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خفايا
خفايا

الغارقون في الوهم الأميركي...

م�صر واال�ستنزاف في ليبيا
 راسم عبيدات
يبدو أنّ المخطط المرسوم للمنطقة العربية قد دخل طورا ً
جديداً ،حيث كانت تمارس ضغوط كبيرة على النظام المصري
للدخول ف��ي م��ا يسمى بالحرب على «داع ��ش» وف��ق الشروط
األميركية ،لكنّه تجنب الدخول في الفخّ األميركي ،ويبدو أيضا ً
أنّ تركيا المشغل الرئيسي لـ»داعش» و قطر الممول الرئيسي له،
تسعيان إلى ج ّر مصر إلى حرب استنزاف طويلة تشغلها عن
تثبيت وتعزيز تفاهماتها مع روسيا ،وتنهك الجيش المصري
على أكثر من جبهة.
ليبيا هي ساحة الحسم بين محور قطر -تركيا  -اإلخوان
المسلمين والنظام المصري ،وأحسب أنّ ليبيا هي التي ستشكل
الخطر المباشر على األم��ن القومي المصري ،وعلى المنطقة
بر ّمتها ،وخصوصا ً بعد سقوط نظام القذافي وتحول ليبيا إلى
دول��ة تتناحر وتتصارع فيها العشائر والقبائل والميليشيات
المسلحة واالستخبارات من ك ّل ال��دول ،في ظ ّل غياب الدولة
المركزية.
لن تؤتِ الضربات الجوية التي قامت بها الطائرات المصرية
لمعسكرات «داعش» ثمارها ،حيث أنّ تأثيرها سيكون محدودا ً
ج ��داً ،والعملية البرية فيها أخ�ط��ار كبيرة ،وخ�ص��وص�ا ً على
العاملين المصريين في ليبيا ،كما أنّ اتساع مساحة ليبيا يسهل
حركة المجموعات اإلرهابية واختباءها ،أما آفاق الح ّل في ليبيا
فهي ليست قريبة ،حيث ال توجد سلطة مركزية وال مؤسسات
مجتمع مدني ،بل ميليشيات وعصابات وعشائر وقبائل تتسلح
وتوجه وت��دار من أكثر من ط��رف ،وبنادق مأجورة
وتتغذى
ّ
تعمل لحساب من يدفع لها أو يحقق لها مصالحها وأهدافها،
كما هو الحال في الصومال ،فالسيطرة على النفط تشعل فتيل
األزمات والحروب والصراعات القبلية والعشائرية.
المطلوب أن ال يكون هناك آف��اق للح ّل ال في العراق ،حيث
حروب أميركا على «داع��ش» تجميلية ،فهي تريد له أن يستمر
في إنهاك الدولة العراقية لتحويل سيناريو التقسيم والتفتيت
إل��ى واق��ع وإض�ع��اف الجيش ال�ع��راق��ي ،وال ف��ي س��وري��ة حيث
يستم ّر ضخّ اإلرهابيين من مختلف دول العالم ،حتى ال تستعيد
سورية عافيتها أو تخرج من أزمتها .هذا المشروع والمخطط
األميركيين للمنطقة.
إنّ مشكلة النظام المصري مركبة ،فهناك أخطار داخلية
وخ��ارج�ي��ة تستهدف األم��ن القومي المصري وجيش مصر
وس �ي��ادت �ه��ا ودوره � ��ا وم��وق�ع�ه��ا ال �ع��رب��ي واإلق �ل �ي �م��ي ،ولكي
يتفرغ النظام لمواجهتها فهو في حاجة إلى أن ترتيب أوراقه
الداخلية ،ألنه لن يستطيع أن يواجه األخطار الخارجية بمعزل
عن مصالحات سياسية بين ك ّل مكونات المجتمع المصري،
وبالذات جماعة اإلخوان التي إذا لم يج ِر تحييدها ستصبح جزءا ً
فاعالً من المشروع المعادي ،كما أنه في حاجة إلى تصحيح
عالقاته الخارجية ،وبالذات مع ال��دول الخليجية ومع الدولة
السورية ألنها جزء أساسي في محاربة اإلره��اب و»داعش»،
فقوة مصر من قوة سورية.
على النظام المصري أي�ض�اً ،أن يح ّد من نفوذ السعودية
واإلم��ارات في الداخل المصري اللتين تستغالن المساعدات
المالية المشروطة التي تقدمانها إلى مصر ،لكي يبقى النظام
المصري في دائرة تحالفاتهما ،وأيضا ً يجري توظيف النظام
المصري وجيشه خدمة لمصالحهما في المنطقة ،فنحن نرى
بعد سيطرة الحوثيين في اليمن ،أنّ السعودية ودول الخليج
تدفع باتجاه تدخل عسكري مصري في اليمن ،وه��ذا يعني
تورط مصر وإنهاك جيشها وحرف اتجاه البوصلة ،فالخطر
االستراتيجي ليس من اليمن على مصر بل من ليبيا والقوى
اإلره��اب�ي��ة التكفيرية ال�م�ت��واج��دة على أرض �ه��ا ،بحيث تشكل
حدودها الطويلة والمفتوحة الطريق السالك لضخّ التكفيريين
واإلرهابيين من مختلف الجنسيات كما هو الحال في سورية،
أما العدو الرئيسي واالستراتيجي لمصر واألمة العربية فهو
«إسرائيل» بال منازع ،وهذا ما ال يجب أن يغيب عن بال القيادة
المصرية أبداً.
ال يحقّ للنظام المصري أن يتورط مرة ثانية في اليمن ،كما
ت��ورط الراحل عبد الناصر ،والمفارقة أنّ عبد الناصر تدخل
في اليمن ض ّد الحلف الخليجي آن��ذاك ،واليوم يجهز السيسي
جيشه للتدخل نصرة للسعودية وعربان الخليج ض ّد الحوثيين
بعد سيطرتهم على الحكم هناك وإطاحتهم بنظام الفساد والقمع
الذي رعته السعودية.
مصر في دائ��رة التهديد والخطر ،وم��ا يجري في سورية
يجري نقله إلى مصر ،ب��األدوات نفسها ،فصاحب المشروع
هو أميركا ،ومقاوله الرئيسي المشغل هو تركيا ،والطريقة التي
يدير فيها السيسي األزمات الداخلية والخارجية ،ال توحي بأنّ
مصر قادرة على معالجة أزماتها ،فالفشل في الداخل سيعكس
نفسه على الخارج.
السيسي ف��ي ح��اج��ة إل��ى توحيد واص�ط�ف��اف ك � ّل المركبات
السياسية خلف خططه من أجل التصدي لإلرهاب ،الذي قد يدمر
المجتمع المصري ويفككه ،وال�ح� ّل ليس ب��اإلع��دام��ات بالجملة
القسام حركتين
أو اعتبار حركة اإلخ��وان أو كتائب عز الدين
ّ
إرهابيتين ،ب��ل ال ب � ّد م��ن ح��وار ج��اد وحقيقي ،ح��وار يمكن من
استعياب اإلخوان وعودتهم إلى المشاركة في الحياة السياسية
وتصحيح العالقة مع قطاع غزة وحركة حماس ،على قاعدة عدم
تدخل حماس في الشأن الداخلي المصري وأن ال تكون مواقفها
صدى وظالً لسياسة اإلخوان ،فنحن كفلسطينيين في حاجة إلى
مصر موقفا ً وجغرافيا وعمقا ً استراتيجياً.
على مصر أن ال تتورط في ليبيا منفردة لمحاربة «الدواعش»،
بل يجب أن يكون ذلك قرارا ً دوليا ً وإرادة جماعية ،والعمل على
تشكيل حكومة مركزية في ليبيا تستعيد وحدة البالد ومؤسساتها
بعد أن أصبحت واحدة من أكبر الدول الحاضنة لإلرهاب.
Quds.45@gmail.com

 جمال العفلق
الصمت أبلغ من الكالم ...معارك طاحنة يخوضها
ُ
ال�ج�ي��ش ال��س��وري ورج� ��ال ال �م �ق��اوم��ة ع�ل��ى جبهتي
ال�ج�ن��وب وال �ش �م��ال ،وص��وت المعركة أع�ل��ى م��ن ك ّل
األص��وات وإن�ج��ازات الجيش أكبر من ك� ّل إنجازاتنا
هذا إن كانت لنا إنجازات.
ينص
وم��ا بين اإلع�لان عن اتفاق أميركي ـ تركي
ّ
على البدء في تدريب جماعات مسلحة مطلع الشهر
ال �ق��ادم ،وه��و إع�لان لشيء قائم أص�ل ً
�ا ،وم��ا ينشره
ناشطون وعسكريون من صور ألطنان من األسلحة
ال �ت��ي ت��رم�ي�ه��ا ط��ائ��رات ال�ن�ق��ل ال�ع�س�ك��ري األميركي
لتنظيم «داعش» اإلرهابي في العراق وسورية وليبيا،
يطفو على السطح ال �غ��ارق��ون ف��ي ال��وه��م األميركي
وال�م�س�ت�س�ل�م��ون ل �ف �ك��رة واح� ��دة ت �ق��ول إنّ اإلداراة
األميركية هي من تملك مفاتيح الحياة.
ت�ل��ك ال �ح �ي��اة ال �ت��ي ُت��رس��م وف��ق م�ص��ال��ح الواليات
المتحدة األميركية ،وعلى رأس تلك المصالح ضمان
أمن «إسرائيل» ...لهذا كان القرار األميركي  -الغربي
يحمل ع�ن��وان�ا ً واح���داً ،ليقتل بعضهم بعضا ً ونحن
ن�ت�ف��رج ،ل�ي��دم��روا أوط��ان�ه��م ون�ح��ن ن�م� ّده��م بالسالح
المدفوع ثمنه من الدول النفطية.
ه��ذا ج��زء من واق��ع تحاول ق��وى سياسية تجميله
وتزيينه على أنه هو واقعنا الذي يجب أن نقبل به ،في
وقت يسجل عدد الضحايا من المدنيين ارتفاعا ً يومياً،
من طرابلس الغرب مرورا ً بمصر وفلسطين المحتلة
ولبنان وسورية وص��والً إلى العراق ،وتتجاهل تلك

القوى خطر «داعش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية.
الواقع الذي تروج له تلك القوى يلتقي مع ما يسوق
ل��ه ائ �ت�لاف ال��دوح��ة ال �م �ع��ارض ب���أنّ «داع� ��ش» ليس
خطراً ،إنما الجيش السوري هو الخطر على المنطقة،
ويطالب االئتالف مجلس األمن بفرض ح ّل سياسي
تحت الفصل ال�س��اب��ع ،وه��و ف��ي حقيقة األم��ر يطلب
م��ن مجلس األم ��ن اح �ت�لال س��وري��ة ووض�ع�ه��ا تحت
الوصاية الدولية .هذه المطالبه ليست األولى ولكنها
تأتي اليوم في إطار قلق «إسرئيل» من انهيار حزامها
األم�ن��ي ف��ي الجنوب ووص��ول الجيش ال�س��وري إلى
خط اإلمداد التركي في الشمال.
ال يمكن ألحد اليوم أن يقدم نفسه على أنه مسلم
أومسيحي موالٍ أو معارض ،سوريا ً كان أم لبنانيا ً أم
ليبيا ً أو عراقياً ،فالخطر يطال الجميع حتى الشعوب
ال�ت��ي ي��دف��ع حكامها األم���وال لتمويل اإلره���اب على
حساب التنمية االقتصادية لدولهم ألنهم يعتبرون
أنّ إرض ��اء أم�ي��رك��ا أه��م وأول��وي��ة ،س��وف تطالها يد
اإلره��اب ،لهذا لن يكون هناك سفينة تصل بالمنطقة
إلى ب ّر األمان إال سفينة المقاومة واالندماج بمحورها
الذي ال يطلب شيئا ً لنفسه بقدر ما يقاتل من أجل حقّ
شعب المنطقة بالحياة الكريمة والمعاملة بالمثل.
إنّ دع ��وة األم �ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال�س�ي��د حسن
نصرالله الجميع إلى حمل السالح لمحاربة اإلرهاب
هي دعوة صادقة تطلب من الفريق الثاني أن يتوقف
عن دعم اإلرهاب والتجييش اإلعالمي ض ّد المقاومة
وال�ج�ي��ش ال �س��وري وال �ق��وى ال�ت��ي ت �ح��ارب اإلره��اب
األم�ي��رك��ي المتمثل ب �ـ»داع��ش» و»ال �ن �ص��ره» و»جيش
اإلس�لام» ،وأخيرا ً وليس آخ��را ً الميليشيات التي يتم

وفد برلماني �أوروبي جال على الم�س�ؤولين:
ندعم لبنان في مواجهة الإرهاب و�أزمات المنطقة

سالم مجتمعا ً إلى الوفد األوروبي
جال وفد لجنة الشؤون الخارجية
في البرلمان األوروبي برئاسة إيلمار
ب���روك ع��ل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ن وع��رض
معهم األوضاع والتطورات ،ال سيما
الوضع األمني ومواجهة اإلره��اب
ّ
وملف النزوح السوري.
والتقى ال��وف��د ف��ي مق ّر الرئاسة
الثانية في عين التينة ،رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،في حضور رئيس
لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد
اللطيف الزين والنائب ياسين جابر
والمستشار اإلعالمي علي حمدان.
وقال بروك بعد اللقاء« :تناولنا
التطورات الداخلية في لبنان ،األزمة
السياسية ،ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات،
وان��ت��خ��اب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة،
وسمعنا م��ن دول��ت��ه أن��ه ج��اد في
العمل إليجاد الح ّل .وبحثنا بالطبع
ف��ي مشكلة النازحين السوريين
وأهمية االس��ت��ق��رار ف��ي ه��ذا البلد،
وأعربنا لدولته أنّ االتحاد األوروبي،
وخ��ص��وص �ا ً ال��ب��رل��م��ان األوروب����ي
سيبذل المزيد من الجهد ،من أجل
جبه ه��ذا الوضع الصعب ،واألكثر
أهمية هو أن نتعاون مع لبنان وك ّل
دول المنطقة ل��ت��ج��اوز األزم���ة في
سورية والعراق .ف��إذا حلت هاتان
األزمتان فإنّ الوضع برمته سيح ّل،
ليس للبنان بل أيضا ً أوروبا ،فلدينا
مشكلة داعش والكثير من المشاكل».
وأضاف« :نحن ندرك جيدا ً أنّ ك ّل
األديان والطوائف ،السنة والشيعية
والمسيحيين ،يعيشون مع بعضهم

البعض ،وأنّ ما تقوم به داعش هو
ض ّد تعاليم اإلسالم وتعاليم أي دين
آخر ،وال يوجد أي سبب على اإلطالق
لقتل الناس بهذه الطريقة ،ونحن
نؤمن ب��أنّ ه��ذه هي الحقيقة ،ومن
المعروف أنّ داع��ش يقتل مسلمين
أكثر م��ن اآلخ��ري��ن ،كما نؤمن ب��أنّ
لبنان يمثل نموذجا ً للعيش المشترك
بين الطوائف واألديان ،ونؤمن أيضا ً
بأنّ التعاون بين االتحاد األوروبي
ولبنان يساهم في تطور لبنان في
المستقبل ،ليكون بلدا ً غنيا ً وجميالً،
وعلينا أن نكون واضحين بأنّ هذا
جزء من سياستنا».
وف��ي ال��س��راي الحكومية ،التقى
الوفد رئيس الحكومة تمام سالم،
ولفت بروك بعد اللقاء إلى «أنّ لبنان
في وضع صعب جدا ً بسبب الحرب
األهلية واإلرهاب في سورية والعراق
ويتحمل الكثير من النازحين» .وقال:
«يجب أن نساعده حتى ال يتعرض
استقراره إلى اهتزاز يكون كارثيا ً إذا
حصل ،لهذا نريد أن نعمل في شكل
وطيد ،ليس فقط ماليا ً لكن أيضا ً
سياسياً ،من أجل التوصل إلى ح ّل
في المنطقة برمتها».
وف��ي قصر بسترس ،عقد الوفد
األوروب��ي جلسة مباحثات مع وزير
ال��خ��ارج��ي��ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ج��ب��ران
باسيل ،ج��رى خاللها البحث في
األوض��اع العامة ومواجهة اإلرهاب
وملف النازحين السوريين.
ورأى بروك «أنّ مشكلة النازحين

ن�شاطات

الراعي وحتي

الجسر وسفيرة اسبانيا

ترأس رئيس الحكومة تمام سالم اجتماعا ً لخلية األزم��ة الوزارية،
في حضور نائبه وزير الدفاع سمير مقبل ،ووزراء المال علي حسن خليل،
الصحة وائ��ل أبو فاعور ،الداخلية نهاد المشنوق ،والعدل أش��رف ريفي،
مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم ،األمين العام للمجلس األعلى
للدفاع اللواء محمد خير ،وجرى البحث في ملف العسكريين المحتجزين.
وكان سالم استقبل في السراي الحكومية ،وفدا ً من عرسال برئاسة نائب
رئيس البلدية أحمد الفليطي ،وجرى عرض ألوضاع البلدة.

مكتبه في بلس ،سفيرة السويد في لبنان بان جانسن وبحث معها األوضاع
الراهنة والعالقات الثنائية بين البلدين.
 التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي ،في روما ،مندوب
الجامعة العربية لدى حاضرة الفاتيكان ولدى الدولة اإليطالية السفير
ناصيف حتي.
 استقبل النائب سمير الجسر في مكتبه في مجلس النواب ،سفيرة
إسبانيا في لبنان ميال غروس هيرناندو ،وجرى نقاش سياسي حول آخر
التطورات في لبنان والمنطقة.

 استقبل رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،في

ال يمكن أن ت��ح � ّل إال ع��ن��دم��ا تح ّل
المشكلة األساسية وهي أن تصبح
سورية بلدا ً سالما ً من جديد» .وقال:
«ن��أم��ل م��ن التحالف ال��دول��ي ال��ذي
يضم  60دولة أن ينجح في محاربة
الجماعات اإلرهابية أمثال داعش
في سورية ،وأن يتمكن المواطنون
السوريون من العودة إلى ديارهم
والعيش فيها بسالم ،ومن هنا نحن
ن��ب��دي تضامننا م��ع ل��ب��ن��ان ،وه��ذا
يصب في مصلحتنا أيضا ً
التضامن
ّ
للوصول إل��ى ح � ّل أفضل ف��ي هذه
البقعة من العالم».
ك��م��ا زار ال��وف��د ال��رئ��ي��س سعد
ال��ح��ري��ري ف��ي بيت ال��وس��ط ،وق��ال
ب��روك « :كانت لنا محادثات هامة
ج��دا ً م��ع الرئيس ال��ح��ري��ري ،حيث
أعطانا الكثير من األفكار التي علينا
إعادة التفكير بها ،لكنني كنت سعيدا ً
لما علمناه من المحادثات الجارية
بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل،
وال��ت��ي أعتبرها ض��روري��ة ج��دا ً من
أجل استقرار البلد ،وأن��ا أدع��م مثل
هذه النقاشات من أجل الوصول إلى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
وكذلك إمكانية إج��راء االنتخابات
النيابية».
وك���ان وف���د ال��ل��ج��ن��ة زار رئيس
كتلة المستقبل النيابية الرئيس
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ،ف��ي مكتبه في
بلس ،ورئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط في دارت��ه في
كليمنصو.

�شبطيني :الآلية
الحالية لعمل
الحكومة د�ستورية
أك����دت وزي����رة ال��م��ه��ج��ري��ن أليس
شبطيني «أنّ اآللية التي يعمل على
االتفاق عليها مجدّدا ً في مجلس الوزراء
لم يتخذ في شأنها القرار النهائي»،
مشدّدة على «ضرورة تأمين الضمانات
لرئيس الجمهورية بالطعن أو بر ّد قرار
مجلس الوزراء أو برفض القوانين».
ولفتت في حديث إذاع��ي إل��ى «أنّ
اآلل��ي��ة ال��م��ع��م��ول ب��ه��ا ل��غ��اي��ة ال��ي��وم
دستورية ونحن موافقون عليها ،وال
ن��ري��د أن نعرقل إن��م��ا ن��ري��د توضيح
األسباب وإيجاد الحلول الدستورية
كي نؤمن ضمانة لك ّل الحلول».
ورأت «أنّ اآللية الجديدة ،في حال
وضعت ،من شأن الناس أن يعتادوا
عليها وأن يعتادوا بالتالي على سير
البلد م��ن دون رئيس للجمهورية»،
م��ج �دّدة التأكيد على «أنّ موضوع
ال��ض��م��ان��ات ف��ي ص�لاح��ي��ات رئيس
الجمهورية هو األساس».

تدريبها تحت اسم «معارضة معتدلة» والتي سيكون
دورها القادم قتال الشعب السوري وقتله وتسهيل
م��رور العصابات اإلرهابية إلى دول المنطقة .حتى
تركيا الحليفة ألميركا سيطالها هذا اإلرهاب ،فالحرب
اليوم ليست حرب توسع أو رحلة سياحية اختارتها
شعوب المنطقة ،إنما هي واق��ع دم��وي ف��رض عليها
من الخارج وبدعم من الغارقين في الوهم األميركي
والمال العربي ،والمناورة التي تقوم بها تلك القوى
�ص خ �ط��ة ال �م �ب �ع��وث األم �م��ي س�ت�ي�ف��ان دي
ف�ي�م��ا ي �خ� ّ
ميستورا ليست إال محاولة يائسة منها على أمل أن
يتغير شيء على األرض لصالحها.
وبرغم التصريحات الخجولة التي تصدر عن تلك
القوى بين الحين واآلخر والمعبرة عن ندمها للتعاون
مع أميركا وآخرها ما قاله الرئيس السابق لالئتالف
عبد الباسط سيدا ،إال أنّ هذا الندم أو هذه المراجعة
تبقى مجرد فقاعات إعالمية إذا ل��م تقترن بموقف
واض��ح وص��ري��ح م��ن ال�ح��رب على س��وري��ة ،وه��ذا لن
يحدث أب��دا ً ألنّ الجميع م�ت��ورط وغ��ارق ف��ي التبعية
العمياء ،ولكي ندرك مدى الغرق في الوهم األميركي
ف��إنّ تلك العقول ترفض تفسير كيف تحصل إحدى
أه��م ال��وك��االت األميركية على أش��رط��ة الفيديو التي
يصورها «داعش» قبل أن يبثها التنظيم نفسه.
فهل يخرج الواهمون من وهِ مهم؟ أم أنّ مصالحهم
ال�ش�خ�ص�ي��ة س ��وف ت�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى م �ص��ال��ح أوطانهم
ويغرقون أكثر في بحر خداع بالد العم سام التي لم
يسجل التاريخ الحديث لها أي موقف أخالقي تجاه
شعوب العالم عموما ً وشعوب المنطقة خصوصاً.

كشفت مصادر
المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان أنّ
أحد الذين اعتقلوا
لفترة طويلة بقرار من
لجنة التحقيق الدولية
في اغتيال الرئيس
رفيق الحريري
طلب من المحكمة
تسليمه مستندات
تتعلق بالتحقيق
معه واإلفادات التي
ارتكزت عليها اللجنة
العتقاله تمهيدا ً
لتح ّركه قضائيا ً ض ّد
من يعتبرهم شهودا ً
زوراً ،إال أنّ رئيس
المحكمة رفض الطلب
بحجة أنه ليس من
اختصاصه.

يازجي غادر �إلى رو�سيا في زيارة كن�سية:
للتعالي عن الم�صالح الخا�صة وانتخاب رئي�س
دع��ا ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر ال��م��ش��رق ل��ل��روم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي إلى التعالي عن
المصالح الخاصة وانتخاب رئيس في أسرع وقت،
آمالً أن تستمر اللقاءات والحوارات بين السياسيين
اللبنانيين.
وق��ال يازجي قبل مغادرته إلى روسيا في زيارة
كنسية « :نتمنى على الجميع ،من سياسيين ومن
يتحملون المسؤولية ،أن يصار في أسرع وقت إلى
انتخاب رئيس للجمهورية ،فعدم وجود رئيس يؤلمنا
جدا ً وعلينا جميعا ً أن نتعالى عن مصالحنا الخاصة
ونتفاهم مع بعضنا لكي نصل إلى انتخاب رئيس في
أسرع وقت ممكن».
وأض���اف« :ن��أس��ف لما يحدث ف��ي المنطقة ككل،
ال��ف��راغ ال��دس��ت��وري ف��ي لبنان وال��ح��رب ال��دائ��رة في
سورية ،وك ّل الصراعات والنزاعات في منطقة الشرق
األوسط ،وبهذه المناسبة تكلمت هاتفيا ً اليوم(أمس)
م��ع صاحب ال��ق��داس��ة البابا ت��واض��روس ف��ي مصر
والهدف من االتصال ك��ان التعبير عن محبتنا لك ّل
الشعب والكنيسة القبطية باسم كنيستنا األنطاكية
األرثوذكسية تجاه ما ج��رى من تع ٍّد على إخوتنا
األقباط الذين تمت تصفيتهم في ليبيا».
ولفت إلى «أنّ ك ّل هذه األعمال بشعة وهي ال تمت
بصلة ال إلى الدين وال إلى اإلنسانية وال إلى أي ضمير
إنساني وبشري ،كلنا نستنكر وال نقبل بهذه األعمال
الوحشية التي تتم من اإلنسان تجاه أخيه اإلنسان،
لذلك فإنّ لسان حالنا دوما ً هو دعوة الجميع في ك ّل
هذه المناطق لكي نجد سبيالً ومخرجا ً لهذا المأزق

وحالً ،عبر الحوار والسالم والمصالحة ،وليس اللجوء
إلى أساليب أخرى ال تؤدي إﻻ إلى زيادة العنف والقتل
والتدمير والتخريب».
ور ّدا ً على س��ؤال ح��ول ال��ح��وارات التي ب��دأت في
لبنان ،وما إذا كان يتوقع أن تتوسع وتشمل أطرافا ً
متعدّدة ،وخصوصا ً مع عودة الرئيس سعد الحريري
إلى لبنان ،أجاب يازجي« :نأمل ذلك ويسعدنا كثيرا ً أن
نرى ك ّل األفرقاء وليس البعض منهم فقط يتواصلون
م��ع بعضهم البعض ويجلسون إل��ى ط��اول��ة ح��وار
فيما بينهم ،وال ّ
شك أنّ هذا األمر مهم جدا ً وهو الذي
يمكن أن يوصل إلى نتيجة .نأمل أن تستم ّر اللقاءات
وال��ح��وارات ،اللقاء مع اآلخ��ر وليس التباعد ما بين
الواحد واآلخر هو أفضل شيء يمكن أن نقوم به وأن
نتحاور في ما بيننا ونلتقي مع بعضنا ونجلس سوية
حتى نتوصل إل��ى مخرج في لبنان ،أوال ً بانتخاب
رئيس الجمهورية الذي يجب أن يتم في أسرع وقت».
وفي شأن مستجدات قضية المطرانين المخطوفين
يوحنا ابراهيم وبولس يازجي ،قال« :بالطبع نحن ال
ننسى موضوع المطرانين كما موضوع أي مخطوف
في الدنيا وأي حزين ومتألم وأم ثكلى وأي شهيد من
العسكريين أو المدنيين ،ولكن في شكل خاص ال شك
أننا نذكر أخوينا المطرانين يوحنا وبولس اللذين ال
شيء جديدا ً حولهما حتى اآلن لألسف ،لكننا نبقى
على أم��ل ونصلي أوال ً ونتابع كما يجب أن نتابع،
علنا نصل إلى النهاية المرجوة في هذه القضية وهذا
الملف».

زار �سالم والتقى ال�سفيرين الأرميني والتركي

با�سيل :روحية التوافق
تخلق ان�سجام ًا داخل الحكومة

باسيل مستقبالً سفير أرمينيا
أكد وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل أنّ تكتل التغيير
واإلص��ل��اح «م���ع تطبيق اآلل��ي��ة
المعتمدة حاليا ً والتي ال تخالف
ال���دس���ت���ور ال�����ذي ي��ت��ح��دث عن
التوافق ،وإذا تعذر اللجوء إلى
اآلل���ي���ات األخ�����رى ،ن��ح��ن نعتمد
ال��ت��واف��ق م��ا يعني أن ال نسمح
بالتعطيل ،أي اإلجماع الذي يسمح
لشخص بمفرده أن يتفرد برأيه،
وأن ال نعتبر أنّ العمل يسري في
شكل ع��ادي في ظ ّل غياب رئيس
للجمهورية ونستسهل عملية
غيابه».
وقال باسيل بعد زيارته رئيس
الحكومة تمام سالم« :بين هذين
الحدثين ،اعتمد مبدأ التوافق في
المواضيع المطروحة على جدول
المس بصالحية
األعمال من دون
ّ
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ،وص����وال ً إل��ى
كيفية نقاش المواضيع وبحثها».
وأض��اف« :منذ بداية االتفاق كان

واضحا ً أنّ المكونات األساسية
للحكومة التي تؤمن هذا التوافق
وال��ت��ي ه��ي ال��ح��ك��وم��ة ،ه��ي من
يضع عمليا ً اإلطار التوافقي إنما ال
يسمح ألشخاص متفردين ،سواء
كانوا من داخ��ل كتل سياسية أو
لم يكونوا ،وألسباب خاصة مه ّمة
أو غير مه ّمة بالتسبب في تعطيل
أمور تؤدي إلى تعطيل مضاد».
ورأى أن��ه «وم��ن خ�لال روحية
التوافق ،نستطيع خلق انسجام
داخ���ل ال��ح��ك��وم��ة» ،م��وض��ح�ا ً أنّ
«أي ف��ري��ق يستطيع وألس��ب��اب
غير مقنعة للرأي العام وال حتى
داخ��ل الحكومة أن يكون خ��ارج
هذا التوافق ،يكون قد وضع نفسه
خارج التوافق الذي يجب أن يبقى
المبدأ المتبع من دون ّ
حق الفيتو
التعطيلي ألحد».
وف���ي ن��ش��اط��ه ،استقبل وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة سفير ت��رك��ي��ا إي��ن��ان
أوزل��ي��دي��ز ال���ذي نقل إل��ي��ه رغبة

نظيره التركي مولود أوغلو بزيارة
لبنان ،كما وجه إليه دعوة لزيارة
تركيا.
وسلم باسيل السفير أوزليديز
م���ذك���رة م���ن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين حول وجوب استعادة
لبنان  18ناووسا ً من المرمر كانت
سلطات اإلمبراطورية العثمانية
ق��د نقلتها إل��ى متحف اآلث���ار في
اس��ط��ن��ب��ول ع���ام  ،1881وأب���دى
استغراب الوزارة رفض السلطات
التركية إعادة النواويس.
وتسلم من سفير أرمينيا آشوت
كوتشاريان دع��وة للمشاركة في
الذكرى السنوية المئوية للمجازر
األرمنية ،ثم التقى الممثل اإلقليمي
لمكتب المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان في منطقة الشرق األوسط
عبد السالم سيد أحمد في زيارة
تحضيرية للقاء الوزير باسيل مع
المفوض السامي لحقوق اإلنسان
في جنيف مطلع الشهر المقبل.

