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حمليات

ّ
زف الرفيق البطل غازي الذياب �شهيداً على محور مدينة دوما

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ طرح تر�شيح فرنجية تفرمل وتراجع من�سوب االختراق الجدّ ي

«القومي» :دماء ال�شهداء تر�سم
وتر�سخ وحدتها
م�ستقبل بالدنا
ّ

الحجار :موافقة �سالم على التحالف الإ�سالمي مبدئية
ّ
والقرار النهائي يعود �إلى مجل�س الوزراء �ضمن الأ�صول

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود ،الرفيق البطل غازي أحمد الذياب الذي
ارتقى شهيدا ً أثناء تأديته واجبه القومي.
والشهيد البطل من مواليد مدينة دوم��ا ،1995
انتمى إلى الحزب عام  ،2014واستشهد بتاريخ
 17كانون األول  2015على محور مدينة دوما في
مواجهة المجموعات اإلرهابية.
تميّز الرفيق البطل بالتزامه ومناقبيته وشجاعته
وإق��دام��ه .وإض��اف��ة إل��ى عمله الحزبي في مديرية
البطيحة المستقلة ،ش��ارك ضمن تشكيالت نسور
الزوبعة في العديد من المعارك ض ّد المجموعات
اإلرهابية المتطرفة.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي إذ يحيّي
بطولة وشجاعة ودماء الرفيق الشهيد غازي الذياب،
المضي
وك ّل شهداء الحزب والجيش والحلفاء ،يؤكد
ّ
في مسيرة الصراع والمقاومة بمواجهة اإلره��اب
واالحتالل ،دفاعا ً عن شعبنا وأمتنا.
وي��ؤك��د ال��ح��زب ،أنّ دم��اء الشهداء وتضحيات
وترسخ
األب��ط��ال ،هي التي ترسم مستقبل بالدنا
ّ
وحدتها في مواجهة مشاريع التقسيم والتفتيت،
وتنتصر لوحدة شعبنا وتصون عزته وكرامته.
تحية إلى الشهيد البطل الرفيق غ��ازي الذياب
وإلى ك ّل الشهداء الذي يدافعون عن الحق والوجود
والمصير ...والبقاء لألمة.

حوار روزانا ر ّمال
تحرير محمد حم ّية

مفو�ضية حماة في «القومي»
ت�شارك في ذكرى انطالقة الجبهة ال�شعبية
أكد مفوض مفوضية حماة التابعة لمنفذية حماة في
الحزب السوري القومي االجتماعي نزار صباغ ،أهمية
دور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقاومة العدو
اليهودي ،مستعرضا ً محطات نضالية مشتركة بين
الجبهة والحزب السوري القومي االجتماعي.
وقال صباغ :إنّ صراعنا ض ّد العدو اليهودي هو صراع
وجود ال صراع حدود ،ونحن مستم ّرون على نهج الصراع
ومتمسكون بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين ،وإجبار
األعداء على التسليم ألمتنا بحقها في الوجود والسيادة
على كامل أرضنا القومية.
وحيا صباغ الشهداء المقاومين على أرض فلسطين،
وك ّل شهدائنا الذين يواجهون االحتالل واإلرهاب.
ك�لام صباغ ج��اء خ�لال مشاركته على رأس وف��د من
مفوضية حماة في احتفال أقامته الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين بمدينة حماة بمناسبة ذكرى انطالقتها ،وحضره
عدد من المسؤولين الرسميين وشخصيات قيادية تمثل
فصائل المقاومة.
وتخللت االحتفال كلمات أشادت بدور الجبهة الشعبية
في مقاومة االحتالل.

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب
محمد الحجار أنّ «السعودية لم تفرض على
لبنان إدراجه ضمن التحالف اإلسالمي
لمكافحة اإلرهاب» ،موضحا ً أنّ موافقة رئيس
الحكومة تمام سالم مبدئية أما القرار النهائي
فيعود لمجلس الوزراء ضمن األصول ،مؤيدا ً
ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري،
بأنّ هذا األمر سيُبحث خالل جلسة مجلس
المخصصة لدرس ملف النفايات.
الوزراء
َّ
ودافع الحجار عن موقف سالم من التحالف،
مبديا ً أسفه إزاء الحملة اإلعالمية التي ُشنّت
عليه ،واضعا ً إياها في إطار التصويب على
المملكة السعودية وقيادتها لهذا التحالف.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء»
وقناة «توب نيوز» ،شدّد الحجار على أنّ
«المشاركة في التحالف تكون على مستوى
االستفادة من الخبرات األمنية والمعدات
واألسلحة والدعم الذي يمكن أن يقدّم
للجيش ،وليس كما قيل مشاركة الجيش في
القتال خارج لبنان».

وفي تراجع الفت في موقف تياره تجاه
مكافحة اإلرهاب ،رأى الحجار أنّ «لبنان لم
ينأ بنفسه عن اإلرهاب وال يزال يواجهه على
الحدود» ،موضحا ً أنّ «مفهوم النأي بالنفس
كما ورد في إعالن بعبدا هو تحييد لبنان عن
سياسة المحاور في المنطقة ،لكن ال يمكن
أن ينأى لبنان بنفسه عن مكافحة اإلرهاب بل
يجب أن يكون رأس حربة في ذلك».
وفي الملف الرئاسي ،أوضح الحجار أنّ
«ما قدّمه الحريري بخصوص ترشيح الوزير
سليمان فرنجية ليس مبادرة بل أفكار،
وعندما يعلنها رسميا ً تتح ّول إلى مبادرة»،
وأعرب عن اعتقاده بأنّ فريق  8آذار لم يوافق
على فرنجية ألنّ القرار اإليراني لم يأت بعد،
أي خالف بين المستقبل والقوات أو مع
نافيا ً ّ
أي طرف في  14آذار يصل ح ّد تهديد وحدة
 14آذار».
وإذ رأى أنّ «المستقبل دعم ترشيح
فرنجية حليف الرئيس بشار األسد إلنقاذ
البلد» ،كشف الحجار أنّ «الطرح قد تفرمل
وتراجع منسوب إحداث االختراق الجدي»،
معلنا ً «أنّ السعودية مستعدة أن تفصل
المسارات في المنطقة عن المسار اللبناني،

{ هل يجوز أن يوافق الرئيس ت ّمام سالم ،حتى ولو في إطار
إع�لان النيات ،على التحالف ال��ذي شكلته السعودية لمكافحة
اإلره����اب م��ن دون ال��ت��ش��اور م��ع ب��اق��ي ال��م��ك��ون��ات ف��ي مجلس
الوزراء؟

ـ نعم ّ
يحق له كرئيس للحكومة أن يوافق مبدئيا ً في ظ ّل األوضاع
التي يعاني منها لبنان والمنطقة ،وخصوصا ً في موضوع مكافحة
اإلره��اب الذي يضرب في المنطقة العربية واإلسالمية وأميركا
وأوروبا ويسيء إلى صورة العرب والمسلمين والدين اإلسالمي
وأصبح العنوان الذي وافق عليه سالم من الناحية المبدئية هو
إعالن مه ّم جدا ً للبنانيين ،أوال ً ألنّ لبنان في مواجهة مع اإلرهاب
والجيش اللبناني يواجه يوميا ً المجموعات المسلحة على الحدود،
ثانيا ً الجميع يعلم أنّ الحكومة ال تجتمع بسبب تعطيل فريق معيّن
عمل مجلس ال��وزراء .وبالتالي هذا األمر ُيبتّ سلبا ً أو إيجابا ً في
مجلس الوزراء وفي غيابه سيأخذ وقتاً ،فوافق سالم مبدئياً .ثالثاً،
سالم هو المتحدث باسم الحكومة لكنّ هذا ال يعني أنّ على الحكومة
أن تتقيّد ببعض األم��ور اإلجرائية التي تفرضها الموافقة على
التحالف .رابعاً ،عندما يوافق رئيس الحكومة على أمر منصوص
عليه في البيان الوزاري ال يمكن أن نتهمه بأنه خرج عن األصول،
خامساً ،قال سالم إن موقفه مبدئي واألمر س ُيبتّ سلبا ً أو إيجابا ً في
مجلس الوزراء وهذا موقف الرئيس نبيه بري أيضاً ،ونأسف لهذه
الحملة اإلعالمية التي ُش َّنت على الرئيس سالم والتي أظهرت أنّ
المشكلة هي بقيادة المملكة السعودية لهذا التحالف.

{ لك ّن السعودية تعاطت مع موقف سالم على أنه موافقة
وأدرجت لبنان ضمن الئحة الدول المشاركة على أساس الموافقة
المبدئية .هل التعامل السعودي مع لبنان يحترم السيادة؟ أم ظهر
وكأنّ لبنان حصة للسعودية؟ هذا لم يزعج  8آذار فقط بل أزعج
أطرافا ً مسيحية داخل  14آذار أيضاً.

صباغ يلقي كلمته

ـ األمر يُناقش داخل مجلس الوزراء وتوضع اإليجابيات وما يراه
البعض سلبيات ويتخذ القرار .السعودية لم تفرض على لبنان،
الهدف من االعتراض هو التصويب على السعودية .الرئيس بري
قال إنه يمكن بحث األمر في جلسة مجلس الوزراء إنْ حصلت لبحث
ملف النفايات ويتخذ القرار ،لذلك نتمنى أن يعود مجلس الوزراء
إلى العمل ،ألنّ تعطيله يثير المشاكل ويرت ّد سلبا ً على اللبنانيين
والوطن ،فليبحث هذا األمر داخل مجلس الوزراء الذي يض ّم القوى
السياسية كافة.

{ لنتحدث في مفهوم التحالف؟ هل المطلوب أن يترك الجيش
عرسال ويقاتل في الرقة؟

ـ بالتأكيد ال ،وقد أوضح رئيس الحكومة ذلك .المشاركة في
التحالف تكون على مستوى االستفادة من الخبرات األمنية
والمعدات واألسلحة والدعم الذي يمكن أن يقدّم للجيش كما فعلت
السعودية التي أرسلت الهبات إلى الجيش .المشاركة هدفها
حماية الحدود الشمالية والشرقية ض ّد اإلرهاب ،وتوفر اإلمكانات
التي يقدّمها هذا التحالف لألجهزة األمنية لفكفكة الخاليا اإلرهابية
في لبنان.

{ هل سينتقل لبنان بعد مشاركته في هذا التحالف من مرحلة
النأي بالنفس إلى مرحلة جديدة؟

ـ السعودية طلبت من سالم أن يشترك لبنان في التحالف بصفته
رئيسا ً لمجلس الوزراء في ظ ّل غياب رئيس الجمهورية الذي ال تزال
إيران وحلفاؤها يعطلون انتخابه ،لكنّ موافقة سالم مبدئية والقرار
يعود لمجلس الوزراء ضمن األصول.

ـ ك ّل شخص يحمل سالحا ً خارج الشرعية هو سالح إرهابي
كما يقول القانون اللبناني .نحن لم نقل إنّ حزب الله إرهابي ،وال
نزال على موقفنا كما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي عمل
مع الفرنسيين لمنع وضع حزب الله على الئحة اإلره��اب .حزب
الله لديه مشاكل مع السعودية وكثير من الشعوب العربية ،ألنه
ارتضى أن يكون فصيالً إيرانيا ً يعمل لمصلحة إيران ،ولديه خاليا

{ السعودية قالت إنّ مكافحة اإلرهاب لن تقتصر على قتال
«داع��ش» والسعودية تصنِّف حزب الله كتنظيم إرهابي ويمكن
أن تقصف الحزب ال��ذي هو شريك لكم في البلد ،م��اذا سيكون
موقفكم حينها؟

يكفل ح ّق ك ّل أفراد الشعب السوري ويحافظ
على الدولة السورية والجيش العربي
السوري ،لكن ليس على قاعدة بقاء الرئيس
األسد.
نص الحوار كامالً
وفي ما يلي ّ

عسكرية في الكويت وفي البحرين واليمن.

{ بعد  4سنوات من األزم��ة السورية ،أال تعتقد أنّ مشاركة
حزب الله في الحرب على اإلرهاب أبعدت عن لبنان كارثة كبيرة؟

ـ ّ
حق الدفاع عن النفس مقدّس ،لكن على حزب الله أن يقتنع بدور
الجيش وتعزيز قدرته ،الجيش يقوم بما يراه مناسبا ً على الحدود
و ُمغطى بالقرار السياسي من مجلس الوزراء ،لكنّ البعض أراد أن
يستخدم الجيش لتدمير عرسال والمدنيين في عرسال .يجب أن
ننضوي جميعا ً ضمن القرار والقيادة الشرعية ووضع اإلمكانات
ضمن الجيش ،ويجب االتفاق على االستراتيجية الدفاعية في
مؤتمر الحوار وتعزيز الوحدة الداخلية والوطنية.

{ هل صحيح أنّ العالقة بين «القوات» و«المستقبل» ليست
جيدة بعد مبادرة الحريري ،فاالجتماع األخير أعلن في اإلعالم
أنه إيجابي في حين نقلت مصادر أنّ أحد القواتيين قال إنّ ما ُكسر
قد ُكسر؟

ـ ما قدّمه الحريري ليس مبادرة بل أفكار ،وعندما يعلنها رسميا ً
تتح ّول إلى مبادرة .فريق  8آذار لم يوافق على الوزير سليمان
فرنجية ألنّ القرار اإليراني لم يأت بعد .هناك اختالف في وجهات
النظر بين «المستقبل» و»القوات» ومكونات أخرى في  14آذار ،لكنّ
ذلك لم يصل إلى خالف يهدّد وحدتها ،فيما نشهد خالفا ً جديا ً بين
العماد عون والوزير فرنجية على خلفية ترشيح األخير الذي كان
من الممكن أن يت ّم انتخابه لو وافقت عليه قوى  8آذار.

{ لماذا لم ُيعلن الحريري رسميا ً ترشيح فرنجية ولماذا
ال يت ّم االتفاق على السلة الكاملة؟ المشكلة في البلد ليست فقط
على رئيس الجمهورية بل على رئيس الحكومة وقانون االنتخاب
وغيرها من الملفات؟

ـ غياب رئيس الجمهورية أدّى إلى تعطيل ك ّل المؤسسات .يجب
أن يتوقف التعطيل الذي مارسه حزب الله والتيار الوطني الحر.
فرنجية مرشح وأعلنا استعدادنا أن نؤيد ترشيحه وننهي التعطيل
والحقا ً نناقش األمور األخرى .هناك لجنة لبحث قانون االنتخاب
تجتمع في المجلس النيابي ووضعنا القانون المختلط القائم على
النسبية واألكثرية ووقعنا عليه مع «القوات» و»االشتراكي» ،لكنّ
إقرار أيّ قانون أو إصداره ال يجوز في غياب رئيس الجمهورية.

{ لماذا فكر الحريري بفرنجية؟ لو كنتم أقوياء على المستوى
اإلقليمي لكنتم رشحتم رئيسا ًمن خطكم السياسي ،بينما فرنجية
صديق للرئيس األسد؟ هل تريدون التق ّرب من األسد؟ وهل هذا
الطرح سعودي؟

ـ هذا يظهر مدى استعدادنا إلنقاذ البلد ،لكن يبدو أنّ الطرح قد
تفرمل وتراجع منسوب إحداث اختراق جدي .الطرح بدأ محليا ً
في األساس وتلقى دعما ً أوروبيا ً وأميركيا ً وسعودياً ،لكنّ إيران
لم توافق .السعودية مستعدة أن تفصل المسارات في المنطقة عن
المسار اللبناني لكنّ إيران ،التي ال نعتبرها دولة عدوة ،مشكلتنا
معها أنها تريد إمساك ورقة الرئاسة لتبيع وتشتري بها في بازار
المنطقة .أما عن موقفنا من األزمة السورية ،فنحن نتمنى أن تنتهي،
ونعتبر أنّ الشعب السوري شعب شقيق والدولة السورية شقيقة،
ويجب التوصل إلى ح ّل سياسي يكفل ّ
حق ك ّل أفراد الشعب السوري
ويحافظ على الدولة السورية والجيش العربي السوري ،لكن ليس
على قاعدة بقاء الرئيس بشار األسد.

كرم �إعالميي البقاع و�أنار َم ْع َلم �سيدة زحلة
َّ

منفذية القلمون في «القومي»
تنظم ور�شة عمل �إدارية

نكد :لو�ضع ملفَّي الكهرباء والمياه على طاولة الحوار

نكد يلقي كلمته

زحلة ـ أحمد موسى

جانب من الحضور
أقامت منفذية القلمون في الحزب
السوري القومي االجتماعي ورشة
عمل لتأهيل الكوادر اﻹداري��ة على
مدى ثالثة أيام في مكتب المنفذية
بمدينة القطيفة ،ب��إش��راف عمدة
التنمية اإلدارية في الحزب .وشارك

«الم�ستقبل» دعم تر�شيح
فرنجية حليف الأ�سد
لإنقاذ البلد وال�سعودية
م�ستعدة لف�صل لبنان
عن م�سارات المنطقة

ـ السعودية دولة كبرى في اإلقليم ودولة عربية شقيقة وعانت
من اإلرهاب أكثر من غيرها وهي أول من بدأ الحرب على اإلرهاب
سابقاً ،وأول من واجه تنظيم القاعدة .السعودية مشكورة على
ما قامت به ومؤيدة من قبل فريق كبير من اللبنانيين وذلك لحفظ
ّ
الحق العربي في وجه من يريد أن ينتزع هذا الحق من أيدي العرب
ويبسط نفوذه على المنطقة العربية تحت شعارات مختلفة،
أي المشروع اإليراني والفارسي .أما اعتراض بعض من فريقنا
السياسي فيختلف عن اعتراض أخصامنا .فريقنا اعترض انطالقا ً
من اعتبارات طائفية ،إذ ال يريد إدخال لبنان في تحالف إسالمي
قبل أن يتراجع عن موقفه ،وال سيما حزب الكتائب ،الذي قال إنّ
القرار يعود لمجلس الوزراء.

{ أال يتناقض هذا األمر مع سياسة النأي بالنفس التي يتبعها
لبنان تجاه أزمات المنطقة؟

في الورشة مجموعة من القوميين
االجتماعيين من مديريات صيدنايا،
النبك ،والقطيفة ،وحضرها منفذ عام
القلمون زينون األحمر وأعضاء هيئة
المنفذية.
ت��خ��ل��ل��ت ال���ورش���ة م��ح��اض��رات

لك ّن إيران تريد إمساك ورقة الرئاسة لتبيع
وتشتري بها في بازار المنطقة».
أما في الشأن السوري ،فوصف الحجار
الشعب السوري بالشقيق والدولة السورية
بالشقيقة ،ودعا إلى التوصل إلى ح ّل سياسي

ـ في حال موافقة مجلس الوزراء على المشاركة ،أتمنى أن تتوفر
للبنان القدرات واإلمكانات الالزمة لكي يستطيع حماية حدوده.
لبنان لم ينأ بنفسه عن اإلرهاب بل يواجهه على الحدود ،والنأي
بالنفس مفهومه كما ورد في إعالن بعبدا تحييد لبنان عن سياسة
المحاور في المنطقة ،لكنّ لبنان يعاني من اإلرهاب وال يمكنه النأي
بالنفس ،بل يجب أن يكون رأس حربة في مكافحة اإلرهاب .األه ّم
هو وحدتنا الداخلية والوطنية وإفشال المخططات اإلرهابية التي
تريد التفريق بيينا ،كلبنانيين وكعرب ،وااللتفاف حول المشترك
وهو الدولة بمؤسساتها الشرعية والدستورية .حزب الله يحارب
اليوم لدعم النظام في سورية ،ويجب أن يضع السالح تحت إمرة
الدولة.

{ ل��و ك��ان��ت بريطانيا ه��ي ال��ت��ي أدرج���ت لبنان ف��ي تحالف
لمكافحة اإلره���اب ،هل كنتم ستوافقون؟ علما ً ب��أنّ لبنان ليس
الوحيد الذي اعترض ،بل هناك دول فوجئت باألمر كباكستان
وإندونيسيا وأخرى رفضت كسلطة ُعمان؟

مقدم الحضور خالل االحتفال

الحجار متحدثا ً إلى الزميلة رمال

تفاعلية قدّمها ك� ّل من وكيل عميد
ال��ت��ن��م��ي��ة اﻹداري�����ة إي����اد ع��وي��ك��ة،
ون��ام��وس ال��ع��م��دة محمد ص��ال��ح،
وع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ق��وم��ي ظافر
ي��ازج��ي ،وت��ن��اول��ت ال��م��ح��اض��رات
التعريف بالعمل اإلداري وأهميته.

كرم رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة
المهندس أسعد نكد إعالميي البقاع وزحلة خالل
حفل عشاء أقامه على شرفهم في حضور عدد من
مراسلي الوسائل اإلعالمية في البقاع ورؤساء
تحرير الصحف المحلية في زحلة.
وتحدث نكد قائالً« :أحببت خالل هذا العشاء
أن أكرم جهودكم ووقوفكم إلى جانب شركتنا في
ك ّل مراحلها وصوال ً إلى نجاحها .لقد استطعنا أن
نتحمل المسؤولية في ظ ّل الظروف االقتصادية
الصعبة التي يمر بها لبنان عموما ً والبقاع
خصوصا ً وأن ننشىء معمالً من  60ميغاواط
كما استطعنا تحقيق الحلم ال��ذي أطلقناه منذ

إنارة َمعلَم سيدة زحلة

اإلعالميون خالل العشاء التكريمي
حوالي عشرة أشهر أال وهو كهرباء  24على ،24
وبفولتاج صحيح وبفاتورة أوفر بـ  30في المئة
من فاتورة الشركة والمولدات ،ولم نفرق بين أي
طائفة أو أي حزب ،فأم ّنا الكهرباء للجميع من دون
تفرقة وبجباية معدلها مئة في المئة ،فمشتركونا
ص��ادق��ون ول��م يتالعبوا يوما ً ب��ال��ع��دادات ولم
يقوموا بالتعليق وال بسرقة الكهرباء وألجل ذلك
هم يستحقون أن ينعموا بكهرباء  24على .»24
وأض����اف« :ك��م��ا ي��ت��م ي��وض��ع م��ل��ف رئ��اس��ة
الجمهورية على طاولة الحوار ،يجب أن يوضع
ملف الكهرباء والمياه أيضاً ،ألنهما من األمور
الحياتية واألساسية ،تماما ً كملف النفايات.
وعلى المسؤولين إي�لاء ال��وض��ع االقتصادي
األهمية القصوى لكي نستطيع البقاء والعيش في

لبنان».
من جهة أخ��رى ،أن��ار نكد مقام سيدة زحلة
والبقاع لمناسبة األعياد ،برعاية المطران عصام
يوحنا درويش .وتميزت اإلنارة هذا العام بأحدث
ما توصل إليه عالم الضوئيات على غرار إنارة
برج إيفل في باريس.
قص الشريط ،تحدث نكد شاكرا ً المطران
بعد ّ
درويش وسائراألساقفة «لوجودهم إلى جانب
شركة كهرباء زحلة».
وتوجه إلى «ك ّل شخص لديه مشكلة بالنسبة
لشركة زحلة بالقول« :نحن م��وج��ودون في
مكاتبنا  24/24ساعة ،وبالتالي ك ّل شخص
يجد نفسه ال مصلحة له بمشروع إنتاج الكهرباء
يستطيع الحصول على الكهرباء كما كانت عليه

في العام الماضي».
وشكر «المجتمع المدني في البقاع وزحلة،
الذي وقف إلى جانبنا في معركة إنتاج التيار
الكهربائي ،لتحقيق حلم ك ّل بقاعي ،حيث باتت
المناطق اللبنانية كافة تحسد مدينة زحلة
وجوارها لتوفر الكهرباء فيها  .»24/24كما شكر
مطارنة زحلة على مساعدتهم في تحقيق هذا
الحلم.
هنأ المطران دروي��ش ،من جهته ،الزحليين
والبقاعيين باألعياد ،واع���دا ً بـ«البقاء معهم
الستكمال ك� ّل المشاريع المنوي تحقيقها في
زحلة ،وال سيما مشروع مستشفى تلشيحا».
ونوه بجهود المهندس نكد ،متمنيا ً «المزيد من
األمن والسالم لزحلة والبقاع ولبنان».

