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حمليات �سيا�سية

�صفقات التبادل :رعاية دولية
وتنفيذ ما �سبق والتزم به �أو ًال
} راسم عبيدات
تخرق «إسرائيل» دائ�م�ا ً االتفاقيات ،وه��ي ال تلتزم بأي
صفقات تعقدها مع الفصائل أو مع السلطة الفلسطينية ،كما
أنّ تاريخها حافل بالخروقات وع��دم االلتزام ،ففي صفقة
التبادل التي عقدتها مع حركة فتح في ،1983/11/23
والتي ت� ّم بموجبها إط�لاق س��راح معتقلي معسكر أنصار
اللبناني و 65أسيرا ً فلسطينيا ً من سجون االحتالل.
في مطار اللدّ ،وقبل إق�لاع الطائرة التي ستق ّل األسرى
ال�م�ح� ّرري��ن م��ارس��ت «إس��رائ �ي��ل» خ��دع��ة وأع���ادت س�ت��ة من
األس� ��رى الفلسطينيين ال��ذي��ن ك��ان��وا ض�م��ن ال�ص�ف�ق��ة إلى
سجونها ،كذلك في صفقة إبعاد تسعة وثالثين محاصرا ً في
كنيسة المهد إلى قطاع غزة وعدد من الدول األوروبية ،فبعد
أن التزمت «إسرائيل» ،وبرعاية أكثر من دولة ،بإعادتهم بعد
فترة محدّدة من الزمن ،إال أنها لم تلتزم بأي ش��يء ،حتى
أنها رفضت إع��ادة أحدهم وه��و المبعد عبدالله ع��واد الذي
استشهد ولم تسمح «إسرائيل» بإعادته ميتاً.
من حقّ أسرانا على الفصائل وعلى السلطة الفلسطينية
ت�ح��ري��ره��م م��ن األس���ر ،ل �ك � ّن ال �ت �ج��ارب ال�س��اب�ق��ة أث�ب�ت��ت أنّ
االحتالل يخرق ك ّل االتفاقيات وشروط الصفقات وال يلتزم
بأي تعهدات ،لذلك يجب قبل الشروع في أي مفاوضات أو
االت�ف��اق ح��ول صفقة جديدة لتحرير األس��رى ،يجب أوالً،
أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد حول ك ّل تفاصيل
الصفقة أو االت�ف��اق ،من حيث أسماء األس��رى المشمولين
ب��ال�ص�ف�ق��ة ،وال �ج �ه��ة ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ستضمن وت��رع��ى هذا
الموضوع ،ويفضل أن يكون ذلك من خالل أعضاء اللجنة
الرباعية مجتمعين ،وأن يتم تحديد المناطق التي سيخرج
إليها األسرى المحررون.
من الضروري ،قبل الشروع في تنفيذ أي صفقة تبادل
بين «إسرائيل» وأح��د الفصائل أو السلطة الفلسطينية ،أن
يجري تنفيذ م��ا ال�ت��زم ب��ه سابقا ً وخرقته «إس��رائ�ي��ل» ولم
تلتزم به ،فالدفعة الرابعة من األس��رى ما قبل أوسلو (31
أس�ي��را ً أغلبهم من ال��داخ��ل الفلسطيني ـ أراضي )48الذين
التزم االحتالل أمام السلطة الفلسطينية بإطالق سراحهم،
ولم يف بتعهداته ،يجب أن يتم إطالق سراحهم أوالً ،وأن
ال ي�ك��ون أي منهم م��ن األس ��رى المشمولين ف��ي الصفقة
ال �ج��دي��دة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى األس ��رى ال�م�ح� ّرري��ن ف��ي صفقة
«ال��وف��اء ل�لأح��رار» وال��ذي��ن أعيد اعتقالهم ( 65أس �ي��راً) ،أما
األس��رى المبعدون إلى قطاع غزة أو خ��ارج الوطن والذين
انتهت مدة إبعادهم ،فيجب أن يعودوا إلى أماكن سكنهم،
وم��ن ثم يجري البحث في ش��روط الصفقة الجديدة ،على
أن تكون برعاية واسعة عربية وإقليمية ودولية ،وبرعاية
الصليب األحمر وهيئة األمم المتحدة.
على السلطة والفصائل أن تتعلما من أخطائهما السابقة،
وعليهما أن ال تستعجال األم��ور ،قبل التدقيق في تفاصيل
التفاصيل ،ويجب أن تكون ه�ن��اك هيئة دول�ي��ة مثل األمم
المتحدة وأع�ض��اء الرباعية ،كفرقاء أساسيين في ضمان
تنفيذ االتفاق وااللتزام بكل شروطه ،ويجب أن تكون شروط
الصفقة واضحة ومعلومة لك ّل أبناء الشعب الفلسطيني،
وليس كما جرى في صفقة «الوفاء لألحرار» ،على الرغم من
أهميتها وقيمتها ،لك ّن «إسرائيل» خرقت شروطها بالكامل
ولم تلتزم بها ،بل أع��ادت اعتقال عدد كبير ممن تح ّرروا،
وفق الصفقة ،من الضفة الغربية والقدس.
في أي صفقة قادمة ،يجب عدم شرعنة سياسة اإلبعاد
لألسرى المحررين ،حيث أنّ  40في المئة من الذين تح ّرروا
في صفقة «الوفاء» أبعدوا عن أماكن سكنهم ،فاألسير يعود
إلى مكان سكنه وليس إلى مكان آخ��ر ،فهناك سابقة يبنى
عليها ،وهي الصفقة التي نفذتها الجبهة الشعبية ـ القيادة
العامة في أيار  ،1985حين أطلق سراح ألف ومئة وخمسين
أسير فلسطيني ،أغلبهم من المحكومين بالسجن المؤبد
واألح�ك��ام العالية ،ول��م يبعد أي أسير فلسطيني عن مكان
سكنه ،سوى من اختار هو الخروج طواعية وبإرادته.
إنّ آم ��ال أم �ه��ات وزوج� ��ات وأب �ن��اء وع��ائ�ل�ات األس ��رى،
معلقة على صفقة التبادل التي قد تجري ما بين المقاومة
الفلسطينية ،وبالتحديد حركة حماس مع دول��ة االحتالل،
ألنهم ي��درك��ون ج�ي��دا ً أنّ ه��ذا االح �ت�لال ،يستخدم أبناءهم
األس��رى كملف من أج��ل االب�ت��زاز السياسي ،وبالتالي نيل
حريتهم م��ن زاوي��ة العملية التفاوضية ،أو م��ا ك��ان يعرف
بحسن ال �ن��واي��ا وغ �ي��ره غ�ي��ر م�م�ك��ن ،ف��االح �ت�لال ي��ري��د من
السلطة دف��ع ثمن سياسي لقاء ذل��ك ،فالقضايا اإلنسانية
واألخ�لاق�ي��ة خ��ارج حساباته وتفكيره ،ل��ذل��ك ه��م يعلقون
اآلمال الكبيرة على صفقة التبادل التي تجري بلورتها مع
حركة حماس ،كما ذكر أكثر من مسؤول في الحركة  ،بمن
فيهم أبو عبيدة القائد العام لكتائب القسام ،وكذلك رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي قال أن
ال صفقات تبادل قبل تنفيذ ما التزم به سابقاً ،ونحن نفهم
من ذلك إطالق سراح من أعيد اعتقالهم من األسرى الذين
تح ّرروا في صفقة «الوفاء لألحرار» والمبعدين الذين لم يعد
أي منهم إلى مسقط رأسه ،بناءا ً على شروط تلك الصفقة،
وستحسن صنعا ً وفعالً حركة حماس ،لو تضمنت الصفقة
عودة مبعدي كنيسة المهد.
إنّ ال��وح��دة والتنسيق بين ك � ّل أل��وان الطيف السياسي
والوطني الفلسطيني ،ف��ي وج��ود مرجعية واح ��دة ،يمكن
بإمكاننا تحقيق أفضل النتائج في إدارة الصفقة وإطالق
س ��راح أك �ب��ر ع��دد ممكن م��ن األس� ��رى ،وي �ج��ب أن تشتمل
ال�ص�ف�ق��ة ع�ل��ى ت�ح��ري��ر ك�� ّل األس��ي��رات واألط��ف��ال وال �ن��واب
وال� ��وزراء ،وك��ذل��ك األس ��رى المرضى م��ن ذوي األم��راض
المزمنة.
نحن أم��ام ع��دو م��راوغ ،ع��دو ضامن للمظلة الحامية له
والجاعلة منه دول��ة ف��وق القانون ال��دول��ي ،يعربد ويخرق
القانون واالتفاقيات الدولية كما يشاء ،وهناك من يحميه
من أي قرارات أو عقوبات قد تتخذ في حقه أو تفرض عليه
بسبب خرقه للقوانين والمواثيق واالتفاقيات الدولية ،وتلك
المظلة توفرها أميركا وقوى الغرب االستعماري.
بعد أن أصبحت فلسطين عضوا ً منذ أوائل نيسان الحالي
في محكمة الجنايات الدولية ،يفترض أن تتغير الصورة،
ويجب إعداد ملف كامل بك ّل الجرائم التي ارتكبها االحتالل
وال يزال يرتكبها وأجهزته األمنية وإدارة مصلحة سجونه
في حق أسرانا ،ورفع ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية من
أجل جلب قادة االحتالل الذين ارتكبوا جرائم في حقّ أسرانا
إلى محكمة الجنايات الدولية ،من أجل اعتقالهم ومحاكمتهم
على تلك الجرائم ،فهي جرائم حرب بامتياز ،وهناك الكثير
من األدل��ة التي تدين ق��ادة االحتالل بارتكاب جرائم حرب
ض ّد أسرانا.
وفي الختام ،أقول علينا أن ال نتعجل صفقة التبادل ،بل
يجب التروي والتشاور والتنسيق بين ك ّل مركبات ومكونات
العمل السياسي والوطني الفلسطيني ،وقبل الشروع في
تنفيذ الصفقة ،فليعمل االح �ت�لال على تنفيذ م��ا ال�ت��زم به
سابقاً ،ويتراجع عن خروقاته وتجاوزاته الخطيرة.
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من العزم �إلى الوهم ...ال�سيد ي�ضع النقاط على الحروف
 طاهر محي الدين
إنّ إجرام النظام السعودي في اليمن ،ال يختلف عن إجرام
الكيان الصهيوني فلسطين ،وخصوصا ً في غزة حيث يدمر
البيوت ويقتل األطفال ويدنس المقدسات ،ورغم أنّ فوارق
موازين القوة العسكرية بين «إسرائيل» ومملكة آل سعود
كبيرة ،ولكن كما فشل الصهاينة في غ��زة ،ف��إن جيش آل
سعود سيهزم في اليمن ،فالحروب ال تحسمها الغارات
الجوية وال ف��وارق ال�ق��وة أب ��داً ،ب��ل دم��اء الشهداء وصمود
وتضحيات الشعوب؟
وضع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله النقاط
على الحروف في خطابه األخير ،فأهداف غ��زوة سلمان
ونتائجها وآفاقها ساقطة جمل ًة وتفصيالً ،ألنّ عبد ربه
منصور هادي لن يعود إلى اليمن ،ال في عدن وال صنعاء،
ك�م��ا أنّ «ال�خ�ط��ر ال�م�ح�ت�م��ل» ع�ل��ى أم��ن آل س �ع��ود م��ن قبل
الحوثيين ،أصبح بعد الغزوة خطرا ً وجوديا ً على آل سعود
أنفسهم.
كانت حماية الحرمين الشريفين الشعار األكبر لتحشيد
ال��رأي �ي��ن ال�ع��ال�م��ي واإلس�ل�ام��ي علهم ينجحون ف��ي كسب
تأييدهما لهذه الحرب ،فت ّم إسقاطه في البرلمان الباكستاني
«الهندي» ،وسقط معه هدف الغزوة األكبر وهو إشعال حرب
سنية ـ شيعية ،وقد الحظنا كيف تغيرت مواقف الداعمين
للحرب على اليمن وتنصلهم من دعم الغزوة وأهدافها ،فعدم
انقسام اليمن شماالً وجنوبا ً أسقط حزمهم ،وأغرقهم في
وهمهم أثبت لهم فشل مخططاتهم.
أما قرار مجلس األمن ،فقد أكد سقوط ما يسمى بالمجتمع
الدولي «كراع لإلرهاب» ،في ك ّل قرارته التي تغطي المجرم

وتدعم السفاح ،وإن كانوا قادرين على تطبيقه فليفعلوا!
آن اآلوان ل �ك � ّل م��ن ي��دع��ون أن �ه��م أح� ��رار وم ��ن يدعون
اإلن�س��ان�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة أن ي�ق��ول��وا لطغمة آل س �ع��ود :كفى
إجراما ً وإرهابا ً وقتالً وإرهابا ً في حقّ اإلنسانية ،كفا تدميرا ً
ل �ل��دول وم �ق��درات�ه��ا ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ول�ب�ن��ان ومصر
وليبيا والصومال ونيجيريا وكينيا وأفغانستان ،عبر نشر
وهابييهم وأفكارهم التكفيرية المجرمة في ك ّل دول العالم.
إنّ الفائز األكبر من إجرام آل سعود في المنطقة والعالم
هو الكيان الصهيوني ورئيس وزرائه نتنياهو ،أما فلسطين
ومعها الدول والشعوب المظلومة من قهر التكفير في العالم
والمنطقة فهي أكبر الخاسرين.
للسعودية المجرمة اليد الطولى في منع استقرار الدول
والشعوب ،عبر تمويلها ودعمها وتصديرها للفكر الوهابي
اإلج��رام��ي وتوريدها لإلرهابيين على مساحة العالم كله،
ومن خالل منعها وتعطيلها ك ّل الحلول السلمية والحوارات
في الدول التي تتعرض لإلرهاب والتدمير الممنهج.
وك�م��ا ه��ي ال �ع��ادة سماحة السيد نصر ال�ل��ه ف��ي نصرة
المظلومين ،وق��د توجه بالتحية واإلك �ب��ار إل��ى ذل��ك السيد

الفائز الأكبر من �إجرام �آل
�سعود هو الكيان ال�صهيوني
�أما فل�سطين ومعها الدول
وال�شعوب المظلومة من قهر
التكفير في العالم والمنطقة
فهي �أكبر الخا�سرين

الشاب القائد عبد الملك ب��در الدين الحوثي على شجاعته
وصموده وثباته ،رغم صغر سنه ،وأشاد بحكمته وصبره
الذي وصفه بـ «الصبر االستراتيجي» ،والذي تكون نتيجته
الحتمية المؤكدة «نصرا ً استراتيجياً».
كذلك أص ّر سماحته على أن يعيد علينا مشهد عام 2005
إبان خروج الجيش العربي السوري من لبنان ،فك ّرر شكره
«ل �س��وري��ة األس���د» ف��ي ال �ع��ام  ،2015ب�ع��د خ�م��س سنوات
من بداية الحرب الكونية عليها فقال« :شكرا ً سورية ألنك
صمدت ،وشكرا ً سورية ألنك لم ترضخي ،وشكرا ً سورية
ألنك لم تستسلمي».
ب��ال��رغ��م م��ن ك� � ّل ال �ح �م�لات ال �ت��ي ُش �ن��ت ع�ل��ى سماحته
بعد خطابه السابق من قبل األط��راف الداخلية اللبنانية،
وخصوصا ً تيار المستقبل ،من رأس��ه إل��ى ذنبه ،وتعالي
نبرة التصريحات تطاوالً على سماحته في شكل شخصي
حتى ،إال أن��ه ك � ّرر ال��دع��وة ،وب��أدب��ه المعهود وأخالقياته
الرفيعة إلى أن يكون مستوى النقد واالختالف في الرأي
سب وشتم.
سياسيا ً بامتياز ،وبعيدا ً من لغة الشارع من ّ
ت��وج��ه سماحته إل��ى ك � ّل منتقديه بالنصيحة أن يهدّئوا
أح�ص�ن�ت�ه��م ،وأال ي�ت�ك�ل��وا ع�ل��ى إع�ل�ام «ع��اص �ف��ة ال �ح��زم»،
فيسيرون وراء انفعاالتهم في تقييمهم للوضع في اليمن
والمنطقة ،معتمدين على تلك األوه��ام ،حتى ال يصدموا
وتتحطم أوهامهم كما حدث لهم عندما ربطوا ك ّل تاريخهم
ومستقبلهم ومواقفهم السياسية بتصديق ما أوهمهم به
العدو الصهيوـ سعودي بأنّ النظام في سورية سيسقط
خالل شهرين أو ثالثة على األكثر.
وختم سماحته خطابه بحكم ٍة وموعظة ،إذ استشهد بقول
مؤمن قوم فرعون فقال« :فستذكرون ما أقول لكم وأفوض
أمري إلى اللَّه إنّ اللَّه بصير بالعباد».

تو ّقع سياسي بارز
أن يكون الموضوع
الرئيسي للقمة المرتقبة
بين الرئيس األميركي
باراك أوباما وبين قادة
دول الخليج العربي في
أيار المقبل ،هو موضوع
اإلصالحات الديمقراطية
التي يجب على هؤالء
البدء بها في أسرع ما
يمكن ،مذ ّكرا ً بما ورد
على لسان أوباما في
مقابلته األخيرة مع
الصحافي األميركي
توماس فريدمان ،حين
قال إنّ أبرز مشاكل
حكومات الخليج هي من
داخل مجتمعاتها ومع
شعوبها ،قبل أن تكون
مشاكل أو تهديدات من
الخارج.

بري التقى وفدي اللقاء الوطني الم�ستقل
وجمعية الم�شاريع الإ�سالمية

با�سيل من عكار� :أي رهان على الخارج
ي�سقط في الداخل وحذار من لعبة الحدود

بري متوسطا ً وفد اللقاء الوطني المستقل

باسيل خالل الجولة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بري األوضاع العامة مع زواره في
عين التينة ،حيث التقى وفد اللقاء
الوطني المستقل الذي ض ّم النواب
السابقين :الياس حنا  ،سليمان
طرابلسي ،ناجي البستاني ،جوزف
الهاشم ،جاك جوخدريان  ،واألمين
العام للقاء عبد الله فرحات والنائب
ال��س��اب��ق ب��ي��ار دك����اش ،والسفير
السابق جوي تابت.
وج�����رى خ��ل�ال ال��ل��ق��اء ع��رض

األوض��اع الراهنة ،كما ق��دم الوفد
م��ذك��رة ح��ول وض��ع المسيحيين
المشرقيين تضمنت معلومات عن
تسهيل تهجير المسيحيين من
سورية والعراق تحت مظلة دولية
وأممية حيث يجري العمل في شكل
دوري على تسهيل إخراج وترحيل
العائالت المسيحية بواسطة أوراق
الجئين إلى الدول الغربية.
ثم استقبل بري وفدا ً من جمعية
ال��م��ش��اري��ع ال��خ��ي��ري��ة اإلس�لام��ي��ة

ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق عدنان
طرابلسي ،وعضوية الشيخ أسامة
السيد والدكتور بدر الطبش.
وأوض���ح طرابلسي بعد اللقاء
أن���ه «ج���رى ع���رض األوض����اع في
لبنان والمنطقة ،وأكدنا على الخط
الوطني المعتدل الذي يمثله دولة
الرئيس بري ،وال��دور الذي يلعبه
في سبيل تعزيز المناخ الجامع
ووأد ال��ف��ت��ن��ة م��ن خ�ل�ال رع��اي��ت��ه
للحوار».

�سليمان :لم �أخن حزب اهلل و�أقبل
ب�أن �أكون مر�شح ًا توافقي ًا للرئا�سة
اعتبر الرئيس ميشال سليمان «أنّ التهجم على األطراف
ومعتقداتهم من أي طرف يؤدي إلى خالفات» ،داعيا ً إلى
«تحييد لبنان عن الصراع في اليمن واالل��ت��زام بإعالن
بعبدا».
ورأى ،في حديث إذاع��ي ،أنّ «من مصلحة السعودية
أن تحافظ على اللبنانيين وأال تتأثر بكالم من هنا أو
هناك» ،وقال« :عندما تكون هناك حاالت أمنية تستلزم
اإلبعاد ،أتمنى على الدول العربية أن تدرسها مع األجهزة
األمنية».
وت��ط��رق سليمان إل��ى االستحقاق ال��رئ��اس��ي ،فقال:
«لقد تركت رئاسة الجمهورية ألؤك��د أنّ الدستور أهم
من األشخاص ،وأنا غير نادم على هذا القرار» مؤكدا ً أنّ
«التمرد ليس صفة شجاعة ومنذ  40سنة لم يشهد لبنان
انتخابات رئاسية طبيعية».
وأضاف« :أقبل بإعادة ترشحي للرئاسة ولكن كمرشح
توافقي فقط ،وعندما يوافقون على إعالن بعبدا عندها
أصبح رئيسا ً توافقياً».

وأشار إلى «أنّ الدستور والوطن ال يخضعان للتخوين
ّ
يحق للحزب أن
وأن��ا لم أخن حزب الله» ،وس��أل« :هل
يذهب إلى سورية ليدافع عن لبنان؟ الثالثية تقتضي قبل
أن يذهب إلى سورية أن يسأل الجيش إذا كان قادرا ً على
هذا الحمل ،وهو ذهب ولم يسأل».
ورأى أنّ العائق الذي يمنع العماد عون من الوصول
إلى الرئاسة هو «أنه ال يمتلك األكثرية ،والتحالفات التي ال
تؤيده هي أكثر من تلك التي تؤيده» ،معتبرا ً «أنّ المعرقل
هو الطرف الذي يرفض االلتزام بإعالن بعبدا ويرفض
انتخاب رئيس للجمهورية».
وحول رفض عون التمديد لقائد الجيش ،قال سليمان:
«عندما رفض التمديد للنواب كان هناك فريق معترض
لكنه نزل إلى المجلس وسار في التمديد ،فيما غاب نواب
التيار الذين أقدر انسجامهم ولكن كان على العماد عون
إكمال انسجامه واالنسحاب كليا ً من المجلس النيابي».
وقال« :إذا تعذر اختيار قائد للجيش من غير المسموح
االنسحاب من مجلس الوزراء».

يونان بحث مع رئي�سة لجنة حقوق الإن�سان
في البرلمان الإ�سباني �أو�ضاع م�سيحيي الم�شرق
ال��ت��ق��ى ب���ط���ري���رك ال��س��ري��ان
الكاثوليك األنطاكي البطريرك مار

Quds.45@gmail.com
يونان وبيسيريل

اغناطيوس يوسف الثالث يونان
مسؤولة لجنة الدفاع عن حقوق

اإلن��س��ان في البرلمان اإلسباني
النائبة سوليداد بيسيريل ،وذلك
قبيل افتتاح مؤتمر عن الحضور
المسيحي في الشرق وتحدياته
ومستقبله في مدريد  -اسبانيا.
وخالل اللقاء ،تحدث البطريرك
مع بيسيريل عن التحديات التي
تواجه تأمين حقوق االنسان في
مختلف أنحاء العالم ،وخصوصا ً
في الشرق األوس��ط وال سيما إثر
األوض��اع المضطربة والمأساوية
ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق والحضور
المسيحي وتحدياته وسبل تطبيق
مبادىء حقوق اإلنسان ومستقبل
المسيحيين في الشرق.
وأب��دت بيسيريل ،من جهتها،
ت��ع��اط��ف��ه��ا ال��ك��ام��ل م���ع أوض���اع
المسيحيين في ال��ش��رق ،مؤكدة
تأييدها التام لمواقف البطريرك
وما عبر عنه ،في هذا اإلطار.

أك��د وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أنّ
أي رهان على الخارج يسقط في الداخل» ،الفتا ً إلى «أنّ
لعبة الحدود التي تلعب من قبل اللبنانيين أو من العبين
إقليميين ،أو دوليين ،ال تعرض لبنان فقط للخطر ،بل
المنطقةبأكملها».
وكان باسيل قام بجولة في محافظة عكار أمس ،بدأها
بزيارة دار مطرانية عكار وتوابعها للروم األرثوذكس
حيث كان في استقباله راعي أبرشية عكار المتروبوليت
باسيليوس منصور ،في حضور ممثل النائب السابق
لرئيس الحكومة عصام ف��ارس المهندس سجيع عطية،
والوزير السابق يعقوب الصراف ،ورئيس اتحاد بلديات
شفت عكار أنطون عبود ،وفعاليات المنطقة.
أما المحطة الثانية ،فكانت في بلدة جديدة الجومة،
حيث شارك باسيل في قداس ترأسه راعي أبرشية عكار
األرثوذكسية المطران باسيليوس منصور في كنيسة
القديس جاورجيوس.
ثم انتقل باسيل والوفد المرافق إلى بلدة منيارة ،وزار
قاعة الجمعية األرثوذكسية حيث كان في اسقباله حشد من
أبناء البلدة والجوار.
وألقى باسيل كلمة قال فيها« :مطلبنا اليوم يبدأ من
رئاسة الجمهورية ،ومن أجل ذلك وبوجودنا في هذا الشرق
وفي هذه المنطقة لسنا متوسلين وجودا ً حراً ،نحن أصحاب
جذور في هذه األرض وموجودون فيها منذ زمن بعيد وقدمنا
الشهداء كي نبقى أحراراً» .وأضاف« :قد يسلبوننا أموالنا
وتمثيلنا ولكن لن يستطيع أحد سلبنا حريتنا وكرامتنا».
المحطة الرابعة ،كانت في مق ّر دار اإلفتاء ،حيث كان
لقاء حاشد حضره ممثل مفتي الجمهورية الشيخ خلدون
عريمط ،النائب السابق وجيه البعريني ،مفتي عكار الشيخ
زيد بكار زكريا ،ممثل عن النائب السابق طالل المرعبي،
وفاعليات دينية وبلدية ومخاتير.

دارة عصام فارس

وح ّل وزير الخارجية ضيفا ً على دارة النائب السابق
لرئيس الحكومة عصام ف��ارس في بينو ،حيث كان في
استقباله مدير أعمال فارس في لبنان المهندس سجيع
عطية.
والقى باسيل كلمة أكد فيها «أنّ اي رهان على الخارج
يسقط في الداخل ،إذا استعنا بالخارج على الداخل ،وهذه
تجربة إذا أرادت مجموعة أو حزب أو طائفة تكرارها ،بعد
ك ّل الفشل الذي قامت عليه ك ّل التجارب السابقة ،يعني
أننا نضع شعبنا وبلدنا أمام خطر وجودي آخر ،أي رهان
يقوم به فريق لبناني على حدث خارجي ،نحن اللبنانيين
نستطيع أن نطمح إلى لعب هذا الدور ،بمعنى أنّ الرسالة
التي نقوم بها أكبر من لبنان ،لكن ليس لنا ّ
حق المراهنة
على قوى ،وأن نستجلب صراعات هي في طبيعتها أكبر
من لبنان».
وأضاف« :أي رهان من هذا النوع يجلب علينا مشاكل
أكبر من لبنان ،وأي لعب بألعاب داخلية أصغر من
لبنان ،تدخلنا في سياسات الزواريب وسياسات صغيرة
ليست على مستوى الوطن والتوازن الذي هو عنوان قيام
لبنان».
وحذر باسيل من «لعبة الحدود» ،قائالً« :ننبه إلى أن ال
نلعب لعبة الحدود ،نحن في منطقة ،نعرف تماما ً ما معنى
الحدود فيها ،من عكار بالذات ،نقول أنّ لعبة الحدود التي
تلعب من قبل اللبنانيين أو من العبين إقليميين ،أو دوليين،
ال تعرض لبنان فقط للخطر ،بل المنطقة كلها .الدول تتفكك
في المنطقة عند المساس بحدود بلد واحد ،لن تبقى دولة
على حدودها ،وعدوى تفكك الدول سوف تنتقل إلى أوروبا،
بتفكك األحزاب وبتفكك الدول إلى كيانات ،ولن يكسب أحد
من هذه اللعبة».

مخزومي عر�ض الأو�ضاع مع كاغ:
تح�صين لبنان يتطلب تنفي�س االحتقانات
أكد رئيس حزب «الحوار الوطني»
ف��ؤاد مخزومي «أنّ ال��دع��م الدولي
الستقرار لبنان ،ضمانة الستقراره
في ظ ّل تفاقم األزمات اإلقليمية».
وخ�لال لقائه أم��س ممثلة األمين
العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ
إل��ى م��أدب��ة غ���داء ،تخللها تشاور
في أوض��اع لبنان والمنطقة ،لفت
مخزومي إلى «أنّ مساهمة المنظمات
الدولية ضرورية في هذه المرحلة
تحديداً ،من أجل توفير دعم اقتصادي

مخزومي وكاغ

للحكومة ف��ي مواجهة التحديات
المعيشية واالجتماعية ،فضالً عن
تحديات رعاية النازحين ،وهناك
أهمية للدعم ال��دول��ي للحوار بين
اللبنانيين وكذلك في دول الجوار».
ودع����ا «األط������راف السياسيين
اللبنانيين إل��ى أخ��ذ أم���ور بلدهم
بأيديهم والنأي به فعليا ً عن التوترات
اإلقليمية» ،ناصحا ً «بالتوقف عن
إثارة الخالفات والخطابات العنيفة
والمهاترات المجانية».

وأكد مخزومي أنّ «تحصين لبنان،
ال سيما م��ن الناحية االقتصادية
المطلوبة بقوة لمالقاة أي تغييرات
إقليمية أو أي��ة تسويات مرتقبة،
تتطلب تنفيس االحتقانات وضبط
األم�����ن ووض�����ع ال��خ��ط��ط وإق���ام���ة
التحالفات وب��ن��اء شبكة عالقات
إقليمية ودولية ال يشوبها التوتر»،
المس
الفتا ً إلى أنّ ذلك «يتطلب رفض
ّ
بالدول الداعمة الشقيقة والصديقة،
ال سيما المملكة العربية السعودية».

