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حمليات �سيا�سية

«ال�صقر» ريفي ...ن�سخة جديدة
عن خالد ال�ضاهر
} يوسف الصايغ
يبدو أنّ نموذج خالد الضاهر لن يكون األخير في مسلسل
الخروج عن مسار سياسة تيار المستقبل الذي بات واضحا ً
أنه يعيش أزمة داخلية تعكسها التصريحات المتضاربة التي
تصب في
تصدر ع��ن ن��واب��ه ومسؤوليه وسياسيّيه ،وال�ت��ي
ّ
غير ما تشتهي قيادته برئاسة النائب سعد الحريري الذي
يعيش وضعا ً مأزوما ً على خلفية األزمة المتفاقمة في شركة
«سعودي أوجيه» ،خاصة بعد العدوان السعودي على اليمن.
ولع ّل المواقف التي أطلقها أخيرا ً وزير العدل أشرف ريفي
تعبّر ب��وض��وح ع��ن حجم ت�ض��ارب ال�م��واق��ف الحاصل داخل
«البيت المستقبلي» ،فوزير العدل الذي ُيع ّد أحد صقور التيار
األزرق يثبت مجدّدا ً أنه يعمل وفق أجندته السياسية الخاصة،
دون االلتزام بتوجيهات رئيس «المستقبل» الذي يبدو أنه بات
غير عالِم بك ّل ما يدور على الساحة المحلية.
وبينما يسعى ال�ح��ري��ري ال��ى ترتيب ال�ع�لاق��ة م��ع رئيس
التيار الوطني الح ّر العماد ميشال عون عبر وزي��ر الداخلية
نهاد المشنوق الذي يشكل الجناح الثاني لـ«الصقور الزرق»
داخل الحكومة ،خرج وزير العدل بهجوم واضح على عون
أي تبادل ل�لأدوار داخ��ل تيار المستقبل ،بقدر
ال يعكس أب��دا ً ّ
ما يشير الى حجم الهوة التي باتت تتسع يوما ً بعد يوم تحت
سقف تيار المستقبل ،وه��و ما دف��ع بمصادر من داخ��ل هذا
التيار الى التب ّرؤ من موقف ريفي وهجومه على عون ،واصفة
هذا الموقف بأنه «شخصي».
ك�م��ا ت�ش�ي��ر ال �م �ص��ادر ال ��ى أنّ ه �ج��وم ري �ف��ي األخ �ي��ر على
ال �ج �ن��رال م��ا ه��و إال م��وق��ف ج��دي��د يضيفه وزي ��ر ال �ع��دل الى
رصيده السياسي المناوئ للمشنوق بعد مواقفه في قضية
الموقوفين اإلسالميين في رومية ،حيث وصل به األمر ح ّد
تحريض أه��ال��ي السجناء للمطالبة باستقالة المشنوق من
وزارة الداخلية ،نظرا ً إل��ى ال��دور ال��ذي لعبه األخير في كبح
ج�م��اح ال�ق��وى المتطرفة داخ��ل سجن روم�ي��ة وإع ��ادة الهيبة
إلى القوى األمنية ،ور ّد االعتبار لها بعد ما تع ّرضت له من
إهانات.
وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ه �ن��اك م��ن ي�ن�ظ��ر ال ��ى م��واق��ف ريفي
بوصفها نسخة ج��دي��دة ع��ن م��واق��ف ن��ائ��ب ال�ت�ي��ار «ال ُمبعد»
خالد الضاهر لجهة الخروج عن الحدود المرسومة للخطاب
السياسي لنواب وشخصيات تيار المستقبل ،الذي تتجاذبه
أصوات ُيفترض أنها تمثل خط االعتدال الذي يمثله المشنوق،
مقابل الخط المتطرف ال��ذي يتولى قيادته ريفي بالدرجة
األول��ى ،من دون أن ننسى مواقف النائب محمد كبارة التي
تصب في الخانة عينها.
ّ
إذاً ...والى جانب أحالم الرئاسة الثالثة التي تدغدغ مشاعر
ريفي والمشنوق ،ال يمكن النظر الى الشرخ الحاصل داخل
«البيت المستقبلي» بمعزل عن الصراع الحاصل داخل أروقة
حكم أس��رة آل سعود ،فالوزير ريفي من المحسوبين على
األمير بندر بن سلطان الذي تراجع نفوذه بعد وصول األمير
سلمان بن عبد العزيز الى سدة الحكم ،وفي البالط السعودي
الجديد م��ن يؤيد مساعي المشنوق وخطواته لتظهير تيار
المستقبل بمظهر الممثل لـ«االعتدال السني» في لبنان.

حرب :لتعمل الحكومة
بذهنية ت�صريف الأعمال
اعتبر وزير اإلتصاالت بطرس حرب «أنّ على الحكومة أن تعمل وتجتمع
وتتخذ القرارات ،لكن بذهنية تصريف األعمال طالما أن البالد بال رئيس
للجمهورية ،وهنا يختلف الموضوع بين أن تكون الحكومة قائمة في
وجود رئيس للجمهورية أو من دون رئيس للجمهورية».
ووصف حرب موقف التيار الوطني الحر الذي يفرض انعقاد جلسة
الحكومة لبحث بند معيّن وإال فال جلسات بـ«االبتزاز السياسي» ،مضيفا
«نفهم أن يكون للكتل السياسية أو لوزراء في الحكومة مطالب ومواقف،
وهذا حق طبيعي ،إنما آلية البحث بأن يوافق رئيس مجلس الوزراء على
إدراج البند في جدول أعمال الجلسة ،وهذا ما ت ّم فعالً ،إذ أنّ الرئيس سالم
كان قد وافق على الموضوع وجرى طرحه لمرتين في مجلس الوزراء».
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«ربيع � 14آذار ربيع ويكيليك�س �سعودي»
 روزانا ر ّمال
ليست وثائق «ويكيليكس» التي بات يتهيّب منها قادة
ومسؤولون وسياسيون ودول حول العالم سوى وثائق
استخبارية أوال ً وأخيراً ،فك ّل المعلومات التي حصل عليها
جوليان أسانج وفريقه هي معلومات خاصة تحتاج إلى
تواصل واضح مع أجهزة أمنية واستخبارية ،أو أقله النجاح
في اقتناص الثغرات التي تتوفر في أيّ جهاز منها بطريقة
هادفة ودقيقة لخدمة الغرض المنشود ،وبالتالي فإنّ قدرة
فريق أسانج ليست فردية ومحدودة ،نظرا ً إلى الك ّم الهائل
من الوثائق التي يحصل عليها ويحتفظ بها ،وإذا كان األمر
يتعلق بخرق كما يُشاع فإنّ اختيار التوقيت ال يب ّرره توفيق
او تسريب ،ألنه سياسي بامتياز ،وال يب ّرر ضمن إطار فريق
من النشطاء المحايدين أو الصحافيين الذين يعملون على
نشر الحقائق مهما كان الثمن.
متابعة تسريبات وثائق «ويكيليكس» وربطها بالحدث
السياسي في ك ّل دولة كانت تبث بعض الوثائق فيها تحكي
بوضوح ساعة تحريك الملفات وخفوتها ،فهذه الوثائق
توقفت منذ أكثر من سنتين عن بث معلومات حساسة
تتعلق بالمنطقة والعالم بعدما كانت قد أسهبت في بث
وثائق تفضح عددا من الملفات الدولية الحساسة و التي
طالت اشخاصا و أسماء مؤثرة في الحياة السياسية من
هذا العالم ...هذه الوثائق التي ب��دأت بقوة عام 2010
س ّربت أكثر من  400ألف وثيقة تحكي الحرب في العراق،
نسقت مع مؤسسات إعالمية
وه��ي عبارة عن سجالت ّ
تجارية كبرى وفي شهر تشرين الثاني عام  2010بدأت
«ويكيليكس» ب��اإلف��راج ع��ن البرقيات الديبلوماسية
للخارجية األميركية.
المعلومات السرية اعتبرت ضا ّرة باألمن القومي لبعض
الدول ،وفضحت الديبلوماسية الدولية ،وهذه المعلومات

خفايا
خفايا

ال تزال مستم ّرة حتى باتت ذات سلطة ترهيب على الدول
والمسؤولين ،ألنها تقارير تنشر بشكل دقيق وواض��ح
وخاص موقعة وممهورة من المعنيين وجلهم من الفريق
الديبلوماسي ال��ذي يعمل بمهنية وحرفية حول العالم،
وهو الفريق الذي يعتبر أكثر الفرق الحذرة والمتيقنة من أيّ
تسريب أو ثغرة يمكن لها ان تفسد مفاوضات ومحادثات
ومساعي لحلحة ملفات كان العمل فيها مضنيا لوقت طويل
وأساسي في حينه.
ك ّل ما تنشره «ويكيليكس» يجلب مزيدا ً من الدعم المادي
الى لرصيدها من المتب ّرعين حول العالم ،وقد كانت أقوى
التب ّرعات تلك التي تلت نشر «ويكيليكس» للبرقيات
الديبلوماسية األميركية.
اما الحديث عن توقيت نشر ك ّل دفعة من الوثائق ،فهو
يقلب ك ّل المشهد ،حيث يتضح اليوم أثر عودة «ويكيليكس»
إلى بث وثائق ديبلوماسية حول العالم بعد سنوات من
التوقف ،أنّ القرار سياسي بامتياز ،وانه في ك ّل مرة ينشر
فيها وثيقة كان من المفترض ان تؤدّي دورها ضمن مخطط
واضح وصريح.
جاءت وثائق «ويكيليكس» التي نشرت في العالم العربي
أو التي تتعلق بملفاته الديبلوماسية السرية للغاية،
خصوصا ً تلك التي كانت تعتبر مس ّربة عن الخارجية
األميركية اق��وى جهة ديبلوماسية في العالم ،وأكثرها
تنظيما ً عام  ،2010أيّ قبل عام واحد من «ثورات الربيع
العربي» التي غ ّيرت شكله بالكامل ،حتى توالت في أيلول
تخص العراق ومصر وسورية ولبنان
عام  2011وثائق
ّ
وغيرها من ال��دول العربية ،وق��د كشفت الوثائق حينها
عالقة الواليات المتحدة بالكثير من أنظمتها وسياسييها
تواصالً وأم��رة وت��دخ�لاً ،أو و ّدا ً في بعض ال��م��رات ،حتى
اندلعت ش��رارات «الربيع العربي» فتدحرجت كرة النار.
واليوم يستحضر المشهد مجددا ً بعد نشر وثائق سرية
للغاية س ّربت عن الخارجية السعودية أكثر مؤسسات

اعتبر سياسي بارز
أن ال إمكانية لخلق حياة
سياسية صحية في
لبنان ،إال بإلغاء النظام
الطائفي الذي يجعل
الحكومة ،أي حكومة،
أسيرة الواقع الطائفي
والمذهبي الذي أ ّدى
إلى تشكيلها ،والذي
يحول دون قيام مواالة
ومعارضة على أساس
وطني عام.

الديبلوماسية العربية خصوصية نظرا ً إلى وضع المملكة
اليوم ،وهي التي تخوض حربا ً على اليمن من دون النجاح
في التوصل إلى وقف إلطالق النار أو التفاوض مع الحوثيين
حتى الساعة ،وهي أيضا ً التي تعاني اليوم من قلق تأثير
االتفاق النووي اإليراني المقبل عليها ،وإذ بفضائح تهز
الديوان الملكي والخارجية السعودية تحديدا ً فتتأهب
وتوزع بيانات تخاطب فيها المواطن السعودي وتدعوه
الى عدم الدخول الى مواقع الكترونية لقراءة ايّ وثيقة
مس ّربة ال تتمتع بالصحة ،متناسية من جهة انّ الوثائق
ممهورة بالختم الملكي ومتيقنة من جهة أخرى انّ شيئا ً ما
مقبل على البالد.
ليس سرا ً ان دوال ً بارزة في المنطقة كشف عنها الغطاء
الديبلوماسي عبر الوثائق ،فتعززت روح االندفاعة عند
المواطنين للسخط والتظاهر من إجل اسقاط بعض األنظمة،
أسست بهذا المفهوم
نطرا ً إلى سلطة «ويكيليكس» التي ّ
على المواطن فنجحت ،وإذ بها تتوقف لتعود وتستهدف
السعودية بشكل قوي والفت ،بحيث أدركت السعودية انّ
استهدافها بشتى الطرق هو حقيقة ،وبمعنى أدق هو «قرار
سلك طريقه».
ومن خالل سير األح��داث يبدو انّ «ربيع السعودية»
مقبل ،وهو الربيع ذاته الذي غيّر وجه بلدان الجوار ،والذي
مرجحا ً فإنّ
كانت المملكة في صلب أحداثه ،وإذا كان هذا
ّ
فريقا ً أساسيا ً في لبنان على موعد مع ربيع من نوع آخر،
وه��و فريق ال��راب��ع عشر من آذار ال��ذي تبيّن أن��ه مرتهن
بشكل فاضح للمال السعودي بالوثائق األخيرة بأسماء
شخصياته األبرز والمفترض أنها األقوى واألقدر ...كرئيس
«القوات اللبنانية» وأصحاب مؤسسات إعالمية ووزراء
ونواب بدا عليهم العجز واإلرهاق و التدهور المادي الذي
يلحق تدريجيا ً التدهور المعنوي كح ّد أقصى بمواقعهم
السياسية.
السعودية تنتظر ربيعها و 14آذار كذلك...

الحظ متابعو حركة
وريث سياسي بدأ
نشاطه قبل فترة
وجيزة باستقبال
الوفود الشعبية ،أنّ
شقيق هذا الوريث
موجود دائما ً إلى جانبه
في ك ّل االستقباالت
واللقاءات التي يجريها.

وا�صل ا�ستقبال الوفود ال�شعبية

تر�أ�س قدا�س الأحد في البلمند بح�ضور حردان

عون :نحن �شركاء مت�ساوون
ولن نقبل ب�أن نكون رعايا

يازجي يدعو المجتمعات الدولية �إلى �إيجاد
ّ
حل �سيا�سي ل�سورية وعدم الكيل بمكيالين

رأى رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
«أنّ الحصانة سقطت عن قائد الجيش وأصبح في وضع غير
شرعي» ،الفتا ً إلى أنه «أصبح لوزير الدفاع الحق في فرض
رغباته على قائد الجيش» ،وأكد «أننا شركاء متساوون ولن
نقبل أبدا ً بأن نكون رعايا».
وقال عون خالل استقباله في دارته في الرابية أمس وفدا ً
شعبيا ً من بيروت« :،يم ّر لبنان اليوم بأزمة كبيرة ،وذلك
باإلضافة إلى أننا لم ننتخب بعد رئيسا ً للجمهورية .نحن
نعاني اليوم من مشكلة كبيرة ،وهي دور المسيحيين في
الحكم اللبناني .ألننا خسرنا منذ عام  1990حتى اليوم
دورنا األساسي في هذه السلطة .لن نستعيد هذا الدور إنْ لم
نكن أهال له ،ونقوم بتثبيت وجودنا على الساحة اللبنانية.
من الممكن أن يتح ّول حضوركم اليوم إلى حضور أكبر ،حيث
سيجتمع التيار الوطني الحر من ك ّل أنحاء لبنان للمطالبة
بإعادة حقوقنا المفقودة».
وتط ّرق إلى مسألة تعيين قائد الجيش وقال« :افتعلوا
خالفا ً في مجلس الوزراء باعتبار أنهم لن يتفقوا حتى قبل
أن يجتمعوا ،وقالوا« :لن نتفق على هذا الموضوع .فلنذهب
للتمديد» .ومدّد وزير الدفاع لقائد الجيش بقرار صادر عنه.

من هنا« ،سقطت الحصانة عن قائد الجيش وأصبح في
وضع غير شرعي ،يشبه حالة مجلس النواب غير الشرعية
المحصنة ،في حين أصبح لوزير الدفاع الحق في فرض
وغير
ّ
رغباته على قائد الجيش».
وأضاف« :لقد أخذوا على العماد عون مأخذا ً أنه يدافع عن
تعيين صهره العميد شامل روكز في قيادة الجيش ،وقالوا
إنّ نقطة ضعفه هو أنه صهر العماد عون ،على الرغم من
ك ّل الصفات التي يعترفون بها للعميد روكز ،من الشجاعة
والبطولة وعدم االنحياز واألخالق العالية .ال أهمية لك ّل هذه
الصفات فقط ألنّ العميد روكز هو «صهر» العماد عون».
وفي موضوع االستحقاق الرئاسي أش��ار عون إلى أنّ
«لبنان كله مختلف مع بعضه اليوم .لذلك فإذا كان الرئيس
توافقيا ً ستستم ّر جميع الخالفات ،في حين أنّ على الرئيس
أن يساعد على ح ّل الخالفات كي يصبح لدينا مواطنون
قادرون على أن يكونوا مجموعين بوحدة وطنية».
وكان عون التقى أول من أمس وفدا ً شعبيا ً من قضاء جزين
وقال في كلمة له« :إننا نم ّر بأزمة كبيرة في الحكومة والحكم،
ونسمع من يتكلم عن عدم الرضوخ لضغط العماد عون ،وال
أعرف كيف ولماذا توصل بعضهم إلى اعتبار ما أطالب به في
التعيينات ،وإصراري عليه ضمن القوانين والعرف والميثاق،
هو ضغط على مجلس الوزراء؟» وأضاف« :لقد ذهبوا بعيدا ً
في غطرستهم ،وتص ّرفوا كما لو كانوا يملكون الوطن ،وليس
لهم فيه شريك» ،الفتا إلى «أننا شركاء متساوون ،نحن
مواطنون ،ولن نقبل أبدا بأن نكون رعايا».
إلى ذلك ،عقد مكتب الطالب في «القوات اللبنانية» وقطاع
الشباب في «التيار الوطني الحر» ،لقاء أوليا ً في بيت عنيا
حريصا تليت خالله ورق��ة إع�لان النوايا أعقبها اجتماع
موسع اتفق فيه الطرفان على «التزام نهج الحوار والتخاطب
السياسي البناء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت وقواسم
مشتركة».
وفاجأ رئيس حزب القوات سمير جعجع المجتمعين
بحضوره جانبا ً من اللقاء.

الراعي� :أولي�س عدم انتخاب الرئي�س
قت ًال للبالد ببتر ر�أ�سها؟

خالل القداس بعيد األب
أكدالبطريركالمارونيالكاردينالبشارةالراعيأننا«حريصون،معالمخلصين
للبنان ،على المؤسسات الدستورية وحسن سيرها وممارسة صالحياتها»،
متسائالً «أوليس عدم انتخاب الرئيس عملية قتل للبالد ببتر رأسها؟».
وت��رأس الراعي أمس قداسا ً لمناسبة عيد األب ،على مذبح كنيسة الباحة
الخارجية للصرح البطريركي في بكركي ،بدعوة من مكتب رعوية الزواج والعائلة
في الدائرة البطريركية المارونية للمشاركة به ،وتم خالله تكريم عائالت واجهت
وقدمت تضحيات اجتماعية كبيرة.
وألقى الراعي عظة أكد أننا «حريصون ،مع المخلصين للبنان ،على المؤسسات
الدستورية وحسن سيرها وممارسة صالحياتها ،وأولها رئاسة الجمهورية.
فالرئيس هو «رأس الدولة ورمز وحدة الوطن ،والساهر على احترام الدستور
والمحافظة على استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه .والرئيس األعلى
للدفاع ،والقائد األعلى للقوات المسلحة (راجع المادة  49من الدستور)».
وسأل «أوليس عدم انتخاب الرئيس عملية قتل للبالد ببتر رأسها؟ أجل ،ال نحن
وال الشعب اللبناني المخلص لوطنه نقبل ،تحت أية ذريعة أو أي اعتبار ،التمادي
بعدم انتخاب الرئيس» ،معتبرا ً أن «بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية ،تفقد
السلطة التشريعية ،أي مجلس النواب ،صالحية التشريع .والسلطة اإلجرائية،
أي الحكومة ،تتعثر في قراراتها وتعييناتها ،واليوم هي مهددة بالتعطيل .عندئذ
تنشل الدولة برمتها» ،متسائالً «أليس هذا الواقع المتسبب بعدم وجود رئيس
للجمهورية عملية قتل للوطن؟».
وأكد الراعي أننا «حريصون أيضا ً كل الحرص على حماية المؤسسات العامة
والقضاء والجيش وسائر القوى العسكرية واألمنية ،ألنها تحمي المواطنين
من عمليات قت ٍل أخرى مثل الظلم والفلتان األمني واالعتداء على المواطنين
في أرواحهم وأجسادهم وممتلكاتهم ،واالستبداد واستباحة مخالفة القوانين،
وشيوع شريعة الغاب ،حيث القوي يأكل الضعيف».
واختتم الراعي« :هذه كلها تندرج في عيد األب الذي يتعدى األبوة الدموية،
ليشمل األبوة الروحية والسياسية واإلدراية والقضائية».

يازجي مترئسا ً القداس في البلمند
أم���ل ب��ط��ري��رك ان��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق للروم االرث��وذك��س يوحنا
العاشر اليازجي من المجتمعات
الدولية إيجاد ح� ّل سليم سياسي
لسورية ،م��ذك��را ً المجتمع الدولي
بعدم الكيل بمكيالين «إذ أنّ هذا ما
نجده تجاه كثير من القضايا» .واكد
«أننا ما زلنا نتابع قضية المطرانين
بولس يازجي ويوحنا ابراهيم مع
جميع الهيئات والمنظمات والدول،
لكن الجواب واحد :ال شيء جديداً.
وك����أنّ االرض ان��ش��ق��ت وابتلعت
االثنين».
ترأس البطريرك اليازجي أمس،
قداس األحد الثالث بعد العنصرة،
ف��ي ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال��ن��واب وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل،
ال��وزي��ري��ن رم���زي ج��ري��ج وال��ي��اس
بو صعب ،رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ،نائب رئيس مجلس النواب
السابق ميشال معلولي والعميد
ول��ي��م مجلي م��م��ث�لاً ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��ن��واب ال��س��اب��ق عصام
فارس ،وعدد من النواب الحاليين
والسابقين.
ب��ع��د االن��ج��ي��ل ال��م��ق��دس ال��ق��ى
البطريرك يازجي عظة ق��ال فيها:
«نحن رس��ل س�لام ومحبة ووداع��ة
وليس خصومات ،يكفينا ما نرى في
ك ّل العالم ،وحولنا بشكل خاص،
وفي لبنان وسورية ،وما يجري في
كل المنطقة ،نرى القتل والحروب
والتهجير والدمار وانتهاك كرامات
ال��ن��اس ،والحديث هنا وهناك عن
الخصومات وعن التقسيم ،ال أحد

ي��ري��دن��ا ان ن��ك��ون مجتمعين مع
بعضنا بعضاً ،كما قد يكون أنهم
ال يريدوننا ان نكون متحدين مع
بعضنا بعضاً ،لكننا نحن أكبر من
ذلك بكثير ألننا لن ندع أحداً ،من كل
قوى هذا الدهر ،أن يغدر بنا ،ونبتعد
عن بعضنا ال سمح الله».
وت��ط��رق إل��ى قضية المطرانين
بولس يازجي ويوحنا ابراهيم ،وقد
«م ّر على اختطافهما اكثر من سنتين،
وحتى اآلن ما زلنا نسأل ونتابع مع
جميع الهيئات والمنظمات والدول،
على كافة المستويات ،والجواب
واحد ال شيء جديداً .وكأن االرض
انشقت وابتلعت االث��ن��ي��ن ،اذ ان
الكاميرات الموجودة في كل انحاء
ال��ع��ال��م ت���رى ك��ل ش���يء اال هذين
المطرانين .نحن ال نذكر المطرانين
فقط ونكتفي بذلك ،انما نذكر كل
مخطوف ،نريد ع��ودة الجميع من
عسكريين ومدنيين وكل مخطوف
ليعود ال��ى بيته وعائلته ،ويع ّم
السالم ونمسح دمعة الحزن عن كل
وجه إنْ استطعنا لذلك سبيالً».
وكان البطريرك يازجي عقد مؤتمرا ً
صحافيا ً قبيل انعقاد الدورة العادية
لـ«المجمع االنطاكي المقدس» في
البلمند ،اول من أمس استهله بتقديم
اسمى ع��ب��ارات المعايدة القلبية
للمسلمين مع اطاللة شهر رمضان
«شهر الفضيلة والتسامح والغفران
وال��ع��ط��اء» ،متمنيا ً ان يعيده الله
بالخير والسالم على العالم اجمع.
وشدد على اهمية دور االعالم في
«نشر قيم الحق والعدل في بالدنا
الحبيبة» ،وتطرق إلى اطالق المركز

االعالمي في البطريركية بالقول:
«اردن����ا ان ن��ت��ح� ّرر ع��ل��ى الصعيد
االع�لام��ي ،ل��ذا أسسنا المركز الذي
سيت ّم اطالقه الخميس المقبل في
جامعة البلمند».
وق��ال ال��ي��ازج��ي« :ف��ي ال��ظ��روف
ال��ت��ي نعيشها ال��ي��وم ،ن��ص� ّر على
ث��واب��ت��ن��ا ف���ي ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م،
مسلمين ومسيحيين ،وعلى لقاء
اآلخر وايجاد ح ّل سلمي وسياسي
للمشاكل وليس اللجوء الى حلول
اخرى للقضايا».
وأمل بالنسبة لسورية أن تدفع
المجتمعات الدولية إلى» إيجاد ح ّل
سليم سياسي لها» .وذ ّكر المجتمع
ال��دول��ي «ب��ع��دم الكيل بمكيالين،
إذ ان ه��ذا ما نجده تجاه كثير من
القضايا».
وأك��د بالنسبة للبنان «ض��رورة
واهمية دف��ع المسؤولين النتخاب
رئيس للجمهورية الشاغرة ،وعدم
ش��� ّل ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات» .ورح��ب
بالحوار القائم بين اللبنانيين.
وتابع قائالً« :اننا ندفع لتفعيل
ه��ذا ال��ح��وار لخير البلد وتشجيع
المسؤولين اللبنانيين لالخالص
لوطنهم والعمل على تأمين كرامة
االن��س��ان على كافة المستويات».
وش��ج��ع «أب���ن���اء ال��ك��ن��ي��س��ة» على
«الثبات والبقاء في ديارهم».
ون���� ّوه ب��ل��ق��اءات ال��ب��ط��ارك��ة في
الشرق إنْ على المستوى المسيحي
المسيحي أو المسيحي اإلسالمي او
الوطني .معتبرا ً أن «اي قمة تدفع
في المسار ال��ذي نسعى اليه ،هي
ايجابية ومهمة».

با�سيل :للوقوف جنب ًا �إلى جنب
في مواجهة الإرهاب الآتي �إلينا
حذر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من
«موجة اإلرهاب اآلتية إلينا» ،داعيا ً إلى «الوقوف جنبا ً إلى
جنب لمواجهتها» ،وشدّد على «أهمية إقامة خطوط دفاع
لبعضنا البعض كلبنانيين لحماية لبنان من ايّ خطر
خارجي ،وقد يكون من حقنا أن نطلب الدعم من الخارج
لك ّل اللبنانيين لكي يواجهوا خارجا ً آخر ،لكن ال يحق لنا
أن نطلب النجدة من اآلخر ض ّد بعضنا في الداخل ،وك ّل ما
نطلبه من الخارج هو أن يتركنا ويتوقف عن الضغط علينا
ألننا نعرف مصلحتنا الداخلية ،وعلينا أن نعرف أنه لن
يكون هناك ايّ خارج يعمل إلنقاذنا والمسؤولية كبيرة
لألسف».
وطالب «بقانون انتخابي نسبي لكي تكون لنا كتلة
كبيرة في وج��ه كتل كبيرة نواجهها ،ويجب ان نبني
سياستنا على قوة شعبية حقيقية غير م��ز ّورة تعطينا
القوة السياسية للدخول الى البرلمان والى الحكومة بعدد
جيد».
كالم باسيل جاء خالل رعايته افتتاح «مركز بترونيات
الطبي» في بلدة كفرحلدا في قضاء البترون الذي يستفيد

قص شريط
منه أهالي منطقة البترون الجردية ،وبعد ّ
االفتتاح ،جال باسيل في المركز مطلعا ً على المعدات
المؤ ّمنة ،واستمع الى شرح عن الخدمات الطبية التي
سيقدّمها المركز من مديره الدكتور أدي��ب موسى .ثم
انتقل الجميع الى مطعم منارة الوادي حيث أقيم احتفال
بالمناسبة القى خالله باسيل كلمة قال فيها« :نحن نقوم
بهذه المشاريع لكي نؤكد صمودنا في هذه األرض ألنّ
قيمة لبنان بجبله ،بقراه ،وبناسه وأرضه ،ليس بناسه
ال��ذي يتركون قراهم وينزحون الى الساحل او بالذين
يهجرون بلدهم الى الخارج .نحن نخسر لبنان بخسارة
لبنانييه على أرضه ،بخسارة أهل القرى والريف لريفهم،
وهذا النزوح هو األخطر الذي تعانيه قرانا ،من هنا كان
خيارنا إقامة هذا المركز في جرد البترون وأنا أتح ّمس
للعمل في جرد البترون أكثر من الساحل».
ودعا إلى «فصل السياسة عن اإلنماء والخدمة ،فنحن
لم نقف يوما ً في وجه مشروع إال في حال كان مخالفا ً
للقانون ،وعندما نجد مشروعا ً ايجابيا ً نصفق له ولمن
سعى إلى تحقيقه بعكس ما يحصل اليوم في منطقتنا».

