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حرب المطارات ومجد � 7أيار والأ�سير

اع ُتقل الأ�سير...
المحر�ضون والراعون؟
فمتى
ّ

 روزانا ر ّمال

*

د.نسيب حطيط

يمثل أحمد األسير إحدى ظواهر التفلت اإلرهابي المتدثر
بالمذهبية ،وإح��دى الدمى التي يح ّركها البعض في الداخل
والخارج من أجل ضرب المقاومة وتخريب السلم األهلي في
حركة تكاملية غير مباشرة مع المشروع األميركي – الخليجي
في لبنان والمنطقة.
األسير ضحية المشروع المذهبي والطموح الشخصي الذي
يحاول جعل عامل الفرن أو بائع الخضار (مع تقديري للعمال
والعاملين ال�ش��رف��اء) ليكون أم�ي��را ً م��ن أم��راء التكفير يتاجر
بالسبايا ويحت ّل صفحات اإلع�ل�ام وي��رب��ك األم��ن ويحاصر
صيدا بوابة الجنوب لحرفها عن هويتها الوطنية الجامعة الى
حالة مذهبية؟
لكن السؤال ...هل كان احمد األسير وحيداً؟
من رع��ى األسير وم��ن و ّف��ر له التمويل والغطاء السياسي
لمشروعه التخريبي وراه��ن عليه كحصان س�ب��اق وك��ذراع
عسكرية ل��ه وف��ق م�ع��ادل��ة م�خ��ادع��ة وغبية ف��ي نفس الوقت،
ف��إنْ ربح كانوا هم الحاصدون وإنْ خسر تركوه وحيدا ً بعد
استنزافه كنسخة مك ّررة لقادة المحاور في طرابلس الذين
كانوا ضحايا الفقر والبطالة والتحريض المذهبي ،ثم التنكر
لهم من رعاتهم الذين تح ّولوا الى قتلة ثم الى سجناء ودفعت
عائالتهم الثمن الغالي كما دفع أهل الضحايا الذين قتلوهم
ثمنا ً أغلى.
لألسير مح ّرضون ومخططون ورعاة ،بل أكثر من ذلك فله
فريق دفاع من المحامين م ّوله أحد نواب المدينة باسم تيار
سياسي لتبرئة قتلة جنود وض�ب��اط الجيش م��ن جريمتهم،
وهناك من نقل المعتقلين من جماعة األسير الى سجن جزين
لتسهيل إقامتهم في السجن ليكونوا تحت العين والنظر من
حماتهم ورعاتهم.
ل�ل�إره��اب غ �ط��اء س�ي��اس��ي ب��رب�ط��ة ع�ن��ق وأج��ه��زة حاضنة
وملجأ آم��ن في المخيمات – المحميات األمنية – التي يمنع
على الجيش دخولها في السابق والحاضر وتط ّورت لتمنع
حتى بعض الفصائل الفلسطينية من دخولها ،وص��ارت غير
آمنة حتى لحركة فتح وغيرها ،فاإلرهاب في لبنان له وصفة
سحرية اسمها المذهبية ودعم ما ُيس ّمى «الثورة السورية»،
فبعضهم يمدّها بالسالح ويوفر لها الملجأ اآلم��ن وبعضهم
يفجر السيارات المفخخة في الضاحية والهرمل وبعضهم
يطلق الخطابات المذهبية المح ّرضة على القتل ويقطع طريق
الجنوب كما فعلت «إسرائيل» ،ثم يتواطأ لخطف العسكريين
في عرسال ويطلق التصريحات على الشاشات بأنهم ضيوفه
في بيته ثم يبيعهم لـ«النصرة» و«داع ��ش» متمتعا ً بالحماية
ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ت�ج�ع��ل ال ��دخ ��ول ال ��ى ع��رس��ال خ �ط �ا ً أحمر
وانقضاضا ً على السنة في لبنان الذين لم يتركوا لهم عقارا ً او
شاطئا ً أو حتى تمثيالً سياسياً ...وهدموا مقام اإلفتاء وأهانوا
المفتي ولم تنج األوقاف من جبروتهم وطمعهم!
خرجت «داعش» و«النصرة» وأخواتهما لـ«نصرة» السنة في
لبنان وسورية والعراق من الشيعة والعلويين والصفويين...
لكنها تقاتل أه��ل السنة ف��ي مصر وت��ون��س وليبيا والجزائر
والسعودية في مسجد «أبها» والرياض وغيرها ،وقريبا ً في
المغرب واألردن ،وهذا ما فضحها وفضح رعاتها أنّ الحرب
ليست مذهبية ،بل هي حرب سياسية بامتياز استكماالً لحرب
تموز «اإلسرائيلية» –األميركية التي ساهم فيها أكثر العرب
ورفعوا أيديهم بالدّعاء الى ربهم بهزيمة المقاومة ،فانقلبوا
على أعقابهم مهزومين تقتلهم الحسرة والخيبة ،فعاودوا
ال�ك��رة بما ُيس ّمى «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،واألس �ي��ر اح��د مفرداته
السيئة والمغامرة والفاشلة.
الجيش يتيما ً يقتله األس �ي��ر ورع��ات��ه ف��ي ع �ب��را ،ويسحله
ال�م�ج��رم��ون اللبنانيون وال �س��وري��ون ف��ي ع��رس��ال ،ويغدره
حبلص وجماعته في عكار ،ثم يك ّرم القتلة في السجون ويمنع
عنهم اإلعدام العادل والمطلوب؟
ف�ه��ل ...سينض ّم األس�ي��ر ال��ى مقهى المسجونين بانتظار
ال�م�ب��ادل��ة م��ع العسكريين المخطوفين ث��م يلقى ال �ل��وم على
العسكريين ووزارة الداخلية؟
ه��ل س�ي�ت�ح��رك ال�ب�ع��ض م��ن السياسيين ب��ال�خ�ف��اء وبعض
المشايخ في العلن حفظا ً لـ«العمامة القاتلة» كما تحركوا لحفظ
عمامة األطرش المجرمة التي جعلت من األبرياء في الضاحية
والبقاع من العسكريين والمدنيين شهداء من أجل «النصرة»
و«داعش»؟
هل سيحاسب ال��راع��ون والمح ّرضون أم سيكون األسير
كبش فداء لهم كما كان غيره من قادة المحاور؟
ال�س�ن��ة وال�ش�ع��ة وال�م�س�ي�ح�ي��ون ض�ح��اي��ا ال�ف�ك��ر التكفيري
جميعاً ،واألس�ي��ر وغيره كذلك ،فاضربوا رأس األفعى التي
تبدّل جلدها وأسماءها وتحرك عن بعد ك ّل القتلة واإلرهابيين،
وإال فلن تسلم الجرة ك ّل مرة ويمكن أن يشتعل لبنان في لحظة
غير متوقعة طالما أنّ الرأس المد ّبر في الخارج والداخل بمنأى
عن االتهام والمحاسبة.
*سياسي لبناني

حناوي :لإبعاد المراكز
الع�سكرية عن ال�سيا�سة
حذر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي من «أنّ استمرار
الضرب الحاصل لك ّل مقومات العمل المؤسساتي على ما هو عليه،
سيؤدي الى تحلل الدولة وسقوط كل مؤسساتها الدستورية».
وشدّد في حديث إذاعي على «أهمية الحوار بين األفرقاء بما يوصل إلى
تفاهم على رئيس للجمهورية يقود هذه السفينة» ،مشيرا ً إلى «وجوب أن
تحصل تفاهمات حول العمل داخل مجلس الوزراء قبل أن يدعو الرئيس
تمام سالم إلى جلسة مقبلة» ،الفتا ً إلى «وج��ود كالم عن مخرج يقول
بموافقة الرئيس نبيه بري على اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات
بمن حضر» ،معتبرا ً أنّ على «الرئيس سالم أن يدعو إلى جلسة إلقرار
مسألة الرواتب والهبات الدولية والقروض».
واعتبر «أنّ ط��رح العميد شامل روك��ز من قبل العماد ميشال عون
لقيادة الجيش خطوة خاطئة ألنّ هذا الموقع ال يحدّد من قبل أي حزب
أو جهة سياسية» ،داعيا ً إلى «إبعاد المؤسسة العسكرية ومراكزها عن
السياسة».
أم��ا اقتراح رف��ع سن التقاعد ،ف��رأى فيه حناوي «ضربا ً للمؤسسة
العسكرية بما يؤدي إلى تخمة في الضباط» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا األمر
يحتاج إلى دراسة معمقة لهرمية وعديد الجيش ،كما أنّ هناك مرسوما ً
تنظيميا ً للمؤسسة العسكرية يحدّد هيكلية هذه المؤسسة وعدد الرتب
فيها يجب أخذه في االعتبار».
وردا ً على سؤال عن تأجيل تسريح العماد قهوجي ،أيد حناوي قرار
وزير الدفاع في هذا المجال ،مشدّدا ً على «أنه قانوني وشرعي ومسؤول
من أجل مصلحة البالد العليا وتفاديا ً للوقوع في الفراغ ،في ظ ّل غياب
التوافق على اسم لقيادة الجيش» ،داعيا ً العماد عون بعدما ت ّم التأجيل إلى
«المباشرة فورا ً باتخاذ القرارات الملحة الواجبة في مجلس الوزراء».
وأوضح «أنّ الجيش اللبناني اليوم في حالة حرب والمشهد واضح
على الحدود إضافة إلى حالة حفظ االستقرار في الداخل ،وهو ما يب ّرر
لقهوجي اقتراحه التمديد لنفسه».
من جهة ثانية ،كشف حناوي عن اتصال تلقاه من داخل التيار الوطني
الحر أبلغه «أنّ التيار يعمد إلى تصدير أزمة انتخاباته الداخلية إلى
الخارج وتحويلها أزمة وطنية بهدف جذب النشطاء في التيار لمصلحة
الوزير جبران باسيل».

الحديث كثير عن مشروع الواليات المتحدة في الشرق
االوسط منذ عام  2003وزيارة كولن باول وزير خارجيتها
انذاك الى قصر الرئيس السوري بشار األسد ومحاوالت اقناعه
بفك االرتباط عن مشروع يبدو انه سلك طريقه فيه كجزء ال
يتجزأ ،وهو مشروع دعم حركات المقاومة ض ّد «إسرائيل» عبر
حلف كان قد بدأ يظهر بشكل أكبر مع إيران وحزب الله وبعض
الحركات الفلسطينية المعروفة حينها.
انسحاب اس��رائ��ي��ل ع��ام  2000م��ن جنوب لبنان ليس
تفصيالً في مشروع واشنطن في الشرق االوسط وحليفتها «تل
حقيقي للنفوذ
عكسي
ابيب» ،بل محطة مفصلية بمثابة ع ّد
ّ
ّ
«االسرائيلي» في المنطقة ،وهو ما أيقنت واشنطن بقدومه
بال تردّد من اليوم األول لالنسحاب ،وقد تع ّمقت كثيرا ً في هذا
األمر مراكز الدراسات األميركية و»اإلسرائيلية» ،بمعنى أنّ هذه
الهزيمة هي الع ّد العكسي النهيار «إسرائيل» الذي يبدأ عند
هزيمتها األولى كما قال قادتها األوائل يوماً.
وتمسكه بتحالفه مع
بعد رفض الرئيس األسد عرض باول
ّ
إي��ران وحزب الله والمقاومة ،جاءت محاوالت جورج بوش
والمحافظين الجدد بشنّ حرب أميركية «إسرائيلية» على
لبنان ،وحرب  2006لم تكن سوى محاولة للعودة الى حقبة
ما قبل عام  2000فتحت ّل «إسرائيل» مجددا ً جنوب لبنان ،أوال ً
من أجل إصالح ما أفسده الضعف «اإلسرائيلي» أمام ضربات
المقاومة ،وثانيا ً لضبط تمدّد حزب الله وسحقه كما كان مق ّررا ً
قبل فوات األوان بعد القدرات الصاروخية الهائلة التي باتت
بحوزته ،وهي انهيار مقدّر لـ»إسرائيل».
لكن األوان قد ف��ات وفشلت ح��رب  ،2006بحيث لم يعد
بمقدور «إسرائيل» الحديث عن معركة جديدة مع لبنان وهي
التي ال يمكنها الضغط على الجبهة الداخلية مجدّدا ً بمعارك
أخرى قريبة مع حزب الله بهذا الحجم ،خصوصا ً بعد الذي

خفايا
خفايا

عاشته من ضغط نفسي ومادي هائل ألول مرة ،اضافة الى
الخسائر البشرية في صفوف بعض المدنيين وكثير من جنود
العدو.
المشروع األميركي جاء بالدرجة األولى إلنقاذ «إسرائيل»
من مأزقها ،فكانت الخطط تتوالى لتصبح الخطة رق��م 2
بعد حرب تموز اللعب على التقسيم والتفتيت لحلفاء إيران
وأبرزهم سورية ،فبدأت االتهامات لسورية بسلسلة االغتياالت
التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،الذي كانت قد
اتهمت وحلفاؤها به أيضاً ،لتتصاعد وتيرة االغتياالت بشكل
ولتصب االتهامات بها جميعا ً عند سورية ومن ثم
غير مسبوق
ّ
حزب الله.
كان حزب الله يدرك تداعيات حرب تموز جيداً ،ويدرك ايضا
انّ الحساب «االسرائيلي» األميركي لم ولن يقفل بسهولة،
فتوالت الضغوط السياسية على حزب الله عبر حلفاء الواليات
المتحدة في فريق  14آذار ،وهي الحركة التي دعمها بشكل
دقيق سفير واشنطن في لبنان حينها جيفري فيلتمان ،وكان
حزب الله يتلقف هذه الضغوط واحدة تلو األخرى من انتهاج
سياسية إعالمية قلصت من حضور مسؤوليه على وسائل
اإلعالم تدريجيا ً حتى غاب بعضهم غيابا ً تاما ً لتقتصر المواقف
على بيانات كتلته النيابية ،الى التع ّرض لبعض التعديات
ومحاوالت ج ّر شارعه نحو التوترات حتى وصلت األمور الى
ما ال يمكن ان يُطاق بالنسبة لقيادة المقاومة ،وهو فتح ملف
االتصاالت في  5أيار  2008في حكومة فؤاد السنيورة ،والقرار
بتغيير رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الذي كان
فريق  14اذار يعتبره خاضعا ً إلمالءات حزب الله.
على أيّة حال خاض حزب الله وحلفاؤه معركة  7أيار الذي
قال فيها أمينه العام إنها «يوم مجيد» فاستطاع ان يحمي
المطار من الوقوع بيد االستخبارات األميركية «االسرائيلية»
في لعبة يدرك جزء اساسي من قادة  14آذار خطورتها ضمن
اللعبة اللبنانية التي تستغ ّل الواليات المتحدة فريقهم فيها
تحت عناوين السيادة واالستقالل.

حرب المطارات بالنسبة للواليات المتحدة و»إسرائيل»
هي أبرز وأه ّم الحروب لما لها من عالقة بأمن البالد والدخول
والخروج اليها وما يمكن للمطارات من ان تسهّل دخول ك ّل
من له عالقة بتنفيذ مشروع من هنا او هناك ،وبالتالي تضع
يدها تدريجيا ً على مفاصل البلد الحدودية فيمكنها من تنفيذ
مشاريعها بالتعاون مع من هم متعاونين اص�لاً معها من
الدولة اللبنانية ففشلت مجددا ً عام  2008عندما وقف حزب
الله ألول مرة يرفع الفيتو« :المطار واالتصاالت خط أحمر
سيادي للبنان ،إياكم والعبث».
عام  2011توجهت الخطة رقم  3من المشروع نحو سورية،
فكان مطار اسطنبول كفيالً بنقل ك ّل إرهاب العالم اليها ،بعدما
استعصى مطار بيروت من الوقوع في يد «الموساد» لتنفيذ
المشاريع اإلرهابية ،فنقل الى داخل سورية ك ّل من له عالقة
بالتدريب والتسليح والتنسيق من ضباط وعناصر أمنية
غربية.
على أرض مطار بيروت وبالتعاون مع أجهزة الدولة استطاع
األمن العام اللبناني وببركة اليوم المجيد ،يوم  7أيار الذي
حفظ سيادة هذا المطار وأمنه ،من إلقاء القبض على اإلرهابي
الفا ّر من العدالة لسنتين أحمد االسير الذي عاث بالبالد فساداً،
مسجالً أبهى صور بطوالت أجهزة لبنان األمنية.
معنى كالم السيد نصرالله ومجد يوم  7أيار يترجم اليوم
بمثل واحد وهو أحمد األسير الذي لوال تلك المعركة لكان ربما
م ّر وف ّر وأمثاله من البالد بالتعاون مع مَن خان وم ّول األسير
واعترف بهم خالل التحقيق من مسؤولين في هذا البلد من
دون حسيب او رقيب ،ولمن شاء او ابى دافع حزب الله حينها
عن حماية مؤسسات الدولة وما تبقى من هيبة وسيادة فيها
وعن أجهزة األمن العام واستخبارات الجيش وك ّل ما له عالقة
بسيادة واستقالل لبنان وحدوده الخارجية الحقيقية...
انها حرب المطارات في زمن اإلرهاب التي تت ّوجها المقاومة
ببركاتها التي تدوم وتدوم!...

علي عبد الكريم� :سورية �ستبقى ظهير ًا
ّ
لكل المقاومات ال�شريفة في المنطقة
أكد السفير السوري في لبنان علي
عبد الكريم علي «أنّ سورية ستبقى
مقاومة وظهيرا ًلك ّل المقاومات الشريفة
في المنطقة» ،معتبرا ً أنّ انتصار تموز
أثبت «للعالم كله أنّ القوة التي ال تقهر
قد قهرت ،وأنّ الجيش الذي ال يهزم قد
دحر وهزم».
كالم علي جاء خالل احتفال أحيته
قيادة منطقة البقاع في «حزب الله»،
بمناسبة ذك��رى االنتصار في حرب
تموز  ،2006في مطعم النورس في
بعلبك ،في حضور مسؤول منطقة
البقاع في الحزب محمد ياغي ،رئيس
تكتل ن��واب بعلبك الهرمل حسين
ال��م��وس��وي ،النائب كامل الرفاعي،
رؤس���اء بلديات وات��ح��ادات بلدية،
وق����ادة وممثلي األح����زاب وال��ق��وى
ال��وط��ن��ي��ة واإلس�لام��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة،
مخاتير وفاعليات اجتماعية.
ب��داي��ة ت��ح��دث ي��اغ��ي معتبرا ً أنّ
«التحرير واالن��ت��ص��ار ال��ذي ت � ّم في
لبنان في أيار  ،2000هو ثمرة جهد
متراكم شاركت فيه األحزاب الوطنية
وح��رك��ة أم��ل والمقاومة اإلسالمية،
وه��ذا االنتصار أع��اد ثقة أبناء األمة
بأنفسهم ،وفيه عز وحياة هذه األمة».
ورأى أنّ ما يحصل في سورية «هو
مؤامرة كبرى تستهدف المحور المقاوم
والممانع ،لكنهم لن ينالوا من سوريا
رغ��م ك � ّل اآلالم والمجازر والتدمير،
فسوريا باقية بقيادة الرئيس بشار
األسد ثابتة في مواقفها ،وستنتصر في
مواجهتها لهؤالء األشرار المتوحشين
القتلة والمجرمين ،هؤالء اإلرهابيين
التكفيريين سيسقطون وسيسقط
معهم ال��ذي��ن يقفون خلفهم ،الذين
زودوه���م بالمال وال��س�لاح وبالفكر
الخبيثن وأطلقوهم ذئابا لنهش هذه
األمة ودمارها وخرابها».
واعتبر ياغي أنّ «مفاعيل االتفاق
النووي اإليراني مع مجموعة الدول
ال��س��ت ،ستكون ل��ه تداعياته على
المنطقة ،وأول مسألة ستطرح على
ال��ط��اول��ة ه��ي ال��م��س��أل��ة ال��س��وري��ة،

لحام :ح ّبذا لو تجتمع دول العالم
لإخماد الحروب في ال�شرق الأو�سط

خالل االحتفال بذكرى االنتصار في بعلبك
وستشهد األي���ام ال��ق��ادم��ة تراجعا
للمشروع اإلره��اب��ي التكفيري الذي
يهدّد األمة»
وق���ال علي عبد ال��ك��ري��م ،ب���دوره:
«تشرفت ف��ي أن أك��ون بينكم ،إنها
دعوة غالية وعزيزة علي ،خصوصا ً
ون��ح��ن ف��ي رح���اب االح��ت��ف��ال بعيد
النصر في الذكرى التاسعة النتصار
المقاومة على ال��ع��دو اإلسرائيلي،
االنتصار الذي أورث األمة وأجيالها
الكرامة والعزة ،وعلمها درس �ا ً تفيد
منه على مدى السنوات ،فأكد لألمة
وألجيالها ولألحفاد أنّ المقاومة قادرة
على صناعة النصر».
وأض��اف« :ه��ذه األرض التي نقف
عليها اليوم هي إحدى المقالع التي
أنجبت الرجال ،الذين صنعوا نصر
تموز وقبلها أيار ،وأسسوا لمجد يجب
أن يستمر وأن يكبر لنصنع االنتصار
ال��ك��ب��ي��ر ب��اس��ت��ع��ادة ك���ل فلسطين
وعاصمتها ال��ق��دس ل��م��ا ت��رم��ز من
مقدسات للمسيحية واإلسالم».
وأض���اف« :س��وري��ة ال��ت��ي أش��رف
بتمثيلها وباالنتماء إليها تخوض

ب��ال��ت��ح��ال��ف م��ع��ك��م ،ب��ش��راك��ة ال��دم
وال��م��وق��ف ،ح��رب �ا ً ت��ن��وب فيها عن
ك� ّل األم��ة في مواجهة إره��اب ،الذي
هو مكمِّل للصهيونية التي نحتفل
باالنتصار عليها عام .»2006
وت��اب��ع« :س��وري��ة ال��ي��وم استبقى
م��ق��اوم��ة وظ��ه��ي��را ً ل��ك��ل ال��م��ق��اوم��ات
الشريفة في المنطقة ،فقد كانت هدفا ً
للصهيونية ولالمبريالية العالمية
والرجعية العربية ،ألنها لم تفرط
بدعمها للمقاومة ،وال ب��أي شبر من
ت��راب��ه��ا ال��وط��ن��ي ،ول��م ت��س��اوم على
سياستها أو على أي م��ن حقوقها
السياسية وكرامتها الوطنية ،وال على
المقاومة في فلسطين أو في لبنان
أو في العراق ،ولم تساوم أب��دا ً على
سورية ،ألن كل حبة تراب هي عرض
وسيادة سورية رئيسا ً وشعبا ً وقوى
حية».
ورأى أن��ه «بعد أن تحقق النصر
في تموز وآب  ،2006كان هذا النصر
إثباتا ً للعالم كله ب��أنّ القوة التي ال
تقهر قد قهرت ،وأنّ الجيش ال��ذي ال
يهزم قد دح��ر وه��زم ،وأنّ الدبابات

اعتبر وزير سابق أنّ
تعليق رئيس حزب
«القوات» سمير جعجع
على اإلنجاز األمني
الكبير الذي حققه
األمن العام باعتقال
اإلرهابي (الفا ّر سابقاً)
أحمد األسير ،هو
بمثابة دفاع مب ّطن عن
الموقوف المذكور،
إذ ما معنى أن ُيض ّمن
جعجع تصريحه
نوعا ً من التشكيك في
عمل القوى العسكرية
واألمنية ،في حين أنه
يعلم علم اليقين أنها
تقصر في مالحقة
ال ّ
اإلرهابيين والمجرمين
والمرتكبين،
وخصوصا ً في منطقة
البقاع؟

والطائرات وك ّل األسلحة الفتاكة لم
تنفع ،فاستطاعت المقاومة بالتكامل
مع سورية وإي��ران ومع ك ّل حلفائها
أن تدحر هذا العدوان .وبعدها جاء
اس��ت��ه��داف س��وري��ا ك��واس��ط��ة عقد
وكشريك بالدم والموقف ،ولكن خاب
فألهم».
وخ��ت��م ع��ل��ي ال��ك��ري��م« :سقطت
رهاناتهم في سورية التي تخوض
حربا ً منذ أكثر من  4سنوات ونصف
السنة في مواجهة إرهاب استحضر
م��ن ك�� ّل ب��ق��اع ال��ع��ال��م ،واستخدمت
فيه ك ّل األسلحة من المال الذي هدر
بشكل كبير ،من أج��ل أن يستحضر
اإلرهاب وتسليحه ،ولتزوير الحقائق،
واس��ت��خ��دم اإلع�ل�ام واالس��ت��خ��ب��ارات
واألس��ل��ح��ة ال��ف��ت��اك��ة ،ول��ك��ن كانت
سوريا جيشا ً وشعبا ً ورئيسا ً وحلفاء
وأصدقاء على مستوى التحدي في
م��واج��ه��ة ه��ذا ال��ع��دوان ال��ش��رس»،
مضيفاً« :نحن اآلن أقوى وأقرب إلى
تحقيق النصر على الصهيونية كما
على اإلره����اب ،ألنّ كليهما وجهان
لعملة واحدة».

قرعت أجراس الكنائس في سورية وأوروب��ا ،لمناسبة عيد انتقال السيدة
العذراء ،ألجل السالم في سورية والعراق والشرق األوسط ،وأقيم بالمناسبة
قداس واحتفال ديني بكنيسة سيدة النياح في حارة الزيتون بدمشق ترأسه
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك رئيس مجلس
رؤساء الكنائس الكاثوليكية في سورية غريغوريوس الثالث لحام.
وقال لحام في رسالة« :فلتسمع أجراس المحبة واإليمان والرجاء والسالم
في أقطار العالم وفي العواصم الكبرى شرقا ً وغربا ً وليسمعها رؤساء العالم
تردّد صدى الشوق إلى السالم والمحبة بدل العنف واإلرهاب والقتل والدمار
والدماء والحروب ولتكن أج��راس أوروب��ا تذكيرا ً لها بجذورها المسيحية
ورسالتها المسيحية للعالم بأسره بأن تكون صانعة سالم» داعيا ً رؤساء
الدول المسيحية في العالم ليكونوا صانعي سالم وقال« :يا حبذا لو تجتمع
الدول في العالم وتعمل ألجل إخماد نار الحروب المشتعلة في الشرق األوسط
وال سيما في فلسطين وسورية والعراق واليمن وهكذا تستحق طوبى السيد
المسيح لصانعي السالم».
وبهذه المناسبة شارك اآلالف من أبناء مدينة القامشلي في كرنفال احتفالي
نظمته كنيسة السريان األرثوذكس بالمدينة ،أكدوا خالله تمسكهم باألرض
وثباتهم رغم األوضاع الصعبة التي يم ّر بها البلد وإغ��راءات الهجرة وثقتهم
بالنصر األكيد على اإلرهاب.
ودعا المشاركون جميع السوريين المغتربين للعودة إلى سوريا ألنها في
حاجة إلى ك ّل أبنائها.
وقال راعي كنيسة السيدة العذراء في مدينة القامشلي األب صليبا عبد الله
أنّ «االحتفاالت بعيد السيدة هذا العام مختلفة حيث حملت فاعلياتها مضامين
ورسائل للعالم تؤكد أنّ األمل موجود والرب حاضر معنا وسورية منتصرة ال
محال وهي رسالة أيضا ً للشعب السرياني والمسيحي في ك ّل العالم أنّ أملنا
وثقتنا بوطننا سورية كبيرة وسنقف بوجه ك ّل المخططات الصهيونية التي
تريد تهجير المسيحيين».
ويأتي هذا الكرنفال ضمن األنشطة والفعاليات التي تنظمها كنيسة السريان
األرثوذكس ،احتفاال ً بعيد السيدة العذراء حيث أقامت ماراثون األمل بمشاركة
 200شاب وشابة من أبناء مدينة القامشلي.

الراعي :لحوار عميق م�شترك
ال ي�ستبعد �أحد ًا

با�سيل :نريد حقوقنا كاملة وقرارنا بالنزول �إلى ال�شارع نهائي
أكد وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل «أنّ قرارنا بالنزول
إلى الشارع قرار نهائي مهما حصل
من حلول وتسويات ،ألنّ هذا النزول
إل��ى ال��ش��ارع هو االنتقال من حالة
اليأس إلى حالة الرجاء».
وق��ال باسيل ف��ي كلمة ل��ه خالل
مشاركته في قداس أقيم في كنيسة
مار جرجس في بحمدون الضيعة،
لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء:
«نسمع ال��ي��وم ك�لام�ا ً ع��ن الشراكة
ب��ال��خ��وف وال��غ��ب��ن ،ن��ح��ن ال نريد
شراكة ال بالخوف وال بالغبن ،نحن
نريد شراكة بالقوة ،بقوة لبنان،
بقوة القانون والدستور ،ه��ذه هي
الشراكة ،بالحقوق ،بحقوق الناس
وب��ث��روات لبنان ،بمياهه ونفطه،
الشراكة باالنتشار اللبناني ،الشراكة
بك ّل عناصر القوة للبنان وبك ّل منابع
فخره وعزه وك ّل أسباب وجوده ،بك ّل
صيغته وميثاقه ،الشراكة بالوطن
هي الشراكة الحقيقية بك ّل مقوماته،
ه��ذه ه��ي ال��ش��راك��ة ال��ت��ي نريدها،
مس
واليوم نحن مصابون ألنّ هناك ّ
بهذه الشراكة».
وأض��اف« :نحن نريد شراكة بين
أقوياء ،أقوياء يحملون مع بعضهم
الخوف ويدافعون معا ً عن الغبن
ويحققون سويا االن��ت��ص��ارت ألننا
اليوم بالذات نعيش ذكرى االنتصار
الذي حصل في حرب تموز والذي أتى
نتيجة شراكة بين أقوياء يحتفلون
ب��ال��ن��ص��ر ب��ي��ن ب��ع��ض��ه��م البعض

باسيل متحدثا ً في بحمدون الضيعة
ويقدمون النصر لك ّل اللبنانيين ،ال
يستعملون النصر لالنقضاض فيه
على اللبنانيين ويتعاطون معهم
على أنهم ه��م م��ه��زوم��ون ،ه��ذه هي
ال��ش��راك��ة ،عندما يحققها األق��وي��اء
م��ع ب��ع��ض��ه��م ،أم���ا ع��ن��دم��ا تصبح
الشراكة بين ق��وي وضعيف يزول
فيها الضعيف ،هذه ال تعود شراكة
فتصبح غلبة ،ونحن لدينا أقوياؤنا،
هم الذين يمثلوننا ،أقوياؤنا يجب أن
يكونوا رؤساءنا ووزراءن��ا ونوابنا
ومديرينا العامين وليس ضعفاء
وموظفين ونتكلم معهم عن شراكة،
هذه كذبة مفبركة ،أو هذا واقع حقيقي
نعيشه منذ العام  1990حتى اليوم،

تغييب الشراكة واستبدال الممثلين
الفعليين ب��ال��ض��ع��ف��اء ،اس��ت��ب��دال
األقوياء بالضعفاء ورفض كل من هو
قوي أن يصل إلى السلطة ،هذا عزل
األقوياء وهذه محاولة كسر األقوياء،
ه��ذه كذبة مفبركة ،او ه��ذه حقيقة
عشناها منذ ال 2005حتى اليوم،
عشناها بالتحالف الرباعي والذي
حاول ان يكسرنا ويعزلنا وانتصرنا
باننا أتينا بكتلتنا النيابية ،عشناها
بعدم دخولنا ال��ى الحكومة سنة
 ،2005واالستغناء عن  73في المئة
من المسيحيين حرموا من رئاسة
الجمهورية ،هذا العزل وهذا اإلبعاد،
عشناهما عند ك ّل مرة كانت تتألف

فيه الحكومة ويرفض إعطاؤنا وزارة
سيادية».
ورأى «أنّ الشعب الحر واألب��ي
هو الذي يكون لديه حرية االختيار
والقرار وهكذا نعمل للوحدة الوطنية،
الذي يخاف أن تكون الوحدة الوطنية
قد ُم ّست من مظاهرة فيها اآلالف،
استهزأ منها واستخف بها وقال إنّ
الوحدة الوطنية ُم ّست ،أنا أقول لكم
مس ك� ّل يوم
إنّ الوحدة الوطنية ُت ّ
عندما يوجد مواطن مغطى بالقانون
ويريد القانون ،وآخر خارج القانون،
عندما يوجد مواطن يدفع ضريبة
وآخر ال يدفعها ،مواطن يأخذ خدمة
النه ال يدفع ضريبة ومواطن ال يأخذ
الخدمة ألنه يدفع الضريبة ويدفع
حقها ...الوحدة الوطنية تكون عندما
نكون متساوين بحقوقنا وواجباتنا،
�س بالوحدة ال يحصل عندما
وال��م� ّ
ينتفض شعب ،ومطلوب أن يبقى
ينتفض ،قرارنا بالنزول إلى الشارع
ق��رار نهائي مهما حصل من حلول
وت��س��وي��ات ،ألنّ ه���ذا ال��ن��زول إل��ى
الشارع هو االنتقال من حالة اليأس
إلى حالة الرجاء ،هذه هي حياتنا
وم��س��ي��رت��ن��ا ،م��م��ن��وع كمسيحيين
مشرقيين أن نعيش باليأس ولن
نسمح أن يردنا أحد إلى االستسالم،
فاذا كنا مسالمين لسنا مستسلمين،
( )...هذا ق��رار نهائي ،نحن وإياكم
سنكمل فيه وسنتشارك مهما حصل
غدا ً والذي بعده ،ألنّ حقوقنا نريدها
كاملة».

الراعي مترئسا ً قداس األحد في الديمان
توجه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «إلى الجيش اللبناني
وإل��ى سائر األجهزة األمنية اللبنانية على اإلنجازات التي تحققها وعلى
التضحيات والجهود التي تبذلها في سبيل صون الحدود وحفظ األمن في
الداخل ،وتعقب اإلرهابيين والمجرمين الذين يهدّدون أمن المواطنين».
وق��ال في عظة ألقاها بعد ترؤسه ق��داس األح��د في الصرح البطريركي
في الديمان« :تتجه أفكارنا إلى األس��رى من العسكريين الذين بلغت مدة
احتجازهم السنة وهم يواجهون المصير المجهول ،فيما تتواصل معاناة
عائالتهم وأهلهم الذين ال يتردّدون حتى بتعريض سالمتهم للخطر من أجل
إلقاء ،ولو نظرة اطمئنان عليهم من قريب أو بعيد .وإننا نجدّد تضامننا معهم
في هذه المأساة العائلية ونك ّرر مطالبتنا بإخالء سبيلهم وهذا حقهم الطبيعي
الذي تضمنه شرعة حقوق اإلنسان».
وس��أل «القيمين اليوم على السلطة والعمل السياسي :أي خير عام
تؤمنون للشعب اللبناني ،وأي مستقبل ألجيالنا المقبلة ،وأنتم تتخاصمون
وتتراشقون التهم ،وتحجمون بالتالي عن انتخاب رئيس للبالد منذ سنة
وخمسة أشهر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،سواء بالمقاطعة أم بعدم
اتخاذ أي مبادرة فعلية تسهل إج��راء االنتخابات؟ وقد عطلتم المجلس
النيابي ،واليوم تنذرون بش ّل الحكومة ،وتسهلون انتشار الفساد والرشوة
في اإلدارات العامة ،وتكبلون القضاء ،وتستبيحون حرمة القوانين ،وتلوثون
لبنان الجميل بالنفايات؟
وختم الراعي« :ندعو ذوي اإلرادات الحسنة إلى وقفة ضمير معاً ،وحوار
عميق مشترك ال يستبعد أح��داً ،للتفكير جديا ً في البحث عن سبل إعادة
التوازن والشراكة الحقيقية بين جناحي لبنان المسيحي والمسلم ،انطالقا ً
من الميثاق الوطني وصيغته التطبيقية والدستور ،من أجل الخروج مما نحن
فيه من مأساة وطنية تفكك مقومات البالد وتعطل دوره ورسالته المنتظرين
منه في محيطه العربي ،وفي تعزيز قضايا السالم والعدالة وحقوق اإلنسان
على الضفة الشرقية من المتوسط».
وكان الكاردينال الراعي ترأس قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بلدة
قنات قضاء حدث الجبة ،عاونه فيه النائب البطريركي العام على الجبة
المطران مارون العمار وخادم الرعية الخوري فادي شمعون والخوري جاك
نقوال.

