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حمليات �سيا�سية

مجزرة درزية
بنيران «الن�صرة» ال�صديقة!
د.نسيب حطيط*
كتب النائب وليد جنبالط في  2015/3/30عبر «تويتر»« :التحية
للثوار السوريين الذين ح� ّرروا بصرى الشام من النظام الفاشي
وعمالئه والتحية للثوار الذين ح ّرروا إدلب» .فردّت «جبهة النصرة»
التحية له وارتكبت مجزرة دموية في حقّ دروز إدلب ،والتي يمكن
أن تستكمل بتطهير إدلب من «المشركين ال��دروز» (وفق توصيف
النصرة) وتهجيرهم إلى لبنان أو تركيا ،وص��دق النائب جنبالط
عندما قال بضرورة عدم المبالغة في وصفها بالمجزرة ،فـ«المئات
يقتلون ف��ي س��وري��ة وه��ي ح ��ادث ف ��ردي سأعالجه باتصاالتي
السياسية».
لك ّن المشكلة ال تكمن في مقارنتها بالمجازر التي ترتكبها «الثورة
التكفيرية» في سورية ،فالقتل جريمة ولو اقتصرت على إنسان
واحد (فمن قتل نفسا ً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل
الناس جميعاً) ،بل بخصوصياتها وال ِعبَر التي تنشرها عن منهجية
وسلوكيات التكفيريين وتدحض ا ّدع ��اءات حلفائهم وأنصارهم
وخصوصا ً في لبنان ،حيث أكدت المجزرة على األمور التالية:
ك ّذبت «النصرة» ك ّل االدّعاءات القائلة إنّ سياسة النأي بالنفس
ه��ي سبيل النجاة واألم ��ان لمن يرفعون ش�ع��اره��ا ،وال��دل�ي��ل أنّ
ال� ��دروز ف��ي س��وري��ة ل��م يقاتلوا «ال �ث��ورة التكفيرية» ب��ل وقفوا
على ال�ح�ي��اد ،وانغمس الناطق السياسي باسمهم وه��و النائب
جنبالط باالنحياز كليا ً لـ«الثوار» ووصفهم باألحرار واستضاف
المنشقين وهاجم النظام وسخر ك ّل إمكانياته لدعمهم ومواجهة
النظام بقساوة وته ّور ،ومع ذلك لم يشفع لطائفته ويحميها من
سكاكين «النصرة».
أك��دت مجزرة إدل��ب أنّ ال�ص��راع مع التكفيريين ليس صراعا ً
سياسيا ً فقط ،بل جوهره عقائدي يعتمد على تكفير الجميع م ّمن
يعارضون فكره ،وأنّ إشهار اإلس�لام من جديد الذي طالبت به
«النصرة» ووافقها النائب جنبالط في ذلك ودعا الدروز إلى العودة
إلى الصلوات الخمس وبناء المساجد ورفع المآذن وإرسال الطلبة
إلى العلوم الدينية ،وقد أطاعه دروز إدلب طمعا ً بالنجاة وتقبّلوا
ه��دم خلواتهم وق �ب��ور أول�ي��ائ�ه��م وال �ص�لاة ب��إش��راف «النصرة»
والحياد بل ودع��م «النصرة» ض� ّد ال��دول��ة ال�س��وري��ة ...وم��ع ذلك
ذبحتهم «ال�ن�ص��رة» واعتقلت أطفالهم ف��ي المعسكرات وطلبت
تزويج بناتهم للمهاجرين الغرباء إلثبات إسالمهم وتأمين الحياة
السعيدة لـ«المجاهدين».
أك��دت مجزرة ال��دروز في إدل��ب أنّ سكين «النصرة» و«داعش»
س�ي�ط��ال جميع ال �ط��وائ��ف وال �م��ذاه��ب والعلمانيين وأه ��ل السنة
المخالفين بالتد ّرج الواحد تلو اآلخر ،وأن ال ضمانة ألحد بالبقاء
آمناً ،فالعلويون ابتداء ثم الشيعة وبعدهم المسيحيون واأليزيديون
وما بينهما من السنة والعشائر من البونمر والشعيطات والبوفهد
وغيرهم.
أكدت المجزرة أن ال ضمانات وال تع ّهدات دولية أو إقليمية من
تركيا أو قطر أو األردن ،ما عدا العدو «اإلسرائيلي» ال��ذي يعالج
جرحى «النصرة» وي�ق�دّم لها الدعم المتعدّد األش�ك��ال ،ما أطاح
بأوهام بعض اللبنانيين الذين يعالجون األحداث المستجدة بذات
العقلية والوسائل التي يديرون بها الحراك السياسي في لبنان مع
الفارق الكبير بينهما ،ما أوقعهم في الخيبة والفشل والخسائر.
لقد فضحت ه��ذه المجزرة الكثيرين ف��ي لبنان ال��ذي��ن صمتوا
على مجازر «النصرة» و«داعش» ض ّد العلويين واختطاف نسائهم
وأطفالهم ،وكذلك ما تع ّرض له الشيعة في ك� ّل سورية ،وه��ا هم
أنفسهم يذبحون ال ��دروز ف��ي إدل��ب ،وك��أنّ القاتل ثائر ف��ي قرية
وإره��اب��ي ف��ي أخ ��رى وف��ق م��ذه��ب ال�ض�ح�ي��ة! ف��أي��ن ك��ان��ت ألسنة
المستنكرين عندما احت ّل التكفيريون صيدنايا ومعلوال المسيحية،
وعند خطف الرهبان والراهبات وعشيرة الشعيطات ونحن نرى
قوافل المعزين واتصاالتهم مع أنّ صاحب العالقة يصف المجزرة
بالحادث الفردي!
األسوأ والمقزز أنّ الذين استنكروا لم يكن استنكارهم ض ّد القتل
بقدر ما هو عتاب لـ«النصرة» وخيبتهم من الرهان عليها وهم الذين
ويمجدون انتصاراتها ك ّل يوم نكاية بالنظام السوري
يمدحونها
ّ
ال��ذي صنعهم في لبنان وقاتل معهم وعنهم في الجبل وبيروت
وغيرهما ،وحماهم في السياسة وقوانين االنتخاب وجعلهم رموزا ً
وزع�م��اء وق��ادة وه��م يطعنونه ك � ّل ي ��وم ...وكأنه نظام آخ��ر تغيّر
وتبدّل!
يهجر دروز إدلب إلى لبنان للبدء بتأسيس
ويبقى السؤال :هل ّ
«اإلمارة الدرزية» التي تشمل دروز لبنان وسورية وفلسطين ضمن
مشروع تقسيم المنطقة الذي تطرحه أميركا والعدو «اإلسرائيلي»
بالتزامن مع تهجير المسيحيين من لبنان وف��ق مرحلته األولى
المرتكزة على التهجير السياسي من الحكم واإلدارة بعد مرور أكثر
من عام على الفراغ الرئاسي نزوالً إلى بعض الوظائف األساسية
في الدولة؟
هذا ما تريده أميركا وحلفاؤها ،لك ّن تضحيات وصمود حلف
المقاومة ستتكفل بإجهاض المشروع األميركي ،وستتبخر أحالم
الواهمين والطامحين ،وسيبقى دروز سورية عربا ً وطنيين كما
كانوا وسيقاتلون مع الجيش ال�س��وري والمقاومة لحفظ وحدة
سورية وشعبها حتى هزيمة التكفيريين.
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ديكتاتوريون يورثون �أبناءهم ويطالبون برحيل الأ�سد!
 روزانا ر ّمال
النقاش في شكل النظام اللبناني وماهيته واالتفاق
أو االخ �ت�لاف ح��ول اع�ت�ب��اره ن�ظ��ام�ا ً دي�م�ق��راط�ي�ا ً أو غير
دي�م�ق��راط��ي ه��و منطق ال يحب اللبنانيون ال��دخ��ول في
تفاصيله ،فلكل ف�ئ��ة ف�ي��ه أو ط��ائ�ف��ة أو فصيل سياسي
مفهوم خاص في تكريس وتشريع وشرعنة غايات في
نفس الطائفة وزعيمها.
أما الواقع فيظهر حبا ً غير مب ّرر عند اللبناني لك ّل ما
يمت بالصلة إلى الزعامات وتاريخها وأمجادها واليوم
مستقبلها المفترض أمرا ً واقعا ً عليه ،فلم يعد يعرف هل
اختار الموت أم وقع الموت عليه فبات الزعيم وأبناؤه
أيقونات تحفظ ف��ي أط��ر تشبه رم��وز العظمة والجاللة
ويبدو أنّ اللبناني يستسيغ هذا النوع من الحكم السياسي
الذي ال يمكن أحدا ً أن يعتبره مجبرا ً على االختيار .هكذا
تحكي صناديق االقتراع.
هذا الشبل من ذاك األسد ،وكما تكونوا يولى عليكم ،ك ّل
هذه عبارات تشبه حقيقة الشعب اللبناني الذي يرتضي
ويهلل ويفرح كلما طال عهد زعيم و امتد إلى ولد الولد.
رب �م��ا ت �ك��ون ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان وال �ت��وق إلى
إنهائها أهم أسباب تمسك اللبنانيين بزعمائهم وبأبنائهم
باعتبارهم ط��وق نجاة م��ن أي ح��رب مقبلة ت�ه�دّد أمنهم
واستقرارهم لسبب أساسي بعدما كرس اتفاق الطائف
ه��ذه الفكرة بمن حضره وش��ارك وسهل توقيع اتفاق
إن�ه��اء ال�ح��رب فدخل ت��اري��خ زع��ام��ات لبنان الحديث من
بابه العريض ،على الرغم من أنّ بعض الزعامات سبقته
بسنين.

إنّ استالم سامي أمين الجميل رئاسة حزب الكتائب
في لبنان ليس س��وى أح��د أوج��ه ديكتاتوريات الحزب
الداخلية التي وإن ج��رت فيها انتخابات ال تعدو كونها
اس �ت �غ�لاالً ع��اط�ف�ي�ا ً ل��زع��ام��ة ال��وال��د و ال �ج��د واستغالالً
لالوعي والمهابة التي فرضها اسم عائلة الجميل على
أعضاء حزبهم فيستحيل مع ه��ذا ترجيح كفة ف��وز أي
مرشح آخر.
طوني فرنجية ابن النائب سليمان فرنجية هو أيضا ً
يستفيد م��ن إرث ال��وال��د وال�ج��د بطريقة تؤكد على حب
ووفاء أهل المنطقة التي ينتمي إليها بالعاطفة والوجدان،
فيأتي حب االبن بعد حب األب تحصيالً حاصالً.
تيمور ول�ي��د جنبالط ال ��ذي دخ��ل ال�ح�ي��اة السياسية
اللبنانية الحزبية ه��و اب��ن زعيم المختارة ال��ذي يوزع
دروس الحريات على الشعب ال�س��وري وعلى شعوب
المنطقة وال��ذي يتحالف مع إره��اب «النصرة المعتدلة»
إلسقاط الرئيس السوري بشار األسد ،رغم أنّ جنبالط
أول رموز ورثة اإلقطاع في التاريخ الحديث لهذا البلد
بعد والده كمال جنبالط وأجداده.
ول�ي��د جنبالط ه��و أح��د م��دع��ي الديمقراطية ال�ت��ي لم
يمارسها قط داخل بيته قبل خروجه إلى المنابر لنصح
من ال يصح في حالته نصحهم بعدما عاش في حضنهم،
وهنا ال يشبه أبدا ً وضع آل الجميل وآل فرنجية بالنسبة
إلى توزيع دروس الحريات على الشعوب العربية ،وإن
ح��اول ح��زب الكتائب م��رارا ً إط�لاق ش�ع��ارات و مواقف
تدعو إلى إسقاط أنظمة في العالم العربي.
سعد ال�ح��ري��ري اب��ن ال��راح��ل رفيق ال�ح��ري��ري رئيس
وزراء لبنان الذي يعتبر رأس حربة ادعاء الحريات في
لبنان وقائد الحملة على بشار األسد فيه جاء إلى الحياة

عون� :سابقة التمديد جعلت قائد الجي�ش
ّ
الممدد لهم �أجراء مياومين
وال�ضباط
جدّد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب العماد ميشال عون القول إنّ
«التمديد للقادة األمنيين غير شرعي،
وليس له أي صفة ،وأنّ االستنسابية
في تطبيق قانون ال��دف��اع واللجوء
إل��ى التمديد غير القانوني ،يمسان
بمعنويات الضباط ،الذين يستوفون
شروط التعيين وبحقوقهم».
كالم عون جاء أمام وفد شعبي من
قضاء جبيل ،زاره في منزله في الرابية
اليوم ،حيث خاطب مناصريه قائالً:
«يجب أن نكون جاهزين معا ً التخاذ
مواقف استباقية تشمل ك ّل لبنان في
الوقت المناسب».
وق�����ال« :ت���م���ارس علينا ال��ي��وم
سلطة ديكتاتورية ،مدعومة ببعض
المجموعات النيابية ،ال تأخذ في
االعتبارالصالحياتوالمراكزالمتعلقة
بالطائفة المسيحية .هذا يعني أنهم
يمارسون سياسة ما لهم لهم ،وما لنا
لنا ولهم!».
وأضاف« :يتذكر الجميع كم قدمنا
من نصائح منذ بدء األزمة السورية،
للحفاظ على س�لام��ة ل��ب��ن��ان ،وكم
وجهنا من نداءات لعدم النأي بالنفس
عن طرابلس وعكار وعرسال ،ولكنهم
لألسف لم يصغوا إلينا ،ال بل وجهت
لنا االتهامات ،وتركوا سيادة لبنان

للمجموعات المسلحة التي أخذت
تنمو وتتطور .وبعد أن وصلنا إلى هذه
المرحلة من الفلتان ،قام اللبنانيون
ب��ال��دف��اع ع���ن األرض ،وت��ح��دي��دا ً
المقاومة اللبنانية ،التي تنظف اليوم
الحدود اللبنانية -السورية المقابلة
لعرسال» ،آمالً أن «ينتهي قريبا هذا
الموضوع ،لنهتم بأمور أخرى».
وتابع« :لقد سمعنا في اليومين
األخيرين ،كالما ً كثيرا ًنصحنا بالبحث
عن وطن آخ��ر ،فنقول ألصحاب هذا
الكالم :إننا لن نترك لبنان ألنّ داعش
لم ولن تصل إليه ،وعليه ،فإننا نعيد
النصيحة ألصحابها ،وندعوهم هم
ليبحثوا إلى أين سيذهبون .أرضنا
هويتنا ولسنا نحن من سيرحل ،أما
هم فهويتهم دفتر الشيكات ووطنهم
المصرف».
وفي ما يتعلق بالتعيينات األمنية،
لفت ع��ون إل��ى أنّ «االستنسابية
في تطبيق قانون ال��دف��اع واللجوء
إل��ى التمديد غير القانوني ،يمسان
بمعنويات الضباط ،الذين يستوفون
شروط التعيين وبحقوقهم .إذاً ،فهذه
السابقة والمخالفة ،باإلضافة إلى
خطورتها القانونية ،تشكل خلالً في
المستقبل على تطبيق قانون الدفاع،
وقد أخذت طابع مصلحة أفراد ،وليس

مصلحة الجيش والقوات المسلحة،
وجعلت من قائد الجيش والضباط
ال��م��م�دّد لهم أج���راء ،مياومين لدى
وزيري الدفاع والداخلية ،بعد أن كانوا
سلطة معينة تتمتع بحصانة مجلس
الوزراء .فهم صاروا مرتبطين برغبات
ال���وزراء ال��ذي��ن أصبحوا رؤس��اءه��م
المباشرين ،أي أن��ه أصبح بإمكان
وزير الدفاع أن يطرد قائد الجيش من
خالل ورقة يوقع عليها».
وأك��د «نحن ل��ن نقبل ب��أن يكون
لدينا ق��ادة مسؤولين معينين في
الوظائف الكبيرة حصانتهم مفقودة،
حيث بات أصغر ضابط في الجيش
يملك حصانة ال يملكها قائد الجيش،
وأصغر ضابط في قوى األمن الداخلي
يتمتع بحصانة مفقودة لدى المدير
العام لقوى األمن الداخلي» ،الفتا ً إلى
أنّ «هذه القرارات صارت مهينة للغاية
في ّ
حق أصحابها وحق من يمثلون.
ويجب أن نحافظ على كرامة الوظيفة،
والموقع السلطوي وحصانته ،فال
نضع أناسا ً حصانتهم أق ّل من حصانة
مرؤوسيهم .هذا األمر ال يجوز».
وختم عون« :هذه القرارات يجب
أن تلغى ،وس��واء ألغيت أم ال ،فلن
نقبل بها ،ونحن على حق والحق لن
يهزم».

ال�سريان الأرثوذك�س في مع ّرة �صيدنايا:
لحلول �سلمية وتوطيد �أوا�صر المحبة

أص��درت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان
األرثوذكس،البيانالختاميألعمالالمجمعالمقدسللكنيسة
السريانية األرثوذكسية ،الذي عقد اجتماعات مغلقة في دير
مار أفرام السرياني في مع ّرة صيدنايا ،برئاسة بطريرك
أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس األعلى للكنيسة السريانية
األرثوذكسية في العالم أجمع مار اغناطيوس أفرام الثاني.
وتال البيان المعاون البطريركي المطران جان قواق،
وج���اء فيه« :ت���دارس اآلب���اء ش���ؤون الكنيسة الروحية
والتربوية وظروف المنطقة حيث يم ّر المواطنون بأوضاع
دقيقة وحرجة ويدفعون أثمانا ً باهظة إن كان في أرواحهم
أو ممتلكاتهم أو تهجيرهم من بيوتهم .وهذا ما يذ ّكر بمذابح
اإلبادة السريانية «سيفو» التي يحتفل هذا العام بالذكرى
المئوية األولى لحدوثها.
وأك��دوا «ض��رورة إيجاد حلول سلمية تريح المواطنين
من كل النواحي» ،مشيرين إلى أن «هذا النزيف ش ّوه صورة
الوطن وجعل الناس ،ال سيما المسيحيين ،يغادرون البالد

إلى المجهول وهم يحلمون باألمن والسالم واالستقرار».
وش��دد اآلب��اء «على توطيد أواص��ر المحبة والتعاون بين
جميع أبناء الوطن ،للوصول الى ما يرضي الله ويريح
الضمائر ويطمئن الكل» .كما ناشدوا الضمير العالمي ،داعين
«أصحاب القرار إلى تحقيق أمنية المواطنين بإحالل السالم
والمصالحة وع��ودة المخطوفين وبخاصة مطراني حلب
بولس يازجي ويوحنا ابراهيم».
كما تأسفوا «للصمت العالمي ازاء ما يحدث في سورية
والعراق من أعمال عنف تخريبية وإجرامية ومن تدمير
للمعالم األثرية والحضارية وهدم دور العبادة وتحويل
بعض الكنائس إلى مساجد ،وآخرها كاتدرائية مار أفرام
السرياني للسريان األرثوذكس في الموصل».
وف��ي الختام ،رف��ع اآلب���اء ال��ى الله «ليبارك مساعي
الصالحين وفاعلي السالم فتسود لغة العقل والمنطق
وتعود الحياة في بالدنا الى طبيعتها فيعيش الناس على
أساس المساواة في الحقوق والمواطنة».

حزب اهلل� :إنجاز القلمون �سي�ؤثر
في المعادالت ال�سيا�سية في المنطقة

حناوي :تعطيل الحكومة مرفو�ض

الخازن :الأولوية
لدعم الجي�ش

خالل وضع الحجر األساس لنادي جبل الشيخ في راشيا
وق��ال ح��ن��اوي« :عندما يصبح الوطن
في دائرة الخطر أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات
نتيجة ما ي��دور من حولنا وم��ا يرسم من
توجهات وربما خرائط جديدة ،ونتيجة
االنقسام الحاد وغير المسبوق بين األفرقاء
ف��ي ال��داخ��ل ،ال ب�� ّد م��ن أن نعلي الصوت
بالدعوة إلى مغادرة األنانيات والشخصانية
والترفع عن الغايات والمصالح والذهاب
بإرادة صادقة إلى إنتاج حياتنا السياسية،
ع��ب��ر إت��م��ام االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��دس��ت��وري��ة،
وف��ي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية،

السياسية اللبنانية بعد مقتل وال ��ده ب��زع��ام��ة أرختها
عاطفة محبي رفيق الحريري بعدما كان القرار سعوديا ً
لإلبقاء على زعامة آل الحريري في الساحة السياسية
السنية.
سعد الحريري لم يكن حتى يتحضر للحياة السياسية
وأهلها كما يفعل تيمور جنبالط وطوني فرنجية وكما
خاضها سامي الجميل في الندوة البرلمانية بل جاءها
إسقاطا ً وتعيينا ً حتى أنّ خطابه السياسي الركيك يشهد
على عدم إلمامه أو استماعه أو خوضه هذه الحياة من
قبل التي عاشها مهتما ً بالمال واألعمال وعمله الخاص،
ولم يسبق أن أظهر الحريري األب يوما ً أي دور ألبنائه
علنا ً في السياسة ولم يتمرس أحد منهم فيها ليخلفه.
وهنا يصبح التعدي على الحياة السياسية في لبنان أكثر
فظاعة بعدما ثبت تدخل السعودية في هذه العائلة من
ألفها إلى يائها والتحكم بمصيرها ومصير أبنائها ومالهم
وأعمالهم حتى يكاد ينظر إل��ى مصير آل الحريري من
منظور واقع النظام السعودي ،فإذا انهار أنهاورا معه
فورا ً بال زعامة وال تاريخ ليصبحوا أسوأ مثال للزعامات
والرصيد السياسي الشعبي بين العائالت اللبنانية.
ضربوا الديمقراطية بعرض الحائط و يريدون توريث
أبنائهم كحق أو إقطاع أو نفوذ سياسي واجتماعي من
شعبية متراكمة بمنظورهم فليكن ...لكن أن يحاضروا
يتحسسوا
بالحريات والديمقراطيات في المنطقة وأن
ّ
م�ش��اع��ر ش�ع��وب�ه��ا وي �ط��ال �ب��وا ال��رئ �ي��س األس ��د بالرحيل
من دون أن ي�ب� ّرروا وج��وده مثل وجودهم بين قاعدته
وب��أنّ مجمل الشعب ال�س��وري يأخذ بيده كمنقذ وحيد
من اإلره��اب ف��إنّ ه��ذا ليس س��وى نفاق وك��ذب ال يغطي
هاجسهم من المستقبل.

توقف متابعون
أمام كالم النائب
نديم الجميّل بعد
اإلدالء بصوته في
االنتخابات التي
أجريت أمس الختيار
رئيس جديد لحزب
الكتائب خلفا ً لع ّمه
الرئيس أمين الجميّل،
والتي فاز فيها ابن
ع ّمه النائب سامي
الجميّل ،حيث قال
نديم« :إنّ أمام
الرئيس المنتخب
أربع سنوات ليثبت
أنه أهل للمسؤولية»،
فسره
األمر الذي ّ
المتابعون بأنه إعالن
ترشيحه لرئاسة
حزب الكتائب بعد
أربع سنوات.

فريق � 14آذار ي�ستحق جائزة نوبل للتعطيل

* سياسي لبناني

دع���ا وزي����ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة عبد
المطلب حناوي إل��ى «اإلس���راع في إنتاج
حياتنا السياسية عبر إتمام االستحقاقات
الدستورية ،وف��ي مقدمها انتخاب رئيس
للجمهورية باعتباره الممر اإلجباري لح ّل
كل العقد واالشكاالت القائمة» ،معتبرا ً أنّ
«تعطيل الحكومة مرفوض ومنبوذ وجريمة
في ّ
حق الوطن والمواطن».
ك�لام حناوي ج��اء خ�لال رعايته وضع
ال��ح��ج��ر األس�����اس ل���ن���ادي ج��ب��ل الشيخ
الرياضي التابع لكلية إدارة األعمال والعلوم
االقتصادية ال��ف��رع ال��س��ادس ف��ي راشيا،
بدعوة من اتحاد بلديات جبل الشيخ وفرع
الجامعة ،في حضور ممثل وزي��ر الصحة
وائل أبو فاعور وكيل داخلية التقدمي رباح
القاضي ،رئيس الجامعة اللبنانية الوزير
السابق عدنان السيد حسين ،عميد الكلية
الدكتور غسان شلوق ،مديرة الفرع السادس
ليلى تنوري ،النائب السابق ناصر نصرالله،
منفذ عام راشيا في الحزب السوري القومي
االجتماعي كمال عساف ،ومسؤولي :حزب
الله أحمد قمر ،حركة أمل أحمد كريم ،التيار
الوطني الحر طوني الحداد ،وأعضاء من
المجلس المذهبي الدرزي ،رؤساء اتحادات
بلديات جبل العميد م��روان زاك��ي ،قلعة
االستقالل عصام الهادي ،العرقوب محمد
صعب ،البحيرة طوني أب��و ع��زة ،رئيس
رابطة مخاتير راشيا كمال ناجي ،العمداء
المتقاعدين علي الصميلي عفيف سرحان
وفؤاد أبو غوش وفاعليات.

خفايا
خفايا

باعتباره الممر اإلج��ب��اري لح ّل ك� ّل العقد
واإلش��ك��االت القائمة راهنا ً ال أن نمعن في
استسهال خلق األزم����ات ،ألنّ المطلوب
انتخاب رئيس للبالد» ،معتبرا ً أنّ «تعطيل
الحكومة مرفوض ومنبوذ وجريمة في ّ
حق
الوطن والمواطن ،وأيا ً كانت الذرائع فال أمر
يتقدم على المصلحة الوطنية العليا».
واعتبر حناوي أنّ «الشباب اللبناني
الذي أبهر العالم ،من حقه علينا أن نشركه
ب��ص��ورة ف��اع��ل��ة ف��ي عملية ب��ن��اء ال��دول��ة
ومؤسساتها».

نوه رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق ودي��ع الخازن ،بالتضحيات التي
يقدمها الجيش والقوى األمنية لحماية السلم
األهلي ،ودعا إلى «دعمها لمقاومة اإلرهاب».
وأوض��ح في تصريح أنّ «األولوية اآلن
للجيش ومساندته في سهره المتواصل
على أم��ن ال��ب�لاد ،ألن��ه ف��ي قلب شعاراته
الثالثة عنوان للتضحية والفداء».
وأش��ار إل��ى أنّ «م��ا يحصل على جبهة
ج��رود البقاع الشرقية وم��ا يعد لهجمات
إرهابية يؤكد إحكام المؤسسة العسكرية،
بقيادة العماد ج��ان قهوجي ،سيطرتها
على األرض ،في ظ ّل التسلل لخرق مواقع
الجيش ،مما يكبد دائما ً ضريبة ال��دم من
عناصر الجيش وق���وى األم���ن الداخلي
والمقاومة الوطنية ،الذين يأخذون بصدرهم
الدفاع عن المواطنين األبرياء».
وقال« :إذا كان لهذه الحكومة أن تعطي
رعاية أساسية لألمن واالستقرار النسبي
فهو دعم الجيش والقوى األمنية لتحرير
البالد من هواجس اإلره��اب المتفشي من
حولنا ،ولتأمين الوصول إلى االستحقاق
الرئاسي كمقوم رئيس في السلطة وراع
للمؤسسات على اختالفها».
وتابع« :مقاومة هذا العدو ،المتربص منا
في الداخل ،توازي مقاومة العدو المترصد
لنا على الحدود الجنوبية س��واء بسواء،
فهما وجهان لعملة واحدة وهي اإلرهاب».

أشار نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ «مجاهدي
المقاومة اإلسالمية أنجزوا إنجازا ً
تاريخيا ً عظيما ً في ج��رود عرسال
وال��ق��ل��م��ون ب��ال��ت��ع��اون م��ع الجيش
ال��س��وري ،وه��ذا اإلنجاز المقاوم هو
إن��ج��از للحاضر والمستقبل ،وهو
تاريخي ومؤثر ،وسيكتشف الجميع
الح��ق �ا ً أن��ه سيؤثر على المعادالت
السياسية في هذه المنطقة».
وخ�لال ذك��رى أس��ب��وع أح��د ق��ادة
الحزب الشهيد أحمد محمد حرب في
حسينية بلدة الحلوسية الجنوبية،
قال قاسم« :نحن ال نقاوم مقاومة من
أجل أن نلعب بالتوازنات القائمة في
المنطقة ،لذلك فإنّ كل فرد من أفرادنا
قاتل اإلره���اب التكفيري أو العدو
اإلسرائيلي فهو في موقع المقاومة
في أي مكان وموقع كان ،والمقاومة
لم تعد فكرة وال مشروعا ً للنقاش،
بل أصبحت خ��ي��ارا ً ثابتا للحاضر
والمستقبل».
ورأى ق��اس��م «أنّ ه���ؤالء ال��ذي��ن
يبررون لإلرهاب التكفيري يتوقعون
أن يغيروا المعادلة في لبنان والمنطقة
باألجرة ،ويعتقدون أنّ التكفيريين
يسدون خدمة لهم بضرب المقاومة
ومشروعها لكي يتسلموا بعد ذلك ك ّل
شيء في لبنان ،إال أنّ هؤالء واهمون،
ألنّ التكفيريين سيسحقونهم قبلنا».
وأضاف« :اليوم إذا نظرنا إلى البلد
نرى أنّ جماعة  14آذار دائما ً يقولون
إنهم يريدون الدولة ،ولكن في الحقيقة
إذا أردن����ا أن نعطي ج��ائ��زة نوبل
للتعطيل فإنهم أكثر من يستحقها،
ألنهم عطلوا الدولة في كل مراحلها،
وب���دأوا ب��األص��ل بتعطيل المجلس
ال��ن��ي��اب��ي م��ن خ�ل�ال امتناعهم عن
حضور جلساته ،وخصوصا ً عندما
كان يناقش مشروع سلسلة الرتب
والرواتب الذي هو لمصلحة العمال

والموظفين واإلداريين والجيش وقوى
األمن الداخلي ،مما اضطر الرئيس نبيه
بري لتأجيل الجلسة تحت عنوان أنّ
مكونا ً ميثاقيا ً لم يحضر الجلسة ،وهو
جماعة حزب المستقبل ومعه جماعة
من فريق  14آذار».
وختم قاسم« :يجب أن يفهم جماعة
فريق  14آذار أننا شركاء في لبنان،
ونحن لن نقبل أن يكون هذا الوطن
حكرا ً عليهم ،فطالما فشلوا في بناء
الدولة بعدما استأثروا بها لفترة من
الزمن ،فإنّ الح ّل يكمن في أن نتعاون
معاً ،ونحن نم ّد أيدينا على قاعدة
عدم االستئثار ،وإذا كانوا ينتظرون
المتغيرات الدولية واإلقليمية ،فهي
لن تكون لمصلحتهم .فهم انتظروا
سورية ثالثة أشهر وم��ن ثم ثالثة
أشهر أخرى حتى مضت أربعة أعوام
ونيف ،ولم يتغير الوضع فيها كما
ي��رغ��ب��ون ،ب��ل ازداد س���وءا عليهم،
وإذا ك��ان��وا ي��راه��ن��ون على أنّ هذا
االنتظار سوف يتعبنا ،فإننا نقول
لهم ال تنتظروا تعبنا ،فنحن نتجلى
بالتضحيات ون��ق��وى أكثر فأكثر،
واليوم نحن أقوى من أي وقت مضى،
ولن تستطيعوا اللحاق بنا ،فخير لكم
أن تقبلوا أيدينا الممدودة لنسير معاً،
وإال تخلفتم عن الركب».
وفي السياق نفسه ،اعتبر رئيس
المجلس التنفيذي ف��ي ح��زب الله
السيد هاشم صفي الدين خالل احتفال
تكريمي لمناسبة مرور أسبوع على
استشهاد علي حسن فنيش في مجمع
الرسول األكرم في بلدة معروب «أنّ ك ّل
كلمة تطلق بوجه المقاومة التي تدافع
عن لبنان في القلمون وفي السلسلة
الشرقية تدعم هؤالء التكفيريين سواء
كان مطلقوها عن علم أو عن غير علم،
أو بشكل مباشر أو غير مباشر ،وهذه
هي الحقيقة التي يعرفها ك ّل الناس».
وأش����ار ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس

التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق����اووق ،م��ن جهته ،خ�لال احتفال
تكريمي أقامه ح��زب الله في ذكرى
م��رور أسبوع على استشهاد عادل
ح��م��ادي ف��ي مجمع القائم ف��ي بلدة
الصوانة الجنوبية إلى «أنّ شعارات
وأقنعة االعتدال قد سقطت عن قوى
 14آذار بدعمهم وتسهيلهم للعصابات
التكفيرية في جرود عرسال ،فيمكن أن
نسمي هذه القوى اليوم بك ّل شيء إال
بصفة االعتدال ،ألنّ هذه الصفة هي
أول ضحايا التحريض المذهبي»،
متسائالً« :أي اعتدال هذا أو هل أنه من
الوطنية والكرامة والسيادة بشيء أن
يكون هناك من يشيد بجبهة النصرة
فرع القاعدة وإنجازاتها في سورية،
وهي في الوقت نفسه تخطف وتذبح
العسكرييناللبنانيين»؟
وختم ق���اووق ق��ائ�لاً« :أن ال��دول
التي تريد أن تستعين بإسرائيل
لمواجهة إيران ومحور المقاومة إنما
ترتكب ما هو أكبر من فضيحة أال وهو
الخيانة المكشوفة» ،شاجبا صمت
وسكوت حركات إسالمية عن تحالف
التكفيريين مع إسرائيل في الجوالن،
وع��ن ات��ص��االت ول��ق��اءات بين دول
عربية تكفيرية واإلسرائيليين.
من جهة أخ��رى ،عقد لقاء مشترك
إسالمي ـ مسيحي في صالون كنيسة
مار جاورجيوس في عين بورضاي
ـ بعلبك ،ض� ّم :النائب علي المقداد،
مسؤول منطقة بعلبك في حزب الله
حسين نصر ال��ل��ه ،أع��ض��اء مجلس
بلدية بعلبك ،مخاتير وفاعليات.
وأش���اد ال��م��ق��داد ب��ـ «دور الجيش
اللبناني والمقاومة لوقوفهما بوجه
الغزاة ،وقد سطروا أروع المالحم في
ج��رود رأس بعلبك وال��ق��اع» .وق��ال:
«هنا ال يسعنا إال أن ننوه بموقف
مسيحيي الشرق الذين قالوا كلمتهم
هنا ولدنا وهنا سنبقى».

