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ماذا يحدث في اليمن؟
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رحلة �إنهاك الجي�ش اللبناني بد�أت
 روزانا ر ّمال

 جمال الكندي
أص�ب��ح المشهد م �ت �ك � ّررا ً ف��ي دول «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» التي
أصابتها رياح التغيير ،أن تأتيها بعد فترة رياح مضادّة أخرى
تصحح المسار ،وتعيد البوصلة إلى إرادة الشعب .فالثورة
ّ
األولى هي تجربة لكسر حاجز الخوف الذي كان يتحكم في
شعوب ال��دول العربية ،وم�ث��ال ذل��ك مصر وت��ون��س واليمن.
فبعد ثورة  25يناير في مصر تحكمت قوى ذات لون واحد
في المشهد السياسي المصري ،وكانت مرتبطة ومرتهنة
إليديولوجية معينة طغت على مفاصل ال��دول��ة المصرية،
وغلّبت المصلحة الحزبية على الوطن ،فأتت الثورة الثانية
لتصحح المسار وتعيد مصر إلى المربع األول وهذا ما حصل
ّ
لتونس كذلك .فماذا عن اليمن؟
إن الذي يحصل في اليمن هو مشابه لحالة مصر وتونس،
ثورة جاءت لتصحح مسار ثورة ،ثورة تقول ال وصاية على
اليمن من أي طرف كان ،وهذه هي المشكلة إيجاد استقالل
سياسي في اليمن ،فهو بلد تعصف فيه القبلية والمذهبية،
والتبعية للمحرك الخارجي ،واالرتهان إلى المال السياسي
ال��ذي يقيّد ال�ق��رار واإلص�ل�اح في أي بلد ،ويؤثر في الرؤية
الوطنية العامة .فهل هذا التوصيف صحيح؟
إن الشعب اليمني شعب ط�يّ��ب ومسالم ومتعايش بك ّل
مك ّوناته المذهبية والقبلية ،تعايشا ً سلميا ً على أساس احترام
م��ا عند اآلخ ��ر ،وال �ث��ورة اليمنية األول ��ى ك��ان��ت ض � ّد الفساد
واالستبداد القبلي في اليمن ،ودائما ً هنالك من يركب موجة
التظاهرات السلمية ،وي�ف��رض نفسه ف��ي الساحة ويستغ ّل
الموقف لتسويق أفكاره الحزبية ويختزل الثورة في أفكاره
الضيّقة ،وهذا هو الذي حصل في مصر وتونس في المشهد
األول من ثورتيهما ،وسارت عليه اليمن كذلك.
في اليمن كانت ثورة ،ونتائج هذه الثورة تغيّر رموز الفساد
واستبدالهم بنفس أفراد البيت الفاسد مع بقاء اليد التي تتحكم
بقرار اليمن طليقة ...لم تقيّدها الثورة األولى .فالذي حصل في
اليمن بعد الثورة األولى محاولة من قوة كانت وما زالت تتحكم
في مقدّرات اليمن من ترتيب البيت اليمني الموالي لها وإرضاء
ك ّل طرف فيها ،فهم كانوا إلى ح ّد معيّن محركي الشارع اليمني
في الثورة األولى ،والتي كانت منقسمة إلى قسمين ...ك ّل قسم
مسيطر على شارع في اليمن وله أدواته اإلعالمية والتي كان
لها دور في إبراز صحة التحرك الشعبي تجاه اآلخر.
ه��ذا التوصيف للحالة اليمنية يبقى ناقصاً ،فهنالك في
الحراك اليمني األول ...من خرجوا من أجل اليمن ال غير ،وهم
فئة ه ّمشت بعد ذلك على حساب أصحاب المصالح في اليمن.
االتفاق المعروف ال��ذي أدّى إل��ى إخ��راج اليمن من الفوضى
التي سادت البيت اليمني ذا اللون الواحد ،أدّى أيضا ً إلى تغيّر
الرموز القديمة واستبدالها برموز من الصف الثاني ،وأبقى
اليمن حديقة خلفية لقوى خارجية استبدلت شخوصا ً قديمة
بأخرى جديدة وظ� ّل اليمن على ما هو عليه منزوع السيادة
والقرار السياسي.
وهنا تأتي تجربة مصر ،وما حصل فيها نموذج ُيحتذى به
في اليمن .لذلك كان ال ب ّد من ثورة سريعة ذات طابع سلمي
وتصحح المسار وتشرك فيه فئات يمنية كانت غائبة عن
تغيّر
ّ
مقررات الصلح إبان الثورة األولى ،فظهرت بين قوسين وفق
التوصيف اإلعالمي (ثورة الحوثيين) لتغيّر المسار السياسي
في اليمن ،وعندما أض��ع كلمة ث��ورة الحوثيين بين قوسين
ال أعترض على الكلمة ولكني اعترض على أنها تكون ثورة
تحمل طابعا ً أيديولوجيا ً لفرض فكرة معينة على اليمنيين،
فهي تحرك شعبي كان للحوثيين مساحة واسعة فيه ،ولكن
بمشاركة قوى أخ��رى في الشارع اليمني ،ضاقت ذرع�ا ً من
الفساد والمحسوبية والقبلية ف��ي اليمن وأرادت التغيير،
وتصحيح المسار.
إنّ صانع االتفاق والمصالحة الذي أنهى الحراك اليمني
األول لم يكن يتوقع هذا التسارع بعد الثورة اليمنية الثانية،
والتي أخرجت رموزا ً معروفة من دائرة صنع القرار اليمني،
فهي بذلك تقضي على أصل الفساد السياسي واالقتصادي
في اليمن .وال�س��ؤال ال��ذي يوجه إل��ى خصوم الحوثيين :إذا
كان الحوثيون لهم مطامع حزبية ويريدون ترسيخ وتثبيت
أفكارهم ،والتي يتهمون بها قوى إقليمية معروفة في المنطقة،
أن يستطيعوا في فترة قصيرة الوصول إلى العاصمة صنعاء
وتثبيت واقع جديد للخريطة السياسية اليمنية.
أعتقد أنّ هنالك قوى شعبية أدركت الخديعة والتزييف الذي
حصل في نتائج الحراك األول ،فالحوثيون مك ّون من مك ّونات
ال�ي�م��ن ول�ه��م مطالبهم ف��ي اإلص�ل�اح ال�س�ي��اس��ي ،وإشراكهم
وإش��راك قوى أخرى في الجسم السياسي اليمني الجديد هو
مطلب وإرادة شعبية ال ب ّد أن تحترم ،ولذلك رأينا بعد الثورة
الثانية وجود مستشارين للرئيس هادي من المك ّون الحوثي
والمك ّون الجنوبي ،وهذا الذي ال يعجب األيادي الخارجية التي
وتفسر ما جرى أن اليمن خرج عن نطاق
تعبث بمستقبل اليمن،
ّ
السيطرة التي من أجلها دفعت أموال كثيرة نراها تتبخر بسب
إرادة الشعب اليمن بكل طوائفه في التغيير واإلصالح.
إن العصي التي ضربت رأس ال�ه��رم السياسي العراقي
السابق ه��ي نفسها اآلن تلوح لضرب المك ّون الحوثي في
اليمن ،فهو قلب الطاولة على الالعبين األساسيين والمحركين
لسياسة اليمن .فظهور التكفيريين ف��ي ه��ذا ال��وق��ت بالذات
وإعالنهم الحرب على الحوثيين يثير تساؤالت كثيرة ،من
أه ّمها من يقف وراء هذا اإلع�لان؟ ومن المستفيد منه؟ وهل
تتط ّور األحداث إلى حرب مذهبية؟
ه��ذا ما ال نتمناه لليمن السعيد ،فما زال مسار تصحيح
ال�ث��ورة اليمنية قائما ً وذل��ك م��ن خ�لال ب��روز مكونات يمنية
معينة ك��ان��ت غ��ائ�ب��ة ومهمشة س��اب�ق�اً ،وأص�ب�ح��ت اآلن ممن
يستشارون في بلورة القرار السياسي اليمني .إنّ التوافق
األخير على تكليف رئيس ال��وزراء الجديد بتشكيل الوزارة
الجديدة هو نجاح لليمن ،وسيخرج اليمن من دوام��ة العنف
والهيمنة السياسية لبعض القوى المعروفة إلى التشاركية
في صنع القرار.
في المقابل ستستم ّر موجة العنف الرافضة لهذا التوافق
من أجل إرجاع اليمن إلى المربع األول ،وأعتقد بأنّ الشارع
اليمني سيكون س��دا ً منيعا ً لعدم حصول ذل��ك ،ول��ن يسمح
برجوع رموز الفساد السياسي والمالي مرة أخرى.
إنّ الثورة اليمنية الثانية بحسب رأيي هي ثورة خالصة ال
تحمل أجندات خارجية وال تحركها قوى إقليمية معروفة تتهم
هذه الثورة بأنها وراء تحركها ،فهي جاءت من أجل التغيير
الحقيقي وجعل اليمن لليمنيين ،والدليل على أنها كذلك أن
الحوثيين لم يطلبوا أي منصب سياسي فاعل في الحكومة
الجديدة ،وتركوا األم��ور للتوافقات السياسية ،وأن تحظى
الحكومة بالقبول لدى الشارع اليمني ،وليس لدى الشارع
الحوثي فقط .وهذا ما أعطى ثورة التصحيح مصداقية عند
المتابع للشأن اليمني ،واأليام المقبلة كفيلة وحدها بتكذيب أو
تصديق ذلك ،فاليمن مقبل على تغيّرات كثيرة لن تعجب قوى
كانت تعتبر اليمن من مناطق نفوذها.
إن التحديات ستكون كبيرة أمام الحكومة اليمنية الجديدة
وأولها الخروج من مخاض تكوين ه��ذه الحكومة وأن ترى
النور ،وتحارب الفساد وتتصدّى لـ«القاعدة» والقبائل الموالية
لها ،وتوحد الصف اليمني تحت راي��ة واح��دة فقط هي راية
الوطن.

خفايا
خفايا

يؤكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن البالد
ال تحتمل إج��راء انتخابات نيابية ألن الوضع األمني ال
يسمح بهذا ،فقد أع��رب المشنوق في  2تشرين األول
 2014ع��ن تأييده للتمديد للمجلس النيابي سنتين
وسبعة أشهر ،قائالً إن االنتخابات النيابية في لبنان
تحتاج إلى  33ألف عسكري ،وإن «ثالثة أجهزة أمنية
نصحتنا بعدم إجراء االنتخابات» ،مشيرا ً إلى أن «الوضع
األمني ال يسمح بإجراء االنتخابات النيابية».
ه��ذا ال�م��وق��ف ردّده ج��زء كبير م��ن سياسيّي لبنان
الطامعين بالتمديد الذي يأتي على حاجته منعا ً للفراغ،
غ �ص��ة ف��ي ق �ل��وب ال�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن ،خ �ص��وص �ا ً أن ��ه يفرض
عليهم التمديد ألمثال خالد الضاهر حتى إشعار آخر
 تحرك الحريري  -وهو أول المتطاولين على الجيشاللبناني ...أو باألحرى كلمة متطاول لم تعد تجوز على
خالد الضاهر ،فهو مشارك في التحريض على الفرار
من الجيش وتفكيكه.
لن يصدق اللبنانيون سوى تحقيقات الجيش اللبناني
وجهاز مخابراته مهما حاول الضاهر النفي أو اإلنكار...
وهو بالتأكيد سيحاول.
ال يمكن أن تجرى انتخابات نيابية اليوم ،واليوم بات
هذا واق�ع�اً ...والالفت أن بعض المسؤولين تنبأوا هذا
قبل أحداث عرسال حتى فكيف عرفوا ذلك؟
بدأت رحلة إنهاك الجيش الطويلة ،وصدقت التوقعات
واشتعلت طرابلس وال �ـ  33أل��ف جندي لبناني الذين
ت �ح��دث عنهم ال�م�ش�ن��وق أص�ب�ح��وا ال �ي��وم ب�ي��ن الجرود

�س ال �ح��اج��ة إل��ى س�ل�اح يحمي القرى
وال��ح��دود وب��أم� ّ
وال �م��دن المستهدفة ويحميهم ويحمي مواقعهم من
ق�ب��ل اإلره��اب �ي �ي��ن ...وال�لاف��ت أن ال�م�ع��رك��ة ال �ت��ي كانت
متوقعة ف��ي ع��رس��ال ه��ا ه��ي تشتعل ف��ي طرابلس على
خلفية وق��وع إرهابيين بقبضة الجيش وقتله م��ن هم
أب ��رز ق��ادت �ه��م لتكشف م�ع��رك��ة ط��راب �ل��س ع��ن جاهزية
كبيرة للمسلحين وعن معركة مبيتة للمدينة لم تندلع
كما كانت سابقا ً في ب��اب التبانة أو جبل محسن ،إنما
في أسواقها وشوارعها ،تؤكد أهمية طرابلس تحديدا ً
ف��ي المعركة المرسومة ل�ب�لاد ال�ش��ام بحسب خريطة
التطرف بالمنطقة .فطرابلس هي الهدف األسهل على
البحر المتوسط والمرشحة لتكون أول إمارة لـ«داعش»
على البحر المتوسط بعدما استعصى ذلك على الساحل
السوري ،وعليه فإنّ المعركة في طرابلس تبدو من أقوى
المعارك التي ّ
حضر المسلحون الستنزافها مطوالً.
انتقال المعارك من عرسال إلى طرابلس وتوسيع بؤر
التوتر وانتقال االشتباكات إلى محاور ومدن أو بلدات

الهدف من المعركة على
طرابل�س جعلها �أول �إمارة
لـ«داع�ش» على البحر
المتو�سط بعدما ا�ستع�صى
ذلك على ال�ساحل ال�سوري

أخرى ،هي أصالً بينها وبين اإلرهاب صوالت وجوالت
هو أقرب ما يكون من أي توقع عسكري إلنهاك الجيش
اللبناني وتشتيته على أكثر من محور ،فما الذي يمنع
امتداد المعارك إلى صيدا أو الطريق الجديدة مثالً؟
ف��ي ه��ذا ال �س �ي��اق ك�ش�ف��ت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة خ��اص��ة أن
المجموعات اإلرهابية في طرابلس عملت جاهدة لتوسيع
نطاق المعارك مع الجيش اللبناني إلى مناطق أخرى في
لبنان ،وذلك من أجل تخفيف الضغط العسكري عليها.
وتوافرت لدى الجهات المعنية خالل الساعات الـ72
األخيرة معلومات تؤكد أن «أمراء المجموعات اإلرهابية»
في الشمال عملوا جاهدين من أجل نقل معركة طرابلس
إل��ى مخيم عين الحلوة وص�ي��دا ،لكن محاوالتهم هذه
ووجهت برفض من ك ّل األطياف السياسية والعسكرية
في المخيم وأيضا ً بيقظة األجهزة األمنية اللبنانية.
السؤال إذا لم يستطع الجيش اللبناني ضبط المعارك
وحسمها ،هل هذا يعني أن هناك من يريد أخذ الجيش
إلى االنتحار وهو شبه أعزل لمواجهة معارك طويلة أو
دقيقة لهذه الدرجة؟
ال �س��ؤال ال�ث��ان��ي وم��ن جهة أخ ��رى :إذا تمت تسوية
األوض � ��اع وت�ه��دئ�ت�ه��ا ف��ي ط��راب �ل��س ه��ل ه ��ذا ي�ع�ن��ي أن
الوسطاء سيتحركون للتسوية بين الجيش والعصابات
اإلره��اب �ي��ة المسلحة وه ��ذا وح ��ده ت��أك�ي��د أن ه �ن��اك من
يمون على ه��ذه المجموعات ويستطيع تحريكها وأن
هذا سيمر على اللبنانيين في شكل طبيعي تحت عنوان
«أهون الشرور»؟
إذا ك��ان من كلمة حق تقال فهي أن ه��ؤالء الوسطاء
هم اإلرهابيون الحقيقيون وهم الجماعة األكثر تطرفا ً
وخطورة على أمن لبنان ومؤسساته.

خالل حديثه عن
األوضاع المحلية في
حوار تلفزيوني أمس
احت ّد وزير العمل
سجعان قزي ودعا
المواطنين إلى أن يثوروا
على الطبقة السياسية
التي ال تزال هي نفسها
منذ زمن طويل ،وهي
التي أوصلت البلد إلى ما
يعانيه اليوم من أزمات
على ك ّل المستويات...
وتعليقا ً على ما قاله
قزي سأل نائب سابق:
كيف يوائم الوزير
قزي بين دعوته إلى
التخلص من الطبقة
السياسية القديمة وبين
ترشيح رئيس الكتائب
أمين الجميّل لرئاسة
الجمهورية؟

�صلى في �أثينا من �أجل ال�سالم في لبنان و�سورية والعراق

«لوقف تغذية الحركات الإرهابية بال�سالح»

يازجي :هجرة الم�سيحيين عن الم�شرق
هي هجرته عن تاريخه وكينونته

الراعي من �أ�ستراليا :ال يوجد مبرر
لعدم انتخاب رئي�س جديد للجمهورية

رأى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي «أنّ وقف النزيف المسيحي في
الشرق مرهون بالجهود الرامية إلى توطيد السالم فيه»،
داعيا ً المجتمع الدولي والحكومات إلى «تح ّمل الدور المناط
بهم في سبيل إحالل السالم ،ووقف األعمال اإلرهابية».
وإذ جدّد التأكيد على أنّ المسيحيين «هم جزء مكون في
هوية وتاريخ المشرق» ،اعتبر «أنّ هجرة المسيحيين عن
المشرق هي هجرة المشرق عن تاريخه وكينونته».
وفي كلمة ألقاها خالل ترؤسه ورئيس أساقفة أثينا
إيرونيموس الثاني القداس اإللهي في كنيسة القديس
ديمتريوس لمناسبة عيد مار متر أمس ،قال يازجي« :أنا
أجيء إليكم حامالً لعذابات أنطاكيا .لعذابات شعب في
سورية يطلب الحياة الكريمة .شعب يقتل ،ويهجر ،وينزح
أبناؤه إل��ى ال��ع��راء ،وتهدم بيوته وكنائسه ومساجده،
ويجوع أطفاله ويموت مرضاه من غالء الدواء أو من انعدام
الطبابة ،شعب طيب مصلوب ،يتوجع توجعا ً شديدا ً من
وطأة إرهاب وتكفير ،شعب يتوق وله الحق أن يتوق إلى
عودة األمان أوال ً إلى دياره ،شعب يخاف ويقلق على مصيره
ومستقبل أوالده».
وأض��اف يازجي« :جئتكم وشمعتي مضاءة من أجل
لبنان الذي يرزح ،بدوره ،تحت صليب شقاء هذا المشرق.
جئتكم من العراق ال��ذي عانى ويعاني ال��وي�لات .جئت
ألقول إنّ كل ويالت الدنيا نطمرها في جلجلة صليب ربنا
وكل الصعوبات ندثرها بحجر قبره الفارغ وكل العوائق
ننساها عندما نتذكر أنّ أجدادنا كانوا هناك منذ ألفي عام
«وكوني أحمل مجد
وذريتهم باقية وستبقى» .وتابع:
َ
أنطاكيا وعذاباتها فهذا يؤهلني أن أقول إنّ المسيحيين هم
جزء مكون في هوية وتاريخ المشرق ،ومن دونه ال تفقد
هذه المنطقة هويتها فحسب ال بل خصوصية وجودها
الحضارية .وهذا يقودني ألن أؤكد أنّ أجراس كنائسنا ،التي
عُ لّقت من غابر األيام ،ستظل ُتقرع بتناغم مع مآذن الجوامع
وتعاليم الديانات األخ��رى .نحن مسيحيي تلك األرض،
منغرسون فيها وراسخون رسوخ األرز في لبنان وباقون
بقاء الزيتون في جبل الزيتون .فيها ُولدنا وفيها سنبقى
وإلى صدورنا نضم ثراها حين نغادر إلى الدار الباقية .ومن
هنا ،فإنّ هجرة المسيحيين عن المشرق هي هجرة المشرق
عن تاريخه وكينونته ،وتغربهم عنه هو تغربه عن ذاته.

ُ
وقف النزيف المسيحي في
ورسالتي هنا للعالم أجمع:
الشرق مرهون بالجهود الرامية إلى توطيد السالم فيه.
وليتح ّمل المجتمع الدولي برمته والحكومات الدور المناط
بهم في سبيل إحالل السالم ،ووقف األعمال اإلرهابية التي
تطاول المدنيين الع ّزل ،وإطالق المخطوفين ،وعلى رأسهم
المطرانان يوحنا إبراهيم وبولس يازجي ،المختطفان منذ
أكثر من سنة ونصف وسط صمت دولي معيب وارتهان
لمصالح على حساب االرتهان لإلنسانية».
ولفت البطريرك يازجي إلى «أنّ الكنيسة اليونانية
قد أعطت الكثير لكنيسة أنطاكيا ،فقد استقبلت الكثير
م��ن أبنائنا وفتحت لهم أب���واب معاهدها وجامعاتها
فتخرجوا منها كهنة ومطارنة ليرعوا شعب المسيح في
دي��اره��م .والكنيسة اليونانية واكبت وف��ي شكل خاص
انطالقة أنطاكيا األرثوذكسية في العصر الحديث» .وقال:
«أرثوذكسيا ً نحن أمام استحقاق كبير أيها اإلخ��وة ،وهو
المجمع األرثوذكسي الكبير المزمع عقده بعد سنتين .وألننا
نريد نجاح هذا المجمع نقول ،يهمنا أن يخرج هذا المجمع
بقرارات تتعدى ترتيب الكراسي ويهمنا أن يالمس حياتيا ً
وإيمانيا ً ما يريد أن يسمعه ال الالهوتيون فقط والدارسون
مع احترامنا لهم جميعا ً ال بل كل الشرائح ما أمكن .يهمنا أن
يكون المجمع تجسيدا ً لما نسميه أورثوبراكسياً» .وأضاف:
«يهمنا أن يتوقف هذا المجمع أمام قضية ال تقل أهمية عن
كل األجندات ،وهي القضية المسيحية المشرقية التي برزت
بجالء بعد المتغيرات األخيرة في عام  2011تحت مسمى
«الربيع العربي» .لماذا علينا دوما ً أن ننظر إلى التاريخ
ونكون شاهدا ً بدال ً من فاعل فيه ،خصوصا ً أنّ األرثوذكسية
في أيامنا ال تنقصها القوة .فلنعد إلى الوراء مئة عام وننظر
ماذا حل بديموغرافية البطريركيات األرثوذكسية األربعة
القسطنطينية ،اإلسكندرية ،أنطاكيا وأورشليم .أال تستدعي
المئة سنة األخيرة واألحداث الحاصلة في السنوات الثالث
األخيرة وضع سبل ترسيخ المسيحيين في ديارهم األولى
كأول بند على أجندة المجمع الكبير؟ ونحن هنا ال نفكر بمجد
دنيوي ،إذ ليس لنا مدينة باقية .ولكن لنا هوية ،هي التي
يجب أن تبقى».
وكان يازجي زار المطران قسطنطين بابا ستفانو الذي
خدم أبرشية بغداد والكويت من عام  1969إلى  2014في
منزله في أثينا ،تقديرا ً لعطاءاته في كنيسة أنطاكيا.

الراعي متوسطا ً ممثلي الطوائف االسالمية في استراليا

يازجي وإيرونيموس خالل القداس

جال في القاع ور�أ�س بعلبك

با�سيل :ال قوة تغلبنا عندما نكون موحدين
شدد وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل على «أهمية صمود
أب��ن��اء ال��ب��ق��اع ال��ش��م��ال��ي ف��ي وج��ه
الهجمة التكفيرية ،ألن بقاءهم في
قراهم يعني ثبات المسيحيين في
لبنان والشرق».
ك�لام باسيل ج��اء خ�لال الجولة
التي قام بها في بلدتي القاع ورأس
بعلبك في البقاع الشمالي ،والتقى
راع��ي أبرشية بعلبك ودي��ر األحمر
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
الياس رح��ال ،في حضور حشد من
أبناء المنطقة.
ودع����ا أم����ام ح��ش��د م��ن األه��ال��ي
التقاهم ف��ي قاعة كنيسة السيدة
العجائبية ف��ي رأس بعلبك ،إلى

أكد البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��ارة ال��راع��ي «أن االع��ت��داء على
الجيش اللبناني في طرابلس آلم
الجميع ،وأسف خالل ترؤسه قداس
األحد في كاتدرائية سيدة لبنان في
سيدني لوقوع شهداء وجرحى في
صفوفه .وق��ال ال��راع��ي« :ه��ا نحن
اليوم نعرب كلنا عن دعمنا الكامل
للمؤسسة العسكرية وسائر القوى
االمنية في لبنان ونصلي من أجل
نصرتها وحمايتها ونجاحها في حفظ
األمن واالستقرار في لبنان .ونصلي
من أجل السالم في سورية والعراق
وس��ائ��ر ال��ب��ل��دان ال��ش��رق االوس���ط،
ونذكر في صالتنا جميع النازحين
الذين طردوا من بيوتهم وأراضيهم،
ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتهم
في كامل حاجتهم وبدعوتهم إلى
بيوتهم ومدنهم وبلداتهم مع صيانة
جميع حقوقهم المدنية واألمنية
بحكم المواطنة».
وأش��ار ال��راع��ي إل��ى «أن الصوت
الواحد والموحد لجميع الذين التقى
بهم في استراليا ،كان المطالبة بوحدة
اللبنانيين وسياسة العيش المشترك
وانتخاب رئيس للجمهورية وإشراك
المنتشرين اللبنانيين باالنتخابات
اللبنانية على أنواعها».
وجدد الراعي في لقاء مع أساقفة
وم��م��ث��ل��ي ال��ك��ن��ائ��س ال��ش��رق��ي��ة في
أستراليا عقد ف��ي بيت م���ارون في
سيدني ،تأكيده «أن��ه ال يوجد أي
م��ب��رر ل��ع��دم انتخاب رئ��ي��س جديد
للجمهورية في لبنان» ،وشدد على
«ضرورة أن يتح ّمل المجلس النيابي
مسؤولياته الخطيرة والمش ّرفة في
انتخاب رئيس جديد».

ودع���ا المسيحيين ف��ي العالم
وب��خ��اص��ة ف��ي ل��ب��ن��ان إل���ى «ع��دم
الخوف ألنهم مواطنون أصليون
وأصيلون في هذه البلدان وليسوا
أق��ل��ي��ات» ،الف��ت �ا ً إل��ى «أن الشرق
أمس الحاجة إلى
األوسط اليوم في ّ
سماع لغة اإلنجيل ،لغة المحبة
والعدالة وال��س�لام ،والتي تحترم
قدسية الحياة البشرية على عكس
اللغة ال��ت��ي نسمعها ال��ي��وم ،لغة
القتل والتدمير».
وطالب الراعي األس��رة الدولية
بـ«وضع ح ّد للحروب التي أصبحت
أه��داف��ه��ا واض��ح��ة وه���ي مصالح
س��ي��اس��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة وت��ج��ارة
س��ل�اح» ،م���ش���ددا ً ع��ل��ى «ض���رورة
وضع ح ّد لدعم الحركات األصولية
واإلره����اب����ي����ة ووق�����ف ت��غ��ذي��ت��ه��ا
ب���ال���س�ل�اح» .وح���ث ال�����دول ال��ت��ي
تسهّل مرور المرتزقة والتنظيمات
األصولية إل��ى أماكن القتال على
وضع ح ّد لهذه االعتداءات».
ثم التقى الراعي ممثلي الطوائف
االسالمية في أستراليا .وشارك في
اللقاء مفتي المسلمين في استراليا
ابراهيم أبو محمد ،ممثل دار الفتوى
اللبنانية الشيخ مالك زيدان ،رئيس
جمعية المبرات الخيرية في استراليا
الشيخ يوسف نبها ،معتمدا الطائفة
الدرزية في استراليا الشيخ نجيب
عبدالباقي وملحم عساف.
وإث��ر اللقاء ،صدر بيان مشترك
مسيحي  -إسالمي ،ج��دد االلتزام
بالعيش المشترك المسيحي -
اإلسالمي وبوحدة الشركة والمحبة
بين أبنائهم وبناتهم جميعاً .وأعلن
البيان تمسك المجتمعين بالحوار

والصالة أساسا ً لمعالجة االختالف
وص��ون حرية اإلي��م��ان والعبادة،
وب��أن��ه ال ت��وج��د أي ق��ض��ي��ة على
حساب كرامة اإلن��س��ان الموهوبة
من الله ،فالسالم هو الهدف األسمى
ل��ك� ّل إن��س��ان م��ؤم��ن ب��ال��ل��ه .وش��دّد
المجتمعون ع��ل��ى رف��ض��ه��م مبدأ
االستقواء واللجوء إلى العنف.
ون���دّد المجتمعون بـ«عمليات
التهجير اإلره���اب���ي للمسيحيين
والمسلمين واألق��ل��ي��ات بخاصة
ف��ي س��وري��ة وال���ع���راق وفلسطين
وبأصحابها الخارجين عن تعاليم
الدين والمتم ّردين على حرمة األوطان
وحقوق اإلن��س��ان» ،مذكرين ب��ـ«أن
ال��ش��رق يكون ويستم ّر بتعدّديته
ال��م��م � ّي��زة وخ��ص��وص��ا ً بمسلميه
ومسيحييه معا ً أو ال يكون».
وأع���رب���وا ع��ن «ت��ض��ام��ن��ه��م مع
أبنائهم وبناتهم المهجرين من
بيوتهم وأرزاقهم والذين يواجهون
صعوبات حياتية كثيرة ،خصوصا ً
على أبواب فصل الشتاء» شاكرين
الحكومة األسترالية وباقي الدول
على مساعداتها ،مطالبين المجتمع
ال���دول���ي وال��ح��ك��وم��ة األس��ت��رال��ي��ة
ب����ـ«زي����ادة ح��ج��م ال��م��س��اع��دات
للمهجرين ورعاية حاجاتهم».
وكان الراعي أكد خالل استقباله
ف��ي م��ق��ر إق��ام��ت��ه ف��ي ال��م��ط��ران��ي��ة
المارونية ،وف��ودا ً حزبية وشعبية
م��ن اللبنانيين المنتشرين في
سيدني« ،أنه على األحزاب أن تعمل
لما فيه مصلحة ال��وط��ن» ،مشددا ً
على «أن ال حلول للمسيحيين إال
بالتنافس الديمقراطي لخدمة لبنان
وليس إلضعاف بعضهم بعضاً».

«التكاتف بين أبناء البقاع الشمالي
على اختالف انتماءاتهم الطائفية
في مواجهة داع��ش ،في وقت تفشل
ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي ف��ي صد
تقدمها في العراق وسورية» ،مؤكدا ً
«أن اللبنانيين يعلمون العالم رسالة
واحدة وهي أن ال قوة تغلبهم عندما
يكونون موحدين».
كما زار باسيل بلدية القاع حيث
التقى رئيسها وأعضاءها وتفقد معهم
غرفة العمليات التي تربط كل مراكز
الحراسة .وشدد على «أن األهالي ال
يقومون بأمن ذات��ي ،بل يقفون إلى
جانب الجيش ويساندونه في الدفاع
عن لبنان ضد االرهاب».
وك����ان ب��اس��ي��ل ات��ص��ل بنظيره

المصري سامح شكري ،مستنكرا ً
الهجمات اإلرهابية التي وقعت في
سيناء ،ومعبرا ً عن «تعاطف لبنان
الكامل مع مصر وعن ثقته الكبيرة
بتمكن مصر م��ن التغلب على آفة
اإلره���اب بعدما انتصرت بثورتها
الشعبية على محاوالت إعادتها الى
أنظمة التخلف ،وبعد أن أعطت األمل
للعالم العربي بنهضة ديمقراطية
حقيقية.
وشدد على «أن لبنان الذي يواجه
اإلره��اب على أرضه يوميا ً بالسالح
وبالفكر ،يعتبر نفسه معنيا ً بأي
ض��رب��ة تتعرض لها مصر ويضع
نفسه وك��ل إمكاناته المتوافرة في
تصرف هذه الحرب على اإلرهاب».

�سالم :لن ن�سمح لحفنة من الإرهابيين
و�شذاذ الآفاق ب�أخذ الطرابل�سيين �أ�سرى
أك��د رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام سالم
«أن ال��ح��ك��وم��ة ل��ن ت��ت��ه��اون م��ع أي
محاولة إلع���ادة ع��ق��ارب الساعة إلى
الوراء في طرابلس ،ولن تسمح لحفنة
م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن وش���ذاذ اآلف���اق بأخذ
الطرابلسيين أسرى ،والمغامرة بأمنهم
ولقمة عيشهم خدمة ألهداف ليست في
مصلحة لبنان ووحدته واستقراره كما
أنها لن تتغاضى عن التطاول على هيبة
ال��دول��ة وعلى مؤسساتها العسكرية
واألمنية تحت أي عنوان كان».
وق��ال في بيان أص��دره تعليقا ً على
أحداث طرابلس« :بعد العملية األمنية
النوعية الناجحة التي قام بها الجيش
ف��ي الضنية وال��ت��ي جنبت طرابلس
والشمالعملياتإرهابيةخطيرة،فوجئ

اللبنانيون بسلسلة من أعمال اإلخالل
باألمن واالعتداءات على الجيش والقوى
األمنية في عاصمة الشمال ،بهدف نشر
الفوضى وزع��زع��ة االستقرار وإع��ادة
طرابلس وج��واره��ا إل��ى ح��ال التسيب
التي كانت سائدة في الماضي».
وإذ شدد على «أن طرابلس ليست
متروكة» ،دع��ا الطرابلسيين وجميع
اللبنانيين «في هذه األوقات الصعبة،
إل��ى اإلي��م��ان بدولتهم وبمؤسساتها
الشرعية ال��ت��ي ه��ي السبيل الوحيد
لخالص الجميع».
وأك��د «أن الجيش وال��ق��وى األمنية
تقوم بواجباتها بدعم كامل من السلطة
السياسية ،إلع��ادة األمن الى طرابلس
ون��ش��ره ف��ي ب��اق��ي المناطق بموجب

الخطة األمنية المقرة».
وك��ان س�لام تابع تطورات الوضع
في طرابلس في ات��ص��االت مع رئيس
الحكومة السابق نجيب ميقاتي ووزير
ال��ع��دل أش��رف ريفي ووزي���ر الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة رش��ي��د درب����اس ومفتي
طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار
ونواب طرابلس .كما أجرى اتصاال ً بكل
من نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد
جان قهوجي.
وتلقى سالم اتصاال ً من رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري الذي أكد له
دعمه للحكومة ومساندتها في جميع
اإلج��راءات التي تقوم بها لفرض األمن
واالستقرار في البالد.

