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يتم ت��داول تعابير شعبية رائجة ينقصها التدقيق الفكري
والفحص العقلي عن الشقيقة مصر ،بخاصة تعبي َري «أم الدنيا»
و«ست الدنيا» ،وإن دلاّ في وجه ما على الشعور باالنتماء لكنهما
ينطويان على مبالغة ،هي سمة َتسِ م الفكر العربي عادة عندما
يقيّم الذات .ومن وجوه هذه المبالغة البحث عن مركز تدور حوله
األط���راف ،كما ت��رى أوروب��ا في نفسها قياسا ً للعالم كذلك يرى
المصريون إلى مصرهم قياسا ً للعرب.
وحافز القول هو أن المفكر الكبير محمد حسنين هيكل ،يُدلي
بحديثه الممتد على حلقات (مصر أين وإلى أين؟) ،لقناة سي بي
سي المصرية ،تنشغل به وسائل اإلعالم لغناه وقيمة هيكل الفكرية
واإلعالمية ،من عصارة خبرة إعالمي كبير ومفكر من سويته .وتم
ُ
عرض آخر حلقة منذ ثالثة أيام ،وهي موضوعُ نقاشنا هنا.
ً
ً
قال هيكل في الحلقة المشار إليها «إن هناك قصورا مصريا تجاه
سورية»؛ وهذا يعني أن «مصر ال تبادر بل تنتظر اآلخرين حتى
يتصلوا بها» .فوجدت نفسها وحدَها في المواجهة وهو ما زاد من
قلقها ومشاكلها التي «استغلتها القوى الدولية للنفاذ إلى داخل
سورية .وعندما تكون سورية مع ّرضة للخطر فإن أبسط شيء
يمكن عمله هو طمأنتها بأن مصر تقف إلى جانبها لكي ال ترتكب أي
أخطاء».
وأرجع هيكل خطأ مصر وقصورها إلى قبولها المنفرد بـ«وقف
إطالق النار في حرب تشرين العام  1973فأخطأت ،ألنها دخلت
الحرب إل��ى جانب سورية ،ولكنها خرجت وحدها في السلم،
وهذا ما لم يصنع سالما ً في المنطقة» .وأعاد الخطر على سورية
إلى الخطر الصهيوني وليس اإليراني ،داعيا ً القيادة إلى التواصل
مع السوريين كافة ،بمن فيهم الحكومة لتوجيه خطاب مطمئن
وإدارة حوار سوري سوري منتج.
واألمانة تقتضي اإلقرار بنبل االعتراف بقصور مصر ،الذي أعاده
هيكل إلى موافقة قيادتها على وقف إطالق النار في  22تشرين األول
 ،1973لكن وصفه بالقصور غير دقيق ،ألنه غدر يقارب الخيانة.
كمن ينزل وصديقه بئرا ً عميقة ويقطع حبله المدلى به قبل بلوغ
القعر أو العودة إلى األعلى .حتى قال السادات في خطابه في
الكنيست اإلسرائيلية ،إن الحرب عنده هي للتحريك ال للتحرير ،ولما
هدف التحريك تحقق فل َم االستمرار لتحرير ما تم احتالله من عدو ال
يفهم سوى القوة؟ وفي سياق التحريك ،هل المهم هنا هو التحريك
بحد ذاته أم :من أين تح ِّرك وإلى أين تح ِّرك ومن أجل ماذا تح ِّرك؟
ح ّركت الجبهة وركود السياسة نحو عبودية «المعاهدة» ،إذ كانت
قبلها حرة من أي التزامات ثنائية مع إسرائيل وثالثية مع إسرائيل
والواليات المتحدة فقيّدت حركتها بـ«معاهدة» عزلتها عربيا ً والحقا ً
عن أفريقيا وآسيا ،بسبب تضخيم وهم األوربة والتغ ّرب .كتجربة
االنفصام التركي نفسها إنما بلكنة مصرية!!
بل القصور المصري الحقيقي كان خالل ما ُسمي عهد الوحدة
المصرية السورية ،عندما نظرت مصر لنفسها أنها األم وسورية
البنت المحتاجة للرعاية والحنو واالنتداب عنها ما قبل الرشد،
وغدا تعيين مختار في آخر قرية في محافظة الحسكة تلزمه موافقة
من البيروقراطية المصرية في القاهرة .لم تنظر مصر إلى سورية
أنها شريكة حقيقية ،ال حينها وال بعدها وال اآلن .أية عالقة تختزن
مفهوم التابع أو الملحق محكومة باالنفجار .وه��ذا أهم أسباب
ملحة للرد
سقوط الوحدة التي كانت حاجة استراتيجية عربية ّ
على المشروع الصهيوني التاريخي .مفهوم التابع أو الملحق الذي
ينِم عنه قول هيكل حرفيا ً «أن مصر تقف إلى جانبها لكي ال ترتكب
أي أخطاء» وك��ان العالقة بين مصر وسورية هي عالقة مد ِّرب
بمتد ِّرب ..وكأنه دعم لمنع القيادة السورية من ارتكاب األخطاء
المتوقعة بسبب ضحالة تجربتها ،بينما الواقع يثبت العكس .أكان
في عهد الرئيس حافظ األسد أم في عهد ابنه الرئيس بشار األسد،
والحصار الذي واجهته سورية منذ العام  2000والحرب التي يتم
شنها عالميا ً عليها منذ خمس سنوات ما كانت لتحتملها مصر!!
حافظت سورية في حرب تشرين على نبلها وكرامتها ،كما حافظت
في صمودها األس��ط��وري الراهن على كرامتها وبراعة قيادتها
وحسن اختيارها الحلفاء ذوي الوزن والتأثير المهول دوليا ً وعالميا ً
واألوفياء كفاية في حروب المصير ..هل مصر قادرة أن تتحرر من
ارتباطاتها ،وخطط إلحاقها بالخطط السعودية واإلسرائيلية
لتكون سيدة كما يليق بها؟ فال تقبل ضمها هاتفيا ً إلى الحلف
اإلسالمي ،وال يرضى الرئيس السيسي مالقاة الملك السعودي
السابق إلى طائرته في مطار القاهرة وال يأتي الملك عبدالله إلى مقر
السيسي .لماذا تقبل مصر هذا التفريط ،بنظرتها لنفسها ،قبل كل
شيء ،وبنظرة اآلخرين إليها؟ إذا كان سر هذه التابعية المصرية
هي المليارات الخليجية وودائعهم المصرفية ،فإنها لن تس ّد عن
مصر جوعها ،بل تفقدها ما هو أهم االطمئنان على أنها دولة سيدة
ال يتم شطب كرامتها وقوانينها وتاريخها بشحطة قلم على شيك
نفطي؟
يمكن لمصر أن تكون دولة قائدة مشاركة في اإلقليم العربي،
وليس دول��ة قائدة متف ّردة فيه ،فال يمكن لها أن تقود من دون
المشاركة الندية مع س��وري��ة .في ه��ذه الحال تكون خياراتها
القومية والعربية واإلقليمية مفتوحة لو توفرت لها قيادة مستحقة
واستراتيجية ،قيادة فريق تكنوقراط مجلسي ،تمأسس دولة
الثورة وترسخ خطط التنمية وتفعّ ل السياسة وتحدّث الجيش
وتعدل بين الشعب ،فال تستعيد الظلم وال فبركة «المؤامرات» ككل
نظام أمني ،وال إقصاء حزب الوفد ،أكبر األحزاب المصرية حينذاك،
وال عزل قائد الثورة التقني بطريقة مذ ّلة وال اختزال الضباط األحرار
بقائد فرد حوله انتهازيان السادات وعبدالحكيم عامر ،مهما كان
موهوبا ً والمعاً ،بينما يعتكف اآلخرون أو يتم إقصاؤهم بالتدريج.
ويحسن بالفكر السياسي المصري أن يتوازن في نظرته إلى
ُ
وطنه ومكانته ،وفي نظرته إلى هذا الفكر نفسه ودوره ومسؤوليته
في إنقاذ مصر إلى رسالتها التاريخية الحقيقية!!

* ناشر موقع حرمون
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الخازن :اال�ستحقاق الرئا�سي نجح
في العبور �إلى الخيار الداخلي
استقبل الرئيس أمين الجميل ،في دارته في بكفيا ،رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن وجرى بحث في األوضاع العامة.
وقال الخازن بعد اللقاء« :تشرفت بلقاء فخامة الرئيس أمين الجميل
وتداولنا التطورات المتسارعة إقليميا ً وموضوع انتخاب رئيس جديد
للجمهورية .واعتبر فخامته أنّ موضوع االستحقاق الرئاسي لطالما كان
محط سجاالت ،لما له من تأثير معنوي وهيبة على سائر المؤسسات
الدستورية».
أض��اف« :لبنان فريد في تركيبته المتنوعة على صعيد الطوائف
والمذاهب وال يمكن أن تأتي نتائج اإلنتخابات الرئاسية إال على شاكلته
الجامعة .وكان الرأي متفقا ً على أنّ االستحقاق الرئاسي الذي عاش تأجيالً
تلو تأجيل نجح في العبور إلى الخيار الداخلي بعدما تراجعت التأثيرات
الخارجية المباشرة عن دورها في التدخل والضغط .ومن حسنات فتح
ملف المبادرات إنما هو انعكاس لهذا التوجه الذي هو فضيلة مركزية
لنظامنا الديمقراطي الذي هو احتكام في النهاية الى االتفاق والتوافق
واالنتخاب على شاكلة المعادلة اللبنانية منذ االستقالل».
وكان الجميل التقى عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت وعرض
معه التطورات السياسية في لبنان.
ّ
بغض النظر عن أي شيء آخر
وطالب فتفت بـ«أولوية انتخاب الرئيس
أكان اسمه قانون االنتخابات أو تركيبة حكومية أو ترسيخ سيادة الدولة
أو السالح غير الشرعي ،هذه أمور يمكن مناقشتها في ما بعد ،فانتخاب
الرئيس موضوع دستوري بحت وليس موضوعا ً سياسياً ،وكان هناك
تالق في وجهات النظر مع فخامة الرئيس حول هذا الموضوع».

لم يكن في وارد اللبنانيين يوما ً أن يرشح الرئيس األسبق
سعد الحريري رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
لملء الشغور الرئاسي في البالد ،لكنه في عام  2015حصل
أي بعد عشر سنوات من اتهام سورية وحلفائها في
ذلكّ ،
لبنان ،وأبرزهم حزب الله ،باغتيال الرئيس رفيق الحريري،
ويومها ك��ان فرنجية وزي ��را ً للداخلية ،وال�ح��ري��ري االبن
ينس ذلك.
بالتأكيد لم َ
مهما كانت حسابات الحريري الشخصية واالنتخابية
أساسية فإنّ ما فعله بلغ ح ّد التخلي عن «مبادئ  14آذار»،
كما يتّهمه ص�ق��وره��ا ،حيث ي��وج��د َم��ن يعتبرون أنفسهم
أصحاب مبادئ مطلقة كالدكتور سمير جعجع مثالً الذي
يبدو أنه أول الرافضين لتسوية تأتي بالوزير فرنجية رئيسا ً
للجمهورية ،لكن حسابات هذا األخير قد ال تبدو سياسية بل
شخصية تعود جذورها إلى مجازر عاشها المسيحيون في
الحرب األهلية ا ُّتهم فيها جعجع وسامح فرنجية ربما ،ولكن
من دون أن تنفع مسامحة حتى.
تقول مصادر سمير جعجع إنّ الذي ُكسِ ر من الصعب أن
يلتئم مع الحريري ،لكنه يعاود التذكير أنه حتى ولو اقترفت
 14آذار أخطاء ،فإنّ هذا ال يعني أن نتخلى عنها ،فيعارض
قواتيون كثر هذا الكالم.
قبل ترشيح الحريري لفرنجية عاشت الساحة المسيحية
أج��واء ترشيح ج�دّي لجعجع حتى انحصرت المسألة بين
مرشح علني لـ 14آذار ومرشح ثابت لـ 8آذار يتمثل بالعماد
عون المدعوم بقوة من حزب الله .دُعي جعجع كزعيم أكثر
من مرة إلى السعودية واستُقبل استقبال القادة المسيحيين

البارزين ،أي أنه حصل على حفاوة ودعم ماديين من المملكة
حتى خيّل ل��ه أن��ه اق�ت��رب م��ن الرئاسة أكثر وك��ان االنتظار
والتعويل على سقوط الرئيس األس��د يكبر ،ألنّ الوعود
السعودية والغربية بذلك كانت تتوالى على حلفائها من اجل
الصمود حتى أنّ زوج��ة المرشح جعجع خاضت تجربة
تسويق الترشيح ج��دي�اً ،وج��ال��ت على ال�ق�ي��ادات وعرضت
وجهة نظر القوات من الترشيح حتى بهتت الفرصة ،وحينها
كان جعجع وبعكس ك ّل اللبنانيين يستم ّد أمالً من أنّ الفرصة
قد تنجح مع علمه أنّ فريق  14آذار لم يدعمه كما يجب ومع
علمه أنّ فريق  8آذار لن يص ّوت ،ومع صعوبة أن يحصل
على ج��واب حقيقي ح��ول سقوط الرئيس ال�س��وري بشار
األسد ،وبالتالي قلب الطاولة في لبنان لمصلحة  14آذار .
كل هذا كان يعرفه جعجع ،لكنه خاض التجربة.
فرنجية يخوض الترشيح اليوم ،والفارق أنه يستند إلى
أجواء إقليمية ال تشير إال إلى قوة ال يزال يتمتع فيها األسد
في سورية ،باإلضافة إلى حلفاء إقليميين ودوليين ،مثل
روسيا ،قدموا من اجل مساعدته على حسم النصر السريع،
وبالتالي إذا كان فرنجية قد تمسك بأمل ،فهو أمل نابع من
مؤشر إقليمي قادر على دعمه وفرض اسمه داخليا ً كقطب
من اصل هذا الصراع المنتصر وكأحد خياراته ،أي خيار
«ب» ،كما أشار بعد العماد ميشال عون ،إذا تعثرت فرصته .
الجنرال عون بدوره ،كان يدرك المصاعب ذاتها حين ق ّرر
أن يخوض تجربة اللقاء مع الفريق اآلخر من أجل التوصل
إلى توافق عليه ،لكنه خاضها وعقد هو وممثلوه وممثلون
عن الحريري سلسلة لقاءات لتقريب وجهات النظر ،حتى
خ�يّ��ل للبنانيين أنّ ال�ح��ري��ري على مقربة م��ن إع�ل�ان عون
مرشحا ً توافقياً ،وقد استند عون حينها على أجواء إيجابية
في البالد وعلى جلسات للحوار مفتوحة بين حزب الله وتيار

تلقى برقية من ال�سي�سي وا�ستقبل حاكم م�صرف لبنان

بري :اال�ستحقاق الرئا�سي يبقى الأولوية
ج �دّد رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،التأكيد على
«ض��رورة العمل من أجل تفعيل الحكومة» ،مشددا ً في
الوقت نفسه على أنّ «االستحقاق الرئاسي يبقى األولوية
في جدول االهتمامات».
ونقل النواب عنه بعد لقاء األربعاء ،قوله إنّ «المنطقة
تشهد تطورات متسارعة ال يمكن التكهن بنتائجها» ،الفتا ً
إل��ى أنّ «هناك مالمح إع��ادة رس��م خارطة جديدة على
أنقاض سايكس بيكو».
وأشار إلى «أنّ هذا المخاض وهذه التحديات تفرض
على اللبنانيين التعاطي مع مطلع العام الجديد بمسؤولية
إلنجاز االستحقاقات وتحصين المؤسسات الدستورية
واالستقرار العام».

المستقبل ،فال ُيالم إذا انفتح على مثيالتها مع المستقبل من
اج��ل ح� ّل معضلة بهذا الحجم .لقد ذه��ب ع��ون بعيدا ً بأمل
النجاح م��ن دون أن يتحامل على الفريق اآلخ��ر ،متمسكا ً
بضرورة االنفتاح وبقدر اللبنانيين والشراكة بينهم ،مهما
صعبت الظروف ،حتى توقف ك ّل شيء فجأة وذهب األمل
ومعه ك ّل المساعي .وعاد اللبنانيون إلى الصفر ،وحينها كان
ك ّل الحديث عن فيتو سعودي على اسم الجنرال عون ،بسبب
لجس نبض
تحالفه مع حزب الله مع حديث آخر عن مناورة
ّ
حزب الله وفريقه .من المنطلق نفسه تقدّم عون نحو القوات
اللبنانية بحوار بين ممثلين عن الطرفين وت ّم توقيع وثيقة
تفاهم بنتيجته .
الرئيس أمين الجميّل لم يكن بعيدا ً عن هذه التجارب ،رغم
قلة الحظوظ والفرص واآلمال من جهة ،وضعف المؤشرات
التي توحي رغ��م مساعي التسويق الداخلية والخارجية،
حتى قال نوابه ووزراؤه أنه المرشح الدائم للرئاسة .
وف ��ي ال�م�ح�ص�ل��ة ظ �ه��ر ل�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن ال��ي��وم أنّ الفيتوات
الموضوعة على ك� ّل من المرشحين األربعة قد ج��اءت من
المرشحين األربعة أنفسهم ،فال أحد يقبل باآلخر ،فالعماد
عون ال يقبل بفرنجية ،وفرنجية يقول عالقتي بعون سيئة
منذ سنتين ،على الرغم من أنه قال إنه يرشحه ،إذا حالفته
الظروف ،لكن أنا أرشح نفسي أيضاً ،والجميّل لم ولن يلقى
دعم جعجع ،وعون لن يدعم جعجع ،واألخير الذي يبدو أنه
يريد ترشيح عون اليوم يرفض فرنجية أساساً ،وبالتالي
يصح ولشدة الحساسيات اعتبار أنّ الزعماء المسيحيين
ّ
األربعة يكادون ضمنيا ً يفضلون مرشحا ً توافقيا ً على أن
يأتي واحد منهم.

ُيالحظ سكان مخيم عين
الحلوة حركة ناشطة
للجماعات المرتبطة
بـ«جبهة النصرة»
وتنظيم «داعش»
اإلرهابيين خالل الليل،
فيما تنعدم حركتها في
النهار ،وكشف مصدر
فلسطيني أنّ أعضاء
خاليا تلك الجماعات
هم في غالبيتهم تحت
س ّن العشرين ،وقد
استحضروا في اآلونة
األخيرة حواسيب متصلة
بـ«االنترنت» لتأمين
التواصل في ما بينهم
ومع الخارج ،بعيدا ً من
أنظار القوى األمنية وأهل
المخيم الذين يرفضون
وجود جماعات إرهابية
بينهم خشية تعريض
المخيّم لتفجيرات أمنية
أو اغتياالت تؤدّي إلى
تفجير وضع المخيّم.

وفد من حزب اهلل يهنئ كفوري بالأعياد

ً
جميعا من �أجل بناء دولة حقيقية
فيا�ض :لنتعاون

وعن السنة المنصرمة ،قال« :تنذكر ما تنعاد».
وكان بري التقى في إطار لقاء األربعاء النيابي النواب:
ميشال موسى ،الوليد سكرية ،علي بزي ،قاسم هاشم،
إميل رحمة ،زياد أسود ،نبيل نقوال ،عباس هاشم ،علي
عمار ،نوار الساحلي ،علي خريس ،هاني قبيسي ،عبد
المجيد صالح ،عالء ترو ،عبد اللطيف الزين ،بالل فرحات،
حسن فضل الله ،وعلي المقداد.
ثم استقبل حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سالمه
وعرض معه للوضع المالي في البالد.
من جهة ثانية ،تلقى بري برقية من الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي مهنئا ً بالعام الجديد ومتمنيا ً أن يكون
عام اسقرار وازدهار للبنان.

عريجي :فرنجية مر�شح توافقي
أمل وزير الثقافة روني عريجي «أن
يكون لدينا رئيس للجمهورية وحظوظ
حصول هذا األمر مقبولة جداً».
ونبّه عريجي في تصريح أمس إلى
أنّ «مسألة انتخاب رئيس للجمهورية
في لبنان بعد عام ونصف العام من
الفراغ في جو مع ّقد جدا ً في المنطقة،

ليست أمرا ً سهالً ،وتالياً ،من الممكن
أن ي��أخ��ذ بعض ال��وق��ت ،وه���ذا أمر
طبيعي».
وع��ن عالقات ال��م��ردة مع الحلفاء
على وقع التسوية ،أكد أنّ «عالقتنا مع
حزب الله على أفضل ما يرام ،ونحن
نسعى دائما ً إلى إقامة عالقات جيدة

مع التيار الوطني الحر».
وش���دّد عريجي على أنّ «ال��وزي��ر
فرنجية م��رش��ح ت��واف��ق��ي ح��از على
موافقة جزء من  14آذار ،هو من  8آذار،
وهو مرشح حاز على موافقة أطراف
كثيرة في لبنان ،ومنها جزء من 14
آذار ،و 8آذار والمستقلين».

�سليمان :لتحييد لبنان عن ال�صراعات الخارجية
أب���دى ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد ميشال
سليمان ،خ�لال ات��ص��ال أج���راه مع
قائد الجيش العماد جان قهوجي،
للتعزية بالجندي الشهيد علي
بسام قاسم زين ،ارتياحه «لجهوزية
الجيش الدائمة س��واء على الحدود
في مواجهة إسرائيل واإلرهاب أم في
الداخل للحفاظ على األمن ومالحقة
المطلوبين» ،مثنيا ً على «العملية
النوعية التي نفذتها وحدات الجيش
باألمس للقبض على عصابات القتل
وتصنيع «ال��ك��ب��ت��اغ��ون» ،متمنيا ً
للجرحى م��ن العسكريين الشفاء
العاجل ،آم�لاً أن «تستكمل الخطة
األمنية باإليقاع نفسه».
وشدّد ،خالل استقباله وزير العمل
سجعان ال��ق��زي والنائبين غ��ازي
العريضي وك��اظ��م الخير ومنسق
األمانة العامة لقوى  14آذار النائب
السابق فارس سعيد ،على «ضرورة
التمسك بمبدأ تحييد لبنان عن
الصراعات الخارجية وتحييده عن
المتاجرة في زمن التسويات ،وهذا ما
يتطلب عدم الخجل بالمطالبة الدائمة
بتطبيق «إع�ل�ان بعبدا» وض��رورة
العودة إلى مضمونه لضمان حماية

لبنان».
وأث��ن��ى ال��رئ��ي��س سليمان على
«دخول الهبة السعودية االستثنائية
لتسليح الجيش حيز التنفيذ عبر
ج��دول��ة م��واع��ي��د ت��س��ل��م األس��ل��ح��ة
م��ن ال��دول��ة الفرنسية بالرغم من
ك � ّل التشويش ال��ذي راف��ق مرحلة
الجدولة».

وتمنى أن «تحمل السنة الجديدة
الخير لجميع اللبنانيين» ،آم�لاً أن
«تكون البداية من مجلس النواب
النتخاب رئيس الجمهورية ،لكونه
األق��در على إع��ادة األمل ببقاء لبنان
وط����ن ال���رس���ال���ة ،ول��ي��س س��اح��ة
م��س��ت��ب��اح��ة ل��ت��ص��ف��ي��ة ح��س��اب��ات
الخارج».

كفوري مجتمعا ً إلى وفد حزب الله
زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض،
على رأس وفد من حزب الله ،راعي أبرشية مرجعيون
وتوابعها للروم األرثوذكس المتروبوليت الياس كفوري
في مطرانية جديدة مرجعيون للروم األرثوذكس ،للتهنئة
بعيد الميالد المجيء حيث كان باستقبالهم إلى جانب
كفوري عدد من الفعاليات والشخصيات.
وشكر كفوري فياض والوفد المرافق له على هذه
الزيارة الخاصة بمناسبة عيد الميالد المجيد «الذي
ه��و عيد ال��س�لام والمحبة والعطاء والمحافظة على
كرامة اإلنسان ،وال��ذي يتزامن في هذه السنة مع عيد
المولد النبوي الشريف» ،معتبرا ً أنه «يوجد في لبنان
خصوصية قليالً ما توجد في بلدان أخ��رى ،وه��ي أنّ
المسلمين والمسيحيين يعيدون األعياد الدينية معاً،
والتي هي أعياد وطنية بالفعل ،وخاصة في الجنوب
الذي امتازت بالروح الوطنية الالطائفية ،فهو لم يعرف
عنه في ك ّل تاريخ لبنان أنه كان فيه تمييز طائفي أو
مذهبي في وقت من األوق��ات ،ونحن نعيش هنا عائلة
واحدة ،وهذا ليس منة من أحد ،بل من فضل الله علينا»،
مشدّدا ً على «ضرورة أن نتعظ من عبر هذا العيد ،ونكون
جميعا ً خداما ً لوطننا وشعبنا ،ونسأل الله أن يعطي
لبنان السالم والطمأنينة ،وأن تتوقف الحروب في ك ّل
منطقة الشرق األوسط».
وأكد فياض ،ب��دوره« ،أهمية التعايش بين مختلف

المكونات اللبنانية ،خصوصا ً في ظ ّل ما تعيشه المنطقة
حولنا ،حيث المعاناة التي يمر بها المسيحيون بصورة
عامة ،فإسرائيل تهجرهم من فلسطين ،والتكفيريون
يهجرونهم من العراق وسوريا وفي العديد من المناطق
األخ��رى» ،مؤكدا ً أننا «نتمسك بالوجود المسيحي في
المنطقة ولبنان ،ونتمسك بهذا التنوع في إطار وحدة
مجتمعاتنا وأوطاننا ،وبكل مكونات هذا الوطن وهذه
األمة».
ورأى أنّ «هناك حاجة ماسة كي نتعاون جميعا ً من أجل
بناء دولة حقيقية ونوفر األمن واالستقرار لهذا المجتمع،
ونعالج هذه المشاكل السياسية واألمنية المتراكمة في
هذا البلد ،فالطريق إلى االستقرار هو القيام بدولة حقيقية
ال تميز بين المواطنين أال وهي دولة المؤسسات والقانون
والعدالة االجتماعية».
وختم فياض« :إننا ننتمي نحن وك ّل المكونات من
المسلمين والمسيحيين ومن مختلف الطوائف والمذاهب
إلى هذا الوطن ،ونريد أن نمضي معا ً في إطار من التعاون
والتكامل والتعايش والوحدة في سبيل أن نحمي هذا
الوطن ،وأن نبني دولة حقيقية توفر األمن واالستقرار».
بعد ذلك ،توجه فياض والوفد المرافق له إلى بلدة
القليعة ،حيث التقى عددا ً من الفعاليات والشخصيات
البلدية واالختيارية واالجتماعية والثقافية ،مقدما لهم
التهاني والتبريكات بمناسبة األعياد المجيدة.

معلولي :النظام الديمقراطي يحفظ لبنان

سليمان مستقبالً العريضي

ن�شاطات
 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران الياس عوده ،وزير العدل اللواء
أشرف ريفي الذي قال« :سعدنا بزيارة المتروبوليت عودة لمعايدته بعيدي الميالد المجيد ورأس السنة،
ولنتمنى الخير للبلد».
أضاف ريفي« :سيادته كان دائما ً منارة مهمة جدا ً في البلد وما زال ،كنا نتشاور معه في ك ّل المراحل سواء
في السياسة أو في األمن أو في االجتماعيات ،وما زلنا نسمع رأيه ونؤكد على صوابية آرائه ،وإن شاء الله
تتحقق تمنياتنا وتمنياته للوطن».

 زار العقيد ماسيميليانو كوارتو قائد الكتيبة اإليطالية في المنصوري المؤلفة من فرسان «نيتزا»،
العاملة ضمن قوات األمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «أليونيفيل» ،رئيس بلدية صور حسن دبوق،
«ضمن إطار المبادرات التي تهدف الى تمتين العالقة بين «يونيفيل» والسلطات المحلية وإلى زيادة التعاون
المثمر فيما بينهما».
وجال كوارتو في السوق الشعبي واألماكن األثرية لمدينة صور برفقة نائب رئيس بلدية صور صالح
صبراوي وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
وأشاد صبراوي «بدور «يونيفيل» الريادي والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني في سبيل تحقيق االمن
واالستقرار في جنوب لبنان» ،شاكرا ً كوارتو على «زيارته ودعمه للمؤسسات الرسمية وبلديات الجنوب»،
منوها ً «بالمشاريع العديدة التي تنفذ لفائدة السكان المحليين وأبناء المنطقة».
ونوه كوارتو ،بدوره« ،بعالقة الصداقة التاريخية التي تربط مدينة صور بإيطاليا».

معلولي متحدثا ً خالل الحفل السنوي للرابطة
أم��ل رئيس رابطة النواب السابقين النائب األسبق
لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي أن يحمي الله لبنان
«من خطرين وجوديين األول هو النازحين السوريين
والثاني التنظيمات التكفيرية».
كالم معلولي جاء خالل الحفل السنوي للرابطة بمناسبة
عيدي الميالد ورأس السنة في مطعم «تاليران» في حضور
حشد من الوزراء والنواب السابقين وعقيالتهم.
وأش��ار معلولي إل��ى «التحرك ال��ذي قامت وتقوم به
الهيئة اإلداري���ة للرابطة لمعالجة هذين الخطرين مع
الرؤساء وال��وزراء المختصين والقيادات األمنية والتي
تقضي بدعوة مجلس الجامعة العربية لالنعقاد وإنشاء

صندوق إلقامة مجمعات سكنية ،وليس مخيمات ،على
األراضي السورية اآلمنة بحماية عربية ودولية».
أما في ما يتعلق بخطر التكفيريين ،والمثال ما يجري
في بلدة عرسال ،فطالب «السلطات المختصة بتطبيق
القانون الصادر عام  1969والذي يقضي بإنشاء أنصار
للجيش خصوصا ً في القرى الحدودية».
وختم معلولي بالدعوة إلى «إجراء انتخابات نيابية
وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية وذلك إلعادة النظام
الديمقراطي البرلماني إل��ى لبنان ال��ذي ه��و الحصن
الحصين  ،الذي يحفظ لبنان من الثورات والتداعيات التي
تفتت بلدان العالم العربي».

