2

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /الثالثاء  5 /آب  / 2014العــدد 1551
Sixth year / Tuesday / 5 August 2014 / Issue No. 1551

هل دخل لبنان ّ
خطة تمدّ د «داع�ش» لتو�سيع دويلة «الخالفة» الإرهاب ّية؟

غزة وانح�سار الدور التركي

ال خيار غير الح�سم لتطهير عر�سال ...والحريري �أمام امتحان لجم �أ�صوات الن�شاز داخل كتلته

} هدى رزق
تبحث تركيا المعزولة عن موطىء قدم بعد عزلة ب��دأت مع
فشلها في تغيير النظام في سورية ونجاح السيسي في االنقالب
على حليفها الرئيس المصري السابق محمد مرسي .طرحت
وساطتها ف��ي ال�ح��رب «اإلسرائيلية» ال��دائ��رة على غ��زة كونها
الداعم السياسي لحركة حماس في وجه الوساطة المصرية.
أُهملت وحليفتها قطر طيلة الفترة الماضية ،واشترطت وقف
إطالق النار وترؤس حماس الفريق المفاوض ورفع الحصار
عن غزة.
سهلت ال��والي��ات المتحدة المحادثات إذ اعتبرت أن لتركيا
وقطر «مونة» على حماس ،وعقدت محادثات قي باريس وأبدت
أط��راف عربية مثل السعودية ومصر والسلطة الفلسطينية
واألردن اعتراضها عليها ورأت فيها تعويما ً للدور القطري –
التركي .هذه ال��دول مجتمعة ال تريد دول��ة فلسطينية تحكمها
ح�م��اس ،رغ��م كونها منتخبة م��ن ال�غ��زاوي�ي��ن .فهي تقف ض ّد
«اإلخوان» خوفا ً على عروشها .وانعكس هذا الموقف إمعانا ً في
قتل األطفال والنساء وتهديم غزة واألنفاق من قبل «إسرائيل»
ال�ت��ي اع�ت��رف��ت ب��أن ه��ذه ال�ح��رب كشفت ع��ن تحالفات عربية ـ
«إسرائيلية» ض ّد «اإلرهاب».
وقفت قطر وتركيا مع حماس لتمكينها من تعديل المبادرة
المصرية التي قبلتها «إسرائيل» ،ونصت المبادرة على إعطاء
أوراق التفاوض الى السلطة الفلسطينية .اعترضت تركيا وقطر،
فمن يقاتل ف��ي غ��زة ه��و حماس والجهاد فكيف يتكلم عباس
باسمها؟ اعترضت «إسرائيل» وأكملت القصف الوحشي.
ل��م يعد هناك حليف عربي ألردوغ���ان .قضى على عالقته
ب �س��وري��ة إث ��ر ت��دخ�ل��ه ف��ي ش��وؤن �ه��ا ون��اص��ب ال��رئ �ي��س األس��د
الحليف السابق لحماس ال�ع��داء وسلّح ود ّرب على األراضي
التركية ودع��م «النصرة» وم��ن خلفها «ال�ق��اع��دة» .واختلف مع
نور المالكي في العراق ونعته بالديكتاتورية ونسج عالقات
م��ع كردستان ال�ع��راق وشجعها على تصدير النفط م��ن دون
موافقة الحكومة المركزية وتحدّيها ،عبر التلويح باالنفصال
ال�ت��ام ع��ن ال��دول��ة العراقية .واص�ط��دم بالسعودية بعد تعاون
وث�ي��ق ف��ي س��وري��ة ،بسبب دعمها االن �ق�لاب ف��ي ال�ق��اه��رة ضد
حليفها مرسي .حتى «إسرائيل» انزعجت من مواقفه حيالها،
ومن لقاء وزير الخارجية األميركية كيري في باريس األتراك
والقطريين ،واعتبرت أن الواليات المتحدة اختارت الوقوف الى
جانب حماس على حسابها.
غضب محمود عباس أيضا ً ألنه لم ُيدع الى االجتماع ،وألنّ
تركيا تريد انتزاع ال��دور وإعطاءه لحماس ،علما ً أنه ذهب الى
تركيا واستقبله كل من أردوغان والرئيس عبدالله غول ،لكنه لم
يذهب لطلب الدعم وإنهاء الحرب على غزة ،بل طلب من أنقرة
ممارسة نفوذها على حماس لفبول المبادرة المصرية لوقف
إطالق النار.
ما هو الدور الذي كان ممكنا ً لتركيا أن تلعبه ،هي التي خاضت
غمار تغيير األنظمة في العالم العربي بإيعاز من الغرب .وماذا
توقعت منها واشنطن ؟ الضغط على حماس من دون شك ،ال
سيما وقف إطالق الصواريخ ضد «إسرائيل» وأن تقبل بسلطة
عباس .يعي قادة حماس هذا األمر ،لذا لم يمضوا في المبادرة
المصرية من دون تعديلها .تعلم أنقرة أنها ال تستطيع الضغط
على حماس لوقف إط�لاق ال�ن��ار .ال�ق��رار ليس ق ��رارا ً سياسيا ً
لحماس فحسب ،إنما قرار باقي الفصائل ،وهو قرار عسكري
أيضاً ...أكد أحمد داود أوغلو في االجتماع أن تركيا وقطر ال
تملكان تفويضا ً من حماس.
ه��ذا الموقف ع��زز حماس لكنه جعل «اإلسرائيلي» يستمر
في القتل ووضعه في مأزق مع حلفائه العرب .عاد األميركي
م��ن خ�ل�ال ت �ص��ري �ح��ات أوب��ام��ا األخ��ي��رة ال ��ى رف ��ع معنويات
«اإلسرائيلي» ال��ذي يخسر صورته الردعية للمرة الثانية بعد
ح��رب ت�م��وز  .2006الملعب يتسع ل�م�ن��اورات األم�ي��رك��ي مع
أي منهم ،لكنه ي��وازن في
حلفائه جميعاً .هو ال يريد خسارة ّ
إعطاء األدوار أو تغطيتها.
لعبت تركيا ف��ي ال �ح��رب «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» السابقة على غزة
 2012دور الوسيط غير المباشر عبر حليفها الرئيس المصري
مرسي ال��ذي ك��ان ل��ه دور م�ت��وازن بين حماس و«إسرائيل».
استدعى سفيره من «تل أبيب» ،وأرسل رئيس وزرائه للوقوف
على خاطر أهل غزة ورفض تحميل حماس المسوؤلية ،مثلما
ح��اول أوب��ام��ا أن يفعل آن ��ذاك« .إس��رائ �ي��ل» ال�ي��وم ح��اق��دة على
سياسة أردوغان ،كذلك الواليات المتحدة بعدما انتقد سياستها
وق��راره��ا ع��دم التدخل ف��ي س��وري��ة واالن�ف�ت��اح على السيسي،
واتهمها بمحاولة زعزعة حكمه في الداخل.
لم يعد أردوغان اليوم في موقع دبلوماسي وسياسي مريح
حيال المنطقة .أُفشلت مبادرته .لو نجح لكان في إمكانه حصد
مسائل ثالث.
أوالً ،زيادة شعبيته على أبواب االنتخابات الرئاسية في 10
آب ،ال سيما أن ال��رأي العام التركي مجمع على إدان��ة العدوان
وقتل األطفال.
ث��ان�ي�اً ،ك��ان ممكنا ً لنجاح ال��وس��اط��ة أن يشغل ال ��رأي العام
التركي عن المشاكل الداخلية.
ثالثاً ،كان في إمكان تركيا لعب دور إقليمي مقرر طمحت إليه
منذ .2010
هل يعني األمر أنه لم يعد لها دور؟ بعد توجس العرب من
«اإلخ ��وان» وقلق السعودية م��ن منافسة تركية على الزعامة
السنية في المنطقة ،يمكن ترقب المشهد العسكري والسياسي
المقبل الذي سيحدد مصير الدور التركي اإلقليمي.
الغرب ال يحرق حلفاءه إالّ إذا احترقوا داخلياً ،وهذا ما يمكن
أن تقوله االنتخابات التركية الرئاسية .انكفاء أم دور إقليمي؟
المعطيات تقول إنّ واشنطن وأوروبا في حاجة ماسة الى دور
تركي ،لكن أي��ن وكيف بعدما أضعف االنفتاح األميركي على
إيران بعض أوراق تركيا؟!

 حسن سالمه
كشف ال �ع��دوان ال��ذي شنّته المجموعات اإلره��اب�ي��ة على
وح��دات الجيش في عرسال ومحيطها ،وعلى أبناء البلدة،
األخطار التي تهدّد لبنان منذ فترة طويلة عبر تحويله امتدادا ً
لدويلة «الخالفة» اإلرهابية التي يعمل تنظيم «داع��ش» على
إقامتها تحت نظر ال��والي��ات المتحدة وحلفائها ف��ي الغرب
والخليج وسمعهم ،بل نتيجة الدعم غير المحدود من هذا
التحالف الجهنمي طوال السنوات الثالث المنصرمة ،أي منذ
بدء األزمة في سورية ،بل منذ االحتالل األميركي للعراق .فما
هي األبعاد المباشرة لهذا العدوان اإلرهابي ض ّد الجيش وض ّد
عرسال والذي فاجأ البعض ،خاصة في  14آذار ،ولم يفاجئ
الذين ح � ّذروا منذ فترة طويلة من خطر المشروع اإلرهابي
الذي يضرب المنطقة العربية وبخاصة من العراق إلى سورية
وامتدادا ً إلى ما حصل في لبنان في األشهر الماضية؟
ف��ي المعطيات التي تملكها م�ص��ادر دبلوماسية واسعة
االط�لاع أن هذا الخطر ال��ذي بات يهدّد ليس منطقة عرسال
فحسب ،بل جغرافيا لبنانية واسعة مردّه اآلتي:
ـ أوالً ،إن ما حصل في عرسال في الساعات الماضية يأتي
في سياق المخطط التكفيري الذي يضرب المنطقة ،وهو حلقة
م��ن المخطط التدميري والتكفيري ال��ذي شهدته وتشهده
كل من العراق وسورية ،ويمكن أن ينتقل إلى دول��ة أخرى.
لذا ف��إنّ ما حصل في البقاع الشمالي هو الحلقة الثالثة من
هذا المخطط ،وبالتالي ليس وليد المصادفة ،وهذا ما أق ّر به
اإلرهابي الموقوف عماد جمعة وأكد عليه قائد الجيش العماد

ج��ان قهوجي ف��ي مؤتمره الصحافي أول م��ن أم��س ،كذلك
النائب جنبالط.
ـ ثانياً ،إن مسارعة المجموعات اإلرهابية إلى احتالل عرسال
والمحاوالت التي كشف عنها خالل شهر رمضان لدخول
بلدات أخ��رى وأسقطت في مهدها على أي��دي أبناء المنطقة
وعناصر حزب الله ،يراد منها استباق حلول فصل الخريف،
إذ سيكون صعبا ً للمسلحين البقاء في الجرود المنعزلة عن
المناطق السكنية .ولذلك أيضا ً حاولت المجموعات المسلحة
حديثا ً التسلّل نحو يبرود وقرى أخرى سورية كان ح ّررها
الجيش السوري.
ـ ثالثاً ،إن ما حصل في عرسال يؤكد حقيقة ما كانت نبّهت
منه قوى 8آذار في السنتين األخيرتين ،سواء م ّما كاد يحصل
في تلك البلدة البقاعية أو في مناطق أخرى من طرابلس إلى
عكار ،وتكفي اإلشارة هنا إلى ما كان كشف عنه وزير الدفاع
السابق فايز غصن حول وجود مجموعات إرهابية في عرسال
في مقابل تن ّكر فريق  14آذار وقوى أخرى تحتمي بوجود تلك
المجموعات ،بل تو ّفر لها الغطاء على خلفيات فئوية ومذهبية
حاقدة على الدولة والنظام في سورية ،باإلضافة إلى سياسة
النأي التي اعتمدتها حكومة نجيب ميقاتي ،وذل��ك كله أدّى
إلى إدخال البالد في خطر تمدّد المشروع اإلرهابي لتنظيم
«داعش» وباقي التنظيمات.
ال�س��ؤال اآلخ��ر :كيف يمكن للبنان أن ي��واج��ه ه��ذا الخطر
اإلرهابي ويسقطه في مهده؟
ترى المصادر أن اإلرهابيين لم يدخلوا عرسال ليخرجوا
منها بقرار ذاتي ،بل يريدون تحويلها قاعدة لوجستية لعملهم
أي
اإلجرامي داخل لبنان ،وحتى في اتجاه سورية ،لذا فإن ّ

مجل�س الوزراء ي�ؤكد الدعم المطلق للجي�ش

أكد مجلس ال��وزراء دعم الجيش
في معركته في عرسال والوقوف
ص��ف��ا ً واح�����دا ً وراءه ف���ي مهمته
المقدسة ،داع��ي�ا ً إل��ى استنفار ك ّل
ال��م��ؤس��س��ات واألج���ه���زة الرسمية
اللبنانية للدفاع عن البلد والتصدّي
لك ّل محاوالت ال َعبَث بأمنه وعدم
تحويله ساح ًة الستيرا ِد صراعات
خارجية ،مشددا ً على عدم التساهل
م��ع اإلرهابيين وع��دم مهادنة من
استباح أرض لبنان.
وكان مجلس ال��وزراء عقد جلسة
استثنائية قبل ظهر أمس ،برئاسة
رئيس الحكومة تمام س�لام ناقش
خاللها الوضع في عرسال ،والبحث
في السبل اآليلة إلنهائه.
واع��ت��ب��ر س�ل�ام ال����ذي ت�لا بيان
الجلسة «أنّ لبنان يتعرض لعدوان
ص��ري��ح ع��ل��ى س��ي��ادت��ه وأم��ن��ه من
مجموعات إرهابية ظالمية انتهكت
السيادة الوطنية وتطاولت على
كرامة الجيش والقوى األمنية تنفيذا ً
لخطة مبرمجة مشبوهة ترمي إلى
ش� ّل ق��درة الدولة وأجهزتها ونشر
الفوضى في بلدة عرسال ومحيطها
خدْمة ألهداف تتناقض مع المصلحة
اللبنانية العليا» .وأضاف« :إزاء هذا
التطور الخطير ق ّرر مجلس الوزراء
استنفار ك ّل المؤسسات واألجهزة
الرسمية اللبنانية للدفاع عن بلدنا
وال��ت��ص��دي ل��ك� ّل م��ح��اوالت العبث
بأمنه والحؤول دون تحويله ساحة
الستيراد صراعات خارجية».
ورأى سالم أنّ «هذه المسؤولية
ملقاة في الدرجة األولى على السلطة
السياسية بمؤسساتها الدستورية
كافة ،كما على جميع المرجعيات

(ت ّموز)
والقوى السياسية المختلفة ،وهي
ملقاة بالمقدار نفسه على قواتنا
المسلحة م��ن جيش وق��وى أمنية
التي بادرت منذ اللحظة األولى إلى
القيام بواجبها الوطني في التصدي
للمعتدين بشرف وح��زم وصالبة
دف��اع��ا ً ع��ن األرض وص��ون��ا ً ألم��ن
اللبنانيين واس��ت��ق��راره��م» .وق��ال:
«إنّ الجيش ال��ذي قدم الشهيد تلو
الشهيد في معركته المجيدة على
أرض البقاع ،يحظى بدعم كامل من
الحكومة بجميع مكوناتها السياسية
التي تمحضه ثقتها التامة وتؤكد أنها
تقف صفا ً واح��دا ً وراءه في مهمته
المقدسة ،وإنّ الحكومة لن تدخر
أي جهد في سبيل تزويد الجيش
ب��ك � ّل م��ا ي��ح��ت��اج إل��ي��ه ل��ل��دف��اع عن
لبنان ،وقد باشرت منذ األمس (أول
من أم��س) التحرك في هذا االتجاه
وأجريت اتصاالت دولية عدة في هذا
الخصوص ،وطلبت من السلطات
الفرنسية تسريع عملية تسليم
األسلحة التي سبق االتفاق عليها
في إطار صفقة التسليح الممولة من
المملكة العربية السعودية».
وأك���د س�ل�ام «أن ال ت��س��اه��ل مع
اإلرهابيين القتلة ،وال مهادنة مع
م��ن اس��ت��ب��اح أرض ل��ب��ن��ان وأس��اء
إل���ى أه��ل��ه ال ح��ل��ول سياسية مع
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن ،ال���ذي���ن ي��ع��ب��ث��ون
بمجتمعات عربية تحت عناوين
دينية غريبة وظالمية ،ويريدون
نقل ممارساتهم المريضة إلى لبنان،
وأما الحل الوحيد المطروح اليوم،
هو انسحاب المسلحين من عرسال
وج���واره���ا ،واإلف�����راج ع��ن جميع
العسكريين اللبنانيين المحتجزين،

محاوالت من هنا وهناك للتراجع عن قرار الحسم العسكري
ل�ض��رب ه��ذه ال�م�ج�م��وع��ات س�ت�ك��ون ذات ت��داع �ي��ات خطيرة
على الوضع الداخلي وتضفي «شرعية» على المجموعات
اإلرهابية ،وبالتالي ال مف ّر للدولة من محاصرة الخطر الذي
يهدد ليس عرسال فحسب بل لبنان كلّه.
تؤكد المصادر كذلك على أن ثمة خطوات سياسية وعمالنية
ال بد من اإلسراع إلى اتخاذها:
ـ أن تطلق الحكومة يد الجيش ومعها جميع القوى األمنية
كي تحسم عسكريا ً مع هذه المجموعات ،وهذا يفترض أوالً
قرارا ً سياسيا ً واضحا ً بدعم الجيش ،وثانيا ً تعزيزه بالعديد
والعتاد ليتمكن من مواجهة هذا الخطر.
ـ إعالن رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ومعه كتلته
النيابية دعم الجيش على نحو صريح وحاسم ،وفي الوقت
عينه وض��ع حد لحاالت النشاز داخ��ل الكتلة ،خاصة عملية
التحريض المشبوهة التي يمارسها النواب محمد كبارة وخالد
الضاهر ومعين المرعبي ضد الجيش .بل التغطية السياسية
لما تقوم به المجموعات اإلرهابية ،إذ من غير المقبول وطنيا ً
أن تستمر حالة التحريض البشعة ضد الجيش.
ـ إعادة إحياء التنسيق بين لبنان وسورية ،فهذا اإلجراء بات
أمرا ً ملحا ً لمواجهة تمدّد اإلرهاب وفيه مصلحة وطنية لبنانية
قبل أن يكون مصلحة س��وري��ة ،ورك�ي��زة التنسيق تت ّم على
الصعيدين األمني والعسكري.
لذا من الضروري التفاف جميع اللبنانيين أمام مؤسسة
الجيش وتعزيزها بكل ما تحتاج إليه لتتمكن من إسقاط مخطط
المجموعات اإلرهابية الذي يهدد لبنان كله وليس منطقة معينة
فحسب.

با�سيل :الإرهاب �سيدفن في �أر�ض لبنان حتم ًا

�سالم :ال ت�ساهل مع من ا�ستباح الأر�ض

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي

أكدت مصادر مطلعة
على كواليس العمل
الحكومي أنّ كالم
وزير أساسي بشأن
ما يحصل في عرسال،
قوبل باستهجان عدد من
زمالئه الذين استغربوا
التباين الكبير بين كالمه
«السياسي» وبين الكالم
الواضح والصريح
لوزير ينتمي إلى التيار
نفسه ويؤكد أولوية
دعم الجيش للقضاء
على اإلرهاب ،ألنّ هذه
المجموعات الظالمية ال
تنفع معها لغة الحوار
وال ما ُيس ّمى الح ّل
السياسي ،وال ب ّد بالتالي
من العمل الجراحي،
حتى لو كان مؤلماً،
الجتثاثها من الجذور...

التقى الرئي�س الإيراني ونا�شد المجتمع الدولي دعم الجي�ش

وع���ودة ال��دول��ة بك ّل أجهزتها إلى
هذه المنطقة اللبنانية العزيزة ،أما
النقاش المشروع والمطلوب حول
ظروف ما جرى ومسبباته ،فله يوم
آخر».
ودع��ا اللبنانيين إل��ى «االلتفاف
ح��ول ال��ق��وى المسلحة الشرعية
ف��ي ه��ذه األوق���ات العصيبة ،وإل��ى
التمسك بمؤسساتهم الدستورية
التي تشكل المرجع الوحيد لتسيير
ش��ؤون ال��دول��ة وتنظيم الخالفات
السياسية بينهم ،كما أنهم مدعوون
إل��ى ال��ت��زام ال��ح��وار سبيالً وحيدا ً
للتخاطب واالبتعاد عن ك ّل ما من
شأنه تعريض االستقرار الداخلي
واللحمة الوطنية اللبنانية للخطر».
وك��ان��ت ت��ص��ري��ح��ات ل��ع��دد من
ال��وزراء قبل بدء الجلسة ،حيث أكد
وزير الدفاع سمير مقبل «أنّ وضع
الجيش ممتاز ،وطالما لديه الدعم
المعنوي فهو أهم من السالح» .وقال
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش« :إذا لم يكن الموقف
السياسي واضحا ً وحازما ً سيستغل
اإلره��اب��ي��ون الموقف ويتمددون».
ورف���ض وزي���ر التربية ال��ي��اس بو
صعب «أي قرار سياسي يؤدي إلى
التراجع عن قرار الحسم العسكري
ف��ي ع��رس��ال» .ودع��ا وزي��ر الثقافة
رون��ي عريجي ،من جهته« ،جميع
الكتل إلى حسم أمرها» ،معتبرا ً أنّ
الدعم «يجب أن يكون كامالً للجيش
ف��ي م��ع��رك��ت��ه ف��ي ال���دف���اع ع��ن كل
لبنان» ،ور ّد على موقف وزير العدل
اللواء أشرف ريفي بالقول« :إنّ الح ّل
السياسي يكون مع دول وليس مع
إرهابيين».

ن�شاطات �سيا�سية
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ف��ي عين التينة سفيرة
بلجيكا في لبنان كوليت تاكو في زيارة
وداعية .ثم التقى سفير لبنان في األمم
المتحدة نواف سالم.
لمناسبة انتهاء مهماته في لبنان
جال السفير السعودي في لبنان علي
عواض عسيري على كبار المسؤولين
مودعاً.
وقد زار عسيري مق ّر الرئاسة الثانية
في عين التينة ،حيث التقى رئيس
مجلس النواب نبيه بري وت ّم عرض
التطورات في لبنان والمنطقة.
وأع���رب السفير السعودي خالل
ال��ل��ق��اء ع��ن أس��ف��ه «ل��م��ا ي��ج��ري على
الساحة اللبنانية من مستجدات»،
آم�لاً «ب��أن تعكس ه��ذه المستجدات
وحدة الصف اللبناني بكامل مك ّوناته
للحفاظ ع��ل��ى االس��ت��ق��رار وس�لام��ة
وسيادة لبنان».
كما التقى عسيري رئيس الحكومة
تمام س�لام ف��ي ال��س��راي الحكومية،

خفايا
خفايا

ناشد وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
المجتمع ال��دول��ي ال��وق��وف إل��ى جانب لبنان ،وتقديم
المساعدة الفورية لتسليح الجيش ،لكي يتمكن من
مواجهة اإلرهاب واإلرهابيين والتكفيريين.
وفي كلمة ألقاها خالل االجتماع الطارئ لوزراء خارجية
لجنة فلسطين في حركة بلدان عدم االنحياز الذي عقد في
طهران أمس ،قال باسيل« :لبنان يناشدكم ويناشد عبركم
المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه ،ويطلب مساعدة
عاجلة وفورية لتسليح الجيش تمكينا ً له من مواجهة
اإلره��اب واإلرهابيين ،وإنهاء هذا االحتالل الموصوف
بالقانون الدولي وال��ذي يجيز لنا القيام بك ّل الوسائل
المشروعة لتحرير أرضنا واقتالع اإلرهاب منها».
وتط ّرق في كلمته إلى العدوان على غزة وما يجري
من اضطهاد للمسيحيين في الموصل وقال« :فيما تزامن
سابقا ً اتفاق سايكس  -بيكو ووعد بلفور استباقا ً إلنشاء
دولة إسرائيل ،نرى اليوم تزامنا ً بين ترنسفير فلسطيني
جديد في غزة والضفة ،وترنسفير مسيحي أقلوي جديد
في الموصل استباقا ً لتهويد إسرائيل ،وأسرلة فلسطين».
وأضاف« :إنّ القصة مرت كلها عندنا في لبنان واختبرناها
نصراً ،فرجاء أن تأخذوا بتجربتنا» .وأشار باسيل إلى أنّ
لبنان «ع��اش ويعيش اإلره��اب ،فقد بدأ إره��اب التكفير
فيه عام  2000في الضنية ،يومها قطع رأس ضابط في
الجيش اللبناني ،ولكن دفن التنظيم اإلرهابي ،وتك ّرر األمر
عام  2007في نهر البارد ويومها استشهد  172ضابطا ً
وجنديا ً ولكن دفن التنظيم اإلرهابي المسمى فتح اإلسالم.
وها هو يتنقل من بلدة إلى أخرى ومن عام إلى آخر ،ولكنه
سيدفن على أرض لبنان حتماً».
وبناء لطلب الوزير باسيل ،أُدرج��ت فقرة إضافية في
البيان الختامي لالجتماع الطارئ لوزراء خارجية لجنة

فلسطين في حركة بلدان عدم االنحياز ،تض ّمنت إعراب
الوزراء المجتمعين عن تأييدهم للمبادرات اللبنانية اآليلة
إلى التواصل مع مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية في
شأن مباشرة المحكمة بالتحقيقات في مسألتي جرائم
الحرب والجرائم ض ّد اإلنسانية التي ترتكبها إسرائيل
ّ
بحق الشعب الفلسطيني.
وناشد الوزراء الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز،
والذين هم أطراف أيضا ً في معاهدة نظام روما ،النظر في
رفع دعوى وفق صالحية المحكمة ض ّد هذه الجرائم.

لقاءات

وت��وج وزي��ر الخارجية لقاءاته في طهران باجتماع
عقده مع الرئيس اإليراني حسن روحاني ،تخلله عرض
للعالقات الثنائية بين البلدين .وأشاد باسيل بـ«خطوات
إيران االنفتاحية وبالنهج اإلصالحي الذي يتبعه الرئيس
روحاني» ،شاكرا ً له «دعمه ووقوفه الى جانب قضية
فلسطين ورف��ض��ه ح��االت التكفير» .كما التقى نظيره
اإليراني محمد جواد ظريف الذي حرص على أن يكون أول
لقاء يعقده بعد االنتهاء من أعمال االجتماع الطارئ لوزراء
خارجية لجنة فلسطين في حركة بلدان عدم االنحياز مع
وزير خارجية لبنان.
وأشاد ظريف خالل اللقاء بكلمة باسيل التي «قارب فيها
بجرأة وصراحة ما تعانيه غزة ودول المنطقة وخصوصا ً
ال��ع��راق وس��وري��ة ول��ب��ن��ان» .وت��ن��اول االجتماع تعزيز
العالقات الثنائية بين البلدين ،وت ّم تبادل وجهات النظر
في أوضاع المنطقة .وأكد ظريف «وقوف إيران الى جانب
لبنان ومساعدته في أي وقت على الصعد كافة».
كما التقى باسيل األمين العام للمجمع العالمي للتقريب
بين المذاهب اإلسالمية الشيخ محسن اآلراكي.

الراعي ا�ستقبل بطريرك ال�سريان الأرثوذك�س

�أفرام الثاني :متم�سكون بالبقاء
في ال�شرق والهجرة لي�ست ح ًال
أكد بطريرك السريان األرثوذكس
مار اغناطيوس افرام الثاني أن هناك
«خوفا ً كبيرا ً على الوجود المسيحي
في المنطقة» ،مستنكرا ً دعوتهم إلى
الهجرة التي «ال تشكل حالً».
وب��ع��د ل��ق��ائ��ه أم���س ،البطريرك
ال��م��ارون��ي الكاردينال م��ار بشارة
بطرس ال��راع��ي في المق ّر الصيفي
للبطريركية في الديمان ،حيث جرى
عرض لمجمل التطورات الراهنة في
لبنان والمنطقة ،وال سيما ما يتعرض
ل��ه المسيحيون م��ن قتل وتهجير
وتعذيب في الموصل والعراق وفي
سورية واالعتداءات «اإلسرائيلية»
على غزة ،قال افرام الثاني« :تطرقنا
إلى الظروف واألوضاع الصعبة التي
يمر فيها المسيحيون في المنطقة
س��واء في سورية أم في العراق أم
ّ
يقض
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وه���ذا ال��ه��اج��س
مضاجعنا وخصوصا ً أننا نرى أنّ
مسيحيي ال��ش��رق يتعرضون الى
خطر كبير ،وه��ذا الخطر ليس على

وجودهم فحسب بل هو يستهدف
المنطقة كلها ألنّ الوجود المسيحي
فيها كان دائما ً مصدر نور وبالتالي
إذا غاب المسيحيون ،ستكون هناك
خسارة كبيرة للجميع».
وردا ً على سؤال عن الخوف على
ال��وج��ود المسيحي ف��ي المنطقة،
أجاب« :بالتأكيد هناك خوف كبير
على الوجود المسيحي في المنطقة
ألنّ الظروف التي نمر فيها اآلن لم
تمر فيها المنطقة من قبل ،ومدينة
الموصل وما حصل فيها فتح أعيننا
ع��ل��ى أم���ور ك��ث��ي��رة ق��د تحصل في
أي مدينة أخ��رى ،ول��ه��ذا فالخوف
موجود وعلينا مقاومة هذا الخوف
ع��ب��ر ال��ص�لاة وع��ب��ر ط��م��أن��ة أهلنا
المسيحيين ونكون معهم في هذه
الظروف الصعبة نفتقدهم نزورهم
ونصلي معهم ونكون حاضرين ألي
مواقف قد تطرأ علينا وعليهم».
وأكد أنّ «الهجرة ال تشكل حالً»،
مستنكرا ً «الدعوات التي تأتي سواء

م��ن فرنسا أو بريطانيا» .وق��ال:
«باألمس صدرت دعوات إلى الهجرة
من أساقفة إنكليز للمسيحيين لكي
ي��غ��ادروا المنطقة وسيستقبلون
في بريطانيا أو فرنسا أو في دول
أوروبا األخرى ،وهي كلها محاوالت
م��رف��وض��ة ألن��ه��ا تصب ف��ي الخطة
الموضوعة التي يسعى إلى تحقيقها
المتشدّدون والفرق التكفيرية ،وإذا
فتحت أوروب��ا أبوابها الستقبالهم
فكأنها تنفذ ع��ن قصد أو ع��ن غير
قصد الخطة التي تدعو إلى تهجير
المسيحيين وت��رك أرض��ه��م ونحن
ض ّد ذلك ،ونطالب شعبنا بالبقاء في
أرضه والصمود فيها ،وهي أرضنا
منذ آالف السنين وشعبنا موجود
فيها ويجب أال تفرغ هذه األراض��ي
من شعبها المسيحي».
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي
السفير البابوي غبريالي كاتشا
وع��رض معه التطورات في لبنان
والمنطقة.

جنبالط انتقد ال�صمت الدولي المريب
ب ّري مستقبالً العسيري في عين التينة

(حسن ابراهيم)

وزار رئيس الجمهورية السابق العماد
ميشال سليمان.
استقبل الرئيس أمين الجميل
السفير اإليراني في لبنان محمد فتح
علي،وكانتمناسبةلبحثالمستجدات
على المستويين المحلي واإلقليمي.
وتوقف الطرفان ،بحسب بيان صادر
عن المكتب اإلعالمي للرئيس الجميل،

في االجتماع الذي دام ساعتين« ،عند
المخاطر البالغة التي يتعرض لها
لبنان جراء الحرائق الدائرة في المنطقة
والدور الذي يمكن أن تؤديه إيران في
تهدئة الوضع وتوفير االستقرار».
عرض رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون،
في دارته في الرابية ،األوضاع العامة

الجميّل وفتحعلي خالل لقائهما
مع مساعد رئيس األرك��ان اإلسباني
للمهمات الخارجية الكولونيل بالنكو
سالمانكا.
زار سفير كازاخستان المعتمد
في لبنان والمقيم في األردن بوالط
سارسنباييف كالً من رئيس الحكومة
تمام س�لام ،ورئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وبحث

معهما األوض���اع الراهنة والعالقات
الثنائية بين البلدين.
التقىالرئيسالسابقللجمهورية
العماد ميشال سليمان السفير األميركي
ف��ي لبنان دايفيد هِ ��� ْل وع���رض معه
األوض���اع العامة .ث��م استقبل نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل
وت ّم البحث في الوضع األمني.

رأى رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط
«أنّ وقائع جديدة ترتسم في المنطقة العربية مع تسارع
األحداث السياسية والعسكرية التي ّ
تدل ،أكثر من أيّ وقت
مضى ،على أنّ الدول التي تو ّلدت بفعل إتفاقية سايكس-
بيكو والحقا اتفاقية لوزان في طريقها إلى االنهيار في مقابل
صعود كيانات طائفية ومذهبية ترسم حدودها بالحديد
والنار والمجازر والتهجير».
وق��ال جنبالط ف��ي موقفه األسبوعي لجريدة األنباء
اإللكترونية« :ك��م هو غريب ذاك الصمت الدولي المريب
حيال داعش ،وهو دليل جديد على تواطؤ الدول الكبرى على
حساب الكيانات القومية .أما اليوم ،ومع الزوال التدريجي
للدول الوطنية والقومية ،ف��إنّ المطلوب التحلي بأعلى
درجات اليقظة وإدراك أنّ المعركة في لبنان أصبحت معركة
وجودية وأكبر من أن تكون معركة حسابات فئوية من هنا
وهناك» .وأضاف« :نقدّر عاليا ً موقف الرئيس سعد الحريري
في دعمه المطلق للجيش اللبناني وال سيما في هذه المرحلة

المفصلية ،وهو يذكر بالموقف الشهير الذي اتخذه والده
الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام  2000أثناء أحداث
الضنية .أما بعض أصوات النشاز من هنا وهناك ،فإنها غير
مسؤولة ،وتع ّرض الجيش ولبنان للمزيد من المخاطر بدل
أن تبحث في سبل تعزيز مناخات التكاتف بين اللبنانيين في
هذا الوقت العصيب» .وتابع جنبالط« :من هنا تبرز أهمية
التعاون بين جميع القوى المركزية السياسية اللبنانية سواء
المتخاصمة باألمس أم المتحالفة في ما بينها ،للحفاظ على
الكيان اللبناني واالرتقاء في أدائها السياسي إلى مستوى
التحديات التي تفرضها التطورات الراهنة واالبتعاد عن
التجاذبات الفئوية التي من شأنها تسعير خالفات سطحية
ال قيمة لها على ضوء ما يحدث في المنطقة من تح ّوالت
كبرى».
ورأى أنّ المسؤولية الوطنية تحتم على ك� ّل الفرقاء
السياسيين الوقوف صفا ً واحدا ً خلف المؤسسة العسكرية
ودعم جهودها وتضحياتها للحفاظ على السيادة اللبنانية».

