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حمليات �سيا�سية

عن القيمة اال�ستراتيجية
لمعادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة
شارل أبي نادر*
ل �ي��س ب��ال�س�ه��ل م��ا ي �ج��ري ح��ول �ن��ا ح �ي��ث ال�م�ح�ي��ط يغلي،
فجيوش تقاتل وت��واج��ه ف��ي م�ع��ارك ميدانية وف��ي عمليات
عسكرية وأمنية .جحافل ال تحصى وال تع ّد من االرهابيين
المدعومين من دول ومن منظمات عالمية وإقليمية بالمال
والسالح واإلعالم والتقنيات ،حيث بدا اإلرهابيون وكأنهم
ال ُيقهرون وخاصة في عملياتهم اإلجرامية الدموية التي
تطال ك ّل مكان إجماالً وتثير الرعب والخوف والدمار ،لنجد
محصن
وحيث يمكننا أن نقول ،مع بعض الحذر ،إنّ لبنان
ّ
ومحمي الى ح ّد ما في هذه المواجهة الدموية الواسعة.
ّ
طبعاً ،تتع ّرض الساحة اللبنانية من وقت إلى آخر لعمليات
إرهابية محدودة ،حيث تعيش هذه الساحة أج��واء ضاغطة
وغير بعيدة عن التشنّج والخوف بسبب ما يت ّم تداوله من
أخبار ومعلومات عن توقيفات متواصلة لشبكات إرهابية
ولخاليا نائمة ،كشفت التحقيقات التي تناولتها خطورة
وحساسية وفظاعة األهداف المكلفة بتنفيذها ،والتي تعمل
عليها بتصميم وتركيز واضحين من قيادات هذه التنظيمات
اإلرهابية وخاصة داعش.
في الحقيقة ،ومقارنة مع ما يجري في ال��دول المحيطة،
حيث تطالعنا وسائل اإلع�لام الواسعة االنتشار ووسائل
التواصل االجتماعي الناشطة بأخبار وأخبار عن عمليات
إرهابية دموية ،انتحارية وغير انتحارية ،تعجز في أغلب
األوقات أجهزة تلك الدول العسكرية او األمنية عن مواجهتها
والح ّد من انتشارها ،ليس عن تقصير او عن تلكؤ بل بسبب
كثافة هذه العمليات وفعاليتها وقدرة منفذيها على اإلفالت
من رقابة تلك األجهزة تخطيطا ً وتحضيرا ً وتنفيذاً ،لنجد انّ
األجهزة األمنية والعسكرية اللبنانية تتمتع بدرجة عالية من
النجاح في تنفيذ عمليات نوعية من خالل مواجهات استباقية
مع تلك الشبكات الخطرة والخاليا النائمة ،وحيث نجد من
ناحية أخرى أنها ارتفعت مؤخرا ً نسبة الخاليا والشبكات
اإلره��اب �ي��ة ال�ت��ي ي�ت� ّم إل �ق��اء القبض عليها ف��ي ل�ب�ن��ان ،وذلك
في مراحل مختلفة تمت ّد في بعضها من بدايات تك ّون هذه
الخاليا ونشوئها ،وفي بعضها اآلخر خالل مراحل متقدّمة
من نشاطها وعملها في التخطيط والتحضير وعلى مقربة
زمنية قصيرة من مرحلة التنفيذ النهائية .وهذا النجاح يت ّم
بالرغم من السجاالت السياسية المختلفة حول أمور عديدة
ف��ي إدارة السلطة وأي�ض�ا ً بالرغم م��ن النظرة العامة حول
هشاشة هذه السلطة وضياعها وعدم توازنها.
يتبيّن م��ن خ�لال متابعة عمل ه��ذه األج �ه��زة العسكرية
واألم�ن�ي��ة اللبنانية أنها تستفيد م��ن بيئة حاضنة بالكامل
تشمل أغ �ل��ب ال�م�ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ت�س��اع��د ع�ل��ى ك�ش��ف تلك
الشبكات ومتابعتها على كامل الساحة الداخلية ،ومعادلة ك ّل
مواطن خفير مطبّقة بامتياز من قبل الشعب الذي برهن عن
ص ّعب على تلك الخاليا التمدّد واالنتشار
وعي الفت ،حيث َ
بسهولة ،فبقيت معزولة وخائفة ،وبالتالي أضعف فعاليتها
وت��أث�ي��ره��ا ،حيث إنّ ال�ك� ّم الهائل م��ن المخبرين المجنّدين
والمتط ّوعين ،والتي تضع بتصرف األجهزة كافة المعطيات
والوقائع والمعلومات التي تمتلكها ليس بالصدفة فقط ،بل
نتيجة التزام مسؤول ومتواصل ،تشكل م��ادّة أولية مهمة
وتؤسس من خالل تحليلها ومتابعتها من قبل
تستند إليها
ّ
اختصاصيّي وخبراء هذه األجهزة الى امتالك األخيرة قاعدة
معلومات موثوقة جاهزة لتكون نواة خطة محكمة يت ّم عبرها
توقيف تلك الخاليا والشبكات ومتابعتها ومالحقتها بطريقة
صاعقة تصدمها وتجعلها تستسلم أمام المحققين ،فتبوح
بك ّل المعلومات عن أهداف الشبكات اإلرهابية وطريقة عمل.
وهذا دائما ً يفتح أبوابا ً واسعة ترشد األجهزة الى خاليا نائمة
أخرى والى مخططات أكبر وأوسع وأخطر.
م��ن ناحية أخ��رى ،ال ش��ك ف��ي انّ للمقاومة دورا ً واسعا ً
واساسيا ً في تثبيت هذه البيئة الحاضنة وتقويتها وتوعيتها،
خاصة في المجتمع القريب منها جغرافيا ً
وتوجهاً ،والذي
ّ
ال شك في أنه يمت ّد الى مناطق واسعة ومختلفة في لبنان،
وايضا ً في التواصل الفاعل والمنتج مع أجهزة األمن اللبنانية،
حيث يلعب جهاز أمن المقاومة والذي برهن من خالل أكثر
من مناسبة وخاصة في حربه المفتوحة ض ّد أجهزة العدو
ومخابراته محليا ً ودولياً ،أنه جهاز فاعل وقادر وهو ينسق
بالكامل م��ع األج �ه��زة األم�ن�ي��ة اللبنانية وي�ض��ع بتصرفها
دائما ً كافة المعلومات القيمة التي ساهمت الى ح ّد كبير في
متابعة عناصر شبكات إرهابية عديدة ورصدهم وكشفهم
وتوقيفهم ،وتكمن قيمة وحساسية ه��ذه المعلومات أنه
حصل ويحصل عليها من الميدان الداخلي طبعاً .واأله ّم هو
في تلك التي يحصل عليها من موقوفين وأسرى يقعون في
قبضته في الميدان المحيط وخاصة السوري حيث يوجد
تأثير ليس ببسيط ألجهزة أمن العدو «اإلسرائيلي» تمارسه
عبر تجنيدها ع��ددا ً كبيرا ً من المقاتلين اإلرهابيين ،او من
خالل التأثير الخليجي على قسم كبير من ه��ؤالء وما لتلك
المعلومات من ترابط مباشر مع الشبكات اإلرهابية غير
البعيدة عن التأثير الخليجي وخاصة السعودي.
ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة األم �ن �ي��ة ال �ت��ي تمتلكها ال �م �ق��اوم��ة بسبب
االلتزام الكامل من بيئتها ومجتمعها بمحاربة اإلرهاب أمنيا ً
وعسكرياً ،تدعمها األخيرة وتثبتها أيضا ً من خالل حضورها
الواسع في الميدان جنوبا ً في مواجهة العدو «اإلسرائيلي»،
حيث تقف الى جانب الجيش اللبناني وخلفه وأمامه أحياناً،
حيث تتطلب خصوصية مواجهة ال�ع��دو ذل��ك ،وأي �ض �ا ً من
خالل حضورها الفاعل واالستراتيجي عبر انتشارها بين
الحدود الشمالية والشمالية الشرقية وام�ت��دادا ً الى الداخل
ال �س��وري ب�ي��ن ال�ق�ص�يْ��ر ش �م��االً وال�ق�ل�م��ون ال�غ��رب��ي وسطا ً
والزبداني وطريق بيروت الشام جنوباً ،حيث يشكل هذا
االنتشار الميداني حزام أمان متقدّما ً يحقق حماية استباقية
ل �م��واق��ع ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ع�ل��ى ال��ح��دود ،وب��ال�ت��ال��ي يؤ ّمن
حماية واسعة للداخل اللبناني من الناحية األمنية بإبعاد
خطر اإلره��اب وسياراته المفخخة وأحزمته الناسفة ،ومن
الناحية الميدانية والعسكرية بإشغال ومواجهة العناصر
وال�م�ج�م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة ال�ت��ي ل��م تتخ ّل ع��ن هدفها الدائم
بالحصول على حضور ميداني يشكل مواقع إمارات يحلم
بها مع امتداد جغرافي يربط مراكزه في الداخل السوري مع
البحر المتوسط في شمال لبنان.
وأخ� �ي ��راً ...إن�ه��ا ال�م�ع��ادل��ة الذهبية وال �ت��ي ت ��زداد توهّجا ً
وحضورا ً وتماسكا ً يوما ً بعد ي��وم ،وكلما اقترب وتصاعد
خطر ال �ع��دو «اإلس��رائ �ي �ل��ي» او الخطر اإلره��اب��ي التكفيري
على لبنان بكافة مناطقه ومكوناته ،كلما ظهرت الحاجة
وتوسعها ،وعلى المشككين
والضرورة لتقوية هذه المعادلة
ّ
ً
بصحة هذه المعادلة بالرغم من أنهم يتناقصون يوما بعد
ي ��وم ،أن ي�ل�ت�ح�ق��وا ب��رك��ب م��ن سبقهم ِم ��ن ال��ذي��ن فهموها
وحضنوها وآمنوا بها والذين اكتشفوا ولمسوا لمس اليد
وبعد أن عايشوا األخطار المذكورة وعانوا منها ما عانوا أن
في ثبات هذه الثالثية وفي امتدادها خالصا ً للوطن وللشعب
وللدولة.
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وليد المعلم ّ
مجدد ًا« :العقل البارد» و«القلب الحا ّر»...
 روزانا ر ّمال
الحديث عن حقيبة الخارجية في أيّ دولة من الدول الفاعلة
سياسياً ،خصوصا ً في الشرق االوسط ،هو حديث عن حقيبة
متعددة االتجاهات والمعايير ،فمكانتها تتعدّى كونها العقدة
الجامعة لديبلوماسيين من حيث إدارة العالقة بين سفارات
البلد والسفراء مع ما يحتويه ه��ذا من تفاصيل الطواقم
وتصب
الديبلوماسية للبلد ،لتتخطى الهوية والدور التنفيذي
ّ
في رسم ص��ورة ومكانة الدولة التي تمثل إقليميا ً ودوليا ً
مرتكزة على ما تمنحها إياه الجغرافيا والسياسة والتاريخ
معا ً بحدود ما تحمله معها من مخلفات موروثات وبروتوكول
وإنجازات حصدتها بتراكم الحيثية السياسية للبلد ،حيث ال
يمكن التفريط بها كمجموعة عناصر تحت ايّ زمن او ظرف.
تبرز حنكة وزراء الخارجية غالبا ً في الدول التي تتع ّرض
ألزم���ات ،فتصبح مسؤولية ال��وزي��ر سقفا ً وح��ض��ورا ً أعلى
بصالحياته من جهة وسقف التوقعات التي تمنحه إياها
الوزارة لمجهوده «أثقل» من جهة أخرى ،ليحمل على أساسه
مسؤولية حفظ كيان وه��وي��ة ومكتسبات ب�لاده فيداري
تصريحاته ويدقق في مقترحاته ويستمهل قراراته.
رس��م مكانة الحضور دول��ي�ا ً تعتمد عليها سورية عبر
وزارة خارجيتها منذ اندالع أزمتها التي أدّت إلى عزلها في
محافل عربية عدة ،فقدّت على هذا األس��اس نموذجا ً فريدا ً
تمثل بشخصية أضحت رم��زا ً عند السوريين الساعين إلى
فهم ما يدور في فلك مفاوضات أُخذت اليها بالدهم عبر طاقم
ديبلوماسي فاجأ بحضوره المتماسك ال��غ��رب ،فخرجت
أولى التعليقات والتقارير الغربية بعد أن ه ّم الوفد السوري
بالظهور في اول جلسة للمفاوضات في فيينا ،فكان التنظيم
بين الديبلوماسيين مع الفريق اإلعالمي الفتا ً و»أنيقاً» ،حسب
وصف صحف بريطانية حينها ،في وقت توقع الخصوم ظهور
عالمات اإلرباك على الوفد وسوء التنسيق والفوضى ،وهي

حال الوفد المعارض الذي لم تتمكن الدول الداعمة له حتى
الساعة من تقديمه بصيغته النهائية.
يحتفظ الوزير وليد المعلم بكثير مما يجعل منه رم��زا ً
«يتجدّد» حضوره في أزمة استحق على أساسها التقدير من
قيادة ب�لاده التي تحرص على إمساكه بحقيبة الخارجية
مع «نيابة رئاسة الحكومة» في مهمة تحمل في بلد كسورية
نوعا ً من رمزية التقدير والرفعة لمصاف الشخصية الوطنية
وتكريس ألهلية المعلم التي ال تمثل إال ترجمة لحنكة سياسية
ونباهة فريدة أضافها على حقيبة الخارجية في أصعب
األوقات.
لم يسبق أن صدر عن الوزير السوري المعلم موقف ُحسب
ان��ه «زل��ة لسان» او ا ّتهم على أساسه بالتس ّرع فاقتضى
التعديل.
لم يسبق حتى أن الحظ المتابعون نشاطه طيلة األزمة
خروجه عن منطق الواقع الذي تعيشه بالده ،حيث ال مكان
للمبالغة في حديثه لكن ال مكان أيضا ً أليّ فسحة خيبة يراها
تتراءى في أفق بالده.
برز تماسك المعلم وسرعة بديهته في محطات عدة ،وكان
بينها حين كان يجيب على اسئلة الصحافيين من ك ّل بالد
العالم حيث أتوا ليستجوبوا الوزير «المنهَك» من ازمة عصفت
ببالده ليجيب عن أسئلة دقيقة «كحقيقة وج��ود السالح
الكيميائي مثالً وكيفية مواجهة حرب تتوعّ د بها واشنطن
ب�لاده» ،بك ّل هدوء وفي أغلب األحيان مع ابتسامة ساخرة
تكاد تجعل من خصومه مربَكين بين توتر رافق نظرائه العرب
من الراحل سعود الفيصل الى عادل الجبير ،وزيري خارجية
السعودية خالل األزمة ،وكأنّ نظام بالدهم على المحك وليس
العكس في سورية ليقدّم المعلم أسلوبا ً جديدا ً من إدارة
الحديث الديبلوماسي المفعم بالهدوء والطمأنينة واللياقة
الديبلوماسية.
وعلى أن ال��ح��رب على س��وري��ة نصفها «ح��رب أعصاب
وإعالم» حاول المعلم إظهار موقف بالده من منطلق المطمئن

أبدى مسؤول في فريق
 8آذار استياءه الشديد
من بعض األبواق
السياسية واإلعالمية
ألي
التي لم تقم وزنا ً ّ
منحى أخالقي بتعاطيها
مع مسألة وطنية
عامة مثل التفجيرات
اإلرهابية التي تع ّرضت
لها بلدة القاع األسبوع
الفائت ،وما نجم عنها
من شهداء وجرحى
وأناس يعانون األم ّرين
حزنا ً وأسى على من
فقدوا من أحبّة .داعيا ً
ك ّل من لديه غرض
مادي إلى
سياسي أو
ّ
ّ
أن يعمل في السياسة
كما يشاء لكي يحقق
غرضه ،ولكن بعيدا ً
عن مآسي المواطنين
وآالمهم وفواجعهم!...

لما يملك من معطيات وثقة جعلت منه قادرا ً على إقناع السلك
الديبلوماسي بالثبات والتماسك ،فيحسب لسورية انه بظ ّل ما
يقارب ست سنوات لحرب كارثية لم تسجل ايّ حادثة انشقاق
ُتذكر أليّ سفير سوري حتى في أش ّد األوقات صعوبة وخطورة
من السنوات األولى التي م ّرت عليها ،حيث برزت انشقاقات
واضحة على مستوى الجيش ليبقى السلك الديبلوماسي
صلباً ،وهو هنا األكثر عرضة لإلغراءات بطبيعة الحال والذي
من المفترض ان يتمادى ويتماهى مع موجة االنشقاقات التي
تبعت سفراء دول الربيع العربي مثل مصر وتونس فيخرج
أعداد من السلك وتنض ّم للثورة مع كثرة العوامل التي تجعل
من ك ّل ديبلوماسي مشروع انشقاق مثل «الحالة الجيدة ماديا ً
ونسبياً» ،وغالبا ً ما تعتاد عائالت السفراء من زوجات وأبناء
على نمط معيشي مميّز يجعل من فكرة العروض واإلغراءات
لحفظ هذا المستوى من المعيشة حاضرا ً بشكل كبير .هذا
باالضافة الى القرب من مراكز القرار في العالم ،حيث لحظ
السفير السوري مثالً في واشنطن او فرنسا او غيرهما من
البلدان التي تضغط باتجاه إسقاط األسد بتضييق ومالحقة
ومراقبة .وقد جرى هذا فعالً بدون أن يقدموا على هذا االنهيار،
مضيفين ما يؤكد متانة تكوين هذا السلك وطبيعة عمل وزارة
الخارجية وإدارتها.
«عقل بارد وقلب حار» ،سمتا هذا الرجل الذي لفت حضوره
مع طاقم بشخصيات كاريزمية ما كانت لتكون أفضل من
عمر سورية كنائبه الدكتور فيصل المقداد وسفير سورية في
واشنطن الدكتور بشار الجعفري .مصدر مق ّرب من القيادة
السورية يشيد لـ «البناء» بثنائية العمل الفريدة بين الوزير
المعلم ونائبه المقداد والتعاون المطلق والجهد المبذول
بتنسيق فريد بعمل الخارجية مما جعل مقولة «الشخص
المناسب في المكان المناسب» تنطبق على الرجلين في عيون
السوريين.
المعلم مجدّداً :وزير الخارجية السوري..

خليل :ال خيار لنا �إال �أن نلتقي
على قاعدة الحوار المفتوح الم�س�ؤول

ما�سة
الراعي :ال�شرق في حاجة ّ
�إلى الح�ضور الم�سيحي

أكد وزير المالية علي حسن خليل
أن «ال خ��ي��ار لنا إال أن نلتقي مع
بعضنا البعض على قاعدة الحوار
ال��م��ف��ت��وح ال��م��س��ؤول ،لنصل إل��ى
تسويات ألزماتنا السياسية».
وقال خليل خالل احتفال تأبيني
في بلدة ب�لاط« :على هذه األرض
وفي هذا الجبل العاملي الذي اختزن
عناوين الوحدة والتالقي ،نستذكر
في هذه اللحظة الصعبة من مصير
وطننا لبنان أننا في عين المواجهة
مع اإلره��اب التكفيري ال��ذي ضرب
ب��األم��س ف��ي البقاع وه��و يتربص
بنا على امتداد الوطن .نقف أمام
ه��ذا ال��ت��ح��دي ل��ن��ق��ول إنّ ال��واح��ب
علينا كلبنانيين وكقوى سياسية
في ه��ذا الوطن أن نجعل مناسبة
األل��م ه��ذه في خسارة في مواجهة
اإلرهاب فرصة لتأكيد وحدة خطابنا
الوطني في مواجهة ه��ذا التحدي
كلبنانيين على اختالف مشاربنا،
ألنّ ه��ذا اإلره���اب ال يستثني أح��دا ً
على اإلط�ل�اق ،ومواجهته تتطلب
موقفا ً وطنيا ً واحدا ً ُنعيد معه ترتيب
أولويات خطابنا بعيدا ً عن االنقسام
ح��ول القضايا ال��ت��ي تهم الجميع
دون استثناء ودون استغالل لهذه
المناسبة أو غيرها إلب��راز عناصر
االنقاسم والتفرقة في ما بيننا».
وأض���اف« :يكفينا أنّ ع��دون��ا ال
يقف عند قيم أو أخ�لاق أو مبادئ
أو دي��ن ،بل إن��ه يستهدف اإلنسان
بوجوده ويستهدف وطننا بوحدته
واستقراره .إنّ المسؤولية الوطنية
تقتضي منا جميعا ً أن نترفع في
هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها
عالمنا العربي والمنطقة ككل ولبنان

أش����ار ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي ،خالل
ترؤسه قداسا ً إلهيا ً في كنيسة مار
أنطونيوس البادواني المارونية
ف��ي سينسيناتي ـ أوه���اي���و في
الواليات المتحدة األميركية،
إلى أنّ المسيحيين في الشرق
األوس���ط «يعانون الظلم والقهر
ب��س��ب��ب إي��م��ان��ه��م .ف��ه��م ضحايا
ال��ع��ن��ف ،وض��ح��اي��ا األزم����ات بين
الشرق والغرب وجنون المنظمات
اإلرهابية».
وب��ع��د ال���ق���داس ،أق��ام��ت رعية
مار أنطونيوس في سينسيناتي،
بالتعاون مع رعية مار اغناطيوس
في داي��ت��ون ،لقاء عشاء مشتركا ً
على شرف الراعي ،افتتح بالوقوف
دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء
بلدة القاع ،الذين رفع البطريرك
الماروني الصالة لراحة نفوسهم.
وق����ال ال���راع���ي« :ن��ح��ن ن��ؤك��د
لكم أن��ن��ا ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،ال
ن��خ��اف وال نخشى ش��ي � ًئ��ا ،ال بل
زدنا شجاعة وزدنا يقينا ً بأنّ هذا
ال��ش��رق ال��ذي تحكمه ال��ي��وم لغة
الحرب والدمار والعنف هو بحاجة
م��اس��ة إل��ى الحضور المسيحي،
ونحن مقتنعون أكثر من أي وقت
مضى بأننا سنبقى في هذا الشرق
ألننا مؤتمنون على إنجيل يسوع
المسيح ،وعلى جذور المسيحية
ال��ع��ال��م��ي��ة .ف��ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إل��ى
صالتكم وتضامنكم معنا».
��وج���ه إل���ى أب��ن��اء الجالية
وت� ّ
اللبنانية قائالً« :من المهم جدا ً أن
تقوموا باستمرار ب��زي��ارة أهلكم
وبلداتكم في لبنان ،فهذا يقويهم

خليل متحدثا ً في بالط

(مصطفى الحمود)

ج��زء منها وه��و في موقع التحدي
والمواجهة واالس��ت��ه��داف ،لنكون
مسؤولين على ق��دره ومسؤولين
ق��ادري��ن على أن نقول ال وأن نقف
خ��ل��ف م��ؤس��س��ات��ن��ا ال��س��ي��اس��ي��ة
والعسكرية واألمنية وندعمها ونلتف
حولها لمواجهة هذا التحدي الكبير.
إنّ المسؤولية تقتضي أال نمارس
ردة الفعل بأمن ذاتي بل بااللتفاف
ح��ول الجيش اللبناني وأن نؤمن
المقومات وال��دع��م ل��ه ك��ي يمارس
دوره الحقيقي والذي يمارسه فعالً
على امتداد الحدود من الجنوب إلى
الشمال فالشرق».
ولفت إلى «أنّ هذا التحدي يتطلب
منا على المستوى السياسي وعيا ً
وإدراك�ا ً أكبر لحقيقة أال خيار لنا إال
أن نلتقي مع بعضنا البعض على
قاعدة الحوار المفتوح المسؤول،
ل��ن��ص��ل إل����ى ت��س��وي��ات ألزم��ات��ن��ا

السياسية ،فال انتصار ألح��د على
اآلخر في هذا البلد ،االنتصار يكون
للبنان وطنا ً واحدا ً موحداً ،االنتصار
يكون باالقتراب من بعضنا البعض
في القضايا الخالفية كي نصل الى
المشترك في ما بيننا على المستوى
السياسي».
وتابع« :في قانون االنتخابات
علينا أن نراعي فيه حق الناس في
أن تعبر وأن يصل صوتها بأمانة،
وم��ن خ�لال التعاطي م��ع ملفاتنا
السياسية الكبرى أيضا ً من انتخاب
رئيس للجمهورية واع���ادة العمل
ل��ل��م��ؤس��س��ات ب���روح ال��م��س��ؤول��ي��ة
والجدية».
وخ��ت��م« :ال انتصار ألح��د إال اذا
انتصر لوطنه وال قيامة لهذا الوطن
إال إذا توحدنا جميعا ً حول الدفاع
عن قضاياه ومؤسساته وانطالق
عمل هذه المؤسسات».

الراعي متحدثا ً خالل حفل العشاء في أوهايو
ويشجعهم .ومن الجميل أن تقوموا
بمبادرات مع قراكم وعائالتكم كي
يشعروا بأنكم تساندوهم وأنكم
إلى جانبهم».
وأض���اف« :العمل األه���م ال��ذي
ي��م��ك��ن أن ت��ق��وم��وا ب���ه ف���ي ه��ذا
الموضوع ،هو أن تحافظوا على
جنسيتم وت��س��ج��ل��وا وقوعاتكم
الشخصية في سجالت النفوس
اللبنانية ،م��ن أجلكم وم��ن أجل
أوالدكم ،وألهميته على مستويات
عدة أولها أن تحافظوا على حقوقكم
المدنية .فاألرض باقية واألنظمة
تتغير .ال��ب��ل��دان تتغير واألرض
باقية .فال تقولوا لن يفيدنا األمر،
فقطعة أرض ف��ي لبنان ه��ي كنز
وربح ،لكم والوالدك��م .وثانيها أنّ
النظام السياسي في لبنان يقوم
على الديمغرافيا .فال يجوز أن يهمل
اللبنانيون عامة والمسيحيون

خ��اص��ة تسجيل وق��وع��ات��ه��م في
ل��ب��ن��ان .وك���م يؤلمني أنّ يكون
المغترب اللبناني حيا ً يرزق حيث
هو في الخارج فيما هو ميت في
لبنان .ال يمكننا أن نقبل بذلك،
حافظوا على تسجيالتكم في لبنان
ألنّ ذلك يفيدكم جدا ً ويفيد النظام
اللبناني خاصة سياسيا ً وإال نكون
ق��د قضينا عليه عبر ض��رب أحد
جناحيه ،الجناح المسيحي».
وختم« :أرج��وك��م أن تتعاونوا
م���ع ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
وم��ع المؤسسات المعنية ومع
األبرشيات والرعايا ،ألنه إذا كنتم
فعالً تحبون وطنكم ،تحافظون
على جنسيتكم ،وع��ل��ى ال��ت��وازن
المسيحي ـ اإلس�ل�ام���ي ف��ي��ه كي
تستمر رسالة هذا الوطن في الشرق
األوسط ،فال نضحي بهذه الرسالة
بسبب اإلهمال والالمباالة».

عميد الخارجية في «القومي» التقى م�س�ؤولين في بروك�سل وعقد م�ؤتمراً �صحافي ًا مع نواب �أوروبيين

�صقر :العقوبات على �سورية غير �شرعية وال مب ّررة والإرهاب ّ
يهدد العالم ب�أ�سره
دعا عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي
حسان صقر من مق ّر البرلمان األوروبي في بروكسل إلى رفع
العقوبات المفروضة على سورية ،وذلك خالل مؤتمر صحافي
عقده باالشتراك مع ال��ن��واب األوروب��ي��ي��ن روب��رت��و فيوري
(إيطاليا) ،أودو فويت (المانيا) وباالتانوس سينادينوس
(اليونان).
وشدّد صقر على أنّ العقوبات ض ّد سورية غير شرعية،
إضافة إلى كون هذه العقوبات ال تلحق الضرر باقتصاد
الدولة السورية وحسب ،بل تطال بالضرر جميع السوريين
من دون اسثثناء.
ولفت صقر إلى أنّ تركيا حصلت من االتحاد األوروبي على
ستة مليارات دوالر بغرض مساعدة النازحين السوريين ،لكن
ما هو واضح أنّ تركيا تساعد اإلرهاب وتؤ ّمن عبور اإلرهابيين
إلى سورية في حين تطلق الرصاص على النازحين ،وتشجع
على جعل أماكن وجودهم حواضن إرهابية.
وطالب صقر االتحاد األوروب��ي بأن يقدّم المساعدات إلى
الحكومة السورية ،خصوصا ً أنها حكومة شرعية منتخبة من
الشعب السوري.
وأكد النواب فيوري وفويت وسينادينوس ،بدورهم ،أهمية
رف��ع العقوبات عن سورية ،وإع��ادة النظر في السياسات
األوروبية تجاه هذا البلد الذي يتع ّرض ألخطر وأشرس حرب
ارهابية.
وأعقبت المؤتمر الصحافي ندوة تلفزيونية شارك فيها صقر
والبرلمانيون األوروبيون ،حول مكافحة اإلرهاب والعقوبات.
من جهة أخرى ،التقى صقر رئيسة مكتب سورية ولبنان
في المفوضية األوروبية إيفا أورلوفا ،وج��رى خالل اللقاء
تبادل ال��رأي وجهات النظر حول العديد من المواضيع ،ال
سيما موضوع العقوبات األوروبية غير المب ّررة على سورية،
وضرورة رفع هذه العقوبات.
ووضع صقر المسؤولة األوروبية في صورة تصاعد جرائم
اإلرهاب التي ترتكب في سورية والعراق وكذلك لبنان .وسلّم
أورلوفا الورقة السياسة للحزب السوري القومي االجتماعي
التي تض ّمنت موقف الحزب ورؤيته للح ّل في الشام ولمواجهة
اإلرهاب والتطرف.
والتقى صقر رئيسة لجنة المشرق في االتحاد األوروبي
ماريزا ماتياس ،وبحث معها عددا ً من المواضيع .كما عقد
سلسلة لقاءات إعالمية مع قنوات تلفزيونية ،أض��اء من
خاللها على اإلرهاب الذي يضرب بالدنا ،الفتا ً إلى أنّ اإلرهاب
ال يقتصر خطره على بالدنا ،بل هو خطر على أوروبا والعالم
بأسره.

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك في مقر البرلمان األوروبي

خالل أحد اللقاءات التلفزيونية

صقر وأورلوفا

 ...وماتياس

