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خفايا
خفايا

حزب اهلل وعميله :هل هذه هي الوظيفة؟

وانت�صر ال�سيجار الكوبي

 روزانا ر ّمال

رفعت البدوي
ال��والي��ات المتحدة األميركية تلغي العداء التاريخي مع كوبا
الثورة ،كوبا تشي غيفارا وفيديل كاسترو وراوول كاسترو.
انتصرت الثورة في بلد السيجار والسكر ،وفي خطوة الحقة
سترفع العقوبات عن كوبا ،وسيت ّم تبادل السفراء بين البلدين.
ت ّم تبادل السجناء وأفرج عن  53سجينا ً كوبيا ً مقابل  3سجناء
أميركيين ،وكانت المكالمة التاريخية بين أوباما وراوول كاسترو،
والتي استم ّرت ألكثر من ساعة كاملة.
إذاً ...انتهى ال��ع��داء ال��ذي استم ّر ألكثر م��ن نصف ق��رن بين
البلدين ،وبقيت كوبا على ثوابت ال��ث��ورة الكوبية ،في المقابل
صححت الواليات المتحدة الخطأ التاريخي بحق شعب رفض
ّ
الهيمنة ورفض الرضوخ إلمالءات الدول الغنية.
بات الشعب الكوبي يعلم أن الثورة كانت على حق ،وأنّ أميركا
هي من أخطأ ول ّفق وكذب وظلم وفرض العقوبات ،لكن صمود
الشعب الكوبي وتكيّفه مع تلك العقوبات الظالمة ،واعتماده على
ذات��ه ،أثبت للعالم صحة القول المأثور« :إذا الشعب يوما ً أراد
الحياة فال ب ّد للقيد أن ينكسر» ،الثورة في كوبا لم تكتف بهذا ،بل
ساندت ووقفت إلى جانب ثورات الشعوب الطامحة إلى الحرية
وال��راف��ض��ة ل�لاح��ت�لال ،فدعمت ال��ث��ورة الفلسطينية ،وناصرت
ح��ق��وق الشعب الفلسطيني والشعب الفنزويلي ،ووق��ف��ت إلى
جانب الثورة في إي��ران ،ودعمت العرب في نضالهم ض ّد العدو
«اإلسرائيلي» ،وأعلنت أنها مع سورية العروبة وحقها في الدفاع
عن نفسها في حربها ض ّد قوى الغرب المتآمر ،ودعمت سورية
في حربها ض ّد اإلرهاب.
انتصر السيجار الكوبي ومن الممكن أن نشهد شحا ً في سوق
السيجار الكوبي في بالدنا ،ألنّ السوق األميركية فتحت و ُينتظر
ّ
تنشق رائحة السيجار الكوبي في شوارع الواليات المتحدة.
اليوم يكتب التاريخ صفحة جديدة بلغة االسبانيول الكوبية
التي تحكي قصة صمود شعب أراد الحياة بكرامة فنجح بكسر
ج��ب��روت ال��دول��ة العظمى ،وه��ا ه��ي أميركا ت��ب��ادر إل��ى تصحيح
الخطأ.
هذا التح ّول له ارتدادات على المستوى الدولي لسياسات أميركا
الخارجية وانعكاسات إيجابية تجني ثمارها الدول والشعوب التي
صمدت بوجه الهيمنة والجشع األميركي.
من كان يتصور جلوس وزيري الخارجية اإليراني واألميركي
وجها ً لوجه وإج���راء محادثات مباشرة بين الطرفين في شأن
الملف النووي على رغم العقوبات المفروضة على إيران ألكثر من
ثالثة عقود؟
من كان يتصور طلب الواليات المتحدة من السلطات في سورية
تعاونا ً أمنيا ً لمواجهة اإلرهاب؟ ومن كان يتوقع إقالة وزير الدفاع
األميركي تشاك هاغل والسبب هو خالف مع البيت األبيض حول
النظام في سورية؟ من كان يتصور أن الواليات المتحدة باتت
تتحدث عن حل سياسي في سورية برعاية الرئيس بشار األسد؟
كما حصل في كوبا سينسحب على سورية الشعب والدولة
التي رفضت إمالءات أميركا عام  ،2013ورفضت سالما ً مزيفا ً
مع العدو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ورفضت فك التحالف االستراتيجي
مع إي��ران ،ورفضت إغالق مكاتب القوى الفلسطينية المناضلة
والرافضة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ،ورفضت
وق��ف دعمها ورعايتها ودعمها للمقاومة اللبنانية ،ورفضت
الرضوخ لكل اإلغ���راءات وأص��رت على حق الشعب الفلسطيني
باسترجاع فلسطين كل فلسطين ،ووقفت مع مبدأ حق العودة
للفلسطينيين ،ال بل قدمت للفلسطينيين ما لم تقدمه أي من الدول
العربية منفردة أو مجتمعة أو من خالل جامعة الدول العربية التي
تآمرت بدورها على سورية.
لكن القيادة السورية برئاسة الرئيس بشار األس��د والجيش
العربي السوري وكل سورية ستنتصر على المؤامرة الكونية
التي ما برحت الوطن السوري ألكثر من أربعة أعوام كاملة.
دول عربية أع��ادت فتح سفاراتها في دمشق والبعض اآلخر
على الطريق على رغم الكبرياء والغرور الذي أصابهم بالهذيان
وهناك دول غربيه أيضا ً على الطريق.
السفارة األميركية في كوبا ستفتح أبوابها في كوبا قريباً،
وسنشهد السفير األميركي القادم إل��ى هافانا يدخن السيجار
الهافاني.
قريبا ً سيعاد افتتاح السفارة األميركية في دمشق وسنرى
السفير األميركي يتذوق البرازق الشامي.

لم ير ّد حزب الله على الضجة اإلعالمية التي أثارتها وسائل
اإلع�لام حول اكتشاف عميل كبير بين صفوفه يعمل لصالح
االستخبارات «اإلسرائيلية» يدعى محمد شوربا.
وفي الواقع كان على حزب الله أن ير ّد على مثل هذه األخبار
نفيا ً أو تأكيدا ً وطالما أنه لم ِ
ينف ،وعمالً بالدقة التي يتعاطى بها
مع وسائل اإلع�لام ،فإنّ األمر يدفع إلى القول بأنّ «السكوت
عالمة الرضا».
راض
وبقدر ما هو منزعج من خرق أمنه ،ف��إنّ حزب الله ٍ
جدا ً عن اكتشافه عميالً رفيعاً ،وهو ،أي الحزب ،يتقن التعاطي
تخصه ،وم��ن أعطى هذه
مع اإلع�لام في ك�� ّل ش��اردة وواردة
ّ
المعلومة لإلعالم هو حزب الله وليس سواه.
ال شك في أنّ ح��زب الله يريد ق��ول ش��يء ما من خ�لال هذا
ٍ
ألهداف ووظائف يريد من
التدبير ،وقد سمح بتناقل هذا الخبر
خاللها مخاطبة الداخل قبل الخارج و«إسرائيل» التي يعلم تماما ً
أنها تعمل على خرقه ك�� ّل ي��وم وأنّ جهازها االستخباري لن
يتوقف عن هذا السعي دقيقة واحدة مهما كان العميل المكتشف
في المقدمة.
وف��ي ه��ذا السياق ،كشفت ماريسا نيومان والحنان ميلر
لموقع «تايمز أوف إسرائيل» أنّ العميل المزعوم للموساد في
ٌ
مسؤول عن األم��ن الشخصي ألمين عام
صفوف ح��زب الله
الحزب السيد حسن نصرالله ،مشيرة إلى أنّ حزب الله قام
بفصل عدد من مسؤوليه منذ كشف العميل.
وفي السياق نفسه ،ذكر موقع «واال» الشهير في «إسرائيل»
أنّ العميل تسبّب في إحباط خمس عمليات ض ّد «إسرائيل» خطط
لها حزب الله ،انتقاما ً الغتيال القيادي الشهيد عماد مغنية.
إنّ خ��رق��ا ً بهذا الحجم ،كما ُوص��ف ف��ي المواقع ووسائل

اإلع�لام ،خصوصا أنّ العميل كان مقربا ً من السيد نصرالله
شخصيا ً كونه ك��ان م��س��ؤوالً عن حمايته ،يشير إل��ى فداحة
الخسارة التي ُمني بها «اإلسرائيليون» وإلى أهمية الرسالة التي
تلقتها استخبارات «تل أبيب» بعد أن ت ّم التعاطي مع األمر من
صحت هذه الرواية.
دون ضجيج ،إذا ّ
سيأتي الجواب الشافي يوما ً ما ،وحصرا ً على لسان أمين
عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي ع ّود جمهوره في أي
خطاب أو حوار على الصدق والشفافية ،وعلى كشف ما يمكن
كشفه من أسرار بعض العمليات في الوقت المناسب ،فكيف إذا
كان األمر يتعلق بأمنه الشخصي؟
صح قرب العميل من السيد نصرالله ،فإنّ األكيد أنّ ما
وإن ّ
حققه حزب الله بهذا االكتشاف ال يقارن بأي خسارة ال من
قريب وال من بعيد.
س��ل��م ال��ع��م��ي��ل ن��ف��س��ه ح��س��ب م���ص���ادر ال��ج��زي��رة القطرية
لـ«اإلسرائيليين» ،وهو الذي اتصل بالموساد للتعامل معه ،وهذا
يعني أنّ أمر التعاون مفتوح وليس بالضرورة أبدا ً أن يستخدم
فقط لعمليات أمنية خارجية ،فـ«إسرائيل» تستطيع أن تطلب ما
تريد وتتمنى منه ،فهو الذي قدّم نفسه خادما ً لتقديم المعلومات
في أي حال.
ت���درك «إس��رائ��ي��ل» أنّ ملف ح��زب ال��ل��ه ف��ي محكمة اغتيال
الحريري الدولية ،عالق بين تسويات المنطقة واحتماالت أن
تصبح هذه المحكمة ورقة تفاوض ال أكثر ،ألنّ أزمات المنطقة
مقبلة على االنحسار وألنّ نتائج المفاوضات والتسويات
ستبصر ال��ن��ور قريباً ،بين ملفات إي���ران وال��ع��راق وسورية
وأوكرانيا .وهي تدرك أيضا ً أنّ عام  2015هو عام السياسة
بامتياز وأنّ هذه المحكمة التي ظهرت في ربيع األزمات الحقيقي
بعد اغتيال الحريري عام  ،2005قادرة على أن تكون أهم ورقة
تمس هالته وهالة كوادره ورموزه
داخلية تحرج حزب الله أو ّ
وصورته أمام خصومه في الداخل وعالقاته وتصنيفه إرهابيا ً

بو�صعب من عين التينة :حلحلة
وتقارب �أفكار في ملفي النفط والغاز

بري وبو صعب في عين التينة
لفت وزير التربية والتعليم العالي الياس
بوصعب إلى تقارب أفكار في ملفي النفط
وال��غ��از ،متوقعا ً أن تشهد األي��ام المقبلة
حلحلة على هذا الصعيد.
وق��ال بوصعب بعد لقائه أم��س رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري في عين التينة
في حضور النائب علي ب��زي« :كالعادة،
تناول اللقاء مع الرئيس بري أم��ورا ً عدة،
خصوصا ً م��وض��وع اع��ت��داء إسرائيل على
نفطنا وغازنا .وأعتقد أننا اليوم أصبحنا
نتداول في أفكار قربية في ما بيننا حول
هذا المسألة .واعتقد أيضا ً أنّ األمور ستسير
في اتجاه حلحلة في شأن موضوع الغاز
خ�لال األي���ام المقبلة ،ألنّ الجميع متفق

على أنّ لبنان يجب أن يحافظ على ثروته،
ويجب أال يسمح للعدو اإلسرائيلي أن يغتنم
فرصة تأخرنا في الموضوع بسبب مراسيم
أو غيرها» .وأض��اف« :ال ب ّد من المحافظة
على غازنا واالستفادة من نفطنا لمصلحة
االقتصاد اللبناني .وما سمعته من الرئيس
بري يطمئن بأنّ األيام المقبلة تعطي نتيجة
سريعة».
وتابع بوصعب« :تكلمنا في مواضيع
أخرى ،ومنها موضوع الحوار الذي يُحكى
عنه ،وقد وضعني الرئيس بري في أجوائه
وأعتقد أنّ هذا الحوار سيكون ب ّنا ًء وايجابياً.
ونأمل أن نرى بعد األعياد انفراجات في هذا
الشأن».

في الخارج ،خصوصا ً أنّ الحديث عن رفعه عن الئحة اإلرهاب،
أوروبياً ،بات متوقعاً.
المتهم رق��م واح��د في اغتيال الحريري بحسب المحكمة
الدولية التي صوبت نحو حزب الله من خالله هو مصطفى
بدر الدين الذي ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه رئيس
وحدة العمليات في الخارج وهو يتولى حاليا ًمنصب قائد الذراع
العسكرية لحزب الله ومستشار األمين العام السيد حسن
نصرالله.
من بين ما نشر عن العميل محمد شوربا المعروف بهيثم،
أن��ه ساهم في الكشف عن العناصر التي تعمل ضمن وحدة
العمليات الخارجية مع حزب الله ،أي أنّ هذا العميل ُيفترض أن
يكون على تواصل دائم مع مصطفى بدر الدين وأنّ بدر الدين
في طبيعة الحال مسؤول مباشرة عنه ،فمحمد شوربا هو أحد
مسؤولي وحدة العمليات الخارجية في حزب الله.
إنّ تواصل محمد شوربا الكثيف مع بدر الدين وشخصيات
ُّ
تشك في تورطها في
أخرى في حزب الله تتهمها المحكمة أو
اغتيال الحريري ،يعني أنّ في إمكان «إسرائيل» تجنيد هذا
العميل في هذه القضية بسهولة كبيرة.
وفي النهاية ،فإنّ محكمة الحريري ص ّوبت على حزب الله
بهدف تجريمه وتجميع داتا إلدانته وإدان��ة المتهمين األربعة
ف��ي ال��ح��زب وعلى رأس��ه��م ب��در ال��دي��ن م��ن أج��ل ال��وص��ول إلى
إدانة رسمية له بأدلة تقنية أمام الرأي العام اللبناني فتصيب
«إسرائيل» بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد.
ما الذي يمنع المحكمة الدولية والتي تعاني من ضعف في
اإلقناع أو إثبات االتهام والتي استدعت مروان حمادة لالستماع
إلى إفادته علها تد ِّعم االتهام بشهود ،حتى ولو بأدلة غير دامغة
أو فارغة قانونيا ً من أي قيمة وغير متماسكة ،أن تلجأ غدا ً إلى
ما يمكن أن تستفيد منه تقنيا ً من العميل شوربا فيكون المشهد
مروان حمادة سياسيا ً ومحمد شوربا أمنياً؟

أثار تصريح
مستشار رئيس
حزب القوات
اللبنانية وهبي
قاطيشا بـ«أنّ زيارة
سمير جعجع
السعودية ك ّرسته
مرجعية مسيحية»،
االستغراب لدى
األوساط السياسية،
وال سيما المسيحية،
وتساءلت األوساط:
هل باتت السعودية
مرجعية المسيحيين
تنصب
وهي التي ّ
هذا أو ذاك قائدا ً لهم،
فيما يتهم جعجع
قادة آخرين بأنّ
قرارهم في الخارج
وهم ال يمثلون الناس
الذين انتخبوهم!!

با�سيل التقى نظيريه
دربا�س :تجاوب وا�سع
مع لبنان في م�ؤتمر برلين الباراغواني والت�شيلي
أشار وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
إلى أنّ المجتمع الدولي والمفوضية السامية وك ّل
المنظمات الدولية تأقلمت مع السياسة العامة
التي أق ّرتها الحكومة بشأن النازحين.
وق��ال درب���اس ف��ي حديث ل��ـ«ال��م��رك��زي��ة» :إنّ
الخطة التي أطلقناها من القصر الحكومي والتي
تتعلق بالنازحين ،تحتاج إلى فرق ميدانية ونحن
في صدد تشكيل هذه الفرق إلعادة مسح أوضاع
النازحين خصوصا ً وأنّ الجزء األول من الخطة
المتعلق بوقف النزوح تحقق بصورة ناجحة».
وأض���اف« :إنّ المجتمع ال��دول��ي والمفوضية
السامية وك�� ّل المنظمات ال��دول��ي��ة تأقلمت مع
السياسة العامة التي أقرتها الحكومة في شكل
واضح».
ول��ف��ت درب���اس إل��ى «أنّ مؤتمر ب��رل��ي��ن كان
عبارة عن نداء للتمويل وإطالق الخطة اإلقليمية
لالستجابة ألزم��ة النزوح السوري والتي تضم
خمس دول إضافة إلى خطة سورية» ،مشيرا ً إلى
«أنّ لبنان عرض خطته في المؤتمر والمبالغ التي
يريدها ولماذا ،وهي حوالي مليارين ومئة وأربعين
مليون دوالر» .وتابع درباس« :كان هناك تجاوب
كبير مع مطالب لبنان بعدما اتضحت الصورة
لدى المسؤولين والمشاركين في المؤتمر وبعد
خطاب السفير اللبناني في ألمانيا وعرض خطة
لبنان .وقد طلب بعض الدول المجيء إلى لبنان،
وستبدأ بعض المنظمات تنفيذ مشاريع مطلع
العام المقبل ،وقد أبلغتنا أنها ستقوم بزيارات
ميدانية إل��ى لبنان وستتواصل معنا .وبداية
العام أيضا ً ستعقد مؤتمرات عدّة تتعلق بمسألة
التمويل».
ور ّدا ً على س��ؤال حول االستحقاق الرئاسي،
أجاب« :إذا انتخبنا رئيسا ً عاقال وبعيد النظر وذي
إرادة ويثق بقدرة الشعب اللبناني على تخطي هذه
األزمة ،سيتمكن من تحقيق إنجازات كثيرة .إذاً،
القضية تبدأ وتنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية،
وأزماتنا تتراكم ،فماذا ننتظر لحلّها؟»

اس��ت��ه��ل وزي���ر الخارجية
وال���م���غ���ت���رب���ي���ن ج���ب���ران
ب��اس��ي��ل زي���ارت���ه ال��رس��م��ي��ة
إل����ى أس��ان��س��ي��ون ع��اص��م��ة
ال���ب���اراغ���واي ،ب��ل��ق��اء نظيره
الباراغواني إيالديو لويزاغا
ف��ي م��ق � ّر وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
ف��ي قصر بينينيو لوبيز في
أسانسيون.
وع��ق��د ال���وزي���ران م��ؤت��م��را ً
صحافيا ً بعد ال��ل��ق��اء ،أش��ار
باسيل خالله إلى «أنّ هناك
 100أل��ف م��ن أص��ل لبناني
ي��ع��ي��ش��ون ف��ي ال��ب��اراغ��واي
والعالقات االقتصادية يجب
أن تكون على مستوى أعلى
م��ن ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ألنّ
الباراغواي تصدر  17مليون
دوالر للبنان وه��و رق��م قليل،
فيما لبنان يصدر فقط مليون دوالر اليها» .وقال« :لهذا اتفقنا على تسريع
اتفاقية التبادل التجاري الح ّر وتأمين تسهيل تأشيرات الدخول».
وأض��اف« :تطرقنا إلى موضوع األمن والسالم الدوليين ،وقيَّمنا إيجابا ً
انفتاح أميركا تجاه كوبا نتيجة الخطوة اإليجابية التي قامت بها وأثرها
على أميركا الجنوبية ،وقد يكون لها األثر نفسه على لبنان والمنطقة إذا ما
اعتمد األمر نفسه مع إيران ألنّ سياسة العزل أثبتت فشلها ألنها حدّت من
التقدم ،بينما سياسة االنخراط اإليجابي تؤدي إلى التقدم واالنفتاح وح ّل
المشاكل».
وتم ّنى باسيل «أن يح ّل الحوار مكان العزل واالنغالق الذي ال يؤدي إلى
تطور مستوى المجتمعات» .وقال« :نأمل خيرا ً في هذه الخطوة التي اتخذتها
أميركا بعد  50عاماً ،ألنّ فيها الكثير من التقدم والتطور للبشر في المجاالت
كافة».
ولبى وزير الخارجية فور وصوله إلى أسانسيون دعوة السفارة اللبنانية
في الباراغواي إلى حفل استقبال ض ّم أبناء الجالية اللبنانية.
وفي التشيلي ،التقى باسيل نظيره هيرالدو مونيوز على مدى ساعة ،ت ّم
خاللها البحث في أزمات المنطقة وموضوع اإلرهاب والعالقات الثنائية بين
البلدين وكيفية تطويرها.

جال على الم�س�ؤولين وزار دروي�ش ومخيم النازحين في زحلة
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تخ�ص العالم ب�أ�سره ويجب ت�أمين دعم دولي للبنان لمواجهته
فيون :مكافحة الإرهاب ّ
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سالم مجتمعا ً إلى المسؤول الفرنسي السابق في السراي
أكد رئيس الحكومة الفرنسية السابق فرنسوا
تخص العالم
فيون أنّ مه ّمة مكافحة اإلره��اب
ّ
بأسره ،مشدّدا ً على ضرورة حصول لبنان على
دعم دولي لمواجهته.
وج��ال فيون ال��ذي وص��ل إل��ى ب��ي��روت مساء
الجمعة الفائت ،تلبية لدعوة رئيس حزب الحوار
الوطني ف��ؤاد مخزومي ،على كبار المسؤولين
اللبنانيين ،ف��زار مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري
وت ّم بحث األوضاع في لبنان والمنطقة.
وفي السراي الحكومية ،التقى رئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام وع���رض معه األوض����اع المحلية
واإلقليمية .وأثنى فيون بعد اللقاء على جهود
سالم «إلنجاح المهمة الصعبة لحكومته» ،مؤكدا ً
«ضرورة حصول لبنان على دعم دولي لمكافحة
تخص العالم بأسره».
اإلرهاب ،ألنّ هذه المه ّمة
ّ
وأض��اف« :هناك الكثير من المعتدلين في لبنان
يمكن االعتماد عليهم ،خصوصا ً أنّ الشق المتعلق
بمكافحة اإلره����اب ال يقتصر على المواجهة
العسكرية فحسب ،بل يتصل بالتعليم ورعاية
الشباب والتنمية االجتماعية واالقتصادية،
والمطلوب أن تحصل بدورها على ك ّل دعم دولي
وخصوصا ً األوروبي».
وزار فيون دار الفتوى ،حيث التقى مفتي

فيون متوسطا ً مخزومي والدبس وبدا المطران درويش في مطرانية زحلة

الجمهورية الشيخ عبداللطيف دري��ان .وأوضح
فيون أنّ زي��ارت��ه تأتي ف��ي إط��ار تهنئة دري��ان
بانتخابه مفتياً ،ولتأكيد «أهمية التعايش السلمي
بين مختلف الديانات وال��دور الكبير واألساسي
الذي يجب أن يضطلع به رجال الدين في الشرق
لجهة السعي إلى تحقيق السالم» .ون ّوه «بحكمة
المفتي دري��ان واعتداله وانفتاحه» ،مؤكدا ً أنه
يشاركه هذه القناعات ،معتبرا ً «أنّ لبنان مثال
التعايش السلمي والديني والثقافي».
كما التقى فيو الرئيس السابق ميشال سليمان
ال��ذي أك��د «أهمية تفعيل التحالف ال��دول��ي من
أج��ل مكافحة ك� ّل األعمال االرهابية التي تفتك
بالمجتمعات من خالل قطع ال��رؤوس والترهيب
والترغيب».
كذلك زار المسؤول الفرنسي السابق الصرح
البطريركي في بكركي حيث استقبله البطريرك
الماروني بشارة الراعي.

مطرانية الروم الكاثوليك

وزار فيون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
في زحلة ،حيث أقام رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش حفل غداء على شرفه حضره رئيس
ح��زب الحوار الوطني ف��ؤاد مخزومي ،الدكتور

ربيع الدبس وحشد من الشخصيات السياسية
والقضائية والحزبية والثقافية ورجال الدين.
وأش��ار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع
للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي���ش ،إل��ى «أنّ الشخصيات الحاضرة في
المناسبة تمثل الصورة الحقيقة للبنان التسامح
واالنفتاح ،وأنها تمثل شهادة إنسانية عن العالقات
االخوية التي ينبغي أن تسود في المجتمعات».
وقال« :إننا نتوقع من فرنسا أن تشجع هذا التفاهم
المتبادل الذي شجعته في الماضي ،وهي قادرة
على القيام بهذه المهمة في أيامنا هذه ألنها كانت
في ك ّل األوق��ات منفتحة على جميع االتجاهات
وعلى مسافة واحدة من جميع الطوائف».
وأوض���ح دروي���ش «أنّ السياسة الحكيمة
والمعتدلة التي اعتمدتها فرنسا ،سمحت لها بأن
تكون عامل توحيد وتوافق في لبنان» ،طالبا ً من
فيون «التوفيق بين مختلف شرائح المجتمع
اللبناني ،ألنّ ذلك سيؤدّي إلى انتخاب رئيس
للجمهورية ،وهذا االنتخاب سيؤدّي ،بدوره ،إلى
وضع قانون انتخابات برلمانية جديد من شأنه أن
يوفر لجميع الطوائف اللبنانية ،وال سيما الطائفة
المسيحية ،فرصة لتكون ممثلة بطريقة عادلة
ومنصفة».
ولفت إل��ى «أنّ المسؤوليات التي تتح ّملها

(أحمد موسى)

فرنسا في لبنان تدفعنا إلى النظر في موقفها
تجاه مسيحيّي الشرق الذين استشهدوا وكانوا
ضحايا ح��رب رهيبة ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة»،
متسائالً عن «األسباب الحقيقية لهذه السلبية
القاتلة التي أبدتها السلطات الفرنسية تجاه
أولئك الالجئين ،ول��م��اذا ظلت ه��ذه السلطات
غير فاعلة مع أنها كانت ترى بأ ِّم العين األعمال
الوحشية التي طاولت تلك الجماعات».
ودع��ا دروي��ش فرنسا «إل��ى تغيير سياستها
في الشرق ،وتب ّني سياسة أخرى أكثر إنصافا ً
وإنسانية» ،مشيرا ً إلى «أنّ حماية مسيحيّي
ال��ش��رق ستكون مفيدة على أكثر م��ن صعيد،
إذ أنها ستسهم ف��ي دع��م األخ��� ّوة اإلس�لام��ي��ة ـ
المسيحية ومحاربة التطرف وتعزيز االعتدال».
كما أكد «ضرورة إيقاف النزيف الحا ّد الذي تم ّر
به الطوائف المسيحية في الشرق» ،معتبرا ً أنه
«ينبغي إيقاف هجرة ه��ؤالء المسيحيين إلى
الترسخ أكثر وأكثر
الغرب ومساعدتهم على
ّ
في أراضي أجدادهم وذلك بتقديم الدعم المادي
والمعنوي والسياسي».
بعد ذلك ،زار فيون والمطران درويش مخيم
الالجئين السوريين في ضواحي زحلة ،حيث
اطلع على احتياجات النازحين وق��دم الهدايا
لألطفال بمناسبة األعياد.

