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حمليات �سيا�سية

�أميركا ت�أكل عمالءها
جمال العفلق
منذ لحظة إعالن الحرب على سورية ،وازدياد التحرك
الدبلوماسي األميركي واالستخباراتي وعلى نفس الخط
كانت أميركا تل ّمع أسماء وتقدمها لإلعالم على أنها تمثل
الشعب ال �س��وري ،وص� �دّق ه��ؤالء أنّ ال��والي��ات المتحدة
تحترمهم وتقيم لهم وزنا ً – على رغم معرفتهم التامة بما
كان يحدث داخل االجتماعات وطريقة التعامل التي عوملوا
بها من ممثلي االستخبارات األميركية أو من يعمل معهم.
وبالنتيجة ك��ان ص�م��ود ال�ج�ي��ش ال �س��وري وم��ن خلفه
الشعب الذي ضرب الرقم القياسي في التحمل والصبر إما
على فلتان األمن في بعض المناطق أو على غالء المعيشة
وفقدان المواد الرئيسية من األسواق .أثر بالغ في ارتداد
هذه الحرب على صانعيها وعلى مموليها وعلى العمالء
أن�ف�س�ه��م ال��ذي��ن ب ��دأت ت�ص��ري�ح��ات�ه��م ت �ت �ض��ارب وتختلف
وتخضع لمزاجية اللحظة وليس لقراءة سياسية حقيقية.
فصار داع��ش بعد أن تكتم أه��ل االئ�ت�لاف على جرائمه
وكانوا يعلنون عنها أنها انتصارات عسكرية – أما النصرة
فهي جماعة تكفيرية وركبت موجة الثورة ـ بعد أن كان
معاذ الخطيب يناضل لتوصيفها بالبنادق الشريفة.
وألن �ن��ا م�ت�ف�ق��ون ع�ل��ى أن داع ��ش ه��و ص�ن��اع��ة أميركية
بامتياز – علينا أن نفهم أن كل فعل يصدر من مرتزقته
وعلى كافة المستويات هو بعلم الواليات المتحدة إن لم
يكن بطلب منها.
فإعالن داعش عن سبعين اسما ً من الذين يطلق عليهم
اس��م معارضة وأكثرهم من الذين دعمهم المال القطري
والسعودي واألميركي هو بمثابة ورقة طالق بين الواليات
المتحدة األميركية والمعارضة السورية ،فقرار داعش
وضع تلك األسماء على قائمة أسمتها المرتدين يعني أن
أميركا ومن معها قرروا التخلص من تلك الجماعات وعلى
أيدي عمالء آخرين.
واس �ت �ث �م��ار ال �م �ع��ارض��ة إلع�ل�ان داع ��ش ه��ذا ف��ي سبيل
تقديم المستهدفين على أنهم أبطال وممثلون عن الشعب
ال �س��وري ،وأن داع��ش ي��ري��د التخلص منهم ل�ه��ذا السبب
هو جهل حقيقي بطبيعة الواليات المتحدة التي ال تؤمن
ب��وج��وب اس �ت �م��رار ال�ع�م�لاء ع�ل��ى ق�ي��د ال �ح �ي��اة ،خصوصا ً
إذا ك��ان��وا م��ن ال��درج��ات ال��دن�ي��ا ك�م��ا ه��ي ح��ال المعارضة
السورية.
أم��ا على المقلب اآلخ��ر ف��إن داع��ش ه��و ه��دف عسكري
متنقل يجب ضربه عندما تدعو الحاجة إلى ذلك من خالل
استصدار ال�ق��رار ال��دول��ي رق��م  2170وال��ذي ت��رك الباب
نصف مفتوح للواليات المتحدة وحلفائها في استثمار
داعش إلى أبعد الحدود.
وألن القرار ليس بأثر رجعي فان الممولين الحقيقيين
لإلرهاب لن يتعرضوا إلى أي عقوبات – فمن غير المنطقي
أن يعاقب الغرب نفسه على ما صنعه في الشرق من خالل
دع��م مستمر للعصابات المسلحة والجماعات التكفيرية
التي لم توصف إال حديثا ً في إعالمهم بهذا االسم ،بينما
كانت على الدوام توصف على أنها قوات ثورية أو جماعات
مناوئة للحكومة.
وط��ال �م��ا ك ��ان ال �خ �ط��اب ال��رس �م��ي ال��س��وري والعراقي
يطالب بوضع ح��د لتمويل اإلره��اب ال��ذي عبر م��ن خالل
األردن إلى سورية ومن خالل تركيا إلى سورية والعراق
ولكن المشروع األميركي لم يجد أن األوان قد حان بعد
لتصديق الحكومتين في دمشق وبغداد ...لعل عدد القتلى
لم يكن كافيا ً بعد للقائمين على مشروع تقسيم المنطقة.
واالندفاع األوروبي اليوم في اتجاه تمويل األكراد بحجة
محاربة داعش ليس إال عملية تمكين لالنفصال في العراق
وخلق كيان معترف به دوليا ً اسمه دولة كردستان والتي
قد تمتد قريبا ً إلى تركيا وسورية.
وال��ذي استمع إلى خطاب المقاومة في ذك��رى انتصار
تموز يفهم تماما ً أن الحرب الدائرة اليوم ليست كما يحب
طيور الظالم تسميتها على أنها حرب سنية  -شيعية ،إنما
حقيقة هذه الحرب بين شعوب تريد الحياة الكريمة وبين
جماعات تنفذ رغبات سيدها في واشنطن وتل أبيب من
أجل إضعاف المنطقة وح��رق كل تراثها اإلنساني بحجة
أن الصراع هو مذهبي.
فتهجير الناس من بيوتهم هو جريمة إنسانية مستمرة
ب��دأت ف��ي فلسطين المحتلة على ي��د عصابات «شتيرن»
و«ال �ه��اغ��ان��ا» ،وتستم ّر ال �ي��وم على ي��د عصابة م��ا يس ّمى
داعش.
كتب الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد:
ثوب فنخل ُع ُه
يا صبر أيوب ،ال ٌ
إن ضاق عنا ...وال دا ٌر فننتق ُل
لكنه وطنٌ  ،أدنى مكارمه
يا صبر أيوب ،أنا فيه نكتم ُل
وأنه ُغ َّر ُة األوطان أجمعِها
فأين عن غرة األوطان نرتح ُل؟!
أم أنهم أزمعوا أال ُيظلّلنا
سفح ،وال جب ُل
ال
نحن
أرضنا
في
ٌ
إال بيارق أمريكا وجحفلـُها
وهل لح ٍّر على أمثالها َقبـ َ ُل؟...

وهاب من اليرزة :لال�ستثمار في الأمن

قهوجي مستقبالً وهّاب
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تمريره ينتظر ح�صول «�صفقة» تعيد الحياة للعمل الت�شريعي وتفتح الباب لإقرار ال�سل�سلة

خفايا
خفايا

التمديد لمجل�س النواب حا�صل حكم ًا ومانعه الوحيد توافق القوى الم�سيحية على رف�ضه

ترى مصادر
مطلعة أنّ الجماعات
اإلرهابية في جرود
عرسال ال تستطيع
البقاء في منطقة على
ارتفاع  2000متر
مع اقتراب فصل
الشتاء ،حيث تتراكم
الثلوج ويشت ّد البرد
والصقيع ،وفي ظ ّل
حصار من الجهتين
السورية واللبنانية،
ولذلك تبحث هذه
الجماعات عن طريقة
للخروج من المنطقة،
باتجاه مناطق أخرى
تسيطر عليها قرب
الحدود التركية ـ
السورية.

 حسن سالمة
م��ن ال��واض��ح ب�ح�س��ب ك��ل ال�م�ع�ط�ي��ات أن موضوع
التمديد لمجلس ال �ن��واب ب��ات ف��ي أول��وي��ة االهتمامات
ع��ن غ�ي��ره م��ن الملفات اأألخ ��رى ب��دءا ً م��ن االستحقاق
الرئاسي الذي يبقى مؤجالً إلى حين نضوج الظروف
الخارجية إلخراجه من عنق الزجاجة ،طالما أن فريق
 14آذار متمسك بالمواقف نفسها التي حالت حتى
اآلن دون ان �ت �خ��اب رئ �ي��س ج��دي��د ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ،بينما
تشير كل المعلومات أن عودة رئيس تيار «المستقبل»
سعد الحريري إلى بيروت لم يكن الهدف منها السعي
لحلحلة الملف الرئاسي.
م��ن ه��ذا المنطلق ،ت��ؤك��د ك��ل ال�م��ؤش��رات أن التمديد
لمجلس النواب حاصل في فترة ال تتجاوز نهاية شهر
أي �ل��ول ال�م�ق�ب��ل ،ول �ه��ذا ت�ق��ول م �ص��ادر سياسية عليمة
إن األم��ر ال��وح�ي��د ال��ذي يمكن أن ي�ح��ول دون التمديد
للمجلس ه��و ات�ف��اق ال�ق��وى المسيحية على رف��ض هذا
الخيار بحيث يمكن عندها للرئيس نبيه بري أن يمنع
ان�ع�ق��اد جلسة ل��ذل��ك ألس�ب��اب ميثاقية .لكن المصادر
ترى أن حصول توافق مسيحي على منع التمديد غير
متوافر ،وتشير إلى أن مواقف الكتل المسيحية تتجه
نحو اآلتي:
ـ تكتل التغيير واإلصالح الرافض للتمديد سيضطر
ف��ي ال �ن �ه��اي��ة إل ��ى ح �ض��ور ج�ل�س��ة ال �ت �م��دي��د ،وإن كان
سيص ّوت اعتراضا ً أو امتناعاً .وم��ن ثم سيذهب إلى

المجلس ال��دس�ت��وري إلب�ط��ال التمديد ،بينما أي طعن
لن يرى النور ،بل سيتكرر سيناريو التمديد السابق
نفسه.
ـ كتلة نواب المردة ستختار التمديد لمجلس النواب
ع�ل��ى ال��دخ��ول ف��ي ال �ف��راغ ،وه��و األم��ر ال��ذي أك��د عليه
النائب سليمان فرنجية.
ـ كتلة «القوات» اللبنانية لن تخرج عن شبه اإلجماع
داخل فريق  14آذار من حيث رفض االنتخابات النيابية
قبل الرئاسية ،وهي لذلك ستسير في التمديد.
ـ كتلة الكتائب هي أيضا ً ستختار التمديد على حصول
الفراغ ،وهذا الموقف أعلنه الحزب أكثر من مرة.
كما أن موقف النائب وليد جنبالط مع التمديد ولو
لفترة قصيرة حتى ال تدخل البالد في المجهول.
ولذلك تقول المصادر إن العقبة الوحيدة التي تحول
حتى اآلن دون بت ملف التمديد ،تتعلق بحصول ما
يمكن وص�ف��ه بـ«الصفقة» ال�ت��ي تسبق عملية التمديد
وتليه ،وع�ن��اوي��ن ه��ذه الصفقة ت�ب��دأ ب��إع��ادة التشريع
لمجلس ال �ن��واب ،ث��م إق ��رار سلسلة ال��رت��ب والرواتب
ضمن تسوية ترضي كل الكتل النيابية ،قوننة اإلنفاق،
إص��دار ق��ان��ون يسمح ب��إص��دار س�ن��دات ال�ي��ورو بوند،
والح �ق �ا ً تمرير قضية الـ 11مليار دوالر ال�ت��ي كانت
صرفتها حكومة السنيورة بطرق غير قانونية.
وت� �ق ��ول ال��م��ص��ادر إن األس��اب��ي��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة المقبلة
ال�ت��ي تسبق ان�ت�ه��اء ال��والي��ة ال�م�م��ددة لمجلس النواب،
ستشهد والدة مثل هذه الصفقة ،ألن كل الكتل النيابية
المعترضة والمؤيدة للتمديد ستجد نفسها أمام خيارات

بري التقى زا�سيبكين ونواب ًا و�أبرق �إلى العبادي

جنبالط في بن�شعي «لتجديد العالقات»

كنعان :ال�سل�سلة واقفة عند �شخ�ص

فرنجية :ال ّ
بد من التوا�صل الدائم والحوار

تمحور ن��ش��اط رئ��ي��س المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ن��ب��ي��ه ب���ري أم����س ،ح��ول
ال��ش��ؤون السياسية والمجلسية
المحلية واألوض��اع اإلقليمية .وفي
هذا السياق التقى السفير الروسي
في لبنان الكسندر زاسيبكين وعرض
معه التطورات الراهنة.
واستقبل بري رئيس لجنة المال
وال��م��وازن��ة إب��راه��ي��م كنعان ال��ذي
أوض��ح أنّ البحث ت��ن��اول الملفات
المالية والدستورية وغيرها.
وف���ي ال��م��وض��وع ال��م��ال��ي ،رأى
كنعان أن��ه «ل��ن يستقيم الوضع
خصوصا ً في هذا الظرف ال��ذي نمر
فيه إذا ل��م تكن هناك إرادة فعلية
الحترام الدستور واألص��ول» .وقال:
«لم نعد نستطيع السير في سياسة
البازارات والتجاذبات السياسية أو
ما يسمى بالتجاذبات السياسية».
ولفت إل��ى «أنّ ملف سلسلة الرتب
وال��روات��ب ،واق��ف بالسياسة ومن
قبل فريق سياسي أو حتى شخص
بشروط تعجيزية معينة غير قابلة
للتنفيذ مقابل إنفاق أصبح اليوم
معروفاً ،فنحن نعرف وضع المالية
والخزينة ،ونعرف أننا جمعنا كل
االحتياط لكي نستطيع دفع الرواتب
لشهر أو شهر ونصف» .وقال« :هذه
السياسة لم تعد سياسة ،هذه عملية
تحويل ملفات اجتماعية واقتصادية
وحقوقية ملحة إلى ورقة ضغط على
الدولة وعلى الخزينة وعلى المجتمع
والناس».
وأشار إلى أنّ حل موضوع حقوق
األساتذة والموظفين والعسكريين
«ل��ي��س عند مجلس ال��ن��واب ككل،
وليس عند كل الكتل وك � ّل الناس.
الحل أصبح معروفا ً أين هو» .واعتبر

(حسن ابراهيم)

تيمور يصافح طوني بحضور والديهما

بالفرض أو باالحتيال».
والتقى بري أيضا ً النائبين سمير
الجسر ومحمد كبارة.

أك��د رئ��ي��س ال��ل��ق��اء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط بعد زيارته
رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية في بنشعي ،في إطار جولته
على القيادات السياسية أنه «مهما
كان التفاوت السياسي هناك محطات
مشتركة تبدأ في الحفاظ على سيادة
لبنان واستقالله واستقراره» .فيما
أك��د فرنجية أن��ه ال بد من التواصل
الدائم والحوار.
وحضر اللقاء الذي تخللته مأدبة
غداء ،نجال جنبالط وفرنجية تيمور
وطوني .وجرى عرض المستجدات
محليا ً وإقليمياً.
وبعد اللقاء قال جنبالط« :ليس
علي ،وقد زرته منذ
هذا البيت بغريب ّ
سنوات ،لكنّ بعض األحداث فصلتنا،
وهناك عالقة تاريخية مع آل فرنجية
وم��ع سليمان ب��ك ،وأت��ذك��ر األي��ام
الجميلة أيضا ً مع سليمان بك فرنجية
الجد ،ومهما كان التفاوت السياسي،
ل��ن أق���ول ال��خ�لاف السياسي ،لكن
ه��ن��اك محطات مشتركة ،ت��ب��دأ من
الحفاظ على سيادة لبنان واستقالله
واستقراره».

ب ّري مستقبالً السفير الروسي
كنعان أنّ «هذه المسألة تحتاج إلى
إرادة سياسية فعلية باالعتراف بهذه
الحقوق والقول إنّ المرحلة الراهنة
ل��م ت��ع��د تحتمل ت��ج��اذب��ات ،ه��ذه
المرحلة تحتاج إل��ى ق��رار يفترض
أن يتخذ على المستوى االجتماعي
واالقتصادي وفقا ً لمصلحة الناس
والمجتمع والقطاع العام والخزينة».
وأعلن أنّ «هناك مسؤوال ً سياسيا ً
في الملف المالي يجب أن يتحرك
باتجاه اإلفراج عن القوانين المالية
األس��اس��ي��ة وع���ن ح��ق��وق ال��ن��اس،
وبعدها فإنّ حل األزم��ة السياسية
التي نشهدها سيحصل في النهاية
ال��ي��وم أو غ��دا ً أو بعد شهر ،ولكن
يحب أن يحصل الحل وفقا ً للدستور
ول�ل�أص���ول ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وليس

برقية إلى العبادي

من جهة أخرى ،أبرق الرئيس بري
إلى رئيس الحكومة العراقية المكلف
حيدر العبادي مهنئا ً بتكليفه تشكيل
الحكومة الجديدة ،آمالً «بأن يطلق
ه��ذا التكليف وه��ذا التفاهم عملية
سياسية تعبر عن الوفاق واالتفاق
ب��م��ا يمكنكم م��ن تشكيل حكومة
تجمع كل أطياف الشعب العراقي
الشقيق».
وقال« :رهاننا كبير على استعادة
الدولة في العراق لزمام المبادرة في
حربها ض ّد اإلرهاب التكفيري».

جال على �سليمان وبري و�سالم و� 14آذار

عي�سى ينقل ر�سالة �أميركية موحدة �إلى لبنان
بالوقوف �إلى جانبه وم�ساعدة قواه الم�سلحة
ال تزال الوفود األميركية تتقاطر إلى لبنان مؤكدة الوقوف
إلى جانبه وتأمين المساعدات إلى القوى المسلحة .فبعد
زيارة عضو لجنة االستخبارات في مجلس النواب األميركي
لين ويست موريالند بيروت نهاية األسبوع الماضي للغاية
نفسها ،نقل أمس عضو الكونغرس األميركي داريل عيسى
رسالة موحدة في اإلطار عينه من مختلف الدوائر األميركية
المسؤولة.
وب��دا الفتا ً استهالل عيسى جولته على المسؤولين
بزيارة الرئيس ميشال سليمان برفقة وفد ديبلوماسي ض ّم
السفير األميركي دايفيد هِ ْل .وطالب سليمان خالل اللقاء
بترجمة موضوع الدعم األميركي لمكافحة اإلرهاب في لبنان
والمنطقة ،عمليا ً عبر إيالء المؤسسات العسكرية الدعم
المطلوب وتجهيزها بكل ما يلزم.
ثم زار السيناتور األميركي وهِ ْل رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية .وقال عيسى بعد اللقاء« :خالل لقائي
مع رئيس الحكومة والمسؤولين اآلخرين والحقا ً مع رئيس

مجلس النواب نبيه بري ،أنقل رسالة موحدة إلى لبنان
بأنّ الواليات المتحدة مستعدة للوقوف إلى جانبه وتأمين
المزيد من المساعدات لقواته المسلحة لدعم سيادة هذا
البلد» .وأضاف« :وفي هذا اإلطار فإنّ لدى الواليات المتحدة
اهتماماً ،وأيضا ً هناك التزام من قبل السعوديين وحكومات
أخرى ونحن ملتزمون بأنّ الجيش اللبناني ستكون لديه
كل الوسائل لتأمين سيادة واستقالل لبنان ،هذه هي رسالة
بسيطة من مجلسي النواب والشيوخ والرئيس األميركي
ووزرات��ي الخارجية والدفاع األميركية ،بأنهم سينسقون
لألسس والوسائل التي يحتاجها الجيش اللبناني».
وانتقل عيسى وهِ ْل إلى عين التينة حيث التقيا الرئيس
نبيه بري بحضور مستشاره اإلعالمي علي حمدان.
وزار عيسى أيضاً ،رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد
السنيورة ومقر األمانة العامة لقوى  14آذار وجرى «عرض
لألحداث اإلقليمية والداخلية السياسية واألمنية ،التي هي
محط أنظار الفريقين» بحسب بيان لألمانة.

(مديرية التوجيه)

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة أمس،
الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة ديريك بالمبلي ،وتناول البحث
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما التقى قهوجي رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي أكد بعد
اللقاء «ضرورة دعم الجيش اللبناني وكل األجهزة األمنية بخاصة بعد الدور
الكبير الذي يلعبه الجيش على كامل األراضي اللبنانية».
وأشار وهاب إلى «وجوب االستثمار في األمن في هذه المرحلة الصعبة
كما دعا سابقا ً رئيس المجلس النيابي نبيه بري» ،الفتا ً إلى «أهمية هذا األمر
في المرحلة المقبلة».
كما استقبل قهوجي النائب السابق فارس سعيد وعضو المكتب السياسي
في حزب الكتائب ساسين ساسين وتناول البحث التطورات الراهنة في
البالد.

ال بد منها ،حتى يمكن تمرير التمديد للمجلس .بالتالي
فتمديد موعد الجلسة لذلك سيسبقها توافق علني أو
ضمني على الملفات الخالفية المتصلة بعمل المجلس
التشريعي ،والملفات المالية والمعيشية الساخنة.
وف��ي ض��وء ه��ذا التوجه للوصول إل��ى صفقة تسبق
التمديد ،ترى المصادر أن مدة التمديد قد يتم تقصيرها
عن الفترة التي اقترحها النائب نقوال فتوش في اقتراح
ال�ق��ان��ون ال��ذي رف�ع��ه ل�لأم��ان��ة ال�ع��ام��ة لمجلس النواب،
بحيث سيعاد التمديد لنفس ف�ت��رة التمديد السابقة،
أي سنة وسبعة أشهر ،وليس سنتين وسبعة أشهر،
إلرضاء كل الكتل النيابية أو التخفيف من االعتراضات
على هذه الخطوة.
كما أن ال�م�ص��ادر تعتقد أن ك��ل الكتل أو بعضا ً من
نوابها سيحضرون الجلسة ،حتى أولئك المعترضون
ع �ل��ى ال �ت �م��دي��د ال� ��ذي س �ي �ص��وت��ون ب ��االع� �ت ��راض .لكن
التمديد سيمر عندما يطرح في الجلسة التشريعية ألن
إقرار اقتراح القانون ال يحتاج إلى أكثرية الثلثين ،بل
حضور النصف زائ��دا ً واح��دا ً وتصويت ما يزيد على
 34نائبا ً من هذا العدد مع التمديد ،مشيرة إلى أن كتلة
التنمية والتحرير ستكون حاضرة في أي جلسة يدعو
إليها الرئيس بري حتى لو صوتت ضد التمديد ،وهو
ما يعني أن األكثرية النيابية التي يحتاجها قرار التمديد
موجودة وتبقى المسألة مرهونة بالتوافق على «صفقة»
ما يسبق التمديد وما يليه ،ومن ثم تحديد الرئيس بري
للجلسة التشريعية التي ستقر أوالً سلسلة الرتب ومن
ثم التمديد.

سالم وعيسى و ِه ْل

(داالتي ونهرا)

وعما إذا كان من نتائج إيجابية
بعد هذه الجولة ،أجاب« :قلت إنني
سأقوم بجولة وسأستكملها ،لكني
لست أنا من يملك الحل ،ولقد اخترت
اليوم بعد زيارتي رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ،هذا
المكان كي أجدد العالقات ،على رغم
بعض التفاوت في بعض وجهات
النظر ،ال أكثر وال أقل».

فرنجية

وق��ال فرنجية« :ك��ان اللقاء وديا ً
جداً ،وكما قال وليد بك هناك أشياء
نختلف عليها وأخ��رى نتفق عليها،
لكننا نؤمن بالحوار ونمتلك الهاجس
نفسه على لبنان» .ورأى« :أنّ كل ما
يقوم به وليد بك نابع من خوفه على
لبنان وعلى وجودنا كلنا كأقليات في
هذه المنطقة ،وهذا هاجس مشترك.
ونحن اإلثنان ال نملك ً
ح�لا» .وقال:
«ه��ن��اك أم���ور نتفق عليها وأخ��رى
نختلف عليها ،لكن أستطيع القول
إنه ال ب ّد من التواصل الدائم والحوار،
بخاصة مع زعيم مثل وليد جنبالط،
وأن��ه مهما س��اءت ال��ظ��روف« ،الزم

تضل العالم تحكي مع بعضها».
وعن إمكانية إيجاد ح ّل للوضع
العام في لبنان وتوقعاته للمرحلة
المقبلة ،قال« :ال أستطيع القول إنني
متفائل أو غير متفائل ،األكيد أننا
حريصون على األمن واالستقرار ،وليد
بك وكل إنسان وطني ويحب لبنان،
هو حريص على االستقرار ،وهذا أهم
ش��يء .أما م��اذا أتوقع؟ فأقول :الله
يعلم إلى أين تتجه األمور».
ف��ي م��ج��ال آخ���ر ،اعتبر جنبالط
من خالل موقفه األسبوعي لجريدة
«األن��ب��اء» اإللكترونية ،أنّ «الهوية
المذهبية ال تحمي األقلية الدرزية
ال��م��ن��ت��ش��رة ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وس��وري��ة
وفلسطين المحتلة وبعض المناطق
األخرى ،إنما وحدها الهوية العربية
الجامعة التي تصون هذه الطائفة في
إطار محيطها السياسي والجغرافي
الطبيعي».
ودع����ا ك��� ّل ف��اع��ل��ي��ات وم��ش��اي��خ
ال��دروز إلى «التحلي بأعلى درجات
المسؤولية والوعي والعقالنية لبناء
تفاهمات وتحقيق مصالحات مع
المحيط».

با�سيل من بغداد :م�صير لبنان والعراق واحد
ونرف�ض ا�ستقبال العراقيين كنازحين
رح��ب وزي���ر الخارجية والمغتربين ج��ب��ران باسيل
بالعراقيين كسياح لكنه رفضهم كنازحين ،مؤكدا ً أنّ لبنان
والعراق في مصير واحد.
وإذ أك���د خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك م��ع نائب
رئيس ال��وزراء وزير الخارجية العراقي بالوكالة حسين
الشهرستاني ،في سياق زيارته الرسمية إلى بغداد وأربيل
والتي ستستمر ليوم واحد ،أنّ «تنظيم داعش سينهزم في
العراق» ،متسائالً« :لكن ماذا بعد «داع��ش» وهل سيبقى
يتغذى فكريا ً ومادياً؟».
ورأى« :أنّ الحديث عن عرقنة لبنان يعني أنّ لبنان
والعراق في مصير واحد .فما أشبه لبنان بالعراق وما أشبه
العراق بلبنان» .وقال« :إنّ حرصنا على العراق هو حرصنا
على أنفسنا ،فلبنان والعراق يتمتعان بالثروات ذاتها ،وهما
منبع الحضارات والتنوع والخطر عليهما ذاته» .وأعلن أنّ
«الدعوات الستقبال أي عراقي نازح مرفوضة» ،طالبا ً من
العراقيين البقاء في أرضهم «وأهالً بهم سياحا ً في لبنان».
وتابع« :إنّ مكونات البقاء والصمود يجب أن تتوافر ،وأي
تهجير يطول أمده ال يمكن أن يعود إلى حالته الطبيعية ،وإذا
استمرت األمور على حالها ،فإنّ المسيحيين مهدّدون ليس
فقط في الموصل بل في الشرق كله».
وأش��ار باسيل إل��ى «أنّ ال��ذي يحصل مع األقليات في
العراق ،خصوصا ً المسيحية ،بدأ من  20سنة إذ تناقص
عددهم من مليونين إلى نصف مليون» .ورأى «أنّ وحدة
العراق تنطلق من بغداد ،وتهديد أي بلد بالتقسيم يعني أنّ
كل الشرق مهدّد».
من جهته ،توجه الشهرستاني إلى العراقيين قائالً« :ال
تتركوا العراق فأنتم جزء أساسي من الشعب وال تغرنكم
الدعوات إلى الهجرة» ،داعيا ًَ إلى «الدفاع عن المنطقة ض ّد
الهجمة اإلرهابية».
وانتقل باسيل والوفد المرافق إلى القصر الحكومي حيث

التقى رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي ،وكانت الزيارة
للتهنئة والتضامن بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة .وطرح
باسيل خالل اللقاء فكرة وضع آلية تعاون بين الدول العربية
لمكافحة اإلرهاب ومواجهة خطره ،ومنع تقاذف هذا الخطر
من دولة إلى أخرى.
وانتقل باسيل والوفد المرافق الى أربيل ،حيث توجه
مباشرة إلى أبرشية أربيل الكلدانية ،وعقد اجتماعا ً موسعا ً
ضم المبعوث الشخصي للبابا فرناندو فيللوني ،بطريرك
بابل على الكلدان لويس روفائيل األول ساكو ،السفير
البابوي في العراق المطران جورجيو لينغوا ،ولفيفا ً من
المطارنة.
وبعد االجتماع ،تفقد باسيل النازحين الموجودين في
المطرانية ،واطلع على أوضاعهم اإلنسانية وحاجاتهم.
ث��م ت��وج��ه باسيل وال��وف��د ال��م��راف��ق إل��ى مقر الحركة
الديموقراطية اآلشورية في منطقة عنكاو ،حيث عقد اجتماعا ً
مع اتحاد األحزاب المسيحية الموجودة في إقليم كردستان.
وأك��د باسيل أنّ «الخطر ال��ذي نواجهه اليوم هو خطر
وج���ودي ،ال يهدّد المسيحيين فقط ،بل الديانات كلها.
ونحن مطالبون بالصمود والبقاء» .وأضاف« :كلنا مهددون
ليس فقط في لبنان وسورية وال��ع��راق ،وإنما أيضا ً في
أوروبا .ولهذا ،يجب أن تكون هناك حماية دولية للمكونات
المسيحيةالعراقية».
بعد ذلك ،التقى باسيل رئيس إقليم كردستان  -العراق
مسعود البرزاني وتناول الحديث موضوع حماية التنوع
والتعددية في العراق وسبل مكافحة اإلرهاب.
وجرى التوافق على أنّ «اإلره��اب يشكل خطرا ً على كل
المجتمعات والدول العربية ،وعلى أنّ والمطلوب التنسيق
بين كل دول المنطقة لمحاربته».
واختتم باسيل زيارته بلقاء رئيس وزراء إقليم كردستان
ناتشيرفان برزاني.

