين بخاصة أثرا ً
طيباً ،وفتحت آماال ً جديدة في شد
أواصر الوحدة الداخلية ،وأيقظت
انتظارات ان��ف��راج ،وف��ي طليعتها
ان��ت��خ��اب رئ���ي���س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة
ف��ي أس���رع وق��ت ممكن» .واعتبر
أن «ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س يحمي
ال��م��ؤس��س��ت��ي��ن ال��دس��ت��وري��ت��ي��ن:
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي وال��ح��ك��وم��ة.
ف���األول ف��اق��د ق��درت��ه الدستورية
على التشريع ،والثانية متعثرة
في خضم التعيينات المستحقة
وال��ق��رارات اإلجرائية الالزمة ،وال
حل إال بانتخاب رأس للدولة».
وأض���اف« :ولئن رك��ز «اإلع�لان
ال��م��ش��ت��رك» على التمسك بنهج
الحوار والدستور ووثيقة الوفاق
ال��وط��ن��ي وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،فإننا
نأمل من جميع الجهات الداخلية
والخارجية اإلسراع في التطبيق،

م��ن أج���ل ال��خ��روج م��ن األوض���اع
اآلخ���ذة ف��ي ال��ت��أزم والتصلب في
المواقف والمطالب والرؤية».
وك���ان ال��راع��ي تسلم أول من
ام���س م��ن ع��ض��و ت��ك��ت��ل التغيير
واالص�لاح النائب ابراهيم كنعان
ورئيس جهاز اإلع�لام والتواصل
في القوات اللبنانية ملحم رياشي
وثيقة اع�لان النيّات التي و ّقعت
بين التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية.
بعد ال��ل��ق��اء ش��دد كنعان على
أن توقيع ه��ذه الوثيقة ال يعني
االصطفاف وانما هو فتح صفحة
ج��دي��دة ،وق���ال« :لقد زرن��ا غبطة
البطريرك وأودعنا اإلعالن المشترك
الذي حصل بين التيار الوطني الحر
وال��ق��وات اللبنانية» في بكركي،
هذا المكان الضامن والراعي لهذا
اإلعالن المشترك الذي وبإرادة منا
وبتصميم سنسعى إل��ى تعميمه
وترجمته على أرض الواقع.
وأض�������اف« :ف����ي ال��خ��ط��وات
المستقبلية ال��ت��ي بحثناها مع
غبطة ال��ب��ط��ري��رك س��ن��ك��ون على
تواصل دائم معه ومع كل المكونات
األخرى ايضا ً والتي بدأنا بزيارتها
ووضعها في األج��واء ،س��واء تلك
ال��ت��ي نحن على تفاهم معها أو
تلك التي بيننا بعض التمايزات
واالخ��ت�لاف��ات .ه��ذا المشروع هو
م��ش��روع وط��ن��ي ج��دي��د وه��و أم��ل
جديد للمسيحيين».
وأك��د ري��اش��ي ب���دوره أن ج��دار
الفصل بين المسيحيين سقط إلى
غير رجعة.
واخ��ت��ت��م ري���اش���ي «ت��خ��اط��ب
إيجابي سياسي واجتماعي جديد
من اآلن وإلى أبد اآلبدين ،تنافس
حيث ال اتفاق وتثمير االتفاق حيث
يمكن االت��ف��اق» ،م��ؤك��دا ً «أن هذا
االتفاق ليس موجها ً ضد أحد وهو
ليحتضن الجميع ويكون حاضنة
قابلة لتوسيع مروحته باتجاه كل
اللبنانيين».

أكد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب العماد ميشال عون أنّ «حقوق
المسيحيين في لبنان اليوم مسلوبة،
وهناك من يرفض أن يرجع لنا ما سلبه
منا ع��ام  1990من خ��ارج االتفاقات
التي حصلت» ،مضيفاً« :إنهم يخلقون
الفراغ في الدولة ،ال سيما في المراكز
المسيحية الكبيرة ،وكأنهم يمارسون
علينا مرحلة تهجير بطيئة».
وقال عون خالل استقباله السبت
وفدا ً شعبيا ً من قضاء بعبدا« :نحن
م��ن نمثل المسيحيين ف��ي الحكم،
ما يعني أنّ أي موقع سيعين فيه
مسؤول مسيحي سيكون لدينا ّ
حق
األرجحية في تعيينه» .ورأى أنه «ال
يجوز التالعب ب��األم��ور المصيرية،
وخصوصا ً أننا في ظ ّل خطر أمني ،ال
سيما في ظ ّل تباين اآلراء الذي وصل
إلى ح ّد االنشقاق تجاه هذه المسألة،
فهناك أناس يجاهدون إلبعاد الخطر،
وآخ���رون يعترضون على مواجهة
اإلره����اب التكفيري ك��م��ا ل��و ك��ان��وا
متعايشين ومتآلفين معه».
وتابع« :بعد مرور  10سنوات على
عودتنا إلى لبنان ،مارسنا السلطة
جزئيا ً مع أطراف آخرين .ويمر لبنان
حاليا ً في مفترق مصيري ،إذ يعرف
الجميع ما يحيطنا من دم ونار وحروب
وخراب ،ما شكل أزمات كبيرة .ولكن
مع األسف ،ليس ك ّل وزير في الحكومة
يرتقي إلى مستوى المسؤولية ،لذا من
يتحمل المسؤولية ال يمارسها وفقا ً لما
يجب .لم نعد نعيش في جمهورية
ديمقراطية فيها دستور وقوانين ،بل
أصبحنا نعيش في أشالء جمهورية،
حيث ال احترام لقوانينها وال احترام
لدستورها .وإذا فقد لبنان معالم
الحكم ،كيف بوسعنا أن نحكم»؟
وت��اب��ع« :نحن نعيش ف��ي نظام
ط��ائ��ف��ي ،وم���وج���ودون ف��ي المراكز
األساسية ،ونحن من نمثل المسيحيين

ف��ي الحكم ،م��ا يعني أنّ أي موقع
سيعين فيه مسؤول مسيحي سيكون
لدينا ّ
حق األرجحية في تعيينه .لقد
خرج أحدهم باألمس من أحد اللقاءات
ليقول إنّ فريقه يمثل المسيحيين.
من هنا أقول لهم لينظروا لمن صوت
المسيحيون في العام  2005والعام
 .2009كل من يدعون أنهم يملكون
األغلبية المسيحية فلينظروا إلى
عدد األصوات التي نالوها مجتمعين
ويقارنوها بعدد األصوات التي حصل
عليها التيار الوطني الحر .أقول كل
ه���ذا ،لكي تعرفوا أنكم أنتم ملوك
الساحة».
وفي سياق متصل ،أكد عون أمام
وفود شعبية زارته في الرابية أمس
«االستمرار في االعتراض على األداء
الراهن» ،مكررا ً «عدم استبعاد خيار
الشارع في مرحلة قريبة» ،ومحذرا ًفي
الوقت نفسه من «الدعايات التي يبثها
الفريق اآلخر لتمييع القضية المحقة
التي يطرحها التيار الوطني الحر».
م��ن جهة أخ���رى ،أص���درت لجنة
اإلعالم في التيار الوطني الحر بيانا ً
ج��اء ف��ي��ه« :طالعتنا ال��ي��وم بعض
المواقع اإللكترونية بخبر مدسوس
م��ف��اده أنّ العماد ع��ون رف��ض اسم
العميد ج��ورج ن��ادر لقيادة الجيش
عندما طرحه الرئيس الحريري ،وأنه
استخف بقدرات الضباط اآلخرين في
حديث له مع أحد األساقفة .إزاء ك ّل هذا
التلفيق الرخيص ،يهم لجنة االعالم
في التيار أن توضح ما يلي :أوالً ،إنّ
العالقة التي أرساها العماد عون منذ
ما قبل توليه قيادة الجيش وحتى
اليوم ،مع أفراد المؤسسة العسكرية
ضباطا ًوجنوداً ،والقائمة على االحترام
والمحبة ،هي بغنى عن الشرح ،وال
تزال تقض مضاجع الكثيرين .ثانياً،
في حال ورود اسم العميد نادر في أي
محادثة ،فإنّ العماد عون لن يتكلم إال

بلغة التقدير والمحبة اللذين يكنهما
له .ثالثاً ،خالفا ً للخبر المدسوس ،لم
يطرح أحد على العماد عون ،ال الرئيس
الحريري وال غيره ،ترشيح العميد
نادر لقيادة الجيش ،ليقبل أو يرفض،
كما أنه لم يناقش كفاءات الضباط مع
أي مرجع ديني».

باسيل :ال نريد رئيسا ً
عكس إرادة الناس

أكد وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل «أنّ لبنان أمام فرصة
جديدة نختبرها هذه المرة وأبصرناها
بعد سنوات وهي إذا كان باستطاعتنا
كلبنانيين مسيحيين أن نعمل معا ً
ونتوحد معا ً وننجح معاً».
وخ��ل�ال م��ش��ارك��ت��ه ف���ي اف��ت��ت��اح
مهرجان األرز التاسع ال��ذي تنظمه
رع��ي��ة س��ي��دة لبنان ال��م��ارون��ي��ة في
هاليفكس ـ نوفا سكوشيا في كندا ،قال
باسيل« :ال طبيعتنا وال ديمقراطيتنا
تسمحان أن نصبح واحداً ،فبتنوعنا
غنانا وضمانة مستقبلنا» ،الفتا ً إلى
«أنّ وحدتنا يجب أن تقوم على ثوابتنا
للبنان وعلى العمل المشترك لما فيه
خير اللبنانيين وع��دم حرمانهم من
المس ببعضنا البعض
حقوقهم وعدم
ّ
حتى ولو اختلفنا في السياسة ،فهناك
خ��ط��وط ح��م��ر وض��واب��ط أخ�لاق��ي��ة،
والسؤال كيف نطور تنوعنا بتنافس
إيجابي وعمل يثمر نتيجة أفضل
للبلد».
وأض���اف باسيل« :ن��ح��ن ال نريد
رئيسا ً عكس إرادة الناس ،عندما يصل
إلى سدة المسؤولية أو رأس الحكم
أو أي موقع آخ��ر شخصا ً لم يختره
الناس ي��ؤدي ذلك إلى تعطيل البلد
والالاستقرار ،وإنّ مخالفة الديمقراطية
وتجاهل االستحقاقات يؤديان إلى
تعطيل البلد وإلى االنفجار».

مقبل :الجي�ش خ�شبة الخال�ص
دعا وزير الدفاع سمير مقبل إلى «انتخاب رئيس للجمهورية
يعيد عجلة الدولة للحراك على الطريق المستقيم وليستعيد
لبنان دوره في المنطقة» ،مؤكدا ً أنّ الجيش «ه��و خشبة
الخالص ،وقد أثبت أنه قوي متماسك وحازم متشبث بالدفاع
عن ك ّل حبة تراب من هذا الوطن».
وخالل رعايته الحفل المركزي التقليدي الثامن عشر الذي
أقامته جمعية متخرجي الجامعة األميركية في بيروت لتكريم
المتخرجين في قصر األونيسكو ،ممثالً رئيس الحكومة تمام
سالم ،قال مقبل« :ما يهمنا ويهمكم كيف الخالص ومن هو
المنقذ والكفيل بحماية الحدود وتأمين السلم األهلي ،ومن غير
الجيش يتولى هذه المهمات إنه خشبة الخالص ،وقد أثبت أنه
قوي متماسك وحازم متشبث بالدفاع عن ك ّل حبة تراب من هذا
الوطن ،همه الحفاظ على لبنان بعيدا ً من الطائفية والمذهبية
والحزبية والمناطقية التي نعاني منها في سياساتنا اليومية،
في ما نرى إجماعا ً حول دعمه وتسليحه».
وأشار مقبل إلى أنه «خالل جوالته الميدانية على المواقع
األمامية وما لمسه من معنويات عالية تتمتع بها وحدات
جيشنا المنتشرة عند الحدود زادتني يقينا ً وقناعة بأنّ لبنان
صامد ويبقى صامدا ًوقويا ًطالما يحظى جيشه بالدعم والتأييد
المطلوبين .وبالرغم مما تعرض له أثبت للعالم قدرة ومهارة
وكفاءة في محاربة اإلرهاب والتكفيريين وكشف الخاليا في

الداخل التي تتآمر على تراب البالد ،ما حدا بهذه الدول إلى
المسارعة لدعمه وتسليحه إيمانا ً منها بأنّ انتصاره على
اإلرهاب هو انتصار للبنان ،ولهذه الدول المهدّدة باإلرهاب».
«محصن وجاهز للدفاع عن الحدود
وطمأن بأنّ الجيش
ّ
واألراضي اللبنانية بكاملها وأملنا في أن نتمكن في القريب من
تحرير العسكريين المخطوفين».
وك ّرر موقفه من القضاء والمحكمة العسكرية في أعقاب
صدور الحكم على ميشال سماحة وهو «رفع اليد عن القضاء
وإبعاده عن الزواريب السياسية» ،مؤكدا ً «أنّ القوانين التي
ترعى مسار هذا القضاء كفيلة بتأمين العدالة وإحقاق الحق،
وقد تمثل هذا الحق بتقديم الطعن لدى المحكمة العسكرية
بموافقتنا وقد ت ّم قبول هذا الطعن وحدّد موعد إلعادة المحاكمة
في  16الحالي».
وأوضح مقبل «أنّ ما اتخذه من قرارات وإجراءات تقع في
صلب الصالحيات الممنوحة للوزير بموجب قانون الدفاع».
وق��ال« :لم أعمل يوما ً ولن أعمل خالفا ً لذلك والبالد تمر في
ظ��روف تتطلب تحكيم العقل والمنطق بعيدا ً من التهويل
وإطالق المواقف التي تشحن النفوس وتوتر األجواء».
وختم مؤكدا ً «أنّ هاجسنا يبقى انتخاب رئيس للجمهورية
يعيد عجلة الدولة للحراك على الطريق المستقيم وليستعيد
لبنان دوره في المنطقة».

