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هل �أ ّدى «داع�ش» المطلوب منه؟
 جمال العفلق

د .حسام الدين خالصي
مع اقتراب الحادي عشر من أيلول من ك ّل عام يزهو الطاووس
األميركي ،بأنه ك��ان ضحية اإلره��اب العالمي ،إذ اخترق أمنه
الذي ال يخترق مجموعة من شبان بن الدن الذي رمي بالبحر،
وانطلق بعدها ال�غ��ول األم�ي��رك��ي يعيث ف �س��ادا ً بحجة محاربة
اإلرهاب .وشرعن لنفسه في غفلة وضعف من باقي األمم التي
كانت تبني قدراتها الذاتية أن يقوم بتطهير المنطقة من إرهاب
القاعدة والتي فجأة بقدرة استخباراتية عالية قذف برئيسها إلى
البحر.
وال �ي��وم ي�ط��ل أي �ل��ول وذك ��رى ن��اط�ح��ات ال�س�ح��اب ت�ت�ج��دد مع
انبعاث مشروع داعش في العراق والشام وكأنه وليد الصدفة أو
لقيط اسالموي ليس له أصل أو أب روحي أو ممول ،هذا اللقيط
اإلرهابي ظهر في العراق وفق النظرية األميركية على أرضية
بقايا ال �ق��اع��دة ،أم��ا ف��ي س��وري��ة ف��وج��وده مقترن ب��أن (النظام
السوري بحسب النص األميركي) الدولة السورية لم تتنازل
لما يسمى الجماعات المسلحة المعتدلة عن السيادة السورية
فانبثقت داع��ش ف��ي ب�لاد ال�ش��ام ك �ض��رورة لما يسمى حقيقة
فشل المخطط الذي أعد لسورية بفضل تصدي الجيش العربي
ال �س��وري ل��زح��ف ه��ذا ال�س�ي��ل م��ن ال��دواع��ش م��زودي��ن بقنوات
إعالمية تغض البصر عن جرائمهم في سورية وبرؤوس أموال
ضخمة خليجية ي�ت��م إخ�ف��اؤه��ا ت�ح��ت مسمى أم ��وال مسروقة
من بنوك الموصل وأسلحة متنوعة عبر ال�ح��دود التركية يتم
إخفاؤها تحت مسمى أسلحة مصادرة بعد قتال مع الجيشين
السوري والعراقي.
إن مشروع داعش (الحلقة الوسيطة لمشروع دولة الخالفة)
الذي بدأ يلوح في سماء الهند وروسيا والمغرب وليبيا ومصر
ولبنان والصومال واليمن ...إلخ ما هو إال مجرد إع�لان نوايا
لمخطط مهد ل��ه منذ تسعينات ال�ق��رن الماضي وف��ي الواليات
المتحدة األميركية ب��ال��ذات ف��ي شيكاغو ع��ام  1996عقد أول
م��ؤت �م��ر ل��دول��ة ال �خ�لاف��ة اإلس�لام �ي��ة ب��رع��اي��ة ح ��زب التحرير
اإلسالمي وبإشراف أميركي صرف ،فال غرابة اآلن أن تعتبر
سورية خارج السياق وأنه يتوجب عدم االتفاق معها لمحاربة
اإلرهاب ألن القضاء كلية على داعش في سورية والعراق اآلن
عبر الحلف الدولي الكرتوني من الناتو واألصدقاء العرب يعتبر
ضربة قاصمة لمشروع دولة الخالفة اإلسالمية  -الصهيونية
والذي لم يحقق أهدافه بعد ،فال بد إذا ً وكما يقول المثل الشامي
«الطبل بحرستا والعرس بدوما» أن تستمر الواليات المتحدة
الصهيونية – العربية في مسلسل القضاء على داع��ش إلى ما
شاء الخليفة الصهيوني لتبقى سورية وفق مخططهم الحجة
وال �م�لاذ ال��دائ��م لنبع ي��ورد للعالم دواع��ش وف�ك��ر داع�ش��ي عبر
تمويل الجماعات المعتدلة المسلحة والتهاون في الحسم ،لذلك
كلما ط��ال��ت الفترة ف��ي القضاء على داع��ش كلما ف��رخ دواعش
جدد في ال��دول التي يستوجب فيها ظهور التطرف اإلسالمي
الوهابي.
وال�ي��وم وبعد وض��وح أن هناك سياسة بحسب رأي ليست
استباقية تتبعها روس�ي��ا وإي ��ران والصين وإن�م��ا ه��ي سياسة
تعتمد مبدأ إخماد النيران مكان اندالعها ،كما يحصل في لبنان
ومصر والعراق وعلى الحدود الروسية ،وكذلك على مسلسل
العقوبات على االتحاد الروسي .والحقا ً قد نالحظ تمددا ً سنيا ً
متطرفا ً في الباكستان على حدود إيران قد تعتمد إيران إخماده
بدالً من االنهماك فيه ،علينا أن نقول إن هذه السياسات لم تعد
تجدي ولربما ينفد صبر الحلفاء القابعين شرق العالم ،وعليهم
إتباع النموذج السوري في المعالجة باكرا ً ألن المخطط مستمر
إلنهاك العالم من حيث يدري ومن حيث ال يدري.
إن اختالف وجهة النظر حول المحرك الرئيسي لهذا المخطط
الشيطاني لشرق العالم اعتبارا ً من الشواطئ الشرقية للمتوسط،
ف�م��ن ج�ه��ة ت�ع�ت�ب��ر إي� ��ران وال� �ع ��راق وس��وري��ة ول �ب �ن��ان (محور
المقاومة) أن الكيان الصهيوني ه��و ال�ع��دو الرئيسي الواجب
مواجهته ،وم��ن جهة أخ��رى تعتبر روس�ي��ا والصين أن العدو
الرئيسي لهم هو المصلحة االقتصادية العالمية بقيادة الواليات
المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي ،ومن هنا نقطة االختالف
في المعالجة ألولئك الذين يتمنون قصف الكيان الغاصب اليوم
قبل الغد على مبدأ قطع رأس األفعى.
ولكن المتابع للمشهد العام يجد أن اختالف تشخيص مسبب
الفوضى الخالقة ،ال يلغي فكرة أن األداة المستعملة هي واحدة
أال وهي اإلرهاب اإلسالمي الوهابي الداعشي حاليا ً والخالفي
الحقا ً والذي سيضم في طياته كل متطرفي اإلسالم في العالم،
بالتالي على العالم المتبقي والذي يريد النجاة بنفسه ،خصوصا ً
ال��دول الكبرى ف��ي المنطقة أن ت�س��ارع لتشكيل حلف إقليمي
قوامه ال��دول المتضررة حقا ً من اإلره��اب ال��دول��ي الصهيوني
وأن يباشر تطهير المنطقة من داعش وأعوانها عبر دعم الجيش
العربي السوري عالنية وليس سرا ً بطريقة تغيير عقيدة الجيش
الروسي اليوم قبل الغد كما ص��رح بوتين ،وأن تبادر الصين
بإبراز دور أه��م لها في المنطقة ألنها من أكثر ال��دول المهددة
بخطر التقسيم تحت ضغط التطرف اإلس�لام��ي أوالً ،وإيران
الدولة الصديقة الشقيقة أن تباشر بالمجاهرة بأن حرب إضاعة
الوقت حول الملف النووي لم تعد تجدي فالخطر القادم إليها من
الشرق لن ينتظر ويحشد له بامتياز.
ختاما ً عليكم بسورية وم��ن دون خجل أو وج��ل ...من دون
دبلوماسية أو أس ��رار ،ألن ال �ح��ادي عشر م��ن أي�ل��ول نجح مع
الماكرين في أول جولة في الضحك على العالم وها هم يكررونه
بداعش في سورية وداعش في العراق.

العري�ضي :ا�ستبعاد �إيران خطر كبير
رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي أنّ «استبعاد إيران عن
أي دور لها في المنطقة هو خطر كبير» ،مبديا ً عدم اطمئنانه وعدم ثقته «بالنيات
الحقيقية إلعالن الرئيس األميركي باراك أوباما الحرب على «داعش».
وقال العريضي في حديث إذاعي« :هذا عنوان كبير في مرحلة كبيرة ستكلف
المنطقة الكثير .أنا ض ّد «داعش» ومع كل جهد لمواجهة الحالة التي تهدد أمننا
واستقرارنا جميعاً».
ورأى أنّ «الدخول في حرب من هذا النوع مع سابق تصور وتصميم هو
الستبعاد إيران وروسيا» ،مضيفاً« :عندما يكون هناك استبعاد لروسيا يعني
أننا داخلون إلى حرب ،وأنّ كل دولة من الدول يجب أن تعيد حساباتها» .وأشار
إلى أنّ كل دولة من الدول في حال استبعداها «ستتخذ اإلجراءات التي تناسبها
وستستخدم كل األوراق التي تملكها .ما يعني أننا ذاهبون إلى مواجهة أوسع
وأشمل في منطقتنا وإلى شيء من الفوضى الكبيرة التي ستجتاح المنطقة».
ورأى أنّ «هذه الحرب ستحقق مكاسب «إلسرائيل» وستكون خدمة لها وهي
ستفيد من هذا األمر البتزاز أميركا والعالم أكثر فأكثر في المفاوضات حول الملف
النووي اإليراني وستستغل كل شيء لتستبيح ما تبقى في فلسطين ال سيما في
الضفة إلى جانب استثمار ما جرى في غزة».
ورأى أنّ «استبعاد إيران عن أي دور لها في المنطقة هو خطر كبير ،ونحن في
كال الحالين أمام احتماالت خطيرة ودقيقة وعلينا أن نعرف كيف نتعامل معها.
يجب أال نبني حسابات على أساس لقاء عقد هنا أو هناك وكأنّ األمور انتهت.
إيران دولة كبرى وهذه هي الجغرافيا السياسية وهذا هو الواقع السياسي.
هذه الدولة اإلقليمية الكبرى لن تقف متفرجة على حرب من هذا النوع تستبعد
منها».
وعن مبادرة  14آذار حيال االستحقاق الرئاسي وهل انتهت بعدم رد «حزب
الله» عليها ،أجاب« :ال أقول انتهت .هم قالوا أنهم يقومون باتصاالت وأتمنى
أن يكون الحوار مباشرا ً مع القوى السياسية المعنية ،وأن يترجم هذا األمر
باتصاالت مباشرة وواقعية» .وأضاف« :نحن مع حوار مفتوح بين كل القوى
السياسية إلخراج البالد من هذه األزمة» ،معتبرا ً أنّ «االستحقاق الرئاسي هو
المدخل الحقيقي للحياة السياسية التي يجب تفعيلها».

خفايا
خفايا

م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ح��رب ال�ك��ون�ي��ة ع�ل��ى س��وري��ة ،وتجربة
ليبيا ،اعتقد تحالف الحرب أن تمرير قرار دولي لدخول
القوات الغربية إلى سورية أمر ممكن وسهل ،خصوصا ً
أنهم راهنوا على انهيار الجيش وتفككه – كما اعتمدوا
على فعل الصدمة لحلفاء سورية من خالل إيهامهم أن
سورية انهارت وأن الرهان عليها خاسر.
ط�ب�ع�ا ً ك��ان ال�غ�ط��اء ال�ع��رب��ي ج��اه��زا ً ل�ه��ذا السيناريو
وكان المال العربي يتدفق من دون حساب إلكمال كل
شروط اللعبة .ولكن ما حدث طوال السنوات الماضية
أن السوريين كانوا حريصين جدا ً باستخدام أوراقهم.
وال�ت��زم��وا الصمت على رغ��م وج��ود ض��رب��ات موجعة
تلقتها سورية حكومة وشعبا ً على حد سواء.
وبقي الرهان على فبركة إعالمية تعتمد فيها الدول
المعادية لسورية على استمالة المجتمع الدولي وتقديم
ما يسمى وثائق ال تقبل الشك – فكانت لعبة األسلحة
الكيماوية التي تحولت في ما بعد إلى فقاعة صابون...
وكانت قصة المذابح التي ثبت أنها غير موجودة وإذا
حصلت فإن عناصر غير حكومية قامت بها وبطلب من
الخارج.
وجاء دور «داعش» ...مرتزقة مدربة على يد ضباط
أميركيين وعرب مزودة بالسالح والمال – ليس لديها
إال مهمة واح��دة قتل وذب��ح الناس – وتشويه صورة
ال��دي��ن ،وليس اإلس�لام��ي فقط بل دوره��ا إفقاد الناس
إيمانهم بوجود إله– فأعملت القتل في األقليات وفي
الوقت نفسه رفعت شعارات مشاعية ال ترتقي ألدنى

مستويات الحياة اإلنسانية.
وليست بمنظمة سرية ولم تولد من عدم إنما أوجدها
خبراء وعسكريون بذلوا جهدا ً كبيرا ً في صنعها حتى
وصلت إلينا بهذا الشكل ال��ذي ن��راه .وألن لكل قصة
نهاية ،يجب أن تنتهي «داع��ش» ،ولكي تنتهي ال ب ّد أن
يت ّم اقتالعها.
فمحاربة «داعش» من دون التواصل مع الحكومتين
ال�س��وري��ة واإلي��ران �ي��ة ه��و ض��رب م��ن ال�خ�ي��ال ألن بنك
المعلومات وخصوصا ً ل��دى السوريين يسهل عملية
اج �ت �ث��اث «داع � ��ش» .ول �ك��ن اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ال ترى
ه��ذا األم��ر مهما ً فهدفها غير المعلن ه��و اح�ت�لال جزء
م��ن س��وري��ة وإع� ��ادة ق��وات�ه��ا للمنطقة بحجة محاربة
اإلرهاب.
واليوم جاء تصريح السفيرة باور مع وسائل اإلعالم
على هامش اجتماعات مجلس األم��ن لتخبر العالم أن
أميركا ما زالت محتفظة بعبارة المسلحين المعتدلين
في سورية ...وقالت:
«إن الجهات الفاعلة في الميدان التي ظلت تخوض
على مدى األشهر السبعة الماضية معارك ضارية ضد
«داعش» هي جماعات المعارضة المعتدلة ،لذا وكما أكد
الرئيس ،فإن أي جهد شامل للتعامل مع التهديد الذي
يشكله «داع���ش» ال ب��د أن يشمل ت�ق��وي��ة وت��دع�ي��م هذه
الجماعات».
ويتطابق هذا التصريح طبعا ً مع ما تحدث به السيد
نبيل العربي ال��ذي «يريد االستقرار لسورية وشعبها
وه��و حريص عليه» ب��أن اجتمع م��ع م��ا يسمى «عضو
ائتالف الدوحة» لبحث إمكان محاربة «داعش» ،مخالفا ً
كل القيم واألعراف الدبلوماسية بتجاهله لحكومة قائمة

ولشعب ال يعتبر أن االئتالف ممثل له.
وه �ن��ا ي �ك��ون دور «داع� ��ش» ق��د ان�ت�ه��ى م��ن الناحية
الميدانية – قتلت ع��ددا ً كافيا ً م��ن الشعبين السوري
وال �ع��راق��ي ،نهبت وس��رق��ت م��ا يكفي م��ن أم ��وال ،ولن
نستغرب أن نرى مقاتلي «داعش» قد تخلوا عن اللحية
وال �ث��وب األف�غ��ان��ي ،وأص�ب�ح��وا ه��م أنفسهم المقاتلين
المعتدلين الذين يحاربون «داعش» نفسها.
وم��ا ال ت��درك��ه ال��والي��ات المتحدة أو ت��درك��ه وتراهن
عليه أن ال�م�ح��ور اآلخ ��ر ل��ن ي�ت�ن��ازل ل�ه��ا وي�س�ل��م بهذه
اللعبة – فتصريح وزي��ر الخارجية الروسي وتخوفه
م��ن أن م �ش��روع أم�ي��رك��ا ه��و ض��رب ال �ق��وات السورية
ت�ح��ت ح�ج��ة م �ح��ارب��ة اإلره� ��اب ي��دل ع�ل��ى أن المنطقة
وبفعل الدفع األميركي والجنون العربي الذي يريد أي
انتصار له ستدخل في حرب ،وأن حديث السيد أوباما
«الخليفة األعجمي» عن السنّة وتهميشهم هو إعالن آخر
لمشروع تقسيم الشرق األوسط وتمسك أميركا بهذا
المشروع.
وكل ما سبق وهذا االنفعال اإلعالمي الذي فجره قتل
صحافي يثبت مدى غرق اإلدارة األميركية ومن معها
في صناعة اإلرهاب وتمويله.
ول�ك��ن ال �ف��ارق الوحيد ال��ذي سيحدث أن أميركا لن
تستطيع خ��وض ح��رب طويلة وأن شعوب أوروب��ا لن
تتحمل النتائج على عكس شعوب المنطقة التي تعايشت
اليوم مع مرارة الحرب ولديها القدرة أكثر على الصبر.
وم��ن انعكاسات ه��ذه الحرب أن تحالفا ً شعبيا ً ولد
بالفعل اليوم لن يقبل بالسيناريو األميركي وسوف
ينهي ما يسمى معارضة خارجية ألن تفككها سيكون
قريبا ً على يد الصانع الخليجي واألميركي.

طالب مسؤول بارز
جهة سياسية له صلة
وطيدة معها بالتص ّرف
مع وزير ينتمي إلى
تلك الجهة ،ال سيما أنّ
الوزير المقصود اتخذ
قرارات ال تساعد مطلقا ً
على تخفيف حدة التوتر
واإلشكاالت في البلد.
على عكس ما ُينسب
إلى الرئيس األميركي
باراك أوباما من
أوصاف كـ«السذاجة»
و«التر ّدد» وانعدام
الرؤية السياسية،
وصف مرجع نيابي
أوباما بأنه أحد أذكى
الرؤساء في تاريخ
الواليات المتحدة.

طرد �سيناتور �أميركي حاول تجيير م�ؤتمر دعم م�سيح ّيي ال�شرق لم�صلحة «�إ�سرائيل»

لحام :نرف�ض الم�شاركة في جل�سة ملتب�سة ا�س ُتغ ّلت لإطالق
ّ
مواقف معادية للأنظمة وال�شعوب والعي�ش الم�شترك

ت��ص�دّى ع��دد م��ن المشاركين ف��ي مؤتمر
دعم مسيحيّي الشرق ،وفي مقدّمهم بطريرك
أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر ال��م��ش��رق واالس��ك��ن��دري��ة
وأورش��ل��ي��م ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
لحام ،لمحاولة قام بها
غريغوريوس الثالث ّ
أحد أعضاء مجلس الشيوخ األميركي لتحويل
مسار المؤتمر عن هدفه األساسي وجعله
مؤتمرا ً لدعم «إسرائيل».
فخالل حفل العشاء ال��ذي أقامته أمس
جمعية حماية المسيحيّين ف��ي الشرق
 ،IDCأخذ السيناتور األميركي تيد كروز دفة
الحديث وقال« :ليس للمسيحيّين حليف في
منطقة الشرق األوسط إال إسرائيل»» .وعلى
لحام اعتراضا ً
الفور عال صوت البطريرك ّ
على مثل هذا الكالم ،وسانده في ذلك عدد
من المشاركين ،وانسحب السفير اللبناني
في واشنطن أنطوان شديد من القاعة وتبعه
النائبان جان اوغاسبيان وعاطف مجدالني
والنائب السابق غطاس خوري ،فيما تعالت
صيحات االستهجان في القاعة مطالبة عضو
الكونغرس بمغادرة المنصة ،ما أدّى إلى
إجباره على ترك المنصة وطرده من القاعة.
ونشر شريط فيديو على موقع «يوتيوب»
لحام،
يظهر االع��ت��راض القوي ال��ذي أب��داه ّ
الذي قال« :ال يمكن أن أقبل بما قيل ...ال أقبل
أن أسمع ذلك» ،سائالً« :من أخرج اليهود من
عندنا؟ من لبنان وسورية؟ هم من أخرجوهم
(األميركيون) .ومن العراق وبغداد؟»
وف����ي ب���ي���ان أص����درت����ه ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة
لحام موقفه الذي
الكاثوليكية ،ك ّرر البطريرك ّ
أطلقه اثر انسحابه من حفل العشاء اعتراضا ً
على كالم ك��روز ،الذي دعا المسيحيّين الى
السالم مع اليهود وندّد بالمسلمين وص ّورهم
على أن��ه��م أع���داء المسيحيين وال��ي��ه��ود»،
رافضا ً «المشاركة في جلسة حول أوضاع
المسيحيّين ألنها ملتبسة في مواضيعها
وفي شخصية المتحدثين فيها ،حيث كان
من المق ّرر ان يلقي عضو الكونغرس كريس
للحام انها عبرة عن وثيقة
سميث كلمة تبيّن ّ
ّ
حضرها ال��ع��ام الماضي ،وتتض ّمن إدان��ة
للرئيس بشار االسد ودعوة إلى محاكمته امام
محكمة الجنايات الدولية ،وه��ذا ما اعتبره
لحام خروجا ً عن موضوع المؤتمر ،واستغالال ً
ّ
للمناسبة من أج��ل إط�لاق مواقف معادية
لألنظمة والشعوب والعيش المشترك».
لحام كان رفض
وذكرت البطريركية «أنّ ّ
حضور الجلسة وسجل اعتراضه ،كذلك رفض
بطريرك السريان الكاثوليك يوسف الثالث
يونان وممثل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
للروم األرث��وذك��س يوحنا العاشر يازجي
المطران ج��وزف زح�لاوي حضور الجلسة،
ما دف��ع مدير المؤتمر ال��ى إب�لاغ البطريرك
الماروني بشارة الراعي والبطريرك آرام االول
كشيشيان باألمر ،فاعترضا بدورهما وغادرا
الجلسة».

الراعي

وكان البطريرك الراعي الذي تحدث قبل
وق��وع اإلش��ك��ال ،أك��د أنّ األزم���ات الخطيرة
والمؤلمة التي يعيشها مسيحيّو الشرق
خصوصا ً ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ه��ي التي
جمعتنا في هذه القمة للدفاع عن المسيحيين
والحفاظ عليهم وخلق أج��واء من شأنها أن
تعزز ال��س�لام واالن��س��ج��ام بين ك � ّل االدي��ان
والمجموعات العرقية التي م� ّر ده��ور على
وجودها في أراضي الشرق.
ودع���ا ال��راع��ي إل��ى وق��ف ان��ت��ش��ار الفكر
ال��ت��ك��ف��ي��ري ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن السياسي
والديني ،فهذا الفكر يرفض التن ّوع وتعدّدية
المؤسسات السياسية وحرية الرأي والدين،
كما دع��ا إل��ى القضاء على ك � ّل المنظمات
اإلرهابية في الشرق االوسط لكي يستطيع
تهجر من بلده تحت التهديد
ك� ّل مسيحي
ّ
باإلعدام الجماعي ،أن يعود اليها بسالم،
وإلى وضع خطة شاملة ومنصفة لإلصالح
االقتصادي واالجتماعي والمالي بما يسمح
للمسيحيين بإعادة بناء حياتهم التي د ّمرت
على أيدي اإلرهاب.
وأكد أنّ المسيحيين يلعبون دورا ً مهما ً في
تأمين االعتدال السياسي والتوسع الحضاري،
ّ
والمتحضرين
حتى أنّ المسلمين المعتدلين
يعترفون بأهمية ال��وج��ود المسيحي في
بالدهم ومقتنعون بهذه الحقيقة.

وق��ال« :انّ األح��داث األخ��ي��رة في ك� ّل من
العراق وسورية ولبنان وغيرها من البلدان
يجب أن تذكرنا أنه لن يكون هناك ربيع عربي
في غياب المثل العليا للديمقراطية واالعتدال،
إضافة الى االعتدال االقتصادي الذي يمثله
المسيحيون في الشرق االوسط».
كما ش �دّد البطريرك ال��راع��ي على أهمية
الحفاظ على وح��دة اللبنانيين وعيشهم
المشترك ،ليس لنا فقط بل لك ّل المنطقة
وخ��ص��وص �ا ً ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ال��م��ح �دّد من
التاريخ.

يونان

وألقى البطريرك يونان كلمة في العشاء
أيضاً ،لفت فيها الى أنّ المسيحيّين ليسوا
وح��ده��م م��ن ه��م ف��ي ح��اج��ة ال��ى الحماية،
انما األقليات االخ��رى في الشرق االوس��ط
يحتاجون إلى ذلك أيضاً ،جميعهم في حاجة
الى اتخاذ إج��راءات جذرية لحمايتهم ،غير
أنّ المسيحيّين اس ُتهدفوا أكثر من غيرهم
ألنهم اتهموا بأنهم «ال��ط��اب��ور الخامس».
وأضاف« :جميعنا سمعنا بالغزو الوحشي
الذي حصل قبل ثالثة أشهر في «الموصل»،
ث��ان��ي أك��ب��ر مدينة ف��ي ال��ع��راق ،ومحاولة
اإلب��ادة الجماعية البشعة التي تع ّرض لها
المسيحيون وااليزيديون والشيعة في سهل
«نينوى» ،حيث كانت مجموعات كبيرة تقطن
في جبل «سنجار» واتخذت االقلية االيزيدية

الراعي :التهديد
يطاول اليوم لبنان
و�سورية والعراق
وغداً وا�شنطن
ولندن وباري�س
ملجأ لها لقرون طويلة ،كما في مناطق أخرى
في شمال العراق».
وتابع« :يؤسفني القول إنّ هذا التطهير
ال��دي��ن��ي ال��ره��ي��ب ي��ت � ّم ف��ي ال��ق��رن ال��واح��د
والعشرين تحت أعين العالم والالمباالة
ّ
المتحضرة .يبدو أنّ
الصاعقة لألمم للدول
المسيحيّين قد تركوا وحدهم عمدا ً لمواجهة
قدرهم المأسوي» .وأكد «انّ البلدان الغربية
بسيطة ال ب��ل متواطئة ف��ي تقبّلها لمزج
الدين والدولة ،كما يحدث في البالد العربية
باستثناء لبنان .وان الغرب بقيامه بهذا،
يناقض مبادئه في تأمين حرية الدين لجميع
المواطنين» .وأض���اف« :أعتقد أنّ ال��دول
الغربية أضاعت فرصة ن��ادرة عند نهاية
فترة االستعمار قبل  60عاماً ،اذ لم تساعد

سكان ما يس ّمونه العالم العربي للدخول في
مشروع بناء مجتمعات مرتكزة على المبادئ
المدنية التي تدعو لها االم��م المتحدة .إنّ
بطاركة الشرق ذكروا في اجتماعهم األخير
في بكركي  -لبنان قبل بضعة أسابيع أنّ
التفريق بين الدين والدولة هو شرط أساسي
لنهوض دولة مدنية» .وقال« :يبدو أن البلدان
الصناعية الكبرى ال تهت ّم للمسيحيّين في
الشرق الذين هم صانعو سالم ومتسامحون
وم��ر ّوج��ون لإلصالحات الحضارية ،آسفا ً
أن هذه البلدان األخرى ال تح ّركها إال فرصة
االستفادة من نفط البلدان الغنية ،والخوف
من نهوض التطرف االسالمي.

كلمات

كما ك��ان��ت كلمات ل��ك� ّل م��ن المطرانين
زح�ل�اوي واب��راه��ي��م اب��راه��ي��م ت��ط� ّرق��ا فيها
الى أعمال العنف ض ّد حقوق اإلنسان في
الشرق.
وف��ي الختام ،تال رئيس جمعية الدفاع
عن المسيحيين في الشرق توفيق بعقليني
رسالة موجهة الى المؤتمرين من مبعوث
األم��م المتحدة لعملية السالم في الشرق
االوسط طوني بلير ،أعلن فيها «تأييده ألعمال
المؤتمر ورفضه ك ّل أنواع االضطهاد» ،مشدّدا ً
على «ضرورة قمع المنظمات االرهابية».

مؤتمر دعم مسيح ّيي الشرق
في مبنى الكونغرس

وك����ان م��ب��ن��ى ال��ك��ون��غ��رس االم��ي��رك��ي
استضاف في إح��دى قاعاته في العاصمة
األميركية واشنطن مؤتمرا ً لبطاركة الشرق
دعما ً لمسيحيّي الشرق ،بدعوة من ،IDC
واستمع الحاضرون ال��ى ع��دد من أعضاء
الكونغرس االميركي عن نظرتهم إل��ى ما
يحصل مع المسيحيين في الشرق من قتل
وتهجير على يد المنظمات االرهابية.
وحضر اللقاء وفد من كتلة المستقبل ض ّم
النائبين اوغاسبيان ومجدالني والمستشار
السياسي للرئيس سعد الحريري غطاس
خ���وري ،والنائب ج��وزف المعلوف ممثالً
رئيس القوات سمير جعجع ،رئيس مجمع
كنائس الشرق الكاردينال ليوناردو ،رئيس
أساقفة واشنطن دونالد وارل ساندري ،األمين
العام لمجلس البطاركة الكاثوليك في العالم
المونسينيور خليل ع��ل��وان ،األب��ات��ي ايلي
هاني ،وفد المؤسسة المارونية لالنتشار،
عضو مجلس أمناء المؤسسة البطريركية
المارونية العالمية لإلنماء الشامل انطوان
ازع���ور ،وف��د ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة برئاسة
ندى عبدالساتر وحشد من أبناء الطوائف
المسيحية في بالد االغتراب.

الراعي

ودع��ا البطريرك ال��راع��ي ال��دول العربية
إلى التحرك قبل غيرها تجاه المآسي التي

يتع ّرض لها المسيحيون في الشرق ،كما دعا
المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا ً لوقف
المجازر التي ترتكب في حق المسيحيين.
وق��ال الراعي« :إنّ اضطهاد المسيحيين
في العالم اليوم حقيقة موثقة ،وقد قال البابا
فرنسيس مؤخرا ً أنه في تاريخ المسيحية
لم يكن المسيحيون مضطهدين مثل اليوم،
كلنا نعلم كيف أنّ المسيحيّين واإليزيديين
وغيرهم في الموصل وسهل نينوى اضطهدوا
من قبل داعش».
وأشار الراعي إلى «أنّ هذا الوضع مؤلم
لكن ما يجعله مؤلما ً اكثر هو سكوت العالم،
ش��اك��را ً ال��والي��ات المتحدة وأوروب����ا على
مساعدتهما ودعمهما» ،وق��ال« :أتوقع من
الدول العربية المعنية التدخل مباشرة قبل
أي دولة أخرى».
وطالب الراعي المجتمع الدولي «باتخاذ
االج���راءات التي تهدف ال��ى تحرير القرى
المحتلة من قبل الدولة االسالمية في سورية
وال��ع��راق ،وتسهيل ع���ودة النازحين الى
قراهم وبيوتهم في الموصل وسهل نينوى،
وايجاد منطقة آمنة وضمان سالمة هؤالء
ال��ن��اس بالتنسيق م��ع الحكومة العراقية
والكردستانية ،لوقف تهجيرهم مجددا ً
والحؤول دون خسارة التراث الثقافي وإلغاء
وج���ود المسيحيين م��ن ال��ت��اري��خ ،ودع��وة
المجتمع الدولي للبحث عن الدول التي تدعم
الحركة اإلرهابية إنْ كان على صعيد تدريبهم

يونان :التفريق
بين الدين والدولة
�شرط �أ�سا�سي
لنهو�ض دولة
مدنية
أو إعطائهم المال ومنع المدارس والجوامع
من نشر الفكر الجهادي».
وشدّد الراعي على ضرورة اتخاذ إجراءات
ع��اج��ل��ة« ،فالتهديد ي��ط��اول ال��ي��وم لبنان
وس��وري��ة وال��ع��راق وغ���دا ً واشنطن ولندن
وباريس».

أعضاء في الكونغرس يستغربون
سكوت المجتمع الدولي

وت��وال��ى ع��ل��ى ال��ك�لام ع���دد م��ن أع��ض��اء
الكونغرس االميركي الذين أجمعوا على
ال��ت��أك��ي��د «أن تنظيم داع���ش والمنظمات
اإلرهابية تشكل خطرا ً كبيرا ً على الشرق
بمجمله وخصوصا ً على المسيحيين ،وأبدوا
تخ ّوفهم من وصول داعش إلى األردن وإلى

بلدان أخرى في المنطقة .ودعوا إلى ضرورة
التحرك بسرعة لمكافحة اإلره��اب وحماية
الحريات ،كاشفين أنه سيصار إلى تحضير
مشروع قانون في الكونغرس يتناول حماية
االقليات الدينية في الشرق االوسط».
وتطرق المتحدثون ال��ى «المآسي التي
شهدها الشرق االوسط في األشهر الماضية،
ال سيما م��ا تع ّرضت ل��ه األق��ل��ي��ات م��ن قتل
وتهجير .وشدّدوا على أهمية دعم المسيحيّين
في المنطقة ،معتبرين أنّ ما قام به تنظيم
داعش في سورية والعراق أمر محزن ويجب
التصدي له وال يجوز أن يبقى الوضع على ما
هو عليه ،مستغربين سكوت المجتمع الدولي
إزاء ما يحصل ،وطالبوا بتدخل عسكري
لضرب هذه المنظمات اإلرهابية والوحشية
التي يتصرف بها تنظيم داع���ش» ،داعين
المجتمع الدولي إلى «التحرك سريعا ً قبل
فوات األوان وتفاقم الوضع».
وش����دّد الجميع ع��ل��ى ض����رورة «ع���ودة
المهجرين إلى ديارهم والحفاظ على حياتهم
وك��رام��ت��ه��م ،الف��ت��ي��ن إل���ى أنّ المسيحيين
يتع ّرضون للخطر في الشرق االوسط فيما
المجتمع الدولي ال يتحرك ،مشيرين إلى أنّ
لغة الحرب والحقد غلبت على لغة التسامح
التي هي لغة المسيحيين».

مذكرة من الجاليات المسيحية

وت��ق��دم أب��ن��اء الجاليات المسيحية في
ال��والي��ات األميركية ب��م��ذك��رة ال��ى أعضاء
ّ
تحضهم على وض��ع قانون
ال��ك��ون��غ��رس
ل��ل��ت��ح��رك ال��س��ري��ع ل��م��واج��ه��ة المنظمات
اإلرهابية والوقوف مع األقليات المسيحية
التي هي همزة وصل بين الشرق والغرب،
وأكدوا على تخصيص جزء من المساعدات
التي تقدمها الواليات المتحدة االميركية الى
الدول العربية لهذه االقليات المسيحية.
وش����ددت ال��ج��ال��ي��ات ف��ي ال��م��ذك��رة على
ض���رورة ع���ودة ال��ذي��ن ه��ج��روا م��ن أرضهم
بالقوة والعنف إلى ديارهم بكرامة وممارسة
شعائرهم الدينية وبناء أماكن العبادة التي
هدمت من قبل التنظيمات اإلرهابية.

المعلوف

وأك��د ممثل جعجع في المؤتمر النائب
ج��وزف المعلوف «ان المسيحيّين ليسوا
أقليات على صعيد الشرق ،بل هم شركاء
أساسيون عبر التاريخ في بناء هذه المنطقة
وفي النهضة العربية كك ّل وسنبقى شركاء
في المستقبل» ،مشددا ً على «ضرورة حماية
االقليات الموجودة في المنطقة والتأكيد
أن المسيحيين هم شركاء أساسيون في
المستقبل».

رومانوس

ووص���ف ع��ض��و ال��م��ؤس��س��ة ال��م��ارون��ي��ة
ل�لان��ت��ش��ار ف���ادي روم���ان���وس المناقشات
الجارية في المؤتمر وأهداف انعقاده بالجيدة
جداً ،متوقعا ً ان تكون لمقرراته آذان صاغية
لدى المسؤولين في االدارة االميركية لوقف
آلة االجرام التي ترتكبها المنظمات االرهابية
في حق المسيحيين في الشرق.

األشقر

مقدّم الحضور في مؤتمر دعم مسيحيّي الشرق في واشنطن

وأش��ار القيادي في التيار الوطني الحر
وليد االشقر الى «أنّ موضوع المؤتمر يعنينا
كمسيحيين في لبنان في شكل خاص وفي
الشرق في شكل ع��ام» ،وق��ال« :يجب عدم
السكوت عما يحصل ال��ي��وم ف��ي المنطقة
وعلينا إي��ص��ال رس��ال��ة قوية واض��ح��ة الى
اإلدارة االميركية بوجوب ع��دم التغاضي
عما يتع ّرض له المسيحيون في هذه األيام
ف��ي ب��ل��دان ال��ش��رق م��ن تهجير وق��ت��ل على
يد التنظيمات االره��اب��ي��ة» .وأض���اف« :في
الماضي ،اعتبرت االدارة االميركية أن تنظيم
داع��ش هو ض� ّد النظام السوري وعلى هذا
االساس ربما دعمتها في شكل غير مباشر ،أما
اليوم فنحن نطالب االدارة االميركية بموقف
واض���ح ض�� ّد ه��ذه الهجمة البربرية التي
يتع ّرض لها ليس فقط المسيحيون بل أيضا ً
المسلمون المعتدلون ،ويجب أن يكون هناك
موقف دولي واضح داعم لحق هذه الشعوب
في المنطقة لتبقى في أرضها».

