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حمليات � /إعالنات

مجل�س عزاء لل�شهيد البطل فرحان �شعالن في حا�صبيا
والكلمات ت�شيد بثبات �أبناء الجوالن على مواقفهم الوطنية والقومية

ّلحام في ر�سالة الميالد :المرحلة خطيرة
وتقت�ضي ّ
التحلي ب�أعلى م�ستويات الم�س�ؤولية الوطنية

حاصبيا ـ سعيد معالوي

توجه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق واإلسكندرية
وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام إلى اللبنانيين بالمعايدة لمناسبة «عيدي
الميالد المسيحي المجيد والمولد النبوي الشريف»،
راجيا ً من الله «أن يمنّ عليهم بالخير والبركة» ،معتبرا ً
أنّ «حلول العيدين في يومين متتاليين ،لهو إشارة
إلهية ،تتضمن دعوة للبنانيين ،وال سيما المسؤولين
منهم ،لكي يستلهموا معاني العيد ،فتغادر قلوبهم
األحقاد واالنقسامات ،لتحل المحبة والوحدة».
ك�لام لحام ج��اء أم��ام وف��ود سياسية ،عسكرية،
اجتماعية ورعوية حضرت إلى الصرح البطريركي
ال��رب��وة مهنئة بعيد الميالد تقدمها النائب ميشال
موسى ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الوزير
ميشال ف��رع��ون ممثالً رئيس مجلس ال���وزراء تمام
سالم ،وفد من حزب الله برئاسة ابراهيم السيد ممثالً
السيد حسن نصرالله ،النائب مروان فارس ،الوزراء
السابقون :نقوال صحناوي ،سليم جريصاتي والياس
حنا ،المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،وفد
من قيادة الجيش ممثالً العماد جان قهوجي ،األمين
العام للمجلس األعلى للروم الكاثوليك العميد شارل

أقام آل شعالن وآل حديفة في منطقة حاصبيا مجلس عزاء في
القاعة العامة في بلدة عين قنيا البن عين قنيا الجوالن الشهيد
البطل فرحان عصام شعالن ،ال��ذي استشهد إلى جانب عميد
األسرى المح ّررين الشهيد سمير القنطار في جرمانا السورية،
نتيجة عدوان غاشم نفذه العدو الصهيوني.
وقد شارك في مجلس العزاء حشد كبير من أبناء منطقة حاصبيا
وفي مقدّمهم جمع من مشايخ طائفة الموحدين الدروز.
وتعاقب على الكالم عدد من المشاركين فن ّوهوا وأشادوا بهذا
العطاء ألنّ أزكى الشهادات هي شهادة الدم ،وأكدت الكلمات أنّ
متأصلة في أبناء الجوالن
العطاء والبذل والتضحية صفات
ّ
األش �دّاء الذين لم يستطع العدو الصهيوني النيل من صمودهم
لي عزائمهم رغم مرور  46عاما ً على االحتالل ،واستم ّروا على
وال ّ
موقفهم الوطني والقومي الرافض أليّ شكل من أشكال التطبيع مع
العدو ،وال حمل الهوية الصهيونية ،مؤكدين على الدوام التشبّث
بالهوية السورية ،وباالنتماء إلى هذه االرض الطيبة والوقوف
صفا ً واح��دا ً الى جانب الدولة السورية بقيادة الرئيس بشار
األسد.

عطا ووف��د من المجلس األعلى  ،المفتش العام في
مجلس النواب عبد ال��رؤوف حجازي ،دافيد عيسى،
ولفيف من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات
العامات وكهنة ورهبان ،ووف��ود بلدية واختيارية
وجمعيات من المجتمع األهلي.
وأضاف لحام »:ينتظر اللبنانيون وسائر المؤمنين
في ك ّل عام هذا العيد ،ليحتفلوا به بفرح ورج��اء ،إال
أنّ ه��ذا الفرح تنغصه آالم اللبنانيين الناتجة عن
تعطل المؤسسات الدستورية ،وعجزها حيال قيامها
بواجباتها تجاه المواطنين ،الذين يواجهون شتى
صنوف الحاجة والمعاناة االقتصادية واالجتماعية،
معطوفة على أف��ق م��س��دود ومصير مجهول ،يدفع
بطاقاتنا الشبابية إلى الهجرة».
وختم لحام داعيا ً «القادة السياسيين إلى حزم أمرهم
وتوحيد كلمتهم ،إلطالق عجلة المؤسسات الدستورية
اآلخ���ذة ب��االن��ح�لال وال��ت��ره��ل ،فالمرحلة الخطيرة
والمفصلية التي تجتازها منطقتنا العربية ،تقتضي
التحلي بأعلى مستويات المسؤولية الوطنية ،وهي ال
تحتمل التلهي بالصغائر أو بالترف السياسي».

وفد فتح االنتفا�ضة في مخيم البرج يزور منفذية المتن الجنوبي في «القومي»
التقى منفذ ع��ام المتن الجنوبي في
ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
عاطف بزي في مكتب المنفذية ،وفدا ً من
حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح
ـ االنتفاضة» برئاسة مسؤولها في مخيم
برج البراجنة أبو العبد الصفدي.
وحضر اللقاء الى جانب بزي عدد من
أعضاء هيئة المنفذية ،ومدير مديرية برج
البراجنة وأعضاء الهيئة.
ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ت����داول ف��ي ع��دد
من المواضيع ذات االهتمام المشترك،
والتشديد على التواصل الدائم ،والقيام
بنشاطات مشتركة تستهدف التشديد
على ثقافة المقاومة والصراع والتحصين
الداخلي.
وتسلّم بزي من الوفد دعوة للمشاركة
في احتفال إض��اءة الشعلة ال��ذي تقيمه
الحركة في مخيم البرج لمناسبة ذكرى
انطالقتها.

لحام يلتقي المهنئين بالميالد

غريغوار حداد ( ...تتمة �ص)1
 ب��اك��ت��م��ال رح��ي��ل ال��رج��ل��ي��ن ،ب��ع��د س��ن��ي��ن منالتشارك معهما في الفكر والروح ،أشعر بالبرد،
واألمانة هي المقاومة والعلمانية حمل ثقيل ،في
بالدنا ،تتن ّكب أكتاف ال تنوء بالحمل مسؤولية
األول��ى هي قامة السيّد حسن نصرالله ،وتتن ّكب
أكتاف ال تنوء بحمل الثانية في بالدنا هي قامة
الرئيس بشار األس��د كصخرة لمشروع علماني
ف���ي ه����ذا ال���ش���رق ،ي��ح��ول دون ت���م���دّد الجفاف
والتصحر ومعه التفتيت والتمزّق إلى بالدنا ،وهذا
ّ

من اللقاء في مكتب منفذية «القومي»

وكالء يعقوب ّ
تقدموا بطلب تخليته وعائلته تعتبره «معتق ًال �سيا�سي ًا»
لم يصدر القرار الظني في حق النائب السابق حسن يعقوب ومرافقيه الثالثة،
في ملف اختطاف هنيبعل معمر القذافي ،كما كان متوقعا ً أمس.
وقد احتشد عدد كبير من المناصرين واألصدقاء ،أمام قصر العدل في بعبدا،
تضامنا ً مع يعقوب ،ومطالبين باإلفراج الفوري عنه ،مرددين شعارات وهتافات
مؤيدة.
ومن بعبدا ،توجه المعتصمون إلى أمام سجن روميه في وقفة تضامنية.
وتقدم وكالء الدفاع عن يعقوب ،بطلب تخلية سبيل ،وقد تم إبالغ محامية
القذافي بشرى الخليل ،بالطلب ،على أن يبت فيه الحقاً.
وتعقيبا ً على المستجدات في الملف ،قال شقيق يعقوب ،الدكتور علي
يعقوب« :كل يوم تأخير في هذا الملف الفارغ ،يتأكد لنا ،انه ملف مسيّس
بامتياز ،وأن شقيقي حسن هو «معتقل سياسي بامتياز» .فهم يراهنون على
الوقت لكي ننسى قضية اإلم��ام السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين ،نؤكد لهم ،أن هذا األمر مستحيل ولن
ننسى ،طالما أن هناك نبضا ً فينا ودما ً يجري في عروقنا».
ولفت يعقوب إلى أن «العائلة إلى اآلن تطلب من األهل والعشائر والعائالت
التريث في تصعيد تحركاتهم ،ألننا نعول على اإلسراع في إنهاء هذا الملف
الظالم» ،مستدركا ً القول :أما اذا استمر الحال على ما هو عليه من تأخير ،فإننا
ال نكفل ردود الفعل المتضامنة ،ليس فقط في البقاع وبعلبك ،وإنما في لبنان
كله».
وكان قد وزع بيان باسم عشائر بعلبك والهرمل جاء فيه« :إن الشيخ حسن
يعقوب أكد أنه العز والفخر والكرامة ( )...كما أن الوقت سيحاسب جميع من
يتغطرس لتجديد هذه المظلومية على عائلة المغيب الشيخ محمد يعقوب .لن
نسكت ولن نستكين إال برفع هذه المظلومية ومحاسبة كل من شارك فيها».

حكاية �سمير ( ...تتمة �ص)1

تجمع مناصري يعقوب أمام قصر العدل في بعبدا

عقوبات الكونغر�س ( ...تتمة �ص)1
كما أنّ وزارة الخارجية محرجة في تح ّركاتها
الخارجية التي تحاول أن تحشد أكبر دعم ممكن
الستقرار لبنان وإذ يأتي القرار األميركي األخير
لينسف إحدى ركائز االستقرار اللبناني وهو
القطاع المصرفي اللبناني.
ّ
فبغض النظر عن رأينا في سياسات القطاع
المصرفي اللبناني وسلوكه ،إالّ أن��ه يش ّكل
ربما الحصن األخير القتصاد ّ
هش ومتراجع.
فالقطاع المصرفي اللبناني الذي يحظى حتى
هذه اللحظة بثقة المودعين اللبنانيين وغير
اللبنانيين وخاصة العرب منهم ،مهدّد بشكل
مباشر .فإذا التزم بالقرار األميركي السترضاء
اإلدارة األميركية وللحفاظ على مصالحه ،فإنه
يش ّكل الرضوخ لسابقة خطيرة جداً ،حيث لم

ال ُيعفي من عاصر الرجلين وتفاعل مع فكريهما
معاً ،أن يضع قدميه بثبات ،حيث تلتقي المقاومة
والعلمانية معا ً في مشروع ،لعله هذا أحد معاني
وجود «البناء» ورسالتها ،ومعنى ما نقوم به أنا
وزمالئي ،وما يقوم به الحزب السوري القومي
االجتماعي في مسير َت ْي لبنان وسورية ،لع ّل في
َ
َ
وبعض رجاء لمن هم
بعض عزاء لمن رحلوا
ذلك
على الدرب سائرون.
ناصر قنديل

يعد أيّ طرف بمنأى عن مزاجية الكونغرس
األميركي .فإذا اليوم المقاومة مستهدفة فماذا
يمنع قطاعات واسعة من االقتصاد اللبناني من
االستهداف األميركي إذا ما تعارضت مصالحه
مع المزاج األميركي .ونعني هنا االبتزاز الذي قد
يُمارس على لبنان في استغالل ثرواته النفطية
والغازية ،أو حتى في استثمار ثرواته المائية،
كما حصل منذ بضع سنوات حول نهر الو ّزاني؟
أيّ ما يمنع الكونغرس األميركي من اعتبار أيّ
قرار ال يعجب الكيان الصهيوني قرارا ً إرهابياً؟
ناهيك عن المودعين اللبنانيين والعرب في
المصارف اللبنانية الذين قد يتح ّولون بين ليلة
وضحاها إلى «إرهابيين» جدد إذا ما اقتضى
األمر!

وإذا رض��خ��ت ب��ع��ض ال��م��ص��ارف ل��ل��ق��رار
األميركي ،فماذا يمكن أن تكون ردّة فعل المقاومة
وجمهور المقاومة؟ هل تبدأ مقاطعة للمصرف
أو المصارف التي ترضخ للقرار األميركي؟ هل
تت ّم م ْذهَ بَة النظام المصرفي في لبنان؟ هل
ستكون هناك ردّة فعل مضادة؟ قرار الكونغرس
األميركي يشبه القرار  1559الصادر عن مجلس
األم��ن وال��ذي كاد يطيح باالستقرار اللبناني.
لذلك ال ب ّد من اعتبار القرار األميركي قرارا ً فتنويا ً
بامتياز .لذلك ندعو العقالء في المقاومة وأنصار
المقاومة وجمهور المقاومة وحلفاء المقاومة
إلى االنتباه من االنجرار إلى الفتنة .كما ندعو
السلطات اللبنانية والقطاع المصرفي إلى
اتخاذ موقف وطني متجاوزا ً المصالح الض ّيقة

الرأسمالية.
في هذا السياق بالذات يكشف القرار األميركي
ضرورة مراجعة النظام المالي الدولي الذي ما
زال يرتكز إلى الدوالر .نعتقد أنّ مجموعة دول
«بريكس» على ضوء هذا القرار ستس ّرع في
إقامة المؤسسات والشبكات المالية البديلة
التي ال تخضع لهيمنة الدوالر وبالتالي لالبتزاز.
إنّ ال��ق��رار األم��ي��رك��ي يفتح آف��اق �ا ً ج��دي��دة من
العدوانية تجاه الشعوب التي ال تريد الخضوع
للمشيئة األميركية؛ وبالتالي يمكن اعتبار قرار
الكونغرس األميركي قرارا ً يهدّد السلم ليس فقط
في لبنان ،بل في العالم ،إذا تع ّمم إلى أطراف
أخرى.

زياد حافظ

«علّمتني ضربة الجالد أن أمشي على جرحي وأمشي...
ثم أمشي ...وأقاوم».
فصول قصة سمير ،لم تنت ِه باألسر ،بل امتدّت على
السجان
م��دى ثالثين عاما ً قضاها مقاوما ً جبروت
ّ
ّ
ووحشيته ...وفي الزنزانة المحاصرة من كل جهات
ّ
استدل على نافذة الحرية ،وجدها في
العتمة واإلجرام،
صالبة اإلرادة ومضاء العزيمة ...حرا ً عاش في زنازين
القهر ،وسجانوه باتوا أس��رى حيرتهم ،من بطولة
حاولوا سلب عنفوانها ،فذ ّلوا ،ومن إرادة حاولوا كسرها
فانهزموا.
بزغت خيوط فجر الحرية ،غادر زنزانة األسر ،عاد
بطالً مح ّرراً .وعلى طريق فلسطين اختتم مسيرة كفاحه
مجسدا ً الشهادة بمعناها الحقيقي.
شهيداً،
ّ
ً
ّ
هو شهي ٌد رغما عن أولئك الذين ضلوا طريق الكرامة،
وما قرأوا إال في سفر العمالة والتبعية.
هو شهي ٌد رغما ً عن أولئك الذين ارتضوا ألنفسهم
الترويج لثقافة التشويه والتطبيع والصهينة ،وما
استطاعوا تشويه وجه الشمس.
شمس سمير أشرقت يوم حمل البندقية ،ويوم استعاد
حريته ويوم ارتقى شهيداً ،وهي مع ك ّل صبح ،ستحرق
ّ
الذل المتع ّفرة بالخنوع أمام خياالت الصحارى،
جباه
فتحيل أصحابها إلى الضياع بين« :هل يأتي النهار أوال ً
أو الليل» ،ولن يدركوا أنّ سميرا ً امتلك مفاتيح النهارات
المجللة بنصر ال ب ّد منه.
ه��و مناض ٌل رغ��م�ا ً ع��ن حفنة كتاب وصحافيين،
يشكلون ذراعا ً إعالمية لإلرهاب وإنْ تلطوا بالوقوف
مع «ث��ورات الربيع العربي» .وأيّ «ث���ورات» ،تفوح
منها نتانة «األسرلة» ،وهي التي تكفلت بنشر الفوضى
وسفك دماء الناس األبرياء.
هو مقاو ٌم ،رغما ً عن «الشريان» الموصول تطبيعا ً
وإذع��ان�ا ً بالعدو الصهيوني ،ينفث أحقادا ً وكراهية
بغريزة عنصرية .ورغما ً عن حاخامين ين ّزون قيحاً،
مخالفين ومتن ّكرين لرسالة َ
الشدَايقة وقيمهم اإلنسانية.
ال عجب ،فالمصابون بلوثة «التأسرل» واإلره��اب ،كم
من شهيد قالوا عنه قتيالً ،وكم من قتي ٍل ص ّنفوه شهيداً!
سمير القنطار صار شهيداً ،وهو اإلنسان ،المقاوم

تتجسد في مسيرته
بالنشأة واإليمان واإلرادة .سيرته
ّ
الحافلة بالتضحية واإلقدام...
قصة سمير ،التي بدأت فصولها ً في «نهاريا» ...وفي
معتقله ،وصاغها كتابا ً في حريته ،لم تنت ِه باستشهاده.
هي ال تزال تنتظر الخاتمة ،فالحساب لم يُغلَق بعد.
أدرك أنّ االنتماء لقضية ،هو بالنهج وبالنضال
والمقاومة ،وال تحدّدها هويات كيانية ،ولذلك حين علم
وهو في المعتقل بأنه ُمنح جواز سفر فلسطينياً ،سأل
رفقاءه في المعتقل« :هل يخ ّولني هذا الجواز التنقل
من زنزانة إلى أخرى؟» .وعبرة االنتماء ُتختصر في ما
قال.
ق� ُ
�رأت قصة سمير ،أكثر من مرة ،وفي ك ّل مرة كان
يتسع فضاء الحكاية .فهي لم تبلغ خاتمتها.
وفي الحكاية ،أنّ سمير القنطار واجه الحكم اإلرهابي
الذي صدر بحقه (خمسة قرون ونيّف) بردّه على مَن
أصدر الحكم« :إذا كنت تعتقد أنّ إسرائيل ستستم ّر على
قيد الحياة فأنت مخطئ وواهم».
لع ّل حدس سمير وقناعته ،أبقيا القصة بال خاتمة...
والحساب جار ومفتوح ...ومن المؤكد ،سيأتي يوم
ويحتفي علي سمير القنطار على أرض نهاريا مح ّررة،
فتكتمل الحكاية ،ب��زوال «إسرائيل» وتسقط أساطير
الواهمين.
لِعلي أ ّم جليلة وأم ٌة.
أ ّم تتقن جيدا ً معاني النضال والمقاومة ،تصوغها
حروفا ً مذهّ بة تطلقها في فضاء األثير ،تفعل فعلها
في تقريب موعد العودة إلى «نهاريا» وفلسطين ،ك ّل
فلسطين.
لِعلي أ ّم � ٌة ،كم من تنين قهرت ،ولن تعجز عن قهر
التنين الصهيوني الموغل في قتل األطفال والنساء
وتهويد األرض.
لِعلي بلسان والدته« :أيّ صبح أنتظر وك ّل الصباحات
الجميلة أنتَ »...
وللسمير الشهيد ...على عهد المقاومة والصراع
مستم ّرون...

«�ضربة المع ّلم» ( ...تتمة �ص)1
الراعي :لمقاربة جدية للمبادرة الرئاسية

وجهها إلى اللبنانيين عموما ً
وخالل رسالة الميالد التي ّ
والمسيحيين خصوصاً ،دعا البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي ،الكتل السياسية والنيابية إلى
مقاربةجديةللمبادرةالجديدةالمختصةبانتخابالرئيس،
وطالب بقانون انتخابي جديد يضمن االقتراع الح ّر وحق
المساءلة والمحاسبة ،ويؤمن التنافس الديمقراطي ،ويلغي
فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتالت مذهبية.

جهود للتوفيق بين األقطاب األربعة

ونقلت مصادر سياسية عن البطريرك الراعي لـ»البناء»
إصراره على «انتخاب رئيس أوال ً بعد توقيع ميثاق شرف
بين جميع األطراف السياسية يتضمن وعدا ً بإقرار قانون
انتخاب ع��ادل ومنصف ثم تشكل حكومة جديدة تع ّد
مشروع قانون االنتخاب ليق ّره المجلس النيابي».
وأكدت المصادر أن «لقاءات بعيدة عن األضواء تحصل
لمحاولةالتوفيقبينمقارباتاألقطابالمسيحييناألربعة
للملف الرئاسي» ،وكشفت عن «جهود وحركة تواصل
بزخم أكثر وسلوك ط��رق جديدة ،ستنطلق بعد عطلة
األعياد للتوصل إلى نتيجة مطلوبة على صعيد الرئاسة،
لوجود قرار دولي إقليمي داخلي بضرورة انتخاب رئيس،
ألنه ال يمكن القبول باستمرار الشغور الرئاسي».
وشددت المصادر على ضرورة انتخاب رئيس ضمن

تسوية شاملة« ،ألنه ال يمكن بعد اتفاق الطائف إال االتفاق
على سلة كاملة ،ألن رئيس الجمهورية ال يملك صالحيات
تمكنه من ف��رض قانون انتخاب أو أي قضية وطنية
ومفصلية في لبنان».

عون للمسيحيين :لن تبكوا مجددا ً

وأمل رئيس تكتل «التغيير واإلصالح» العماد ميشال
عون في رسالة العيد أن «يكون خالص لبنان قريبا ً وأن
تحمل لنا السنة الجديدة مفاجآت سارة وشيئا ً جديداً»،
مجددا ً «وعده للمسيحيين بأال يبكوا مجدداً».
وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «ترشيح
النائب سليمان فرنجية ليس مبادرة بقدر ما هو حركة
تواصل مع األطراف السياسية اللبنانية كلها ،لملء الشغور
الرئاسي ،وهي وال تزال موجودة وحية ومستمرة».

المبادرة ح ّية ومج ّمدة حتى إشعار آخر

وقال المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،في دار الفتوى للمعايدة:
«أتوقع خالل أشهر قليلة أن تصل إلى نتائج إيجابية
للتوافق على انتخاب رئيس ،ألن ال أحد يمكن أن يدّعي أن
الشغور الرئاسي يحقق أي استقرار جدي».
وتابع« :بحثنا خالل الحوار األخير في تفعيل الحكومة
وعمل مجلس النواب لنعوض القليل من الفراغ الرئاسي

الحاصل» .وردا ً على س��ؤال ح��ول إمكانية عقد جلسة
لمجلس الوزراء قريباً ،قال« :أنا متفائل في هذا األمر بعد
األعياد إن شاء الله».
ووصفت مصادر في  8آذار مبادرة الحريري الرئاسية
بـ«المج ّمدة والمعلقة حتى إشعار آخر» ،وأن «ال مؤشرات
على انتخاب الرئيس قبل الربيع المقبل» .واستبعدت
المصادر أن يعلن األمين العام لحزب الله السيد نصرالله
قريبا ً موقف الحزب من المبادرة الرئاسية« ،بل سيلتزم
الصمت حتى إشعار آخر» .وأشارت المصادر لـ»البناء» أن
«الحل الوحيد هو أن يعلن العماد عون ترشيحه فرنجية
للرئاسة ،وهذا لن يحصل في الوقت الراهن ولم يحِ ن أوانه،
بل إن عون سيبقى مرشحا ً وحزب الله سيبقى متمسكا ً
بترشيحه ولن يطلب منه أو يمارس ضغوطا ً عليه كي
يتنازل عن ترشحه أو كي يعلن ترشيح فرنجية».
وأكدت المصادر أنه «من الناحية الدستورية ال يمكن
االلتزام بمعادلة الحريري رئيسا ً للحكومة ست سنوات
مقابل فرنجية رئيسا ً للجمهورية لست سنوات ،إذ ال
يستطيع حزب الله أو فريق  8آذار االلتزام مع الحريري
وضمان رئاسته للحكومة لست سنوات مقبلة».
وتساءلت ال��م��ص��ادر« :ف��ي ح��ال أج��ري��ت انتخابات
نيابية جديدة وأفرزت مجلسا ً نيابيا ً جديداً ،مَن يضمن
أن يسمي هؤالء النواب الجدد الحريري رئيسا ً للحكومة؟
وهل يستطيع حزب الله إلزامهم بذلك؟ وفي حال نزلت
تظاهرات مطلبية وغير مطلبية إلى الشارع تطالب بإسقاط

الحكومة ،هل يستطيع حزب الله منعها؟».
ولفتت إلى أن «حزب الله وفريق  8آذار ال مشكلة لديهم
بتسمية الحريري رئيسا ً للحكومة في ظ��روف إقليمية
وداخلية معينة ،إذا كان ذلك ضمن سلة متكاملة وعلى
رأسها قانون االنتخاب النسبي ،فالحزب قبل بالرئيس
فؤاد السنيورة في رئاسة الحكومة في العام  ،2008وهو
اآلن يعتبر أن الحريري خيار أفضل من خيار السنيورة».
وربطت المصادر بين قبول الحزب بالحريري لرئاسة
الحكومة وبين المعادلة اإلقليمية التي ستحكم في
المرحلة المقبلة« ،ففي حال انتهت األزمة السورية وأعيد
انتخاب الرئيس بشار األسد رئيسا ً لسورية وبقوة أكثر،
عندئذ يصبح ترشيح حزب الله للحريري في لبنان أمرا ً
تفصيلياً ،ألن الحريري سيُحكم بمعادلة إقليمية ،ولكن
إذا طالت األزم��ة السورية ال يمكن حينها الموافقة على
الحريري رئيسا ً للحكومة وهو ينسق بشك ٍل كامل مع
السعودية كما هو اآلن».

لزج لبنان
«الوفاء للمقاومة» :ال ّ
بتحالفاتاستعراضية

وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» رفضها زج لبنان في
تحالفت كالتحالف اإلسالمي ،معتبرة أن «من يقود هذا
التحالف هي دولة تقود اإلرهاب وتدعمه».
وشددت الكتلة في بيان عقب اجتماعها ،على أن «إنشاء

التحالفات اإلقليمية ال يتم بشك ٍل استعراضي ،ألن ذلك
يدل على عدم الجدية» ،الفتة إلى أن «دعوة السعودية
لتشكيل تحالف بأسماء جرى اختيارها عشوائيا ً هي دعوة
فولكلورية» ،ورأت أن هذه الدعوة «هدفها إزالة االتهام عن
السعودية التي تدعم اإلره��اب والتغطية على فشل هذا
النظام السياسي في التعامل مع أزمة اليمن».

مداهمات للجيش شماال ً

أمنياً ،بناء على اعترافات الموقوف بالل محيي الدين
الحسن وال��ذي أوق��ف سابقا ً النتمائه لتنظيم «داع��ش»
وتأليف خلية قامت بالتخطيط إلقامة منطقة تابعة لهذا
التنظيم في الشمال ،دهمت دورية من مديرية المخابرات
أمس ،مخزنا ً للسالح والذخيرة في محلة مشتى حسن
يعود للخلية المذكورة ،و ُتقدَّر حمولته بشاحنة ،حيث
ضبطت فيه :العشرات من الرشاشات الحربية من نوع
فال وكالشنكوف وع��ددا ً من بنادق القنص وقاذفات «أر
بي جي» ،باإلضافة إلى كمية كبيرة من الرمانات اليدوية
وذخائر بنادق م 16وأمتعة عسكرية ومماشط متنوعة.
وق��د اعترف الموقوف أن األسلحة المصادرة كانت
ستستخدم في العمليات العسكرية التي خططت لها
المجموعة في إط��ار عزل مناطق في الشمال وإلحاقها
بالتنظيم اإلرهابي.
كما دهم الجيش منزل م.الساطم في منطقة وادي خالد،
لكن لم يتم العثور عليه.
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