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حمليات �سيا�سية

حلفاء «�إ�سرائيل»
�أكثر ارتباك ًا منها!...
جمال العفلق
منذ تنفيذه عملية االع��ت��داء ال��غ��ادر في القنيطرة ،يعيش
الكيان الصهيوني حالة م��ن الترقب وال��خ��وف .ورغ��م أنّ
السياسيين وضعوا ك ّل التوقعات الممكنة للر ّد القادم حتماً،
إال أنهم عجزوا عن تحديد المكان والزمان ،فبقيت القضية
بالنسبة إليهم مجرد تكهنات مع إشاعة أنّ جيشه جاهز ألي
ر ّد محتمل.
جاءت عملية «مجموعة شهداء القنيطرة» في مكان وزمان
ل��م تتوقعهما «إس��رائ��ي��ل» ال��ت��ي طالما روج��ت إع�لام��ي��ا ً أنها
تمتلك قوة مخابراتية وعسكرية ال ينافسها عليها أحد في
المنطقة.
لم يكن الكيان الغاصب يتوقع أن يأتيه الر ّد المد ّوي بهذه
السرعة ،فوقع سياسيوه في حالة تخبط أمني وسياسي
بين إمكانية التصعيد أو القبول بعملية توازن الردع وعدم
التهور في اتخاذ قرار سيدخله في مغامرة ال طاقة له على
تح ّمل نتائجها.
وق��د زاد ح��ل��ف��اء دول���ة ال��ع��دو م��ن إرب��اك��ه��ا ،ف��ه��م م��ا زلوا
يص ّرون على أنها تمتلك المفتاح السحري لك ّل ش��يء في
المنطقة وعلى أنّ هزيمتها غير ممكنة وعلينا القبول بها،
حتى أنّ البعض ذهب إلى أبعد من ذلك ،حين اعتبر أنّ إدارة
المنطقة ،برمتها ،في يد «إسرائيل»  ،ب��دالً من دع��م موقف
المقاومة الذي تعترف دولة العدو نفسها ضمنياً ،وتضمنه
ال��ق��وان��ي��ن ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ؤك��د ح��قّ ال��ش��ع��وب ف��ي المقاومة
ورفض االحتالل ومحاربته.
إنّ لحلفاء «إس��رائ��ي��ل» ف��ي المنطقة رأي���ا ً مختلفا ً عبروا
عنه من خالل رفضهم ر ّد المقاومة على العملية ،إذ سارع
بعضهم إلى تطييب خاطر الكيان الصهيوني وإرضائه ،في
وقت لم يتجرأ هذا البعض على انتقاد اعتداء القنيطرة ،ولو
تلميحاً ،وات��خ��اذ موقف حيال ما سبقه من اع��ت��داءات على
سورية ،إضافة إلى خروقات «إسرائيلية» ،ال ُتعدّ ،لألجواء
واألراضي اللبنانية ،مسجلة لدى األمم المتحدة.
وجاء اإلعالم الموالي للصهيونية ليكمل صورة التبعية
العمياء للكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ويخفف م��ن وق��ع الضربة،
م��ح��اوالً تصويرها على أنها مجرد عمل عسكري بسيط،
على عكس ما صرح به جنراالت الكيان الغاصب الذين أكدوا
أنّ مكان العملية وكيفية تنفيذها أربكا األمن الصهيوني بل
كشفا ضعفا ً ج��دي��دا ً ل��دى من ي��دي��رون الحرب على الجبهة
الشمالية لفلسطين المحتلة.
وم��ا ال��ت��زام ح��ل��ف��اء «إس��رائ��ي��ل» ب��خ��ط ال��ح��ذر ،إال تعبيرا ً
ع��ن خشيتهم أال تكون ه��ذه العملية ه��ي التي تحدث عنها
ح��زب الله وأنّ تكون المقاومة لم تكمل بعد ما ب��دأت فيه،
وخصوصا ً أنها وعدت «إسرائيل» بر ّد موجع ومؤلم ستدفع
فيه ثمن غطرستها.
وعلى م��ا ي��ب��دو ،ف��إنّ «إس��رائ��ي��ل» تبحث ع��ن طريقة للر ّد
على هذه العملية من خالل جنودها المنتشرين في سورية
وال���ع���راق ول��ب��ن��ان ع��ل��ى ش��ك��ل ج��م��اع��ات إره��اب��ي��ة ،وه���ذا ما
سيشكل اخ��ت��ب��ارا ً حقيقيا ً ل��ه��ذه ال��ج��م��اع��ات وم���دى والئها
للكيان ال��غ��اص��ب ،رغ��م أنّ التنظيمات اإلره��اب��ي��ة تتعرض
اليوم للهزائم من بعقوبة إلى ديالى إلى صالح الدين فعين
العرب فجبال القلمون ،وص��والً إلى ريف دمشق ،لذلك لن
يكون في استطاعة هذه العصابات تقديم أي خدمات حقيقية
لـ«إسرائيل» يمكن أن تغير شيئا ً في معادلة الردع.
على «إس��رائ��ي��ل» والعصابات العميلة لها أن يفهموا أنّ
الجبهة اليوم مفتوحة من طهران إل��ى ال��ق��دس ،وم��ن يريد
الترويج لنظرية أنّ حزب الله ينفذ عمليات عسكرية إرضا ًء
إليران ،فهو واهم ال يدرك معنى هذا التحالف االستراتيجي
وعمقه .فإعطاء العملية هذا الطابع السطحي من قبل إعالم
«إسرائيل» وعمالئها ،يعني أنّ جنود التجييش المذهبي ال
يمتلكون إجابات حقيقية تقنع أنصارهم بأنّ هناك توازنا ً
عسكريا ً في المنطقة اليوم وأنّ المقاومة ن ٌّد حقيقي لما يسمى
بالجيش الذي ال يقهر ،وأنّ حسابات العدو الصهيوني تقوم
على هذا األساس بينما يص ّر عمالؤه على عكس ذلك.
وإذا كانت «إسرائيل» استوعبت الر ّد اليوم ،فعليها وقف
م ّد اليد إلى العصابات اإلرهابية التي تحارب في سورية،
وخ��ص��وص��ا ً على جبهة ال��ج��والن المحت ّل ،ألنّ أي خطوة
قادمة ستكلفها الكثير ،فبعد أربع سنوات من الحرب على
سورية ،لم تتغير قناعة الشعب السوري ب��أنّ «إسرائيل»
دول��ة معتدية وب��أنّ مقاومتها أول��وي��ة وأ ّن��ه��ا إل��ى زوال ،بل
ترسخت قناعات الناس أكثر فأكثر بأ ّنها العدو األول الذي
يجب محاربته ومحاربة العصابات اإلرهابية التي تعمل
في خدمة أهدافه ومشاريعه .فمتى تقتنع الطبقة السياسة
الرافضة للمقاومة أنها تسير في طريق الالعودة وأنّ الحقّ
يعلو وال ُيعلى عليه.

كرينبول بحث مع الم�س�ؤولين
�أو�ضاع الالجئين الفل�سطينيين
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ر ّد مزدوج :عملية مزارع �شبعا
تن�سيق بين حزب اهلل والجي�ش ال�سوري
 روزانا ر ّمال
إنّ عملية مزارع شبعا الهامة ليست عملية ر ّد من قبل حزب
الله فحسب ،بل إع�لان جدي عن قواعد االشتباك الجديدة
التي فرضت على األراض��ي اللبنانية والسورية المحتلة.
تلك العملية الكبيرة التي نفذها حزب الله والتي أتت في زمن
قياسي كر ّد ناجح وموجع على اعتداء من أحد أطراف النزاع
في معارك أو حروب االستنزاف عموماً .حرب االستنزاف
التي عاشها «اإلسرائيليون» مع المقاومة في لبنان وكانت
على أشدها في المواجهة مع حزب الله ،وأدت بعد عشرين
عاما ً إلى تحرير الجنوب.
أكد االعتداء «اإلسرائيلي» على القنيطرة والذي استهدف
ق��ادة وعناصر من حزب الله وعميدا ً إيرانياً ،في مثل هذه
ال��ظ��روف ،أنّ ر ّد ح��زب الله مقبل م��ن دون ش��ك ،علما ً أنّ
االعتداء كان متعدّد األهداف ،وليس صحيحا ً أنّ «إسرائيل»
لم تكن تعلم بوجود ضباط إيرانيين بهذه األهمية ،ضمن
الموكب ،وفي المحصلة فإنّ االعتداء كان على لبنان سورية
وإيران.
ج��اء ر ّد ح��زب ال��ل��ه مفاجئا ً ل��ك�� ّل األط����راف وخصوصا ً
للجيش «اإلسرائيلي» ،رغم أنّ المفترض أن ال يكون كذلك،
ل��ك�� ّن ال��م��ف��ارق��ة ك��ان��ت س��ي��اق العملية وتوقيتها وعناصر
نجاحها .فقد ُن��ف��ذت ف��ي وض��ح النهار بأسلوب احترافي
فريد ،و ُيجمع الخبراء العسكريون على أنّ نتيجة عملية في
هذا التوقيت بالذات ،أي في وضح النهار ،تحمل نتيجة صفر

لجهة النجاح ،إال أنّ لحزب الله أسلوبا ً آخر وعوامل أدت إلى
نجاح العملية.
إنّ ما جرى ليلة تنفيذ عملية شبعا ،في منطقة الجوالن،
ل��م ي��ك��ن س���وى أول ع��ن��اص��ر ن��ج��اح ال��ع��م��ل��ي��ة ،والمقصود
ال��ص��اروخ��ان ال��ل��ذان أُطلقا م��ن األراض���ي ال��س��وري��ة شمال
ش��رق��ي هضبة ال��ج��والن ،أحدهما باتجاه معسكر لجيش
االحتالل واآلخر باتجاه أحد مواقع التزلج في جبل الشيخ.
كان الفتا ً تعليقات أمنيين إسرائيليين على الصاروخين،
بأنّ إطالقهما لم يكن عن طريق الخطأ أو العبث ولم يكن سوء
تقدير ،وال أوجه شبه بين إطالقهما وما كان يطلق قبل ذلك
من صواريخ مجهولة المصدر فهي ،حسب «اإلسرائيليين»،
صواريخ مقصودة.
إنّ م��ا ج��رى بعد الصاروخين يؤكد م��ا قبلهما ،فعملية
م��زارع شبعا الهامة والدقيقة أظهرت التنسيق الكبير بين
الجيش السوري وح��زب الله ،ولفتت األنظار إل��ى أنّ الر ّد
ليس من حزب الله وحده ،فقد نجح هذان الصاروخان في
لفت األنظار نحو الجوالن على أنها المنطقة األش ّد سخونة،
وأنّ هناك أمرا ً ما قد بدأ في تلك المنطقة ،ليبدأ عشية العملية
قصف متبادل بين الجيشين السوري و«اإلسرائيلي» في
ليلة ساخنة ج��دا ً حبس العالم أنفاسه خاللها واقترب من
حسم المشهد بعد أن تدهورت األوضاع األمنية في الجوالن
المحتل.
نجح التنسيق بين الجيش السوري وحزب الله في إلهاء
العين االستخباراتية «اإلسرائيلية» وتحويل األن��ظ��ار إلى
الجوالن مباشرة ،وإذ بالعملية في مزارع شبعا.

وافق على رفع عديد قوى الأمن الداخلي �إلى � 35ألف ًا
يازجي التقى يونان :نطالب المجتمع الدولي
مجل�س الوزراء �أكد التزام لبنان القرار  1701بم�ساعدتنا في �ضمان ا�ستقرار بالدنا

(ت ّموز)

جانب من جلسة مجلس الوزراء في السراي
أكد مجلس ال��وزراء «موقف لبنان الثابت الملتزم قرار
مجلس األمن رقم  ،1701بك ّل مندرجاته ،وتمسكه بالدور
الذي تلعبه قوات حفظ السالم الدولية في جنوب لبنان»،
منددا ً«باالعتداءات اإلسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى
الجنوب إثر العملية التي ُنفذت في مزارع شبعا المحتلة».
عقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية قبل ظهر أم��س ،في
السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم ،في
حضور ال��وزراء الذين غاب منهم الوزيران بطرس حرب
وميشال فرعون.
وإثر انتهاء الجلسة التي استمرت قرابة خمس ساعات،
تال وزير اإلعالم رمزي جريج المقررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ
الرئيس سالم جدّد ،في مستهلّها «المطالبة بانتخاب رئيس
جمهورية جديد» ،آمالً «أن يتم هذا االنتخاب في أسرع وقت،
لما الستمرار الشغور الرئاسي من تأثير سلبي على عمل
سائر المؤسسات الدستورية».
وأضاف« :توقف مجلس الوزراء عند األوضاع في الجنوب
بعد التطورات الميدانية التي حصلت أمس .وعرض بعض
ال��وزراء مواقفهم في إطار نقاش هادىء أظهر فيه الجميع
حرصا ً على تجنيب لبنان االنزالق نحو تدهور أمني واسع
في الجنوب تكون له انعكاسات خطيرة على البالد.
وبعد ع��رض المواقف المختلفة ،ن �دّد مجلس ال��وزراء
باالعتداءات اإلسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى
الجنوب ،إثر العملية التي ُنفذت في مزارع شبعا المحتلة،
ودعا هيئة األمم المتحدة ،بمؤسساتها المختلفة ،إلى تحمل
مسؤولياتها في منع إسرائيل من تعريض السلم واألمن في
هذه المنطقة من العالم للخطر .وأكد المجلس حرصه على
استتباب األمن واالستقرار في الجنوب والمناطق اللبنانية،
كافة ،وضرورة تفويت الفرصة على العدو اإلسرائيلي بج ّر
لبنان إلى مواجهة واسعة تهدّد دول المنطقة وشعوبها
والسلم اإلقليمي برمته».
وتابع جريج« :أكد المجلس موقف لبنان الثابت الملتزم
قرار مجلس األمن رقم  ،1701بك ّل مندرجاته ،وتمسكه
بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السالم الدولية في جنوب
لبنان .وتقدم بالتعازي من قيادة هذه القوات ومن مملكة
إسبانيا بالجندي اإلسباني فرنسيسكو صوريا الذي سقط
نتيجة القصف العدواني اإلسرائيلي .وشدّد على أهمية
ّ
الصف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة واالبتعاد،
رص
ّ
فعالً وقوالً ،عن ك ّل ما يسبب الفرقة ،معتبرا ً أنّ التصدي ألي

عدوان إسرائيلي يت ُّم ،في المقام األول ،بوحدة اللبنانيين
وتضامنهم.
وقبل االنتقال إل��ى بنود ج��دول األع��م��ال ،ع��رض وزير
الزراعة األضرار الناتجة من العاصفة الثلجية األخيرة ،فق ّرر
المجلس تكليفه إعداد تقرير عن هذا الموضوع وتقديمه في
جلسة الحقة».
واتخذ مجلس الوزراء عددا ً من القرارات هي:
 «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 64من قانون الموازنة العامة للعام  ،2001لجهة اقتطاع
نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وتنظيف المجاري
من حصة البلديات واتحادات البلديات والقرى المستفيدة
من هذه الخدمات من الصندوق البلدي المستقل.
 الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء األبنيةالمشغولة من الدولة من رسمي اإلنشاء وصيانة المجارير
واألرصفة البلديين.
 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى منح المجلساألعلى للجمارك ّ
حق التشريع في الحقل الجمركي ،فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية.
 الموافقة على م��ش��روع م��رس��وم يرمي إل��ى تحديدالتعويض الشهري ل��رؤس��اء وأع��ض��اء مجالس العمل
التحكيمية ومفوض الحكومة لديها.
 الموافقة على إعطاء سلفة خزينة لتسديد مستحقاتمشروع إنشاء ملعب بعلبك.
 الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتماداتمن الموازنة العامة إلى موازنات بعض ال��وزارات للعام
 ،2015على أساس القاعدة االثني عشرية ،من أجل تنفيذ
أحكام قضائية ومصالحات.
 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى زيادة عديدقوى األمن الداخلي ليصبح  35ألفاً ،بدال ً من .29495
 الموافقة على طلب وزارة الداخلية إجراء مبارات لصالحهيئة إدارة السير واآلليات.
 الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول بعض الهباتالمقدمة إليها.
 الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في اجتماعاتومؤتمرات في الخارج.
 الموافقة على إعطاء المؤسسة العامة لإلسكان سلفةخزينة بقيمة  40مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد القروض
المستحقة عليها للمصارف».

زا�سيبكين زار «اللقاء الوطني» :لإقامة نظام
جديد يقوم على العدالة واحترام ال�سيادة
ابراهيم مستقبالً وفد األونروا
ج��ال وف��د من األون���روا ،ض� ّم المفوض العام بيير كرينبول ومديرة
«األونروا» في لبنان ،بالوكالة ،هيلي أوزيكوال ،على المسؤولين وبحث
معهم أوض��اع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ونشاط المنظمة في
المنطقة.
وزار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة ،ثم المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم .كما التقى سفير دولة فلسطين
أشرف دب��ور ،في مق ّر السفارة في الجناح ،وجرى البحث في «أوضاع
المخيمات واألوض���اع المعيشية الصعبة التي يعانيها الالجئون
الفلسطينيون في لبنان والصعوبات الحياتية التي تواجه النازحين
الفلسطينيين من سورية ،وسبل تخفيف معاناتهم».
وشكر دب��ور لكرينبول «الجهد المتواصل ال��ذي يبذله لزيادة حجم
الخدمات والرعاية المقدمة لالجئين ومتابعة االت��ص��االت مع ال��دول
المانحة لتأمين التمويل الالزم لالنتهاء من إعادة إعمار مخيم نهر البارد،
واالستمرار في برنامج الطوارئ إلى حين االنتهاء من إعمار المخيم وعودة
سكانه إليه».

عملية مزارع شبعا ليست ردا ً أحاديا ً من جانب حزب الله،
بل إعالن وتأكيد لما قاله أمين عام حزب الله السيد حسن
نصرالله ،في مقابلته األخيرة ،مشدّدا ً على أنّ مصير محور
المقاومة استراتيجي وواح��د ،وخصوصا ً لجهة اعتبار أي
اعتداء على سورية اعتداء على المقاومة ،والعكس صحيح.
كما أكد أنّ الملف مفتوح على االحتماالت كافة ،بما يتناسب
مع الحلفاء ومحورهم.
بهذه العين ستقرأ استخبارات الجيش «اإلسرائيلي» ما
جرى ،وفي ظروف كهذه ال يمكن فصل ما جرى ليلة العملية
عن ما بعده ،فالذي جرى في الجوالن عشيتها إعالن موقف
من محور برمته.
يبدو أنّ التنسيق القائم بين حزب الله والجيش السوري
على أعلى وأدقّ مستوياته ،ويبدو أكثر أنّ الطرفين مستعدان
أكثر من أي وقت مضى لتبادل الخسائر والشهداء لصالح
أحدهما اآلخر ،وللشرح أكثر فإنّ ما جرى تلك العشية في
ال��ج��والن كلف الجيش ال��س��وري ش��ه��داء ،ول��م تكن سورية
لتتوقف ع��ن تنفيذ الخطة لمعرفتها بإمكانية ذل��ك ب��ل إنّ
الدفاع عن موقف حلف واستهداف أراضيها بالنسبة إليها
أهم وأكبر ،وهذا ما سيقرأه «اإلسرائيليون» جيداً.
عملية م���زارع شبعا حققت رس��ائ��ل متعدّدة االتجاهات
وشديدة الجدية والخطورة في قراءة «اإلسرائيليين» لطبيعة
وماهية العالقة بين هذا الحلف واستحقاقاته المصيرية ،وما
إذا كانت قادرة على ف ّك أو عزل طرف عن اآلخر في أي حرب
مقبلة أو جبهة استنزاف ،يمكن كثيرا ً أن تكون قد فتحت في
األراضي المحتلة أي مزارع شبعا والجوالن.

بالرغم من بيان
الحكومة وتصريحات
رئيسها تمام سالم،
تعليقا ً على التطورات
األمنية األخيرة في
الجنوب ،وإدانتها
صراحة االعتداءات
«اإلسرائيلية»
التي أعقبت عملية
المقاومة ض ّد قوات
االحتالل في مزارع
شبعا أول من أمس،
استغربت مصادر
متابعة عدم تق ّدم
الحكومة اللبنانية
حتى اآلن بشكوى
رسمية إلى مجلس
األمن الدولي ض ّد
«إسرائيل» لخرقها
الفاضح للقرار
.1701

استقبل رئيس اللقاء الوطني الوزير
السابق عبد الرحيم م��راد ،في دارته،
السفير الروسي في لبنان ألكسندر
زاسيبكين ،وك��ان��ت مناسبة أج��رى
خاللها أعضاء اللقاء حوارا ً معمقا ً معه
حول مختلف القضايا.
وجرى التأكيد على ضرورة «تعزيز
العالقات العربية ـ الروسية ،واللبنانية
ـ الروسية ،وتمتين أواصر التعاون في
مختلف المجاالت لمصلحة شعبينا
ون��ص��رة ل��ل��ح� ّ
�ق ف��ي سبيل مجتمع
كوني جديد يحترم حقوق الشعوب
وسيادتها على أرضها».
وق���ال م���راد« :ال ب�� ّد أن نعبر عن
تقديرنا الكامل ل��دور روس��ي��ا ف��ي ما
يتعلق بإعادة التوازن إلى المجتمع
ال��دول��ي ،وبالتالي موقفها ال��داع��م
للقضية السورية والفلسطينية وعلى

العالقات التي نراهن عليها كثيراً ،بين
روسيا ومصر».
وأض���اف« :ن��أم��ل م��ن ه��ذه الدولة
العظيمة التي توجت عظمتها بتشكيل
دول البريكس ،أن تسعى إلى إقامة
نظام عالمي جديد وإقامة بنك دولي
جديد وهذا ما نراهن عليه».
وأش�����ار ال��س��ف��ي��ر ال���روس���ي ،من
جهته ،إلى «أننا نعيش اليوم مرحلة
حساسة ج��دا ً في العالقات الدولية
واإلقليمية حيث يجب توحيد صفوف
ك ّل الوطنيين من دون تمييز طائفي أو
مذهبي أو إثني ،كما يجب أن نتوحد
على األه��داف المشتركة وإقامة نظام
جديد يقوم على ال��ع��دال��ة واح��ت��رام
السيادة واالستقالل للدول ،وهذا ال يتم
إال عن طريق الجهود المشتركة».
وأضاف« :خالل هذه المرحلة يجب

إيجاد الطرق المؤدية إلى التفاهمات
عن طريق الحوارات الوطنية إليجاد
الحلول السلمية لما يحدث ،وليكون
المسيطر ص���وت االع���ت���دال وليس
اإلرهاب والتطرف».
بعد ذل���ك ،ت���رأس م���راد االجتماع
ال��دوري للقاء ال��ذي أص��در بيانا ً ث ّمن
فيه «اإلنجازات الشجاعة التي يحققها
الجيشاللبنانيفيتصديهللعصابات
التكفيرية ،وخاصة في ك ّل من جرود
عرسال ورأس بعلبك ،وأكد أنّ الدماء
الزكية التي روت أرض الوطن هي
تأكيد على أنّ المؤسسة العسكرية
اللبنانية درع الوطن ،وحامية لنسيجه
الوطني».
وشدّد «على ضرورة التنسيق بين
الجيشين اللبناني وال��س��وري ،في
التصدي للقوى التكفيرية واإلرهابية».

يازجي مجتمعا ً إلى يونان في البلمند
دع���ا ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ة وس��ائ��ر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر يازجي المجتمع الدولي إلى
المساعدة «في إيجاد ح ّل سلمي في
بالدنا ،وضمان االستقرار في لبنان
وانتخاب رئيس للجمهورية ،وضمان
االستقرار في سورية وك ّل المنطقة».
وق��ال يازجي بعد لقائه بطريرك
ال��س��ري��ان الكاثوليك اغناطيوس
يوسف الثالث يونان« :كانت مناسبة
للبحث في قضايا عدة ،منها المتعلق
بحياة الكنيسة ،وبالمسيحيين،
وت��ع��اط��ي��ن��ا م��ع بعضنا البعض،
ومسيرتنا في التعاون والوحدة التي
هي الطريق الواحد الذي نسعى إليه
جميعاً ،إضافة إلى بعض القضايا

الوطنية وأوضاعنا في هذه الديار».
وأض�����اف« :إن��ن��ا ن��ن��ادي دوم���ا ً
بالسالم ،وندعو الجميع ،وخصوصا ً
المجتمع الدولي إلى أن يساعد في
إيجاد ح ّل سلمي في بالدنا وضمان
االستقرار في لبنان وانتخاب رئيس
للجمهورية وضمان االستقرار في
سورية وك � ّل المنطقة وال سيما في
العراق .إذ إننا ال ننسى ك ّل أبنائنا في
منطقة المشرق».
وتابع يازجي« :كانت زيارة سيدنا
مناسبة لدعوتنا إلى المشاركة في
إطالق االحتفاالت في الذكرى المئوية
للمذابح التي تعرض لها إخوتنا
السريان واألرم���ن ،ونحن سنكون
كنيسة واح����دة وع��ائ��ل��ة واح����دة.

ونأسف أن نقول أنّ االحتفاالت التي
نقوم بها في هذه البالد ،كمسيحيين،
هي ذكرى للمذابح ،عوض أن تكون
ذك���رى ألح���داث حسنة ،ومناسبة
لتذكير العالم الذي ينسانا وينسى
ك ّل التاريخ المأساوي الذي تعرضنا
ل��ه ،ومناسبة أيضا ً يستيقظ فيها
العالم ،ويشعر باإلنسان ويدفع
الجميع إلى إحالل السالم».
وختم »:صالتنا مع سيدنا صاحب
الغبطة ،ومع اآلباء األجالء جميعاً ،أن
يهتدي الجميع ،مسلمين ومسيحيين،
إلى رحمة الرب ،حتى نعيش في هذا
البلد تحت سقف المواطنة واحترام
كرامة اإلنسان كلنا كأبناء في هذه
الديار».

ن�شاطات
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري ،في عين التينة،
األمين العام لالتحاد البرلماني
ال��ع��رب��ي ن���ور ال��دي��ن ب��وش��ك��وج،
وع���رض معه ع���ددا ً م��ن القضايا
البرلمانية العربية ونشاط االتحاد
ودوره في هذه المرحلة.
 التقى رئيس لجنة حقوق
اإلنسان النيابية النائب ميشال
م��وس��ى ،ف��ي مكتبه ف��ي المجلس
النيابي ،سفير فرسان مالطا شارل
هنري دراغ���ون .وج��رى التطرق،
خالل اللقاء ،إلى القضايا العامة
وم��وض��وع الخدمات االجتماعية
والطبية التي تقدمها منظمة فرسان
مالطا.
 ع���رض ال��رئ��ي��س ميشال
سليمان األوضاع العامة مع النائب
سيرج طورسركيسيان ،والسفيرين
المغربي علي أومليل والتونسي
حاتم الصائم .كما استقبل وفد
مخاتير لبنان ،ووف��دا ً من االتحاد
العربي للشباب والبيئة.
 استقبل مفتي الجمهورية

ب ّري وبوشكوج في عين التينة
الشيخ عبد اللطيف دري���ان ،في
دار ال��ف��ت��وى ،وف���دا ً ديبلوماسيا ً
من السفارة األلمانية في لبنان
برئاسة نائب السفير كارستن ماير
ويغهاوزن ،يرافقه مدير البرامج
في مؤسسة بيرغوف ،في حضور
األمين العام للجنة الوطنية للحوار
اإلسالمي المسيحي محمد السماك
والقاضي الشيخ محمد أبو زيد.
ووج��ه الوفد دع��وة إلى المفتي
ّ

دريان مستقبالً الوفد الديبلوماسي األلماني

دري����ان ل��زي��ارة أل��م��ان��ي��ا لتعزيز
العالقات بين البلدين.
وم��ن زوار دار الفتوى :النائب
ال��س��اب��ق محمد األم��ي��ن عيتاني،
محافظ جبل لبنان ف��ؤاد فليفل،
رئيس جمعية األعمال اللبنانية
الهولندية محمد خالد سنو ،وفد من
الطريقة اليشرطية برئاسة صاحب
الطريقة الشيخ أحمد اليشرطي،
ووفد من جامعة الجنان.

