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امتداد الحرب :هل هي حرب ال�سالم؟

على �أبواب دم�شق...
�سقط العالم وولد العالم

 روزانا ر ّمال

جمال العفلق
ليست مبالغة شعرية أن نقول إن العالم سقط على أبواب دمشق
وول��د على أب��واب دم�ش��ق ...فهذه الحرب الطاحنة التي ُدف��ع فيها
مليارات ال ��دوالرات واستُخدمت فيها ك��ل صنوف القتال و ُرفع
سقف التهديد حتى وصل إلى أعلى قمة فيه.
أميركا أطلقت صواريخها عبر المتوسط« ...إسرائيل» قصفت
ب�ط��ائ��رات�ه��ا م��واق��ع ض�م��ن األراض� ��ي ال �س��وري��ة ...ال �ع��رب دفعوا
أم��واالً طائلة للمرتزقة وزودوه��م بالسالح وكل أسباب االنتصار
المفترض ...وعقدت مؤتمرات واشتغل اإلع�لام بكل ما يملك من
طاقة في حرب نفسية وعملية غسل لألدمغة وكذب وقلب للحقائق...
مشددين عبر جيران سورية طوقهم ومعلنين انتصارهم الوهمي
في أفخم الفنادق وعبر أكبر الصحف ...ذل��ك االنتصار ال��ذي لم
يشعروا فيه مرة واحدة ولكنهم أصروا على نشر الوهم.
منهم من قال ال سلطة رسمية في سورية معترف بها ...ومنهم
من قال إنه سيصلي في الجامع األموي ومنهم من اتخذ قراره بأنه
لن يعود إل��ى ب�لاده إال عبر مطار دمشق ال��دول��ي ...والنتيجة كل
أقوالهم ال تساوي ثمن وتكاليف طباعتها على منشوراتهم.
اليوم دمشق التي استطاعت أن تكسر الطوق وتجبر األمين
العام الذي كان يتجاهل وجود حكومة دمشق الرسمية أن يشكر
السلطات على تعاونها.
اليوم استطاعت دمشق أن تجبر أميركا صاحبة المشروع األكبر
في إع��ادة تقسيم الشرق األوس��ط على المغازلة وطلب التعاون
األمني من أج��ل المساعدة على إطفاء ن��ار هي اشعلتها وش��ر هي
أطلقته.
أحياء دمشق الجنوبية تنفض غبار الحرب عنها ،الغوطة الشرقية
ب��دأت تعود إل��ى أصحابها الحقيقين ،ال�ح��دود السورية اللبنانية
أصبحت مقبرة للمرتزقة وأثبت التعاون األمني غير المعلن بين
دمشق وبيروت والتعاون العسكري المعلن بين دمشق والمقاومة
الشريفة في لبنان أن المصير واحد وأن دمشق ال تشعل قناديلها
إال إذا أضاءت بيروت.
أردوغان العدو اللدود للعرب والذي انتزع الرئاسة على حساب
الدم السوري والفلسطيني والعراقي بدأ اليوم يعيد حساباته ،فال
يعني وصوله إلى الرئاسة أن الحرب معه انتهت ألن الشعب التركي
يكتشف كل ي��وم م��دى تورطه في ال��دم العربي ال��ذي طالما ادعى
أردوغ��ان أنه يخاف عليه .فما ق��رارات الحكومة التركية بترحيل
الالجئين إل��ى معسكرات ال�ل�ج��وء إال فصل ج��دي��د م��ن مسرحية
أردوغ���ان المتباكي على الشعب ال �س��وري .وص�م��ت المعارضة
التي تعيش في فنادق أنقرة عن هذا التصرف هو فصل آخر من
فصول الخيانة للشعب ال�س��وري وال��ذي أدارت ��ة المعارضة وما
يسمى ائتالف الدوحة أفضل إدارة وكانت تلميذ يستحق حفنة من
الدوالرات على مساهمتة في قتل الشعب البسوري.
إن العالم الذي سقط على أب��واب دمشق اليوم يبحث عن بوابة
صغيرة أو فرصة للدخول مرة أخرى إلى دمشق ،ولكن هذه المرة
كما تريد دمشق ال كما أراد مشروع احتاللها والقائمين عليه.
وعلى رغم مرارة الحرب على الشعب السوري وعلى رغم األلم
سيكتب التاريخ أن العالم ولد من جديد وأن سياسة القطب الواحد
والتسلط على ش�ع��وب األرض ُك�س��رت ف��ي س��وري��ة .وأن العالم
اليوم مجبر أن يستمع إلى ما تقولة دمشق ومجبر على أن ينصت
وبصمت لخطاب المقاومة ،ال��ذي خ��رج به سماحة السيد حسن
نصرالله ف��ي ذك��رى االن�ت�ص��ار بحرب ت�م��وز .وك��ان خطابه أكثر
صدقا ً وأكثر وضوحا ً من قرار مجلس األمن الذي ادعت بريطانيا
أنها صاحبته على رغم إجماع المجتمع الدولي عليه ،إال أن القرار
هو صياغة لخطاب حلف المقاومة في المنطقة.
وما تصريحات وزير الخارجية األمركي عن ما يسمى الهجوم
الكيماوي إال استعراض جديد للفشل الدبلوماسي الغربي والعربي.
فالسيد كيري يمثل اليوم جزءا ً من الجامعة العربية أكثر من تمثيله
ألميركا.
على أبواب دمشق سقط العالم وولد العالم.
قال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري رحمه الله:
دمشق صبرا ً على البلوى فكم صهرت
سبائك الذهب الغالي فما احترقا

دو فريج� :سنم�ضي في التمديد
أكد وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج أنّ «تيار المستقبل
سيمضي في التمديد للمجلس النيابي ،طالما أن ال رئيس للجمهورية ،وذلك
تفاديا ً للدخول في الفراغ التشريعي إضافة إلى الفراغ الرئاسي وحكومة شبه
معطلة».
وأوضح في حديث إذاعي أنّ «اقتراح رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون تعديل الدستور غير قابل للحياة ،ألنّ أي تعديل دستوري يجب
أن يحصل بوجود رئيس للبالد ،وبالتالي فإنّ طرح عون من شأنه أن يأخذ
لبنان إلى مزيد من التأزم» .وأشار إلى أنّ «الحوار بين كتلة المستقبل وتكتل
التغيير واإلص�لاح ال يعني بالضرورة إنتاج رئيس جمهورية» ،معتبرا ً أنّ
«إطالق الرئيس سعد الحريري أخيرا ً خريطة طريق دليل واضح على أنّ تلك
المفاوضات تشوبها صعوبات» ،مؤكدا ً أنّ «الرئيس الحريري ال يمكنه التخلي
عن مرشحي الرئاسة من داخل  14آذار إال بالتوافق معهم».

تعثر ال�م�ف��اوض��ات وال��وس��اط��ات المصرية وغيرها
ٍ
وقف
من االتصاالت التي سعت وتسعى للتوصل إلى
إلط�لاق ال�ن��ار بين المقاومة الفلسطينية و «إسرائيل»
وإلى وضع حد لإلعتداء «اإلسرائيلي» على القطاع بعد
أكثر من هدنة إنسانية متتالية كان فيها األمل والمخرج
لبحث سبل الحل وفي انتهائها تحكي وتؤكد أن التوصل
إلى حل يرضي طرفي الصراع هو معضلة كبيرة.
الجانبان الفلسطيني و«اإلسرائيلي» يجدان في أي
وق��ف إلط�لاق النار من دون حفظ أو ضمان «أمنهما»
هزيمة لآلخر.
الغزيون بعد هذه المواجهة هم شعب ال يملك ما يخسره
وهم لن يقبلوا بالتأكيد بحل ال يضمن فك الحصار عن
غزة كامالً بعد كل ما وقع من شهداء وجرحى ،وما قدم
من دماء وتضحيات مادية ومعنوية وما لحق بالقطاع
من دمار وخ��راب وبعد ما قدمته المقاومة الفلسطينية
بشكل خاص من نخبة قادتها شهداء.
«إس��رائ��ي��ل» ال �ع��ال �ق��ة ب �ي��ن ح��اج�ت�ه��ا ل�ن�ه��اي��ة سريعة
للحرب بعد م��ا ألحقته م��ن شلل ف��ي كيانها اقتصاديا ً
وسياحيا ً ومعنوياً ،وما عكسته على الجبهة الداخلية
وعلى المستوطنين من ملل وتعب نفسي وخيبة أمل
ستنعكس أول ��ى ت��داع�ي��ات�ه��ا ع�ل��ى نتنياهو وحكومته
انتخابيا ً ه��ي عالقة أي �ض �ا ً بين استحالة قبولها بفك
حصار يجلب لقطاع غزة الراحة وسهولة التحرك ما
يعني سهولة وصول السالح وإعادة ترميم ما تصدع
م��ن ال �ق��درة العسكرية للمقاومة الفلسطينية .ه��ذا ما
لم يكن مقبوالً قبل الحرب فكيف بالحال بعدما رأت

«إس��رائ �ي��ل» وأدرك���ت م��ا تملك ال�م�ق��اوم��ة م��ن مفاجآت
وسالح وعتاد أذهلها؟
«إس��رائ �ي��ل» أي�ض�ا ً العالقة بين فكي كماشة تخشى
أن ت��ط��ول ال� �ح ��رب ع �ل��ى غ���زة أك��ث��ر ف �ت �ت �ص��اع��د معها
مخاطر اندالع مواجهات بين فلسطينيي الـ 48وعرب
«إسرائيل» في ج��وار عربي منهار ومتصدع وثورات
وأج ��واء تشكل أرض�ي��ة حقيقية النتفاضة ثالثة على
الكيان «اإلسرائيلي» نجدة ألهل غزة.
ال��وس��اط��ات فشلت أب��رزه��ا وس��اط��ات ال �ج��ارة مصر
وال�ت��ي ال يمكن أن تمر الحلول م��ن دون�ه��ا لما لها من
دور أساس ولما تلعبه الحدود والجغرافيا في عالقتها
مع غزة و«إسرائيل» من دور أساس في اقتسام األمن
بالتراضي لمصلحة كل ط��رف ...ومع هذا لم تتوصل
حتى الساعة المحادثات إلى نتيجة.
السؤال ما هو الحل وكيف يمكن الخروج من مأزق
حرب تعتبر حرب وجود لكال الطرفين؟
إن استحالة تراجع أي ط��رف عن مطالبه أو تنزيل
سقفها أي استحالة تراجع حماس عن التمسك بحق
فك الحصار واستحالة القبول بالهزيمة «إسرائيلياً»
تجعل من سيناريو ام�ت��داد الحرب إل��ى ال�ج��وار حاجة
لكال الطرفين ألنها الحرب القادرة على أن تجلب قرارا ً
دوليا ً يضطر كل طرف من أط��راف النزاع إلى تطبيقه
«معذوراً»
امتداد الحرب يعني إما إلى لبنان أو سورية وإما إلى
لبنان وحده أو سورية وحدها وغير بعيد عن هذا الجو
تحميل «إسرائيل» الدولة السورية مسؤولية إطالق 5
صواريخ أو قذائف إلى الجوالن سبقها صاروخ أطلق
من جنوب لبنان إلى عكا إضافة إلى حدث الفت بتحليق
طائرة تجسس «إسرائيلية» فوق منطقة محظورة في

الراعي :لمبادرات �شجاعة
والتخلي ع ّما يعيق انتخاب الرئي�س

يازجي :دور الم�سيح ّيين �سيبقى ب ّناء ح�ضاري ًا

الراعي مترئسا ً القدّاس في الديمان
دع����ا ال��ب��ط��ري��رك ال���م���ارون���ي
الكاردينال بشارة الراعي الكتل
السياسية والنيابية إلى مبادرات
شجاعة قبل جلسة ال��ث��ان��ي من
أيلول المقبل تبدأ بالتخلي عما
يعيق اكتمال النصاب في مجلس
النواب وانتخاب الرئيس.
واعتبر الراعي في عظة خالل
ق��داس األح��د ف��ي كنيسة الصرح
البطريركي الصيفي في الديمان،
أنّ «أفضل وسيلة للتواصل هي
الحوار ال��ذي ينطلق من االقتناع
ب��أنّ ل��دى اآلخ��ر المختلف شيئا ً
ص��ال��ح��ا ً ي��ق��ول��ه ،فيفسح ل��ه في
ال��م��ج��ال إلب�����داء وج���ه���ة ن��ظ��ره
ومقترحاته والحلول» ،موضحا ً
أنّ «ال��ح��وار ال يعني التخلي عن
ال���رأي وال��ن��ظ��رة إل��ى األم����ور ،بل
يعني التخلي عن االدع��اء بأنهما
الوحيدان والمطلقان».
وإذ رأى أنّ مشكلة مجتمعنا
اللبناني اليوم هي «التشبث بالرأي
الشخصي وال��ن��ظ��رة الشخصية
ك��أم�� ٍر مطلق ،ودع���وة اآلخ��� ِر إلى
السير بهما» ،أكد« :أنّ هذا الواقع
أوصل الكتل السياسية والنيابية

إل��ى م���أزق ع��دم ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،وتعطيل النصاب في
الجلسات االنتخابية» .وأض��اف
الراعي« :ينبغي أن يتصف الرأي
والنظرة بالنسبية ،وأن يتحرر
صاحبها م��ن مصلحته الخاصة
ومن ذات��ه ،لكي يتكامل مع الرأي
اآلخر والنظر ِة األخرى المختلفتين،
فيصار إلى صوغ الرأي الذي يجمع
توحد ،والقرار الذي
والنظرة التي
ّ
يخدم الخير العام».
وبعدما لفت إلى مضي «خمسة
أشهر وعشر جلسات انتخابية
ف��اش��ل��ة ،األم���ر ال���ذي ي��ط��ع��ن في
الصميم كرامة المجلس النيابي
ول��ب��ن��ان وش��ع��ب��ه» ،دع���ا «الكتل
السياسية والنيابية إلى مبادرات
شجاعة قبل جلسة ال��ث��ان��ي من
أيلول المقبل ،تبدأ بالتخلي عما
يعيق اكتمال النصاب وانتخاب
ال��رئ��ي��س .وال��ك��ت��ل أدرى ب��ه��ذه
العوائق الشخصية والفئوية».
وت��ط��رق إل��ى زي��ارت��ه م��ع عدد
م��ن ب��ط��ارك��ة ال��ش��رق الكاثوليك
واألورثوذكس إلى إقليم كردستان
في العراق ،مجددا ً النداء اآلتي:

دع��ا ح��زب الله إل��ى دع��م الجيش اللبناني
لمواجهة التكفيريين ،الفتا ً إلى أنّ ما حصل
في عرسال والموصل أسقط الحرب المذهبية،
منبها ً إلى أنّ الخطر التكفيري على لبنان ما
زال قائماً .واعتبر الحزب أنّ تعطيل الجلسات
التشريعية ،بحجة الشغور الرئاسي ،يمثل
انتهاكا ً خطيرا ً للدستور.

رعد

(رانيا ّ
العشي)

فياض بين مقدّم الحضور في الطيبة

فياض

ورأى النائب علي فياض «أنّ الممارسات
التي لجأ إليها البعض لتعطيل الجلسات
التشريعية بحجة ك��ون الحكومة ف��ي حال
ّ
وتعطيل الجلسات التشريعية
تصريف أعمال،
للمجلس النيابي ،بحجة الشغور الرئاسي،
تمثل انتهاكا ً خطيرا ً ومتعمدا ً للدستور وتدوس
دون اكتراث على مصالح المواطنين».
وخالل حفل أقامته بلدية الطيبة لمناسبة
ذكرى االنتصار في تموز عام  2006وافتتاح
قصرها البلدي الجديد ،دعا فياض إلى «حصر
ال��ش��غ��ور ال��م��ؤس��س��ات��ي بمنصب ال��رئ��اس��ة،
واع��ت��ب��ار ذل��ك حالة ش��اذة يجب معالجتها

بأسرع وقت ممكن والعمل على تفعيل الدور
التنفيذي للحكومة وصون الدور التشريعي
للمجلس النيابي ،ع��وض��ا ً ع��ن اللجوء إلى
توسيع دائرة الفراغ المؤسساتي كي يطاول
المجلس النيابي».
كما دعا «إلى عدم الرهان على أي متغيرات
خارجية أو انتظار مستجدات قد يطول أمدها
في حين تتفاقم حالة التداعي الداخلي».

السيد

ولفت رئيس المجلس السياسي في حزب
الله السيد إبراهيم أمين السيد إلى «أنّ ما
حصل في عرسال وفي الموصل عطل بنسبة
كبيرة م��ؤام��رة الحرب المذهبية والطائفية

منشان نطنز حسب التأكيدات اإلي��ران�ي��ة الرسمية...
وب �ي��ن تحميل ال�م�س��ؤول�ي��ات وإم�ك��ان�ي��ة أن ت �ك��ون هذه
الصواريخ م��دروس��ة من أي ط��رف ي��ود توسيع دائرة
الحرب فإن سيناريو الحرب األكبر هو سيناريو شديد
ال��وق��وع ألن ال��وق��وع فيها أو خطر اإلن ��زالق إليها بعد
التصعيد األخير من كال الطرفين في بنك األهداف وما
يخلقه م��ن تفاعل دول��ي ه��و المخرج الوحيد للخروج
م��ن ع�ن��ق ال��زج��اج��ة وه� ��روب «إس��رائ��ي��ل» م��ن المازق
بلجوئها إلى التصعيد وافتعال أزمات داللة أوضح على
تخبطها.
وع�ل�ي��ه ف��إن ال��وق��وع ف��ي أي ح��رب أك �ب��ر ت�ج�ع��ل من
الحرب على غزة تفصيالً ضمن سلة إقليمية تتضمن
حزب الله وسورية والمقاومة الفلسطينية وحلفاءهم
مقابل «إس��رائ�ي��ل» وحلفائها ينتهي بوقف إط�لاق نار
شامل على جميع الجبهات وم��ن جميع األط��راف يتم
على أث��ره��ا ت��دوي��ل خ�ط��وط المواجهة ب�ق��رار أم�م��ي أي
«يونيفيل» م��ن دون اللجوء إل��ى فصل س��اب��ع حيث ال
يوجد فصل سابع إقليمي.
وعليه ق��د تصبح ال�ح��رب اإلقليمية مكسبا ً وحاجة
لحل أزمات وملفات عالقة قد تبدأ بغزة وتنتهي بمزارع
شبعا والجوالن ...األكيد أن المقاومة جاهزة في لبنان
وفلسطين ومعها الجيش ال�س��وري الجاهز للتصدي
إلى كل ما يمكن أن تتعرض له سورية ،خصوصا ً أن
المعركة مع «إسرائيل» كانت معركة الهروب إلى األمام
التي اتهم خصوم األسد – األسد فيها في أوائل األزمة،
أم��ا ال�ي��وم وبعد ثبات النظام ال�س��وري وارت�ي��اح��ه فإن
حتمية االنتصار على «إسرائيل» سوريا ً أصبحت أكثر
سهولة ...فهل تصبح الحرب الكبرى حرب السالم في
الشرق االوسط؟

اهت ّم متابعون بكالم
قاله رئيس كتلة نيابية
في مجلس خاص
وضيّق جداً ،حيث حمل
بشدة على السياسة
الخارجية األميركية
الخرقاء التي تنتقل
من فشل إلى آخر،
فال سياسة الحروب
التي اعتمدها الرئيس
السابق جورج بوش
أتت بنتيجة ،ومثلها
بل أسوأ منها كانت
سياسة الحرب الناعمة
التي ن ّظر لها الرئيس
الحالي باراك أوباما،
والتي لم يكن فيها شيء
من النعومة ،بل خلّفت
حجما ً هائالً من الخراب
والدمار في أكثر من
دولة.

�ص ّلى لل�سالم في �سورية والم�شرق

أوالً« :أن ت��ت��ع��اون األس����رة
الدولية م��ع السلطات العراقية
والكردية وجيش إقليم كردستان
«ال��ب��ي��ش��م��رك��ة» ،بتغطية جوية
وس�لاح متطور ،م��ن أج��ل تحرير
الموصل وآبار النفط وبلدات وقرى
سهل نينوى م��ن سيطرة تنظيم
«داع�����ش»  -ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة
والتنظيمات اإلرهابية التكفيرية
المماثلة.
ثانياً :أن تصدر عن منظمة األمم
المتحدة ومجلس األم��ن ق��رارات
تدين بالمطلق ه��ذه التنظيمات
اإلرهابية التكفيرية ،وتوجب على
الدول التي تمولها وتمدها بالمال
والسالح الكف عن هذا العمل المدان،
تحت طائلة المسؤولية ،وتعيد
المسيحيين واإليزيديين واألقليات
إلى أراضيهم وممتلكاتهم ،وتحمي
وجودهم األمني وحقوقهم العائدة
لهم بحكم المواطنة.
ثالثاً :أن تتولى منظمة األمم
المتحدة والمنظمات اإلنسانية
إع��ادة ترميم البيوت والكنائس
والمؤسسات التي خربها تنظيم
«داعش وأعوانه».

حزب اهلل :الخطر التكفيري قائم وتعطيل الت�شريع انتهاك للد�ستور

ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد «أنّ ثمة في لبنان من يتصاغر إلى
ح ّد الحقارة ،فيقرأ في ما يدور في ُخلده وليس
في ما يدور في الواقع ليس ّوق األضاليل أمام
اللبنانيين».
وخالل تمثيله األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله في حفل افتتاح مجمع المرحوم
موسى عباس الرياضي في بنت جبيل ،دعا رعد
«البعض في لبنان ألن يلتحقوا بقطار المقاومة،
وإلى عدم إث��ارة اإلشكاالت الصغيرة ،والعمل
سويا ً فيما يحفظ قوة بلدنا ووحدة شعبنا وأمن
أهلنا وعزة وكرامة شعبنا».
وش��دّد على «االحتكام للقانون ،وأن نكون
سواسية في أداء الواجبات وتح ّمل المسؤوليات
لنحظى جميعا ً بالتساوي لنيل الحقوق ،فلقد
و ّل��ى هذا الزمن ال��ذي كان يدعي بعضهم فيه
التفوق العنصري على شركائه في هذا الوطن»،
داعيا ً الجميع إلى «العمل سويا ً لنكون المواطنين
األسوياء الذين يبنون نظامهم السياسي وفق
ما يحقق مصالح وحقوق الجميع ويضمن أمن
الوطن وكرامة كل المواطنين».
وأ ّكد رعد «أنّ إرادة المقاومة في غزة ستنتصر
على إرادة العدوان».

خفايا
خفايا

وأسقط منطق الذين قالوا أنّ وجود حزب الله
في سورية هو ضمن الحرب المذهبية».
وخ�ل�ال ح��ف��ل ت��أب��ي��ن��ي نظمه ح���زب الله
في بعلبك ق��ال السيد« :ف��ي لبنان مجموعة
سياسيين حاقدين وضعوا منذ سنتين ونيف
إشكالية وعالمة استفهام كبيرة حول تدخل
حزب الله في سورية .واآلن الجميع أمام جواب
كبير أنه يجب أن يدخل حزب الله إلى سورية».
وأشار« :إلى تحذيرات المسؤولين السعوديين
لداعش من دخ��ول بلدهم وم��ا يقابله من رد
لمسؤولين من «داع��ش» بأنهم ذاهبون إلى
الخليج» ،سائالً« :إذا دخل «داعش» الخليج أو
األردن ،فما دخل الشيعة؟» .وأضاف« :أثبتت
الوقائع أنه في مواجهة هذا الخطر ال يمكن
تجاهل وتجاوز دور دو ٍل تمثل محور المقاومة،
فالحرب في سورية أرادوا لها أن تكون بين
نظام ديكتاتوري ومعارضة شعبية ،لكنّ
الحقائق السياسية دلت على أنها بين نظام
ومجموعات إرهابية» ،قائالً« :لقد ذهب الزمن
الذي كان ُيطرح فيه سؤال :هل تريدون حالً بال
الرئيس بشار األسد؟».

قاووق

وأك��د نائب رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله الشيخ نبيل ق��اووق خالل احتفال
تأبيني في بلدة حاروف «أنّ الخطر على لبنان
ما زال قائماً» ،الفتا ً إلى «أنّ التكفيريين ما
زالوا باآلالف يستعدون لمزيد من الغزوات»،
مشدّدا ً على «أنّ المطلوب أوال ً أن يتوفر الغطاء
السياسي الكامل للجيش اللبناني أل ّنه يمتلك
ما يكفي من المعنويات والشجاعة ليواجه
التكفيريين ولكن ليس لديه ما يكفي من الغطاء
السياسي».

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي أنّ المسيحيين ثابتون في أرضهم
كالسنديان ،مشدّدا ً على أنّ «إرادة السوريين وحبهم
للسالم ونبذهم ثقافة القتل والخطف ستجعل من سورية
أق��وى مما كانت عليه» .كما أك��د أنّ دور المسيحيين
السوريين ،كان وسيبقى دورا ً بناء وحضارياً.
وكان اليازجي رفع الصالة من أجل السالم في سورية
والمشرق ،على قمة جبل السيدة في الكفرون  -سورية،
في حضور المطارنة واآلباء الكهنة والشمامسة ومطران
الالذقية للموارنة الياس سليمان مع وفد كنسي مرافق.
واحتشد األرثوذكس والموارنة على قمة الجبل مستقبلين
البطريرك بالزغاريد ونثر الورود.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من كاهن رعية الكفرون األب
اف��رام الحاج ،شدد فيها على أهمية االرتقاء في الحياة
المسيحية ،تلتها صالة بمشاركة الفتة من أبناء المنطقة.
بعدها تحدث البطريرك يوحنا العاشر مؤكدا ً «أنّ
مسيحيي المشرق ثابتون في أرضهم كسنديان هذه
األرض ،وأنّ الظروف الحالية على رغم قساوتها ليس لها
أن تزيحهم من أرضهم».
وتناول قضية المخطوفين ومنهم المطرانان يوحنا
ابراهيم وبولس اليازجي ،مؤكدا ً «أنّ الصمت الدولي تجاه
هذا الملف والتعامي عما يجري في سورية من خطف
وإره���اب هو لطخة ع��ار في جبين المتشدقين بحقوق
اإلنسان والمجيرين لها».

وبعد ال��ص�لاة ،صافح يوحنا العاشر المؤمنين
الذين توافدوا ألخذ البركة وطلب الدعاء ،ثم توجه إلى
كنيسة مار الياس في الكفرون ،وحيا الشعب مباركا ً
ودخل على وقع الزغاريد ونثر الورود.
وك��ان اليازجي ،ت��رأس مساء أول من أمس صالة
الغروب في كنيسة السيدة في قرية اليازدية في ريف
صافيتا في محافظة طرطوس.
وق��ال في عظته« :إنّ العيش المشترك بين أبناء
الشعب السوري من دون تفرقة أو تمييز ،سمة يفخر
بها هذا البلد ،وإرادة السوريين وحبهم للسالم والحياة
ونبذهم ثقافة القتل والخطف والترهيب البعيدة
من فكرهم وتربيتهم وأسلوب حياتهم ،ستجعل من
سورية أقوى مما كانت عليه».
وأكد يازجي أنّ «دور المسيحيين السوريين ،كان
وسيبقى دورا ً بناء وحضاريا ً في أرضهم األم سورية
التي احتوتهم مع المسلمين في صنع حضارة واحدة
عم شعاعها العالم بأسره».
وكان يوحنا العاشر قد التقى في وقت سابق في
مطرانية صافيتا ،فاعليات شبابية من المنطقة،
وأكد خالل اللقاء «أهمية دور الشباب في النهوض
بالمجتمع من خالل العلم والثقافة والعمل المخلص،
الس��ت��م��رار مسيرة االرت��ق��اء المجتمعي والتصدي
لمفاهيم اإلقصاء وإرس��اء ثقافة التالقي والحوار مع
جميع األطياف».

«الدولة ال ت�ستقيم بال انتخابات رئا�سية»

موحد
«التحرير والتنمية» :المطلوب موقف ّ
ّ
التحدي الإرهابي
لمواجهة
أك��دت كتلة التحرير والتنمية
أنّ «ال��دول��ة ال تستقيم م��ن دون
انتخابات رئ��اس��ي��ة» ،وتساءلت
م��ا ال��ف��ائ��دة م��ن التمديد للمجلس
النيابي إذا لم يقترن بالتشريع؟
ودعت الكتلة إلى تأمين شبكة أمان
وطني أساسها تأمين مستلزمات
المؤسسة العسكرية واألج��ه��زة
األم��ن��ي��ة ،معتبرة أنّ «المطلوب
ه��و موقف وطني موحد م��ن أجل
مواجهة هذا التحدي اإلرهابي».

زعيتر

وقال عضو الكتلة وزير األشغال
العامة والنقل غ��ازي زعيتر خالل
اللقاء اإلنمائي العام للفاعليات
البلدية واالختيارية في محافظتي
الجنوب والنبطية« :معركتنا ض ّد
العدوانية «اإلسرائيلية» واإلرهاب
التكفيري ألنهما واحد ،فـ«إسرائيل»
واإلره���اب وجهان لعملة واح��دة،
وهما يشكالن خطرا ً وجوديا ً على
لبنان الذي يمثل صيغة التعايش
النقيضة للعنصرية» .ودع��ا إلى
«تقوية ق��وة ال��ردع الوطنية التي
يمثلها ال��ج��ي��ش اللبناني ال��ذي
يتولى مهمة األمن إلى جانب الدفاع
لمنع تكرار ما حدث في عرسال».
وق���ال« :ألنّ م��ن هنا م��ن الجنوب
تكون ال��رؤي��ة الوطنية لمسارات
األمور أوضح ،نرى أنّ بؤر اإلرهاب
في المنطقة إلى انحسار ،وننتظر
أن تتبلور العملية السياسية في
ال��ع��راق لينطلق ق��ط��ار المقاومة
الرسمية لإلرهاب في المنطقة».
ورأى زع��ي��ت��ر «أن����ه ال ي��ج��وز
االستمرار في الوقوع في حال من
السلبية الناتجة من ع��دم اإلق��دام
على إجراء االنتخابات الرئاسية»،
معتبرا ً أنّ «الدولة ال تستقيم من
دون ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة ،وم��ن
دون رأس» .وأض���اف« :لسنا من
المتحمسين للتمديد ،بل إننا من
القلة إلى جانب حليفنا الرئيسي
في حزب الله ،ال نخاف االنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة ل��ك��ن ن��ت��س��اءل م��ا هي
الفائدة من التمديد إذا لم يقترن
بالتشريع؟».
وأق��ام النائب ياسين جابر ،في
دارت���ه ف��ي النبطية ،م��أدب��ة غ��داء

خليل متحدثا ً في عديسة
تكريمية على زعيتر حضرها نواب
وفاعليات.

خليل

من جهته ،شدّد وزير المال علي
حسن خليل على أنّ «المواجهة
ال��م��ف��ت��وح��ة ال���ي���وم م���ع اإلره����اب
واإلرهابيين والتكفيريين تستوجب
مقاربة من نوع آخر وهي المحافظة
على الوحدة الوطنية لك ّل قطر من
أقطارنا وتقديمها على ما عداها من
مصالح فئوية أو طائفية ،كما أنهّا
تستوجب في لبنان وعيا ً استثنائيا ً
يبعدنا م��ن ال��ن��ق��اش ف��ي قضايا
إشكالية تضعف لبنان وتدفعنا
إلى المزيد من التدهور على أكثر من
مستوى».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة
العديسة ،رأى خليل أنّ «المطلوب
ه��و م��وق��ف وط��ن��ي م��وح��د م��ن كل
ال��ق��وى السياسية ف��ي لبنان ومن
كل المكونات من أجل مواجهة هذا
التحدي اإلرهابي ومن أجل صياغة
خطاب يواجه هذا اإلرهاب التكفيري،
وتعزيز القدرات واإلمكانات وعلى
رأسها إمكانات جيشنا الوطني()...
والتوحد خلفه».
وأش���ار إل��ى أنّ ال��ت��ح��دي اآلخ��ر
الذي يواجهه لبنان اليوم هو التأزم
الخطير على المستوى السياسي
وال���ذي أدى إل��ى ف��راغ ف��ي رئاسة
الجمهورية ،وقال« :نسير بسرعة
نحو ف���راغ ف��ي م��ؤس��س��ات أخ��رى
ونمارس عملنا السياسي وكأننا في

(رانيا ّ
العشي)
حالة عادية ،وإننا نرى في عملية
ال��ه��روب إل��ى األم���ام م��ن مواجهة
االستحقاقات السياسية ،انتخابا ً
لرئيس جديد للجمهورية وإج��راء
االنتخابات النيابية وتفعيل عمل
المؤسسات ان��ت��ح��ارا ً لمستقبلنا
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د .وم��ن
يعتقد أنه يستطيع بتعليق األمور
وتأزيمها بعدم االستجابة للقواعد
واآلليات السياسية والدستورية،
يحصن نفسه من التعديات
بأنه
ّ
السياسية التي يمكن أن تحصل
فهو مخطئ ،ألنّ بداية االستقرار
ومفتاحه هو أن يكون هناك التزام
باألصول السياسية والدستورية
واس��ت��ق��رار ف��ي ع��م��ل المؤسسات
واالبتعاد من منطق التفريغ لها بما
يؤدي إلى شللها وتعطيلها».

حميد

واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب أي����وب حميد
أنّ «ال��غ��ول اإلره���اب���ي خ���رج عن
طوق الذين قاموا برعايته ومدوه
بالمال والسالح ،فبدأت القرارات
وب���دأ ال��ت��راج��ع ،وب��ان��ت ق���رارات
لألمم المتحدة ،بعد قتل الشيعة
واأليزيديين ،وحتى السنة واألكراد
ف��ي ال��ع��راق ،وت��وج��ه ف��ي المناخ
نفسه إلى غزة ،حيث يقتل األطفال
والنساء» ،مستدركاً« :لكنّ المقاومة
في غزة والعراق وسورية ولبنان،
جاهزة ومحتضنة شعبياً ،ولها مدد
من السالح المتطور من أجل دحر
العتاة».

