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حمليات �سيا�سية

«داع�ش» وتركيا وجهان
للنهج الأميركي في المنطقة...
جمال العفلق
في وق��ت تغرق فيه المواقع اإلعالمية اإللكترونية بعناوين
وأخ �ب��ار ع��ن ج �ه��ود ال��والي��ات ال�م�ت�ح��ده األم�ي��رك�ي��ة ف��ي محاربة
اإلره��اب ،وقد عقد مؤتمر ض ّم أكثر من ستين دولة في واشنطن
بعنوان «محاربة العنف لدى المتطرفين» برعاية الرئيس األميركي
باراك أوباما  ،نجد أنّ اإلرهاب ينتقل من منطقة إلى أخرى ،ووفق
خطة مرسومة تضمن للواليات المتحدة ف��رض شروطها على
الحلفاء وضبط إيقاع القتال على الخصوم .ففي ليبيا لم تجد
الواليات المتحدة ما يب ّرر قبول الطلب المصري بتشكيل تحالف
دول��ي لضرب إره��اب «داع��ش» واختار التحالف الغربي أن يكون
الح ّل سياسيا ً من خالل تشكيل حكومة وطنية في بلد ت ّم تمزيقة
من أربع سنوات تقريبا ً وتحويله إلى دويالت وفق مشروع تقسيم
ليبيا إلى ثالث أقاليم أحدها مدعوم من تركيا الحليف األقرب إلى
أميركا ،رغم ك ّل الخالفات التي تتصدر عناوين الصحف بين الحين
واآلخر.
لم يكن الرفض األميركي للمشروع المصري في مجلس األمن
ناتجا ً عن رغبة أميركية في إحالل السالم على بلد مثل ليبيا ،لك ّن
أميركا ال تريد تقليم أظافر حليفها التركي في ليبيا ،وخصوصا ً بعد
سقوط اإلخ��وان المسلمين في مصر وتحجيم دورهم في تونس
بعد
ويصب الرفض الدولي للطلب المصري في
االنتخابات األخيرة.
ّ
للتحصن وتثبيت مواقعها،
إطار إعطاء فرصة للجماعات اإلرهابية
ّ
وذلك وفق ما يخدم المشروع األميركي في جعل ليبيا مركز تدريب
وتصدير لإلرهاب ،وخصوصا ً أنّ تلك الجماعات تتبع في شكل أو
آخر للحليف التركي المقدم والمفضل على العرب لدى الواليات
المتحده األميركية ،وبذلك تجد أميركا فرصة لفرض شروطها على
حليفها المصري الذي يحاول الخروج من عنق الزجاجة والعودة
بقوة إلى الحضور في صنع القرارات العربية والدولية.
وفي وقت تنشر فيه الصحف التركية تحذيرات استخباراتية
ع��ن ض��رب��ات إره��اب�ي��ة ل �ـ«داع��ش» متوقعة أن تستهدف البعثات
الديبلوماسية األجنبية ف��ي اسطنبول وأن �ق��رة ،تفتح الحكومة
التركية معبر «ب��اب السالمة» لدخول مئات اإلرهابيين لمحاربة
الجيش السوري في شمال سورية ومنع تقدمه وبسط نفوذ الدولة
على األراض��ي السورية التي يسيطر عليها اإلره��اب المدعوم من
أميركا والغرب ،عبر البوابة التركية التي لم تكن في يوم من األيام
وطوال الحرب على سورية ،إال بوابة لعبور اإلرهاب .هذا اإلجراء
المتناقض تماما ً مع ما تدّعيه دائما ً الواليات المتحدة وتركيا حول
محاربة اإلرهاب وقتال «داعش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية.
إنّ ما تقدمه تركيا من خدمات للواليات المتحده األميركية ،ال
يق ّل أهمية عن ما تقدمة التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها «داعش»،
هذا التنظيم الذي أثبت كما غيره من التنظيمات أنه ينفذ مشروع
الصهيونية العالمية من خالل سرقة التاريخ اإلنساني للمنطقة
ونهب ثرواتها وقتل وتشريد سكانها ،بما يخدم فكرة تفريغ
الشرق من سكانه األصليين ،وه��ذه الفكرة أساسها المشروع
الصهيوني الذي توج في جريمة مذابح األرمن والتي وصل عدد
الضحايا فيها إلى أكثر من مليون إنسان قتلوا على يد العثمانيين
في الحرب العالمية األول��ى ،وال تزال تركيا وريث اإلمبراطورية
العثمانية ترفض االعتراف أو االعتذار عن تلك الجرائم التي تؤكدها
األمم المتحدة.
تركيا ليست أفضل من «داعش» من خالل تاريخها وحاضرها
الذي يخدم اليوم اإلرهاب بك ّل صوره ،وهي تب ّرر ذلك بأنها تدعم
ما يسمى « ثورة سورية» ،هذا المصطلح الذي أصبح حجة لتبرير
وتمرير المشاريع اإلره��اب�ي��ة التي تطال الشعب ال�س��وري أوالً
وآخراً.
وال يخفى على أح��د أنّ واردات الخزينة التركية ارتفعت من
التجارة غير المشروعة مع «داع��ش» الذي يسرق النفط السوري
والعراقي ويقدمه لها بأبخس األثمان ،عدا عن ازده��ار ك ّل أنواع
التجارة الغير شرعية وعلى رأسها االتجار بالبشر ال��ذي يقود
جزءا ً منه مكتب محامية «إسرائيلية» يهتم بشراء األطفال الرضع
ليت ّم بيعهم لعائالت يهودية في فلسطين المحتلة ،وقد ثبت أنّ أكثر
ضحايا مجازر «داعش» الجماعية تت ّم سرقة أعضائهم ليصار إلى
نقلها إلى السوق التركية المعبر الوحيد للتنظيم اإلرهابي.
إنّ «داع��ش» وم��ن في فلكه مثل «النصرة» و«جيش اإلس�لام»،
وحتى ما يطلق عليهم اسم «مقاتلين معتدلين» سيتم تدريبهم على
يد ضباط أت��راك على األراض��ي التركية ،وفق ما أعلنته الخارجية
األميركية ،ليسوا إال األدوات والوجه اآلخر للعملة األميركية ،أما
العرب الذين يغذون هذه الجرائم ويدعمون الدور التركي هذا ،فما
هم إال أدوات أو مجموعات مغلوبة على أمرها ال ت��درك خطورة
هذه القرارات وهذا الدعم الذي سيجعلهم في نهاية المطاف قشة
مهب الريح ويمزق كياناتهم ودولهم التي تدفع المليارات من
في ّ
صناديقها السيادية لخدمة المشروع الصهيوني ـ األميركي في
االستيالء على مصادر الطاقة والمم ّرات المائية الدولية.

ن�شاطات

عون مستقبالً بابت في حضور أبي رميا
استقبل رئيس «تكتل التغيير واإلصالح» العماد ميشال عون ،في
دارته في الرابية ،النائب الفرنسي جيرار بابت ،في حضور عضو التكتل
النائب سيمون أبي رميا والمسؤول عن العالقات الديبلوماسية في «التيار
الوطني الح ّر» ميشال دي شادارفيان.
ثم استقبل عون وفدا ً من «جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية» برئاسة
نائب رئيس الجمعية الشيخ عبد الرحمن عماش ،في حضور المسؤول
عن العالقات مع «األحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية» في
«التيار الوطني الح ّر» بسام الهاشم.
ومن زوار الرابية :وفد من «جمعية كونراد إيزنهاور األلمانية» ،يرافقه
السفير األلماني كريستيان كالجس.
 استقبل نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل
النائب سامي الجميل حيث جرى التداول في األوضاع السياسية واألمنية
على الساحتين اللبنانية واإلقليمية.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص
الوزير السابق الياس سكاف في زي��ارة جرى خاللها عرض األوض��اع
العامة في البالد.
 غ��ادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان األرث��وذك��س
اغناطيوس أفرام الثاني إلى هولندا في زيارة رسولية رسمية ،هي األولى
له لهذه األبرشية بعد تنصيبه بطريركاً ،يرافقه المعاون البطريركي
المطران جوان قواق ومدير دائرة اإلعالم البطريركية األب جوزف بالي.
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خفايا
خفايا

م�شروع الدولة ال�سورية ينت�صر على �أربعة م�شاريع �إقليمية ودولية
 د .وفيق ابراهيم
أصبح واضحا ً أنّ الميدان السوري يتصدّى ببسالة ألربعة
مشاريع سياسية تحمل أسماء مختلفة ،ولها ميليشيات إرهابية
مستقلة ،لكنها تترابط بوحدة اإليديولوجيا والمرجعيات .هذه
المرجعيات التي تتبنى في ك ّل مرحلة التوجه األكثر مالءمة.
فهي تارة تكفيرية ترتدي جلباب البغدادي ،وطورا ً «إخوانية»
تنهل من سيد قطب ،وتتأثر حينا ً آخر بعبقرية آل سعود ،وعندما
تتع ّقد األمور ،تتسربل بلبوس مدني وديمقراطي.
مقابل هذه األالعيب ،هناك مشروع واحد للدولة السورية هو
العربي والعلماني والقومي على قاعدة التحالف مع المتض ّررين
من الهيمنة األميركية في اإلقليم والعالم وحليفتها «إسرائيل».
ٌ
مشتق من «أوالده��ا»
وبالعودة إلى المشروع األول ،فهو
و«أحفادها» في «داعش» و«النصرة» ومئات الشلل المتشابهة
التي تفتك بقيم اإلنسان قتالً وحرقا ً واغتصاباً ،وهنا ال ب ّد من
اإلشارة إلى أنّ هذا المشروع ليس ناتجا ً من تعقيدات األزمة
السورية فقط ،بل إنه ابن اإلرهاب األفغاني والسعودي وك ّل
مؤسس «دولة
ما يمتُّ إلى الوهابية بصلة ،وشقيق الزرقاوي
ّ
العراق اإلسالمية».
لقد جرى دعم هذا المشروع من قِبل تركيا والسعودية وقطر،
حسب إفادات الديبلوماسيات األميركية واألوروبية والروسية،
بزعم أنها معارضة مدنية إلى حدود التواطؤ الدولي معها في
معظم األوقات .ويريد هذا المشروع إحياء «خالفة إسالمية»،
على مستوى العالم اإلسالمي وبعض أنحاء أوروب��ا ،ويرتكز
على رفض اآلخر بشعار االمتثال أو الذبح.
أم��ا المشروع الثاني ،فأصحابه «اإلخ���وان المسلمون»،
أقدم حزب إ ٍسالمي في التاريخ يعمل من أجل اتحاد إسالمي
بزعامة تركيا ورئيسها أردوغ��ان ،مستخدما ً اإلره��اب وسيلة
لتحقيق األهداف ،وهذه ليست تهمة بدليل ما يفعلونه في مصر
وسورية والعراق وتونس وليبيا والصومال وبلدان أخرى

من أعمال فتك وقتل وإرهاب .وتكمن خطورة هذا المشروع في
تب ّنيه ثالث مسائل :إحياء العثمانية القديمة ،االنصياع الكامل
للسياسات األميركية ،وتأييد معاهدة «كامب دايفيد» مع العدو
«اإلسرائيلي».
هنا يجب اإلشارة إلى دور قطر في دعم «اإلخوان» بالسالح
والمال والتأييد السياسي ،مع اإلشارة إلى أنّ قاعدة «العديد»
األميركية في قطر هي أكبر قاعدة برية لواشنطن خارج أميركا،
بحيث يزيد عدد أفرادها عن مجموع الجيش القطري الباسل.
فهل يمكن لقطر تأييد «اإلخوان» من دون التوجيه األميركي؟
وبالنسبة إلى المشروع الثالث ،فسببه الذعر السعودي من
ك ّل ما يهدّد استمرار آل سعود في الحكم الوراثي ،والمعلوم
أنّ «داع��ش» و«اإلخ��وان» ال يوافقان على التوريث السياسي
ومشاريعهم تؤيد الخالفة ال الملك ،لذلك يصاب آل سعود
بانفصام في السلوك السياسي ،فهم يؤيدون اإلرهاب التكفيري
في سورية والعراق والصومال وأفغانستان واليمن وبالد كثيرة
في مشارق األرض ومغاربها ،لكنهم يصابون بذعر عندما تعود
«داع��ش» إلى أصولها في السعودية ،فتعلن الرياض حربا ً
محدودة على اإلرهاب ،وتسارع إلى ّ
ضخ دعمها نحو جمعيات
ومساجد ودول في محاولة لتطويعها في نظريات آل سعود
السياسية.
لذلك يلجأ آل سعود إل��ى خيار التحالفات السياسية
واالستعانة بالصديق األميركي وسالح أسعار النفط واتهام
«اآلخرين» باإلرهاب ،في حين أنّ هذا اإلرهاب يرشح من أقبية
المخابرات السعودية والقطرية والتركية من دون حياء أو
مداراة وبرعاية المعلم األميركي.
ومع انكشاف هذا النوع من اإلره��اب ،وجدت المرجعيات
الداعمة له ضرورة اعتماد سياستين :خلق معارضة «معتدلة»،
حسب زعمهم ،بتبديل أسماء التنظيمات فقط مع االحتفاظ
باأليديولوجيات التكفيرية ومصادر الدعم والتمويل في تركيا
وقطر والسعودية مع االستمرار في االستثمار في إره��اب
«داعش» و«النصرة» كوسيلة الستنزاف األنظمة وتدمير الدول

في سورية والعراق ومصر واليمن ودول أخرى.
هذا هو المشروع الرابع البديل كما تريده المخابرات األميركية
والمنصاعون إلرادتها في البلدان العربية .وإنّ هذه المشاريع
األربعة استباحت األرض السورية باسم «ث��ورة مزعومة»
تريد إرجاع المواطن ألفي عام إلى الوراء على مستوى التفكير
والسياسة واالقتصاد واالجتماع ...فهل هذه ثورة؟
ماذا اآلن عن مشروع الدولة السورية؟
يقف نظام الرئيس بشار األس��د في وج��ه ه��ذه المشاريع
مع جيشه الباسل وشعبه المقاوم مدافعا ً عن كامل اإلقليم،
مص ّرا ً على دولة مدنية فيها وحدة داخلية ،وخط قومي ينظر
إلى اإلقليم كمتحد تاريخي وسياسي يستطيع المشاركة في
مستقبل اإلنسانية وتدمير أيديولوجيات اإلره��اب التي تريد
سلب هوية المنطقة وانتماءاتها الفعلية ،لوضعها في خدمة
العثماني و«اإلسرائيلي» واألميركي.
وال بأس من التنويه بتحالفات سورية مع روسيا وإيران
واألحزاب القومية وحزب الله ،ألنّ لها دورا ً في معركة إجهاض
مشاريع الخالفات التكفيرية التي ال تفعل إال التمديد للسياسات
األميركية و«اإلسرائيلية».
هناك إذا ً مشروع مدني قومي في وجه «خ��وارج العصر»،
وما معارك جنوب سورية وشمالها ،إال النماذج األولى لتحرير
اإلقليم من الجنون التكفيري.
وفي المحصلة ،فإنّ «المشروع الرابع» الذي يعتمد على
الورقتين «اإلسرائيلية» والتركية قد انكشف ومعه ال��دور
األردنيُ .ترى هل كان في وسع تلك الدول البقاء لو تعرضت لما
تتعرض له سورية؟
ه��ذا هو الجيش ال��س��وري وشعبه ونظامه ،نماذج حية
للتعامل مع أقسى نماذج التكفير والتطرف والسياسات
العالمية الهوجاء .ومثل هذه الدولة ال تهزم ألنها مزيج من
التاريخ والصالبة والعنفوان والدور ،وال يبقى إال مشروع الدولة
السورية المعبر الحقيقي عن تطلعات شعوب المنطقة واإلقليم
لمواجهةالمستقبل.

بالرغم من نزول
وزير االقتصاد آالن
حكيم إلى األرض
بعدما سمع باختفاء
المازوت محذرا ً
من مغبة احتكار
هذه المادة الحيوية
الضرورية ،ال تزال
هذه المادة مفقودة
في بعض مناطق
البقاع والشمال،
إضافة إلى مادة
البنزين ،علما ً أنّ
أبناء تلك المناطق
يحتاجون إليها بسبب
الطقس البارد الذي
ال يزال يسيطر على
المناطق الجبلية،
حيث أصبح الجليد
سيّد الموقف بعد
انحسار العاصفة.

برّي التقى مجل�س نقابة ال�صحافة :خطر «داع�ش» لن ينتهي ب�سرعة لكنه �سيُهزم حتم ًا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري،
في عين التينة أم��س ،مجلس إدارة نقابة
الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي،
في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان،
وج��رى ع��رض لشؤون وشجون الصحافة
واإلع�لام واألوض��اع والتطورات الراهنة في
لبنان والمنطقة.
وتقدم بري من الجسم اإلعالمي بالتعازي
«بوفاة اإلعالمي الكبير عرفات حجازي»،
معربا ً عن تقديره «للدور الكبير الذي لعبه
شيخ نقباء الصحافة محمد البعلبكي».
وفي الشأن السياسي ،رأى بري «أنّ الوهم
الكبير الطاغي هو في اعتبار أنّ الفراغ هو فقط
في رئاسة الجمهورية ،لكنّ الحقيقة أنّ ك ّل
المراكز أصبحت شاغرة ومعطلة ،فالمجلس
النيابي معطل» .وسأل« :أوليست الحكومة
أيضا معطلة بعد أن أصبح لدينا  24رئيس
جمهورية ،و 24رئيس وزراء و 24وزيراً»؟
وق���ال« :ال بلد بهذه الصالبة والصمود
يتحمل ه��ذا األم��ر وال ينزل إل��ى ال��ش��ارع»،
منوها ً بـ«أهمية الحوار ودوره فهو ضرورة
أوالً ،للحفاظ على األمن االجتماعي ،وصوال ً
إلى انتخاب رئيس الجمهورية ال��ذي يبقى
ه� ّم ك� ّل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين»،
مجدّدا ً القول أنه «كان هناك فرصة للبننة
انتخاب رئيس للجمهورية ،وخصوصا ً في
ظ ّل انشغال الخارج بمشاكله».
وإذ أشار إلى «أنّ انتخاب الرئيس هو البند
األساسي الثاني في الحوار بعد موضوع
التصدي للفتنة الشيعية  -السنية» ،قال
بري« :كنا حرصاء باإلجماع أن نبحث كيفية
الوصول إلى انتخاب الرئيس ،ولكن من دون
أن نسمي رئيساً .لماذا؟ ألنه لألسف لدينا
ديمقراطية ف��ي لبنان لكنّ فيها سرطاناً،
وهذا السرطان الموجود فيها هو الطائفية».
وأض��اف« :الحمد لله هناك حوار اليوم بين

الجنرال ع��ون والدكتور جعجع ،وق��د قلت
أمس إنّ أي اتفاق يصل إليه المسيحيون أسير
به مثل البلدوزر».
ولفت إل��ى أنّ المبعوث الفرنسي جيرو
في زيارته الثانية إلى لبنان بعد جولة على
الرياض وطهران والفاتيكان «قال إنه سمع من
إيران والسعودية كالما ً واحدا ً وهو أنّ لديهما
أصدقاء في لبنان يمكن أن تتكلما معهم ،لكنّ
هذا الموضوع يعود إلى البنانيين ،وإذا اتفق
المسيحيون فإننا ندعم هذا االتفاق».
وسئل بري :وإذا لم يتفق عون وجعجع؟
فأجاب« :بدنا مساعدة الجمهور وصديق،
وب��دك ترجع تقول ننتظر المفتاح النووي
اإليراني أن يفتح كوة في هذا الملف ،وكذلك
التقارب السعودي  -اإليراني» ،مشيرا ً إلى
«أنّ  90في المئة من لقائه مع الرئيس سعد
الحريري تناول موضوع رئاسة الجمهورية،
وهناك مباركة للحوار بين عون وجعجع».
كما أك��د «أنّ أح��د أه��داف ال��ح��وار بين تيار
المستقبل وح��زب الله كان تحفيز اآلخرين
على الحوار وهذا ما حصل».
وف��ي م��وض��وع النفط وال��غ��از ،لفت إلى
«أنّ التأخير الحقيقي في ه��ذا الموضوع
هو مشكلة االعتداء اإلسرائيلي على حقوق
لبنان التي ال نفرط بها أبداً ،عدا عن الموقف
األميركي إزاء ه��ذا الموضوع ،بعد أن كنا
توصلنا مع السفير فريدريك ه��وف ،الذي
أوكلته اإلدارة األميركية بهذا الموضوع
ّ
بحق لبنان بحوالى  730كلم2
إلى اإلق��رار
من المنطقة الخاصة من أصل  850كلم،2
تطمع بسرقتها إسرائيل» .واستعاد التاريخ
في موضوع «إف��ش��ال االت��ف��اق األميركي -
السوري في مفاوضات جنيف حول بحيرة
طبريا» ،مذكرا ً بأنّ «إبعاد اقتراحات هوف
نفسه كان السبب في تطيير االتفاق» ،آمالّ
أن «ال نقع في الموضوع نفسه اآلن» .وأشار

ّبري متوسطا ً مجلس نقابة الصحافة
إلى أنه أبلغ من يعنيهم األمر «أنّ موضوع
االعتداء اإلسرائيلي على حقوقنا في النفط
والغاز يشعل حرباً».
وتحدث عن «ثروة ثانية ال تقل أهمية ،عن
النفط والغاز ،وهي الثروة المائية والمياه
الحلوة في بحرنا» ،مشيرا ً إل��ى «حصول
تقدم ملحوظ م��ؤخ��را ً ف��ي ه��ذا الموضوع،
ونحن نتابعه بك ّل جدية واهتمام ،حيث أنّ
ماليين األمتار المكعبة يمكن االستثمار عليها
واالستفادة منها».
وحول موضوع اإلره��اب التكفيري ،ختم
ب���ري« :إنّ خطر داع���ش دائ���م ول��ن ينتهي

التقى ال�سفراء العرب في المك�سيك

بسرعة ولكنه سيهزم حتماً ،ليس بالسالح
فقط بل بالحكم الرشيد والمدارس والحرية
وإنهاء حالة اليأس عند الشعوب واإلشراف
على البرامج التربوية الهادفة في ك ّل العالم
العربي».

اتحادات بلدية

وك��ان بري استقبل ظهرا ً في عين التينة
رؤساء اتحادات بلديات ك ّل لبنان في حضور
وزي���ر ال��م��ال ع��ل��ي ح��س��ن خليل وم��س��ؤول
الشؤون البلدية واالختيارية في حركة «أمل»
بسام طليس .وجرى عرض شؤون وشجون

البلديات ،وت��رك��ز على ح � ّل م��وض��وع دفع
أموال البلديات أكان أموال الصندوق البلدي
المستقل أو أموال الهاتف الخليوي.
وشرح خليل آلية الدفع ،وسبل تسريع هذه
الخطوة ،وجرى التأكيد على «وجوب العمل
لدفع أموال صندوق البلديات وإقرار مجلس
ال���وزراء المرسوم لهذه الغاية» ،واالتفاق
«على آلية توزيع  673مليار ليرة من أموال
الخليوي الموجودة في وزارة المال من خالل
يفصل نسب التوزيع والحسم».
مرسوم آخر ّ
كما استقبل بري نعمة افرام وفريق عمل
«لبنان األفضل».

اختتم زيارته بقدا�س في كني�سة المخل�ص في مو�سكو

با�سيل :نتعاطى مع الرئا�سة وقانون االنتخاب يازجي :نع ّول على الدور الرو�سي في الدفع
ّ
والحل ال�سلمي في �سورية
باتجاه الحوار
انطالق ًا من مبد�أ المنا�صفة والم�شاركة
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أننا ال
نتعاطى مع ملفات الرئاسة في لبنان والقانون االنتخابي
والمشاركة في الدولة إال انطالقا ً من مبدأ المناصفة
والمشاركة ،وهو مبدأ وطني ال طائفي».
وقال باسيل في كلمة ألقاها خالل حفل غداء أقامه على
شرفه مطران الموارنة في المكسيك والزائر على أميركا
الالتينية جورج أبو يونس« :في هذا الموقع ستتكرس
الشراكة الوطنية ،فإما أن تكون لنا الرسالة وال��دور
والشراكة الكاملة معا حيثما نكون ،أو ال نكون نؤدي
رسالتنا».
وأضاف« :إننا مؤتمنون على الرسالة المسيحية التي
حملها السيد المسيح من أجلنا ،وعلينا المحافظة عليها
في لبنان ببقائنا ثابتين في أرضنا .فعندما نترك لبنان،
أقول لكم إنه لن يبقى مسيحي ال فيه وال في الشرق وال
في العالم .إنّ وجودنا مهم وأساسي إلى هذه الدرجة
الكبيرة ،فلبنانيتنا ال تنفصل عن مسيحيتنا وال تتناقض
تمس أي طائفة أخ��رى ،إنما تجسد الميزة
معها وال
ّ
اللبنانية ألنّ لبنان هو البلد المسيحي اإلسالمي الوحيد
في الشرق والغرب الذي يقوم على المناصفة والمشاركة

بين هاتين الطائفتين».
وكان وزير الخارجية التقى السفراء العرب المعتمدين
لدى المكسيك في السفارة اللبنانية ،في حضور السفير
اللبناني هشام حمدان ،وجرى التأكيد على «ضرورة
التضامن العربي في مواجهة المجموعات التي تقتل
باسم الدين ،وعلى أهمية تطوير التبادل التجاري بين
المكسيك وال��دول العربية ،في إط��ار التقارب العربي
المكسيكي» .كما أكد المجتمعون على أهمية تفعيل دور
غرفة التجارة اللبنانية  -المكسيكية «ليكون لبنان
بوابة المكسيك إلى العالم العربي» ،مع التشديد على
دور االغتراب اللبناني.
وش��ارك باسيل ف��ي الذبيحة اإللهية التي ترأسها
المطران ج��ورج أب��و يونس ،في كنيسة سيدة لبنان.
ث��م كانت جولة على المتحف اللبناني ال��ذي أسسه
أنطونيو طرابلسي في العام  1987ويضم كتبا ً ولوحات
ومطبوعات قديمة ومنحوتات وأدوات لبنانية تقليدية،
انتقل بعدها إلى المبنى الجديد للنادي اللبناني ،ثم زار
«مق ّر األرز اللبناني» الذي يستقبل المس ّنين والذي ت ّم
تشييده في العام .2005

�شبطيني :االجتماع في دارة �سليمان
لي�س موجه ًا ّ
�ضد �أحد
أعلنت وزي���رة المهجرين أليس
شبطيني «أنّ االجتماع الذي انعقد
ف��ي دارة الرئيس ميشال سليمان
موجها ً ض ّد أح��د ،وال يشكل
لم يكن
ّ
تكتالً أو جبهة ض ّد أي طرف ،بقدر ما
هو تأكيد على التمسك بالدستور ،ال
سيما أنّ ك ّل البدائل هي فقط لتسيير
األعمال وخدمة المواطنين والتشديد
على عدم التغاضي عن السعي الدائم
النتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ولفتت في تصريح أمس إلى «أنّ
هذا االجتماع جاء للتأكيد على أننا
جزء أساسي من هذه الحكومة ،وال

ّ
يحق ألحد استعمال لغة التهميش
ل��ل��وزراء المستقلين كما ب��رزت عند
البعض في الحكومة ،وفي السياق
ذات���ه ف��إن��ن��ا ن��ن� ّب��ه م��ن ال��ن��وم على
الوسادة ونسيان أننا من دون رئيس
للجمهورية ،فهذا األمر جريمة في ّ
حق
لبنان واللبنانيين ،وطعنة للدستور
والنتظام العمل الديمقراطي».
وأض��اف��ت شبطيني« :لقد قامت
الحكومة خالل سنة من عمرها بأعمال
وتدابير ممتازة على الصعد األمنية
واالقتصادية والمعيشية كافة ،إلى
جانب مواجهتها لمختلف األخطار

المحدقة داخليا ً وعند الحدود ،كما
أنها حققت إنجازات كبيرة على صعيد
محاربة الفساد ومالحقة الفاسدين،
بحيث وضعت سالمة المواطن فوق
ك ّل اعتبار ،مع التذكير ب��أنّ ك ّل ذلك
قد ت ّم ضمن اتباع اآللية التي كانت
معتمدة رغم العراقيل والصعوبات،
من هنا نقدر عاليا ًصبر وحكمة الرئيس
تمام س�لام في تحمله لمسؤولياته
الوطنية ،في معالجة األمور والمه ّمات
كافة ،ونرى أنه حريص مثلنا وأكثر
على اإلسراع في ح ّل مشكلة الشغور
وانتخاب رئيس للجمهورية».

يازجي وكيريل خالل القداس
اختتم ب��ط��ري��رك أنطاكية وس��ائ��ر ال��م��ش��رق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي زيارته لروسيا بقداس
إلهي مهيب مع بطريرك موسكو في كنيسة المخلص
وسط العاصمة الروسية .فقد ت ّرأس البطريركان يوحنا
العاشر وكيريل قدّاسا ً شارك فيه الوفد األنطاكي المرافق
ليازجي ولفيف من مطارنة وكهنة وشمامسة الكنيسة
الروسية.
وبعث يازجي في عظته تحيّة إلى الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،وقال« :نع ّول كثي ًرا على الدور الروسي في
الدفع باتجاه الحوار والح ّل السلمي السياسي في سورية
وترسيخ أسس ودعائم االستقرار في لبنان وفي ك ّل منطقة
الشرق األوسط ،كما نعول عليه ً
أيضا في الضغط من أجل
اإلط�لاق الفوري ألخوينا مطراني حلب يوحنا ابراهيم
وبولس يازجي المختطفين منذ عامين وسط صمت دولي
معيب».
وأض���اف« :نشكر روس��ي��ا ،شعبًا وكنيس ًة وحكوم ًة
للتعاضد مع كنيسة أنطاكية وشعبها سياسيًا ومعنويًا
وم ّد يد المعونة والمساعدات اإلنسانية .ونطلب منكم
الصالة من أجل كنيسة أنطاكية وشعبها الطيب ومن أجل

مهجر ومتض ّرر مما يجري في مشرقنا
ك ّل مخطوف وك ّل
ّ
المع ّذب».
وفي ختام القدّاس ،ألقى البطريرك كيريل كلم ًة ن ّوه
فيها بعمق العالقة بين الكنيستين ،ومصليًا من أجل عودة
السالم إلى ربوع كنيسة أنطاكية في سورية ولبنان.
ور ّد البطريرك يازجي بكلمة تناول فيها عمق العالقة
األنطاكية ـ الروسية ،ش��اك� ًرا لروسيا شعبًا وكنيس ًة
وحكوم ًة ك ّل جه ٍد إغاثي ومعنوي وسياسي إلحالل السالم
في المشرق.
وبعد القدّاس ومائدة المحبّة ،ودع البطريرك كيريل
البطريرك يازجي والوفد المرافق ،وأوفد لوداعه في مطار
موسكو رئيس قسم العالقات الخارجية في بطريركية
موسكو المتروبوليت هيالريون والمتروبوليت نيفن
صيقلي ممثله لدى البطريرك الروسي ورئيس جمعية
«وحدة الشعوب األرثوذكسية « فاليري ألكسييف ولفيف
اإلكليروس الروسي.
وفي مطار بيروت الدولي ،كان في استقباله متروبوليت
بيروت وتوابعها الياس عودة والسفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين.

