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بطاركة ال�شرق تفقدوا النازحين الم�سيحيين في �أربيل:
لحماية الأقليات ومكافحة التنظيمات الإرهابية

البارزاني متوسطا ً البطاركة

لحام

ب ّري� :س� ّ
أت�صدى ل ّأي مقاي�ضة
للع�سكريّين بمعتقلي �سجن رومية

وهذه الجماعة نمت وترعرعت في
جماعات وبدعم من بلدان معروفة
ف��ي المنطقة وه��ي مؤسسة على
الوهابية في الدين اإلسالمي التي
تتنصل وال تقبل مسؤوليتها وتقول
إن القاعدة هي عدو لها».
وأش��ار يونان إلى أنّ «البلدان
الغربية لم تكترث لهذه الجماعات،
واآلن تتراجع أمام تلك المشكلة،
وإما نكون أو ال نكون».

الراعي

وقال بطريرك ال��روم الكاثوليك
غ��ري��غ��وري��وس ال��ث��ال��ث ل��ح��ام:
«سنقوم في سورية بعبادة الصوم
والصالة كل يوم في كنيسة على
مدار الشهر من أجل األمن واألمان
ف��ي ك��ل ب�لادن��ا ال��ت��ي تحتاج إلى
سالم» .وأض��اف« :يجب أن نعمل
كمسيحيين على شهادتنا ،ويجب
أال نخاف على حضورنا بقدر ما
نخاف على شهادتنا .كما يجب أن
نبقى معاً ،مسلمين ومسحيين،
لبناء ع��ال��م أف��ض��ل ف��ي ب�لادن��ا».

التمديد الأول ك�شف الحقائق ...وال مناورة في رف�ضه ثانية

 ...وخالل مؤتمرهم الصحافي

دع��ا بطاركة الشرق المجتمع
الدولي واألمم المتحدة إلى حماية
األقليات ،ومكافحة كل التنظيمات
اإلرهابية .كما ناشدوا األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون القيام
بزيارة إلى العراق كي يرى بنفسه
ما يحصل وطريقة عيش النازحين.
كما دعوا البابا فرنسيس إلى القيام
بدور أكبر.
وفي ختام زيارتهم إلى أربيل،
عقد البطاركة مؤتمرا ً صحافياً،
اس��ت��ه��ل��ه ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
بشارة ال��راع��ي بكلمة أش��ار فيها
إل��ى أنّ الهدف األول من الزيارة
ه��و «إع��ل�ان ال��ت��ض��ام��ن ال��روح��ي
والمعنوي واإلنساني والمادي مع
هجروا
إخوتنا المسيحيين الذين ّ
وط��ردوا من أرضنا ،ولنقول أننا
معهم وج��رح��ه��م ه��و ج��رح��ن��ا .ال
ت��خ��اف��وا فلنا دور روح���ي نلعبه
كمسيحيين وأنتم تحملون صليب
الفداء الذي له قيمته ،وقيمته في
القيامة .فال تفكروا في الهجرة،
وحافظوا على ج��ذورك��م فعمركم
 2000سنة ،والجذور التي هيئت
للمسيحيين تعود أليام ابراهيم،
ونحن بجانبكم» .وأض��اف« :أما
ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ف��ه��و ال��ل��ق��اء مع
السلطات المسؤولة في الفاتيكان،
ال��ه��دف الثالث ه��و أن نطلب من
األسرة الدولية تحمل مسؤولياتها،
إذ م��ن غير المسموح أن يسيطر
تنظيم إرهابي مثل «داع��ش» على
شعوب آمنة ،وأن يستولي على
أمالكها والمجتمع الدولي يتفرج،
فهذا األم��ر نرفضه ،فنحن كنيسة
واح���دة ،ونؤكد أننا ص��وت واحد
وجسم واحد ،وجرحكم هو جرحنا.
وسنستمر ف��ي تحركنا على كل
المستويات ،كما وعدناكم».
وأشار الراعي إلى أنه «لم يدعُ
إلى حوار مع داعش» ،وقال« :همي
أن قول لهم إنهم فقدوا إنسانيتهم».
وختم« :نحن كبطاركة سنطالب
المجتمع الدولي واألم��م المتحدة
ب��ح��م��اي��ة األق��ل��ي��ات ل��ئ�لا يكونوا
مكسر عصا لغيرهم ،ومكافحة
ك��ل التنظيمات اإلره��اب��ي��ة وم�ن
بينها داعش .أما نحن كمسيحيين
فنصلي ليمس الله ضمائرهم كي ال
يضيعوا صورة الله وليتحرروا من
األرواح الشريرة والشياطين».
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أفرام

 ...ويتفقدون النازحين في مطرانية الكلدان في أربيل
وت��وج��ه إل���ى مسيحيي ال��ع��راق
بالقول« :أنتم على درب الصليب،
والجلجلة قاسية ،ولكن ال تنسوا أنّ
لقبكم في التاريخ أبناء القيامة».

ساكو

أما بطريرك الكلدان في العراق
والعالم لويس األول ساكو فأكد أنّ
«هذه الزيارة التضامنية جعلتنا
نشعر بأننا واحد ولسنا وحيدين.
ه��ذه ال��زي��ارة ه��ي رس��ال��ة وسط
النكبة ال��ت��ي حلت بمسيحيينا
وب���اإلي���زي���دي���ي���ن ،وق����د رف��ع��ت
معنويتنا .والمطلوب أن يكون

صوتنا واح��دا ً وموقفنا وشعورنا
واحداً ،وأن نتجاوز الخصوصيات
الطائفية ،ونحن كنيسة واح��دة
كنيسة متجذرة في هذا الشرق».
وأضاف« :هدف الزيارة هو أن نش ّد
االن��ت��ب��اه إل��ى وض��ع المسيحيين
في هذه األراضي المباركة .وأمام
ه��ذا ال��واق��ع ،أناشد األمين العام
ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة وم��ج��ل��س األم��ن
أن يقوما بواجبهما ،وأطلب من
ال��ب��اب��ا أن ي��ق��وم ب���دور أك��ب��ر في
مناشدة الدول التي لها تأثير على
أرض ال��واق��ع ،مساعدة الشعب.
المطلوب المساعدة على تحرير

ساحل نينوى وع��ودة المهجرين
إلى بيوتهم وتوفير حماية دولية
لهؤالء».

يونان

وق������ال ب���ط���ري���رك ال���س���ري���ان
الكاثوليك يوسف الثالث يونان:
«ال يمكن التكلم على مأساة وإبادة
للمكون المسيحي أو اإليزيدي فال
ب��د م��ن رف��ع ال��ص��وت للعالم كله
ألنه ال يمكن للعالم أن يقبل بإبادة
جماعة إنسانية إلى أي عرق أو دين
انتمت» .ولفت إلى أنّ «اإلبادة كانت
على يد جماعة تكفيرية ال تقبل اآلخر

الراعي م�ستعد للقاء ن�صر اهلل

فني�ش :التوا�صل لم ينقطع يوم ًا

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه مستعد
للقاء أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله،
مجدّدا ً الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش إلى «أنّ قنوات التواصل والحوار مع بكركي
مفتوحة ولم تنقطع يوماً ،واألوضاع الراهنة تقتضي
عقد لقاء من هذا النوع».
وف��ي تصريح م��ن المطار قبيل م��غ��ادرت��ه إلى
العراق ،علق الراعي على قرار مجلس الوزراء دعوة
الهيئات الناخبة ،قائالً« :الدولة مضطرة التخاذ مثل
هذا القرار ،ألنّ على المسؤولين أن يتجنبوا الفراغ
على مستوى المجلس النيابي .نحن دائما ً نطالب
ب��أن نذهب إل��ى األسهل المتمثل بانتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،وسنبقى نطالب بذلك ألنّ البلد
ال يمكن له أن يستقيم من دون رأس» .وأض��اف:
«سنبقى ن��ن�دّد بأنهم يخالفون الدستور وأنهم
مسؤولون مباشرة عن الدولة خصوصا ً النواب
والكتل السياسية التي هي مسؤولة عن الدولة
والنظام» .وتابع« :نستغرب كيف يلعبون هذا الدور
بتخريب لبنان ،لذلك هم مجبرون على اتخاذ هذا
القرار لتجنب الفراغ على مستوى المجلس النيابي،
ونحن نحترم هذه القرارات جميعها ولكن سنبقى
نطالب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي تسلم

األمور في البلد».
وردا ً على سؤال عن احتمال حصول لقاء مباشر
بينه وبين األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ،أجاب الراعي« :أصالً ،هناك لجنة حوار
بين بكركي وحزب الله ،ونحن مستعدون إلجراء أي
لقاء على هذا الصعيد» .وقال« :طبعا ً نحن نقول إنه
مفروض على جميع اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم
مع بعضهم بعضا ً من أجل الوحدة الداخلية ومن
أجل أن نواجه معا ً الخطر الكبير الذي هو تنظيم
«داع��ش» وك��ل المنظمات اإلرهابية األخ��رى التي
بدأت تتغلغل في لبنان».
وف��ي السياق ،رح��ب فنيش بموقف البطريرك
الراعي ،وقال« :إننا نرحب بمبادرة البطريرك الراعي
وال موانع تحول دون عقد ه��ذا اللقاء ،لكن األمر
مرتبط ببرامج البطريرك والسيد نصر الله وجداول
أعمالهما وظروفهما ،وال يمكن تحديد موعده» ،مشيرا ً
إلى «أنّ قنوات التواصل والحوار مع بكركي مفتوحة
ولم تنقطع يوماً ،واألوض��اع الراهنة تقتضي عقد
لقاء من هذا النوع» .وأضاف« :خطاب األمين العام
لحزب الله كان واضحا ً لجهة ضرورة االنفتاح على
الجميع حتى على من نختلف معهم في ال��رأي من
أجل التعاون لتدارك الخطر الذي يهدّد لبنان من قبل
المجموعات التكفيرية».

دعا �إلى ا�ستراتيجية �إقليمية لإلغاء التكفير

با�سيل :نتع ّر�ض لت�صفية �سيا�سية «داع�شية»
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ
المسيحيين المشرقيين يشهدون مسلسل تصفية هوية
ووجود ودور «ويبقى قرارنا المواجهة والبقاء والحياة»،
ورأى أنّ «ما نتعرض له في لبنان هو تصفية سياسية
داعشية».
وق��ال باسيل في تصريح بعد اجتماع تكتل التغيير
واإلصالح في الرابية« :في الجوار تتم تصفية الحضور
المسيحي من فلسطين وحولها على يد «إسرائيل» مباشرة
وبعجز كامل من السلطات هناك ،وفي سورية تتم التصفية
على يد جماعات التكفير وبمعاينة وتشجيع من المجتمع
الدولي ،وفي العراق تتم على يد «داعش» في ظل ضياع
وإشاحة وج ٍه بين المركز في بغداد واإلقليم في كردستان».
وأض��اف« :في لبنان ،يتغلغل اإلره��اب ملثما ً بالدين في
مجتمعنا ،ومتخفيا ً بزي النازحين في بعض أماكن إيوائهم
فنصرخ دفاعا ً عن كل اللبنانيين ونتهم فورا ً بالعنصرية
والالإنسانية .وتهجم بعض الجماعات اللبنانية المتطرفة
على مواطنينا وعسكريينا ،فنصرخ لحاجتهم بإجراء
عسكري أو منطقة عسكرية ونتهم فورا ً بالتحريض وتتم
مناصرتهم علنا ً وزيارتهم ودعمهم» .وتابع« :وفي بناء
نشجع في انتمائنا إلى لبنان الدولة
الدولة نحارب بدل أن
ّ
المدنية وليس إلى أي دولة خارجية أخرى ،وثم يبررون
الالتوازن الطائفي بعدم إقدام المسيحيين بعد أن يكونوا
قد قتلوا فيهم روح التقدم إلى مؤسسات الدولة التي بدأت
تكون غريبة عنهم».

م��ن جهة أخ���رى ،أوض���ح باسيل أن��ه «ف��ي رئاسة
الجمهورية ،تنزع الصالحيات وتصغر ويختار لها
أشخاص هم بتمثيلهم أصغر حتى من ممارسة ما تبقى.
فنساوم للتعويض عن الموقع ،قانونا ً انتخابيا ً وتمثيالً
حكوميا ً وتشاركا ً سياسياً .ثم نقاوم الستعادة الموقع،
فن ّتهم بالتعطيل بعد أن عطلوا المركز ويريدون تعطيل من
يملؤه» .وأضاف« :التصفية السياسية لنا في لبنان هي
تصفية معنوية لكل من نمثل وهي «داعشية» سياسية،
والمطلوب من أفرقاء الداخل التوقف عن ممارستها ومن
أفرقاء الخارج االمتناع عن تغطيتها».
وطالب باسيل من «الفاتيكان والكنائس الشرقية
استعمال نفوذهم وتأثيرهم الديبلوماسي في العالم
ليس لتأمين الحماية فقط بل لتأمين العقاب والمالحقة
لإلرهابيين عبر القانون ال��دول��ي والمحكمة الجنائية
ال��دول��ي��ة» .وتوجه إل��ى المسلمين في العالم «بتحمل
مسؤولياتهم تجاه ديانتهم بنزع اللثام عن التكفيريين
وإظهار صورة الله البهية وعدم تقاذف خطر اإلرهابيين
م��ن بلد إل��ى آخ��ر وع���دم وض��ع خ��ط��وط وح���دود لتقدم
«داع��ش» ،بل إلغاء أي خط تواجد لهم واإلطباق عليهم
في كل دول المنطقة والعالم من خالل استراتيجية إقليمية
إللغاء التكفير ،يكون منبعها الفكر المتنور وتكون أدواتها
سيوف الحق».
وطالب المسيحيين واإلقليات في المنطقة «بالبقاء في
أرضهم وبالدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة لهم».

ون���اش���د ب��ط��ري��رك ال��س��ري��ان
األرث��وذك��س اف��رام الثاني األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون
«ال��ق��ي��ام ب��زي��ارة إل��ى ال��ع��راق كي
ي��رى بنفسه م��ا يحصل وطريقة
عيش المهجرين» ،كما ناشد البابا
فرنسيس أن «يقوم ب��دور أكبر».
ودع��ا« :الدولة إلى المساعدة في
تحرير مناطق ال��م��وص��ل وق��رى
سهل نينوى وإعادة المهجرين إلى
بيوتهم بأسرع ما يكون وتوفير
حماية دولية لهؤالء الناس وأن
يتمكن الشعب من حماية نفسه
وإدارة شؤونهم بأنفسهم باالتفاق
مع حكومة كردستان».

لقاءات

وك��ان وفد البطاركة وصل إلى
إرب��ي��ل ص��ب��اح أم���س ،وك���ان في
استقباله في المطار وزير الداخلية
في حكومة إقليم كردستان كريم
سنجاري ،محافظ إربيل ن��وزات
هادي وعدد من المسؤولين .وبعد
اس��ت��راح��ة ق��ص��ي��رة ف��ي ص��ال��ون
الشرف ،توجه الوفد إلى مطرانية
الكلدان الكاثوليك ،حيث يتواجد
ال��م��س��ي��ح��ي��ون ال���ن���ازح���ون في
عينكاوا.
وم��ن دار مطرانية الكلدان في
إرب��ي��ل ،ق��ال ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي:
«ج��ئ��ن��ا إل���ى ه��ن��ا للتضامن مع
النازحين على ك��ل المستويات
الروحية وال��م��ادي��ة والمعنوية،
وأن نشجعهم كي ال يخافوا مهما
قست الظروف ،وسنعمل كبطاركة
صوتا ً واحدا ً للمطالبة بكل حقوقهم
وتأمينها ل��ه��م» .وأض���اف« :على
األسرة الدولية واجب التحرك ،ألنه
ال يجوز أن تكون هناك تنظيمات
إرهابية مثل داعش وغيرها تهجر
الناس من بيوتهم وتنتهك حرمتهم،
ونحن نطالب بأن يعود النازحون
إلى أراضيهم بكرامة».
بعد ذلك توجه الوفد إلى كنيسة
م��ار يوسف في المطرانية ،حيث
أل��ق��ى م��ط��ران ال��ك��ل��دان ف��ي إربيل
ب��ش��ارة وردة كلمة رح���ب فيها
ب��ال��وف��د ،ش��ارح �ا ً المعاناة التي
يعيشها النازحون.
ثم التقى موفد البابا فرنسيس
إلى العراق وت� ّم البحث في واقع
المسيحيين والنازحين وكيفية
العمل لحضهم على الصمود.
والتقى البطريرك الراعي والوفد
رئيس الحكومة في إقليم كردستان
نجرفان البارزاني.

ابراهيم يحمل �إلى تركيا
ّ
ملف الع�سكريين المحتجزين
بينما تراوح قضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيمي «داعش»
و«جبهة النصرة» مكانها ،ذكرت «المركزية» أنّ المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم توجه إلى تركيا للبحث في هذا الملف .ابراهيم
الذي قد يحط في قطر أيضاً ،سيباشر جولة اتصاالت محورها إيجاد
مخرج لإلفراج عن العسكريين.
إال أنّ رئيس مؤسسة «اليف» نبيل الحلبي نفى لـ«المركزية» دخـول
قطر وتركيا على خط المفاوضات ،وق��ال« :غير صحيح أنهما دخلتـا
على خط المفاوضات ،والمجموعات الخاطفة ال تتواصل مع أي جهة
إقليميـة لألسف» ،داحضـا ً أيضا ً اقتراح الدولتيـن المذكورتيـن استقبـال
نازحيـن سـورييـن علـى أراضيهمـا ،فـي حـال تـ ّم إطـالق العسكرييــن
اللبنانييـن.
وفي المقابل ،أشارت مصادر «هيئة العلماء المسلمين» إلى أنّ الخاطفين
يصرون على مقايضة العسكريين بمعتقلين في سجن رومية ،األمر الذي
نفاه الحلبي ،الفتا ً إلى أنّ «شرط المقايضة غير وارد لدى المسلحين»،
مضيفاً« :هناك  7عسكريين مع «داعش» ،يمكن أن تتم مقايضتهم ببعض
السجناء في رومية ،لكنّ غالبية األسرى مع «النصرة» ،وهي لم تطلب
مبادلتهم بأحد ،بل شروطها تشمل فقط ضمان أمن النازحين السوريين،
واإلفراج عن المعتقلين منهم ،وعن المدنيين الجرحى المعتقلين ،والذين
ليسوا من المقاتلين» .ولفت الحلبي إلى أنّ «داعش» معادية لك ّل الدول
اإلقليمية وال تمون عليها ال تركيا وال قطر ،أما «النصرة» ،فال مطالب لديها
وإال كانت سلمتنا إياهم وأنا شخصيا ً قابلت قائد النصرة ولم يطلب منا
شيئاً ،حتى أنهم لم يطلبوا إطالق أبو أحمد جمعة».
أنّ
وإذ اطمأن إلى صحة وسالمة العسكريين األس��رى ،أكد قضيتهم
متوقفة عند تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالب المسلحين لجهة
حماية النازحين.

بري مترئسا ً لقاء األربعاء النيابي في عين التينة
لم يكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس مرتاحا ً
للوضع الحالي بل كان قلقا ً ومنزعجا ً لما آلت وتؤول إليه
األوضاع اقتصاديا ً وتشريعيا ً وسياسياً.
وتساءل رئيس المجلس في لقاء األرب��ع��اء النيابي
الذي حضره نواب كتلة الوفاء للمقاومة ،كتلة التحرير
والتنمية ،كتلة لبنان الحر الموحد ،م��اذا لو حصلت
االنتخابات النيابية قبل الرئاسية؟ كيف سيت ّم التعاطي
مع التعقيدات السياسية والتشريعية التي ستنشأ؟ وماذا
تداع شامل على
إذا وقعنا في الفراغ أيضا ً الذي سيكون له ٍ
الدولة والمؤسسات؟
وانتقد رئيس المجلس بشدة القوى السياسية التي
عطلت التشريع بحجة وجود حكومة تصريف أعمال بعد
استقالة الرئيس نجيب ميقاتي ،والتي تعطل اليوم بحجة
الشغور الرئاسي .وأكد أنّ هذه الممارسة خطيرة دستوريا ً
وال تستند الى أيّ أساس قانوني أو دستوري أو تشريعي.
وأمام ذلك تساءل النواب حول األفق الذي تسير اليه
األمور في ظ ّل خطورة المنزلق الذي وصلت اليه األوضاع
اللبنانية .وقدم ك ّل نائب وجهة نظره التشريعية في حال
دخل المجلس النيابي في شغور نيابي .وسلّم الجميع
بغموض األفق وخطورته.
وأك��د رئيس المجلس انه يمهل ويمهل ويمهل لكنه
لن يبقى ساكتا ً عن هذا الوضع القائم ،مشدّدا ً على أنه
ال يناور في رفضه التمديد ،ال سيما انّ فترة التمديد
األولى كشفت حقائق القوى السياسية التي عطلت العمل
التشريعي وأخ��ذت المجلس ال��ى شلل وتعطيل تحت
شعارات واهية ،ال تمتّ الى الدستور بصلة ،بل كانت

(حسن ابراهيم)
محاوالت من بعض الكتل النيابية إدخال أعراف جديدة
عبر تع ّمدها التعطيل.
وش �دّد رئيس المجلس على أنّ التمديد ك��ان إلعطاء
فرصة إلق��رار قانون انتخابي ،إال أننا لم نق ّر أيّ قانون
انتخابي ولم نش ّرع ،فكيف سأقبل بالتمديد مرة ثانية.
وتط ّرق رئيس المجلس الى توقيع الحكومة على مرسوم
الهيئات الناخبة الذي نشر فورا ً في الجريدة الرسمية،
فأشار إلى أنّ الحكومة قامت بواجبها في هذا الشأن ،مع
اإلشارة الى ضرورة صدور قانون في هذا المجال لمطابقة
المهل ،مشدّدا ً على أنه سيعمل على تفعيل دور مجلس
النواب في محاولة النتخاب رئيس للجمهورية وإيجاد
قانون جديد لالنتخابات.
وفي الشأن االقتصادي ،أبدى بري استياءه من طريقة
التعاطي مع الوضع االقتصادي والمالي وكأنه في أفضل
حاالته وااللتهاء ببعض األم��ور التي ال تع ّوض عن أمر
أساسي يجب أن يكون من األولويات وهو النفط.
واعتبر أنّ أحدا ً ال يتح ّرك من أجله فيما «إسرائيل» خطت
خطوات كبيرة في مسألة التنقيب وبدأت تهدّد بلوكات
لبنان البحرية وربما تسرق من نفطنا فيما نحن في وا ٍد
آخر غير مبالين.
وت��ن��اول ب��ري ال��وض��ع األم��ن��ي وقضية العسكريين
المخطوفين ،فأكد أنّ ال��ذي ج��رى ف��ي ع��رس��ال وضع
لبنان على سكة االستقرار ألنّ الجميع استدرك خطر
اإلره���اب .وج���دّد رفضه ب��ص��ورة قاطعة أليّ مقايضة
لألسرى العسكرييين بالمعتقلين في سجن رومية قائالً:
«سأتصدّى لذلك».

النابل�سي التقى وفد ًا من حزب اهلل:
المقاومة حمت لبنان من ّ
تمدد التكفيريين

النابلسي متوسطا ً وفد حزب الله
رأى ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي أنّ «التكفيريين ينفذون
مخططا ً لتقسيم المسلمين وتخريب
المنطقة وتفكيكها وإع��ادة تركيبها،
في سياق مشروع جديد تتقاطع فيه
المصالح األميركية -اإلسرائيلية -
الغربية مع مصالح هذه الجماعات
المتشدّدة» .وقال« :هذا المشروع لو
تحقق سيحول المنطقة إلى كتلة من
لهب» ،مشيرا ً إلى أنّ «أي ت��ردّد في
محاربة هذه الفئة الضالة ،سيؤدي
إلى تراكم األزمات وتدهور األوضاع
أكثر فأكثر ،لذلك فإنّ الواجب يقضي

أن يجتمع أهل اإلس�لام األص�لاء مع
كل أبناء الطوائف األخرى الجتثاث
هذه الجماعة التي تشكل سرطانا ً
حقيقيا ً سيتفشى في جسم األمة إن
لم يسارع الجميع إلى استئصاله من
جذوره».
وأكد بعد لقائه وفدا ً من حزب الله
أنّ «المقاومة في لبنان هي من حمت
اللبنانيين من تمدّد هذه الجماعات
وق��دم��ت التضحيات ال��ج��س��ام في
سبيل أن يبقى لبنان ساحة لألمن
واالستقرار والتنوع والتعايش ،فيما
بقيت معظم القوى في حالة استرخاء

مكتفية بالتصريحات والخطب
والكالم ال��ذي ال طائل منه» .وشدّد
على «ضرورة وعي جميع اللبنانيين
ب��أخ��ط��ار ه���ذه ال��ج��م��اع��ات ووض��ع
خريطة طريق أو استراتيجية شاملة
لمواجهة ه��ذا ال��ع��دو ،ال أن يستمر
البعض بالتشكيك أو يتبنى سياسة
ال��ن��أي بالنفس أو ي��دع��و مجلس
األمن لتوسيع القرار الدولي ،1701
فالعالم كله لن يتحرك للحفاظ على
أمننا إن لم نحافظ نحن على أمننا
ولن يساعدنا على حماية بلدنا إن لم
نتوحد لحماية بلدنا».

«�أي جمهورية تنتظر م�صر»
ندوة في مركز ع�صام فار�س
نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة بعنوان
«أي جمهورية تنتظر مصر» ،حضرها الوزير السابق بهيج
طبارة وحشد من المهتمين.
وتحدث في الندوة الكاتب السياسي والباحث المصري
جميل مطر والباحثة في مركز «كارنيغي» الدكتورة مهى
يحي.
بعد ترحيب لمدير المركز السفير عبدالله بو حبيب ،كانت
كلمة تقديمية لناشر ورئيس تحرير صحيفة «السفير» طالل
سلمان ،الذي رأى «أنّ شعب مصر قد يتسامح مع الظلم
لفترة وقد يتغاضى عن فساد السلطة إلى حين ،لكنه إذا ثار
فإنه مؤهل إلعادة صياغة التاريخ ليس في مصر وحدها بل
على مستوى العالم العربي».
ثم تحدث مطر الذي أشار إلى «أنّ مستقبل الديمقراطية
في مصر لم يحسم بعد ولم تبدأ الطريق إلى هذه الديمقراطية
ال��م��وع��ودة» .واعتبر أنّ «ال��م��زاج المصري الحالي غير
ديموقراطي» ،الفتا ً إلى أنّ «الضغط واإللحاح على استدعاء
دور إقليمي وعربي لمصر قد يشكل خطرا ً عليها ألنّ الوقت
غير مناسب اآلن بخاصة في ظ ّل التحديات الداخلية الكبيرة
التي تواجهها».
وأوض��ح مطر أنّ «الخيارات للمستقبل يقررها النظام
العسكري من خالل طريقة عمله وليس من خالل الطريق
التي وضعتها الثورة أو من خالل حراك سياسي» .وأشار
إلى أنّ «هناك صيغا ً عدة للمستقبل من بينها ما يعبر عنها
بالتعبير العسكري «كما كنت» أي العمل على منع نشوب

ثورة أخرى ،و«إلى الخلف در» أي العودة إلى قواعد حكم
نظام حسني مبارك».
وشدّد على أنّ «خيار العودة إلى قواعد نظام مبارك أهم ما
فيه هو حماية الرئيس للجيش» .واعتبر أنّ «هناك صيغة
مريحة للحكم والشعب وهي صيغة «استرح» ،أي أن يعمد
السيسي إلى عدم المبادرة إلى مشاريع كبيرة تضغط على
المجتمع والدولة ،ووقف المطاردات للمعارضة».
واختتم مطر «بالدعوة إلى عدم استعجال استعادة الدور
اإلقليمي لمصر ألنّ دعم الدول الخليجية الحالي لمصر للعب
هذا الدور مشروط بأن يكون ذلك لمصالحها اإلقليمية».
أما يحي فأشارت إلى أنّ «المصريين وبعد أن تعبوا
من عدم االستقرار ،يتم تخييرهم اآلن بين الحرية واألمن،
بخاصة بعد ما حصل في فترة حكم «اإلخ��وان» ،وفي ظ ّل
االنقسامات العمودية الشديدة التي يشهدها العالم العربي
والعنف العبثي» .وشدّدت على أنّ «تغييرا ً عميقا ً حصل
على مستوى الشعب المصري ال��ذي ال يريد العودة إلى
القمقم» ،مشيرة إلى «سعي النظام الحالي إلعادة األمور إلى
أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك ،وإلى الحمالت القمعية
ض ّد منظمات المجتمع المدني وض ّد أي حركة قد تكون عابرة
للفئات االجتماعية».
وأك��دت يحي أنّ «الرئيس السيسي اليوم لديه فرصة
لل ّم الشمل الوطني والح ّد من االنقسامات بخاصة في ظ ّل
الرصيد الشعبي الذي يتمتع به» ،لكنها رأت أنه «ال يستعمل
هذا الرصيد كما يجب».

