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حزب اهلل والرئا�سة� :أحرجوه باللبننة ليخرجوا منها

حرب التحرير القومية
قبيل اللحظة ال�صفر..
*

هاني الحلبي

ارتقى عميد المح َّررين المقاوم سمير القنطار شهيداً ،بغارة
«إسرائيلية» غ��ادرة في حي الحمصي في مدينة جرمانا السورية
المقاومة ،التي قدّمت خالل سنوات الدفاع المقدّس عن ترابها وأهلها
أكثر من  1300شهيد وما زالت تقدّم يوميا ً ولم يت ّم اختراق خطوط
دفاعها رغم القصف شبه اليومي منذ سنوات ،فارتفعت أسماء شهدائها
على لوحات رخامية في شوارعها وتقاطعات طرقها بعض وفاء لهم.
تض ّمخ تراب جرمانا بدم طاهر مكثف وشفاف يع ّمده من مدينة
سورية أصيلة حقيقية جامعة لحوالى مليون وثالثمئة الف مواطن
س��وري ،من المحافظات السورية كافة في ائتالف حب وألفة إلى
مدينة مشرقية سورية ،بعد احتضانها العراقيين سنوات عشرا ً
والفلسطينيين على مدخلها الغربي عقودا ً من الزمان ..لم ِ
يكف مج َد
عطائها ألقا ً حتى ت ّوجها د ُم سمير القنطار معراجا ً إلى السماء من حي
ّ
يخط جلجلة التحرير القومي القريب.
الحمصي ،فالقدس
أتكون مجزرة جرمانا الجديدة ناقوس التحرير المقبل ،بدء زالزل
التحرير من الجوالن ،فينطلق الر ّد الحاسم على الجليل الذي التزمه
سيد المقاومة في خطابه األخير ،نقالً حرفيا ً عن خطابه منذ سنة؟
لماذا الجوالن ،اآلن؟
فالجوالن ،قبيل خطط «إسرائيلية» أميركية قريبة ،ترفدها أنشطة
عسكرية «عربية  -إسالمية» تحت غطاء ما يُسمى «حلف إسالمي ض ّد
اإلرهاب» ،يتجه فيه العدو إلى تكريس احتالله للجوالن بربطه بشكل
محكم مع إعادة تشكيل لواء عسكري يتولى «الدفاع الصاروخي عن
جبهة الجوالن ومزارع شبعا» ،مع إعادة تأهيل للمناطق الحدودية
ليسهل كشف التسلل والهجوم عبرها إن كان أي تقدم من فوق األرض
وليس عبر أنفاق! وذكرت مصادر عدة واسعة االطالع أنّ العدو يُع ّد
لخطط تنقيب عن النفط والغاز في الجوالن الذي تحتوي أرضه على
ثروة غنية بالمواد الخام ،وإعالن تلزيم استخراجها لشركات دولية،
وال يمكن أن تنجح خططه مع احتمال قيام مقاومة ناشطة بدأت ُن ُذرها
بالتبشير القريب.
وما أعدّه الشهيد القنطار في الجوالن ،ورفاقه من قادة المقاومة
الوطنية في الجوالن ،مماثل لما أع �دّه الشهيد القائد الحاج عماد
مغنية في جنوب لبنان ،بحيث كانت عملية االغتيال المشؤومة في
جرمانا محاولة لتعطيل تلك الخطط التي أخذت طريقها إلى التنفيذ
منذ سنوات وقاربت أكلها اإلثمار! فغياب القائد المقاوم سمير القنطار
ّ
يعطل تلك الخطط التي
جسدا ً والقائد المقاوم فرحان شعالن ال
ّ
وتخطت مرحلة أن يتحكم بها غياب قائد فرد او اكثر ،أو
تمأسست
حضوره!
التجسسية واألمنية والعسكرية
وتمس الحاجة لردع األنشطة
ّ
ّ
الصهيونية واإلرهابية في جنوب سورية ،وبخاصة في محيط دمشق
الجنوبي.
وينبغي التركيز على اعتبار الجوالن أولوية استراتيجية للردّ ،أوال ً
لموقعه الجغرافي ولخطورة السيطرة عليه من قوة معادية أو إرهابية
تضع جنوب دمشق تحت التهديد باستمرار ،وكذلك لتحرير شريط
فصل القوات وحتى المنطقة المحتلة من أي وجود إرهابي ،والستعادة
الشريحة البشرية الوطنية الدرزية إلى المقاومة في لبنان وفلسطين
وسورية .وهذه االستعادة ضرورة وربح وازن للمقاومة وإنقاذ ألهلنا
في مناطق  48الفلسطينية من التهجير القريب ،في ما لو نجحت خطط
العدو في إعالن دولة يهودية صرفة وتطبيقها؛ فالمواجهة قريبة
واستئخارها ،إن استكمل اإلعداد التقني والميداني لها ،لم يعد حكيماً،
فنحن نزداد تفككا ً بالفتن بينما يزداد العدو تأليالً
وتحصناً!
ّ
ويجب تأكيد أنّ الجبهة الجنوبية في سورية ليست خاصرة
رخوة خالل الحرب على سورية وال بعدها ،وكذلك لم تكن قبلها ،رغم
استطالة فترة وقف إطالق النار بين سورية والعدو ،حتى غدا وقف
النار هذا «تهمة» ليست دقيقة للدولة السورية!
وأيّ ر ّد من لبنان على اغتيال الشهيد القنطار ،يضع لبنان ومن
اللحظة األولى عرضة لخطر الحرب والدمار بعد هدوء تسع سنوات،
بينما االعتداء حصل في سورية وينبغي نسف خطط العدو التي
استق ّرت عقودا ً في الجوالن ،أنها قاربت السقوط إن لم يكن ممكنا ً
إسقاطها في معركة طويلة حالياً!
أما أن ي��ر ّد العدو «اإلسرائيلي» في لبنان على ر ّد المقاومة في
يوحد
الجوالن على استشهاد القنطار ،فذاك ربح سياسي مضاعفّ ،
الجبهة الداخلية اللبنانية ويؤكد لعميان السياسة الرسمية في لبنان
من أبواق أميركا وأعوانها العرب أنّ «جارتهم» الجنوبية «إسرائيل»،
واعجباه ،هي المعتدي!
وإطالق الر ّد من الجوالن تأكيد على وحدة الجبهات المقاومة ،من
الناقورة إلى اليرموك ،حتى يأتي وقت ليس ببعيد فتمت ّد جبهاتنا إلى
العقبة األردنية فسيناء المصادرة باإلرهاب حالياً.
حرب التحرير القومية دقت ساعتها ،فشكرا ً لدمك يا سمير يقرع
نواقيس العودة من مآذن الوحدة في دمشق وبيروت!

* ناشر موقع حرمون
www.haramoon.org@gmail.com

�سالم :لتعزيز ال�صمود
في هذه الظروف ال�صعبة

سالم والراعي خالل لقائهما في بكركي

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة تمام سالم الحرص على انتخاب رئيس جديد
للجمهورية« ،تعزيزا ً لصمود نحن بحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة
التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان».
وكان سالم زار أمس ،في إطار جولته على القيادات الروحية للتهنئة
باألعياد ،البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في الصرح
البطريركي في بكركي ،يرافقه وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لتهنئته باألعياد ،وك��ان في استقباله البطريرك الراعي والكاردينال
نصرالله صفير .ثم عقدت خلوة بين البطريرك الراعي والرئيس سالم الذي
قال بعد اللقاء« :الزيارة اليوم لغبطته تأتي بشكل طبيعي في ظ ّل ووسط
أجواء األعياد المجيدة التي يحاول ك ّل اللبنانيين من خاللها ،االلتقاء حول
ما نصبو إليه جميعا ً من وحدة وطنية يعززها ما سمعته اليوم من غبطة
البطريرك من حرصه الدائم على تعزيز المسار الوطني».
أضاف« :هذه الدار الكريمة وهذا الصرح البطريرك له المكانة والموقع
التاريخي الكبير في لبنان ،نعتز ونشتد به ونتواصل معه في مناسبات
األعياد وغيرها ،ألننا في بلدنا لبنان نحرص جميعا ً على أن تكون ك ّل
الطوائف وك ّل مسؤولي هذه الطوائف وك ّل قياداتها وك ّل المواطنين التابعين
لهذه الطوائف على وئام ومحبة وتواصل ،تعزيزا ً لصمود نحن بحاجة إليه
في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان».
وردا ً على سؤال حول مصير مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية،
أجاب سالم« :سمعنا كالما ً مؤثرا ً وواعيا ً على لسان غبطته في رسالة
الميالد ونأمل أن يأخذ هذا الكالم والتوجيه م��داه عند الجميع ،ونحن
نتعاطف معه فيه إلعرابه عن الحرص على إبقاء هذه الفرصة وهذه
المبادرة لنتمكن من تحقيق ما أدعو إليه دائما ً وال أف�وِّت مناسبة وهو
تمسكنا جميعا ً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ُّ
كما زار سالم متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم األرثوذكس
المطران الياس عوده .وقال« :زيارتي اليوم لهذه الدار البيروتية الوطنية،
العريقة في عالقاتها مع كل أهل المدينة ،وما تمثله بشخص صاحبها
وسيدها صديقنا العزيز المطران الياس عوده ،في ظل هذه األعياد الكريمة،
من عيد المولد النبوي الشريف إلى عيد مولد السيد المسيح إلى رأس
السنة ،هي لتأكيد تضامن وتواصل جميع اللبنانيين بما نتمناه جميعا ً من
وحدة وطنية تصون وتحصن وتحافظ على بلدنا الحبيب لبنان».

 روزانا ر ّمال
تحدّث األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مرارا ً
عن عبثية انتظار التطورات الخارجية من أجل التوصل إلى
اتفاق لبناني داخلي على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية ،ألنّ
هذا األمر ال يشغل القوى اإلقليمية حالياً ،وهذا ما بدا واقعاً.
لكن م�ح��اوالت التعويل على نجاح داخ�ل��ي لالستحقاق
الرئاسي ،ولو جاءت على لسان السيّد نصرالله أو أجواء حزب
الله ال تبدو حتى الساعة مفهومة أو واضحة المعالم ،وتحديدا ً
بعد تجربة طرح ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية للرئاسة ،ألنّ ترشيحه حمل في طياته تفسيرين؛
أولهما ،أنه لم يكن الرئيس األسبق سعد الحريري ليرشح
فرنجية لوال أنّ المتغيّرات اإلقليمية تدور في فلك المصلحة
اإليرانية – السورية ،وإال لكان قد تمسك بمرشح لفريق 14
آذار من دون أن يضطر إلع��ادة تجربة الرئيس العماد اميل
لحود .ومن هنا يأتي السؤال عن مدى اطمئنان الحريري،
أو بمعنى آخر من أين استحصل الحريري على ما يطمئنه
لجهة التالقي بين فرنجية ومشروعه الخاص وعداوته مع
النظام السوري الذي يستحيل أن يتوازى مع تاريخ فرنجية
وصداقته األخ��وي��ة م��ع الرئيس ال�س��وري بشار األس��د؟ ما
هي الضمانات التي جعلت من الخصم اللدود سياسياً ،وهو
فرنجية ،االسم األوفر حظا ً لدى الحريري؟
ً
الالفت أنّ فرنجية وهو ال��ذي كان وزي��را للداخلية عندما
ت� ّم اغتيال الرئيس رفيق الحريري لحق به سيل من التهم
المباشرة بالتو ّرط مع النظام األمني اللبناني ـ السوري ،ومن
هنا يأتي الجواب الواضح بقوة اسم فرنجية النابع من قوة
حلف بر ّمته.

التفسير اآلخ��ر لترشيح فرنجية هو التفسير االنتخابي
الداخلي المحض ،وهو الذي يرتكز على نيات لكسر فرضية
أن يكون في لبنان زعيم مسيحي عصامي قادم من المؤسسة
العسكرية استطاع أن يستحوذ على شعبية كبيرة تمت ّد على
أي أنه ليس زعيما ً مناطقيا ً
كامل البقعة الجغرافية في لبنانّ ،
يم ّر مرورا ً عاديا ً على الجمهورية اللبنانية ،أو اسما ً توافقيا ً
ال يقدّم لسجل المسيحيين الكثير ،وبالتالي ف��إنّ الحساب
الداخلي ال��ذي يخشاه الالعبون السياسيون هو انتخابات
تحجم حضورهم وترفع من حظوظ إعالن رئيس الجمهورية،
ّ
العماد المقصود هنا العماد ميشال عون رئيسا ًبشرعية كاملة
وزعامة واسعة وفرصة يتعزّز فيها تياره أكثر .وهذا بطبيعة
الحال يشكل خطرا ً على حيثية النائب وليد جنبالط والرئيس
سعد الحريري معا ً في حساب الكتل.
تجربة ترشيح فرنجية واالنتظار الذي دخله لبنان اليوم
تؤكد أنّ لبننة االستحقاق ليست واردة اليوم ،وب��ات يمكن
الحديث عن نقض هذه النظرية ،حتى ولو كان ترشيح فرنجية،
حسب المعلومات ،هو فكرة ولدت داخليا ً عبر بعض األقطاب
وت ّم دعمها خارجيا ً سعوديا ً وفرنسيا وأميركياً ،وحتى ولو
كانت مساعي حزب الله بإقناع اللبنانيين عبر تحفيزهم بأنّ
الملفات اإلقليمية أو التسويات المقبلة لن تضع لبنان على سلّم
أولويات أطروحاتهم من أجل أن تنجح المساعي المحلية ،فإنّ
الكرة التي أصبحت اليوم في ملعب حزب الله تقول غير ذلك
فوق السيناريو المتداول اليوم ،فإن حزب الله الذي يرى في
ترشيح فرنجية بداية اعتراف ب��وزن فريق  8آذار وحلفائه
إقليمياً ،وتقبّل فكرة أن يكون المرشح منه ،فإنّ المزيد من
الصبر سيؤدّي إلى القبول بالعماد ميشال عون ،وهنا فإنّ
تفسر إال انتظارا ً النكشاف معالم األزمة
ترجمة هذا الصبر ال ّ
السورية ومصير الرئيس األسد في المرحلة المقبلة.

بري يبحث التطورات مع زواره ويتلقى برقية من نظيره ال�صيني

جزم وزير سابق بأنّ
رئاسة الجمهورية
قد ُحسمت ألحد
مرشح ْي  8آذار ،العماد
َ
ميشال عون أو النائب
سليمان فرنجية ،وأنّ
الحوار اآلن هو على
السلة المتكاملة التي
تح ّدث عنها السيّد
حسن نصرالله،
وأول بنودها قانون
االنتخاب الذي ال ب ّد أن
يأتي بصيغة عصرية
وحديثة تحقق بالدرجة
األولى صحة التمثيل
وعدالته ،وتسمح
بدرجة موازية بتطوير
النظام السياسي
وتحرير اللبنانيين من
أسر النظام الطائفي
والمذهبي الذي لم
يجلب لهم إال الخراب...

لبننة االستحقاق الرئاسي في لبنان باتت مستحيلة ،فإذا
صح أنّ انتظار حزب الله اليوم هو حساب خارجي ،فماذا يمكن
ّ
أن يترك للفريق اآلخر من هذا القبيل ،من هنا فإنّ الوقوف عند
هذه الحقيقة اليوم هو أمر صحي ،ربما يمكن تفسيره بشكل
أدق ،واالستفادة منه من ناحية أنّ حزب الله الذي استطاع أن
يفرض مرشحا ًرئاسيا ًمثل فرنجية عند ذهنية الخصوم قادر
أن يستثمر فرص الخارج لتحسين شروطه وليس لالطمئنان
على هوية الرئيس المقبل ،فهو استطاع أن يقطع الطريق عن
أي تراجع لفريق الحريري من طرح مرشح من  8آذار أي أن
هوية الرئيس السياسية ُحسمت.
ينتظر لبنان اذاً ،بدخول السنة الجديدة تطورات الوضع في
سورية ،كي يحسم توجه العملية السياسية في البالد حتى
يكاد يضاف دليل جديد عن استحالة فصل الملف اللبناني
عن الملف السوري مهما ح��اول األفرقاء اإليحاء بأن هناك
فرصة داخلية يجب استغاللها ،فاألفرقاء السياسيون اليوم
ينتظرون الحسم السوري من اجل اإلعالن عن ترشيح احد
المرشحين رسمياً ،فإنّ اللبنانيين ينتظرون ربما هذا الحسم
من اجل سلة شاملة تشمل قانون انتخاب يعني الكثير للبننة
الرئاسة.
س ّميت التسوية
يقول العارفون إنّ بين صنّاع الطبخة التي ُ
الرئاسية َمن يعرف حزب الله عن كثب ،فقال لهم أحرجوه
باللبننة فإن قبلها فزنا وإن خسرنا أخذناه خارجها ،فانطلقوا
من الحسابات اإلقليمية وتقدّموا تحت عنوان اللبننة بترشيح
يلبّي المرحلة اإلقليمية للمقاومة وسورية وته ّربوا من البعد
اللبناني للرئاسى ال��ذي تمثله السلة ،وإال ل��و قبلوا السلة
لتشارك معهم ف��ي اللبننة ،فاضطر إل��ى قبول ال�ع��ودة إلى
الرئاسة كمسار إقليمي قائم على االنتظار ،لعلهم أحرجوه بها
ليخرجوا هم منها ويتركوها لمن يصنع عندهم القرار...

اعتذر عن عدم تق ّبل التهاني بمنا�سبة الأعياد

�أبو فاعور :لإنجاز المبادرة الرئا�سية في �أ�سرع وقت حردان :بالن�ضال والمقاومة والت�ضحيات وال�شهداء
ننقذ بالدنا من االحتالل والإرهاب والطائفية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة
أمس ،وزير الصحة وائل أبو فاعور في حضور وزير المال
علي حسن خليل.
وقال أبو فاعور بعد اللقاء« :تشرفت بلقاء دولة الرئيس،
وطبعا ً الرأي متفق بين الرئيس بري والنائب وليد جنبالط
ح��ول ض���رورة أن يستمر العمل ،ب��م��وازاة االت��ص��االت
السياسية ،إلنجاز المبادرة الرئاسية التي تتمحور حول
انتخاب سليمان فرنجية رئيسا ً للجمهورية ،في أسرع
وقت ممكن».
وأضاف« :يجب أن يكون هناك تفعيل لعمل مؤسسات
مجلس ال��وزراء والمجلس النيابي ،وهذه المبادرة كان
سبق وتحدث حولها الرئيس بري في الحوار وطرحها مع
دولة الرئيس سالم .ويجب على القوى السياسية أن تتجه
نحو تفعيل عمل مجلس ال��وزراء دون الوقوف أمام أية
مبررات» .وتابع« :حصل جدال سياسي سابق حول عدد

من القضايا التعيينات االمنية أو غيرها ،وهذا األمر مضى
وانقضى ،وبالتالي يجب أن يكون هناك بعد األعياد اتجاه
لعقد جلسات لمجلس الوزراء ،وجلسات للمجلس النيابي
لكي تفعل المؤسسات ولكي يتوقف التعطيل الذي تعاني
منه كل مؤسسات الدولة والذي بات ينعكس بشكل كبير
على حياة كل المواطنين اللبنانيين».
وأوضح أبو فاعور أنه جرى خالل االجتماع مع الرئيس
بري وحسن خليل التطرق إلى «مستحقات المستشفيات»،
مشيرا ً إلى أنه «ت ّم دفع ك ّل المستحقات».
ومن زوار عين التينة :وزير االتصاالت بطرس حرب،
الوزير السابق فريج صبونجيان ،ونائب رئيس «واين
يونيفيرستي» الدكتور أحمد عز الدين.
من جهة أخ��رى ،تلقى ب��ري برقية تهنئة بمناسبة
األعياد المجيدة من رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب
الصيني تشانغ ده جيانغ .

التقى الخازن وقهوجي ومه ّنئين

الراعي :لمقاربة جدية للمبادرة الرئا�سية
وقانون انتخاب ي�ؤ ّمن المنا�صفة الفعلية
طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«انتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع ما يمكن ،باعتباره مسؤولية وطنية
جامعة ال تنحصر بالمسيحيين عامة والموارنة خاصة»،
الفتا ً إلى «أنّ الرئيس هو رئيس للدولة ،ال ممثل لطائفة».
ودعا الراعي في رسالة الميالد «الكتل السياسية والنيابية
إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب
الرئيس ،فإنها تتصف بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة
واألمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي ،وفي
الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي  14و 8أذار .فبات على الكتل
السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة ،من أجل
كشف األوراق بموضوعية وشجاعة ،واتخاذ القرار الداخلي
الوطني ،وال��ذه��اب إل��ى المجلس النيابي وإج���راء عملية
االنتخاب وفقا ً للدستور والممارسة الديمقراطية».
وس��أل« :ما معنى وج��وب سلة أو تسوية متكاملة مع
انتخاب الرئيس؟ ومعلوم أنّ البرنامج األس��اس لرئيس
الجمهورية هو احترام الدستور ،وضمانة عمل المؤسسات
العامة ،والحفاظ على وحدة الوطن وعلى استقالله وسيادته
وسالمة أراضيه (المادة  29من الدستور) ،وحماية العيش
المسترك ،ورفض أي فرز للشعب أو التجزئة أو التقسيم أو
التوطين بأي شكل أو نوع كان (مقدمة الدستور :ي و ط).
دور الرئيس تحقيق تصميم اللبنانيين على قيام الدولة
الديمقراطية البرلمانية المدنية ومؤسساتها ،وتحفيز دور
المجتمع المدني في مسيرة النهوض الفكري والسياسي
واالقتصادي واالجتماعي».
وشدّد على ضرورة «وضع قانون انتخاب جديد ،وهو
من مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية ،بحيث يأتي
وفقا ً للميثاقية اللبنانية ،فيترجم المشاركة الفاعلة في تأمين
المناصفة الفعلية ،ويضمن االقتراع الحر وحق المساءلة
والمحاسبة ،ويؤمن التنافس الديموقراطي ،ويلغي فرض
نواب على طوائفهم بقوة تكتالت مذهبية (مذكرة وطنية،
ّ
يحق للمجلس النيابي التلكؤ
صفحة  ،12فقرة  .)23فال
عن وضع هذا القانون ،لكي يصار على أساسه إلى إجراء
االنتخابات النيابية في بداية والية الرئيس الجديد».
كما طالب الراعي بـ«التزام الحكومة بممارسة مسؤولياتها
كسلطة إجرائية وفقا ً للدستور ،وتفعيل عمل المؤسسات
العامة ،ومنع الفوضى والفساد فيها وتحفيز مسؤولية
المواطنين ،ومعالجة الوضع االقتصادي واالجتماعي
والمعيشي ،وإخراج المواطنين من حالة اليأس وفقدان الثقة
بوطنهم».
وإذ رأى أنّ الحكومة «ال تستطيع إهمال قضية النازحين
السوريين إلى لبنان» ،مؤكدا ً التضامن إنسانيا ً معهم أعرب
عن خشيته «إذا طال بقاؤهم في لبنان ،أن يستغلوا من
قبل المتطرفين والتنظيمات اإلرهابية ألهداف تخل باألمن
واالستقرار ،وأن يروا نفوسهم مقحمين على ارتكاب جرائم
لكسب المال وخلق الفوضى وزعزعة المجتمع».
وتطرق الراعي في رسالته إلى القرار  2254الذي صدر
عن مجلس األمن حول سورية ،وق��ال« :إننا ال نرضى بأن
نص القرار .فما
تكون عودة النازحين «طوعية» كما جاء في ّ
ينطبق على الالجئين إلى أوروبا وغيرها ال يمكن أن ينطبق
على النازحين إلى لبنان لألسباب المذكورة أعاله ،ومنعا ً
للمطالبة فيما بعد بتوطينهم ومنحهم الجنسية اللبنانية .بل
يجب أن تكون العودة إلزامية ،لكي يحافظوا على حقوقهم في
وطنهم ،وعلى هويتهم الوطنية ،الثقافية والحضارية».
وكان الراعي استقبل في الصرح البطريركي في بكركي
شخصيات سياسية وديبلوماسية وعسكرية واجتماعية
مهنئة باألعياد ،فالتقى رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن على رأس وفد من الهيئة التنفيذية في
المجلس.

وبعد خلوة مع البطريرك قال الخازن« :كانت مناسبة
مباركة لإلشادة بالمواقف وال��دع��وات الوطنية الجامعة
التي يطلقها نيافته منذ مطلع جلسات انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،مهيبا ً بالجميع «أال يفرطوا ويتأخروا أكثر عن
احترام هذا اإلستحقاق ألنّ اإلخفاق هو دليل عجز وفشل عن
الوصول إلى وفاق عادل ،ما يعكس أمام الرأي العام الخارجي
أنّ اللبنانيين غير قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم وهم
بالتالي قاصرون وبحاجة إلى وصاية دائمة .وه��ذا ما ال
يريده أحد بعيدا ً عن أي تخويف أو تهويل أو استقواء ألنّ
اختيار رئيس جديد إنما يمثل رمزا ًلوحدة البالد وجمع الشمل
حول ك ّل القضايا المشكو منها من هذا الفريق أو ذاك».
كما التقى الراعي قائد الجيش العماد جان قهوجي .وأعرب
خالل اللقاء عن «تقدير عميق لعطاءات المؤسسة العسكرية
ولتضحياتها وخصوصا ً في هذه االيام العصيبة التي يمر بها
الوطن »،سائالً الله أن «يعرف األسرى العسكريون الحرية
في أقرب وقت ليعودوا إلى وطنهم وأهلهم» وملتمسا ً «الرحمة
ألنفس الشهداء».
وإذ وج��ه تهنئة باألعياد للمؤسسة العسكرية قيادة
وضباطا ً وأف��راداً ،نوه البطريرك الراعي «بالمه ّمات التي
تنفذها وح��دات الجيش لمواجهة اإلره���اب ،وال سيما في
المناطق الجردية في أجواء مناخية قاسية».
وشكر قهوجي ،بدوره ،للراعي «دعمه المستمر للمؤسسة
العسكرية» ،وأكد أنّ «الجيش كان وسيبقى حامي الوطن».
كما أثنى على «الدور الوطني باإلضافة إلى الدور الروحي
الذي يضطلع به البطريرك الراعي في هذه الظروف الدقيقة»،
معتبرا ً أنّ «مه ّمة غبطته مثقلة بالمصاعب ،ولكنّ اإليمان
والرجاء يبقيان الركيزة األساسية إليجاد حلول للمشاكل
التي تعصف بلبنان».
ومن زوار الصرح :السفير البابوي غابريال كاتشيا.

با�سيل ي�أمل في ر�سالة �إلى العربي
عدم عقد اجتماعات �أيام الأعياد
وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة
إلى األمين العام لجامعة ال��دول العربية الدكتور نبيل
العربي ،أمل منه فيها «عدم الدعوة إلى اجتماعات رسمية
أو وزاري��ة تصادف أي��ام األعياد الدينية ،وذل��ك مراعاة
لخصوصية األديان وتمكينا من مشاركة الجميع فيها».
ولفت إلى أن تاريخ «الرابع والعشرين من شهر كانون
األول من كل عام يصادف االحتفال بأمسية عيد الميالد
الذي هو من أهم األعياد المسيحية» ،موضحا ً أنّ «عيد
الميالد المجيد هو عطلة رسمية تحتفل به جميع الطوائف
في لبنان ،بلد التنوع واألدي���ان والحريات ال��ذي يقدم
نموذجا ً غنيا ً وفريدا ً في العالم العربي».
وثمن باسيل «الجهود التي تبذلها األمانة العامة
لتحقيق مصالح الدول األعضاء في جامعة الدول العربية
وعملها الدؤوب في إدارة أعمال مجلسها على المستويات
كلها».
يشار إلى أنّ رسالة وزير الخارجية جاءت بعد تبلغه
بموعد انعقاد االجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على
المستوى الوزاري لبحث تدخل القوة العسكرية التركية
في العراق ،والذي عقد أمس الخميس في 2015/12/24
بمقر األمانة العامة ،في القاهرة.
وكان باسيل تلقى اتصاال ً هاتفيا ً من نظيره العراقي،
منذ أسبوعين ،بالنسبة إلى عقد هذا االجتماع ،وقد أيده
في هذا الشأن.

ه ّنأ رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان أبناء
شعبنا بمناسبة حلول أعياد المولد
النبوي الشريف والميالد المجيد،
ورأس السنة ال��م��ي�لادي��ة ،آم�ل� ًا أن
تعبر أمتنا األزم��ات بسالم ،وتتمكن
م��ن القضاء على مخاطر اإلره��اب
واالحتالل والعنصرية.
وش�����دّد رئ���ي���س ال���ح���زب خ�لال
لقائه مسؤولين حزبيّين في لبنان
وال��ش��ام ،على ض���رورة ب��ذل جهود
مضاعفة وتزخيم العمل والفعل على
المستويات كافة ،الفتا ً إلى أنّ تثبيت
دعائم األم��ن واالستقرار في بالدنا،
يتطلب عمالً نضاليا ً دؤوباً ،لتحصين
م��ج��ت��م��ع��ن��ا وص�����ون وح���دت���ه في
مواجهة مؤامرات التفتيت والتقسيم
والشرذمة.
وقال رئيس الحزب :نحن معنيّون
بمستقبل بالدنا وشعبنا ،ألننا نهضة
حياة وحزب صراع ،وواجبنا القومي
يح ّتم علينا أن نتصدّى للمسؤوليات
فنتح ّملها كاملة ...فنحن نريد بالدنا
خالية م��ن االح��ت�لال والعنصرية
واإلره�����اب وال��ت��ط��رف والطائفية
والمذهبية ،وهذا ال يتح ّقق باألمنيات،
ب��ل بالجهد وال��ن��ض��ال والمقاومة
والصمود والتضحيات والشهداء.
وأش���ار الرئيس ح���ردان إل��ى أنّ
شعبنا يواجه في فلسطين جبروت
اح��ت�لال صهيوني عنصري يقتل
األط��ف��ال والنساء وال��ش��ي��وخ ،وفي
س��وري��ة وال���ع���راق ي��واج��ه إره��اب �ا ً
مدعوما ً م��ن «إس��رائ��ي��ل» وعشرات

ال����دول ،متم ّرسا ً ف��ي القتل وقطع
ال��رؤس ،ولبنان ،كما األردن ،ليس
بمنأى عن خطر اإلره��اب ،وقد د ّلت
التفجيرات التي ضربت لبنان أنّ هذا
اإلرهاب خطر على ك ّل أمتنا.
واع��ت��ب��ر ح����ردان أنّ االس��ت��ق��رار
واألم��ان لبالدنا وشعبنا ،ال يتحقق
بأحالف وهمية ،بل يتحقق بتكاتف
شعبنا ووحدته والتفافه حول جيشه
في لبنان والشام وال��ع��راق ،وحول
قواه الحية المؤمنة بخيار المقاومة
والصمود.
ودع��ا ح��ردان إلى ض��رورة الدّفع
ب��ات��ج��اه إن��ج��از االس��ت��ح��ق��اق��ات في
لبنان ،وتفعيل عمل المؤسسات ،وإلى
مؤازرة الجيش في الشام والعراق في
مواجهة اإلرهاب ،والى وحدة الجهد
والموقف الفلسطيني ليشكل غطا ًء
ودعما ً لمواصلة االنتفاضة الثالثة
ض ّد االحتالل الصهيوني.

وه ّنأ حردان أبناء شعبنا بمناسبة
األعياد ،فقال :باسمي وباسم قيادة
الحزب وأعضاء الحزب في الوطن
وعبر ال��ح��دود أه� ّن��ئ أب��ن��اء شعبنا
بمناسبة أع��ي��اد ال��م��ول��د النبوي
الشريف وال��م��ي�لاد المجيد ورأس
السنة الميالدية ،متمنيا ً حياة العز
والفرح لشعبنا.
وخ��ت��م ح����ردان ق���ائ�ل� ًا :التحية
للشهداء ،ك� ّل الشهداء ،وللجرحى
والمصابين وك� ّل المناضلين الذين
ي��داف��ع��ون ع��ن أرض��ن��ا وشعبنا في
مواجهة االحتالل واإلرهاب ،والتحية
لشهداء الحزب الذين سطروا بدمائهم
الزكية مالحم ع ّز وبطولة ...فشهداؤنا
هم طليعة انتصاراتنا الكبرى.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى ،أع��ل��ن ح���ردان
اع���ت���ذاره ع��ن ع���دم ت��ق� ّب��ل التهاني
بمناسبة األعياد نظرا ً للظروف التي
تم ّر بها بالدنا وتواجه شعبنا.

وفد «الدرا�سات الدولية» ه ّن�أه بالميالد و�س ّلمه درع ًا تقديرية

لحود :لتح�صين وحدتنا وعي�شنا الواحد
ش�دّد الرئيس العماد إميل لحود
أمام زواره على أنّ «المنطقة مقبلة
على تسويات كبرى بعدما حققت
دول الممانعة وال ت��زال انتصارات
م��ي��دان��ي��ة ن��وع��ي��ة ع��ل��ى اإلره����اب
التكفيري وتنظيماته ،وأنّ بشائر هذه
الحلول ب��دأت تلوح في فيينا وفي
خريطة السالم التي وضعها مجلس
األم��ن في ق��راره رق��م  2254تاريخ
 2015/12/18في سورية التي
صمد رئيسها الشاب المقدام وجيشها
العربي البطل وشعبها األبي في وجه
عدوان كوني لست سنوات خلت جمع
في صفوفه ك ّل إرهابيّي العالم».
وق���ال« :إنّ م��ا يحصل بالنسبة
ّ
ي��دل أي��ض�ا ً على أنّ عاصفة
لليمن
الحزم بلغت نهاياتها المد ّمرة من
دون أن تحقق أهدافها األربعة أو أيّ
منها .أما العراق فيستعيد المبادرة
في الرمادي وهو يستع ّد لقضم دولة
داعش تمهيدا ً إلزالة رجسها عن أرض
ما بين النهرين».
وس��أل لحود« :أي��ن لبنان من ك ّل
هذا؟ لبنان المقاوم والمنتصر دوما ً
في ك ّل ساح ،على العدو اإلسرائيلي
وعلى اإلرهاب التكفيري ،على ما دلت
التجارب في الماضي القريب واألقرب
ل��ن يبقى م��ع��زوال ً ع��ن ارت����دادات ما
يحصل في اإلقليم وق��د استحق أن
يجلس على طاولة القرار بعد أن كان
لعقود فتات هذه الطاولة ،إال أنّ ذلك
يتطلب تحصينا ً لوحدتنا الوطنية
والتمسك بميثاق عيشنا ال��واح��د
والتعالي على حساباتنا الضيقة
والمحاصصات السياسية والمالية
وعدم العبث بمكامن قوتنا والتأهب
ض � ّد أيّ ع���دوان إسرائيلي محتمل
في ك ّل حين وتحرير أرضنا جنوبا ً

لحود يتسلم درعا ً من وفد «الدراسات الدولية»
وشرقا ً وعسكريينا المختطفين لدى
داع��ش واختيارنا نظاما ً انتخابيا ً
وطنيا ً يقوم على لبنان دائرة واحدة
مع اعتماد النسبية ،ذلك أنّ قانون
االنتخاب هو الذي يعيد تكوين ك ّل
سلطة على أسس صحيحة وسليمة
ميثاقياً».
وختم« :ليس من العجب بمكان
أن تكون ثوابتنا ومسلماتنا الوطنية
والتي اختبرتنا على األرض قد مكنتنا
دوما ً من االنتصار على أعدائنا بعد
ترسخ االقتناع لدينا بأنّ قوة لبنان
م��ن ق��وت��ه ووح���دة شعبه وبسالة
جيشه وشهادة مقاومته».
وك��ان لحود التقى في دارت��ه في
ال��ي��رزة وف���دا ً م��ن المؤتمر الشعبي
برئاسة كمال شاتيالً.
كما التقى وفدا ً من معهد الدراسات
الدولية زاره مه ّنئا ً بمناسبة عيد
الميالد المجيد ،وقدّم له درعا ً تقديرية
ل���دوره الوطني ف��ي ق��ي��ادة الجيش
ورئاسة الجمهورية.
وض�� ّم ال��وف��د إل��ى المشرف على

المعهد محمد أبو أسامة حمية كالً
من الباحث والكاتب محمد صادق
الحسيني ،اإلعالمي محمد فقيه ،د.
أحمد صالح ،وسام ياسين ،حسين
سالمة وبالل عبد الساتر.
وأع���رب ال��وف��د ع��ن بالغ التقدير
ل��م��واق��ف ال��رئ��ي��س ل��ح��ود الوطنية
الصادقة والشفافة ،ولدوره الوطني
الطليعي في موقع قيادة الجيش وفي
موقع رئاسة الجمهورية.
وأكد الوفد أنّ المرحلة التي كان
فيها الرئيس لحود على رأس قيادة
الجيش وال��ب�لاد ،شهدت تحديات
كبيرة ومصيرية ،وقد شكل الرئيس
لحود ص ّمام أم��ان للبنان ووحدته
بمواقفه الصلبة والشجاعة ،ولن
ينسى اللبنانيون أنّ في عهده أنجزت
المقاومة تحرير لبنان ،وحققت النصر
المشهود ف��ي ح��رب ت��م��وز ،2006
وقد احتضن الرئيس لحود التحرير
مرسخا ً معادلة الجيش
واالنتصار،
ّ
والشعب والمقاومة.

