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أهم �أ�سباب اال�ستقرار الأمني في لبنان
�أمو�س هو�شتاين و� ّ
 روزانا ر ّمال

 يوسف الصايغ
يبدو أنّ تيار المستقبل يعمل جاهدا ً على إنقاذ حكومة الرئيس
تمام سالم الغارقة في أزمة النفايات التي باتت تغطي معظم
المناطق اللبنانية ،وبشكل خاص العاصمة بيروت التي تتح ّول
شوارعها ليالً الى محرقة بعد أن باتت مكبا ً عشوائيا ً للنفايات
المتكدّسة في شوارعها وأحيائها.
ّ
وبعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى حل لمعالجة مشكلة
تراكم النفايات على أُثر إغالق مطمر الناعمة بشكل نهائي ،وبعد
ان ت ّم رفض نقل نفايات العاصمة الى عكار ،أتى حبل النجاة
لسالم عبر النائب بهية الحريري التي قامت بزيارة إلى السراي
برفقة وزي��ر البيئة محمد المشنوق ،وع�ق��دت وإي��اه اجتماعا ً
بعيدا ً عن األضواء مع الرئيس سالم ،وبحسب المعلومات التي
رشحت عن االجتماع المذكور فإنّ الحريري عرضت على سالم
إمكانية استخدام محرقة صيدا للتخلص من نفايات العاصمة.
�س��ر إع�ل�ان وزي ��ر البيئة أ ّن ��ه «وح �ت��ى ّ
فض
ول �ع � ّل ه��ذا م��ا ي�ف� ّ
ال �ع��روض ،سيت ّم نقل م��ا أم�ك��ن م��ن ن�ف��اي��ات إل��ى معمل صيدا
لمعالجة النفايات ،وإلى أماكن اخرى دون أن يحدّدها».
مصادر صيداوية تشير لـ«البناء» إلى أنّ الحريري ضربت
ع��رض ال�ح��ائ��ط ب�س�لام��ة أب �ن��اء ص�ي��دا وص�ح�ت�ه��م ،وق � � ّررت أن
تضحي بهم من أجل إنقاذ الرئيس سالم المحسوب على تيار
ّ
المستقبل من هذه األزمة المستجدة التي تهدّد حكومته ،وفي
هذا اإلطار لفتت المصادر الى أنّ الحريري أشارت الى إمكانية
استقبال  300طن من نفايات بيروت والضاحيتين في محرقة
صيدا ،ولكن الكمية ستكون أكبر بكثير من الرقم المعلن ،كما
كالم مدير معمل النفايات في صيدا نبيل زنتوت الذي أشار إلى
أنه يت ّم البحث في استقبال حوالي  300طن إضافي من النفايات
لتخفيف العبء عن باقي المناطق ،وبالتالي تسأل المصادر :هل
تب ّرعت الست بهية بصيدا مكبا ً للنفايات؟
كذلك تشير مصادر لـ«البناء» الى فضيحة أخرى الى جانب
مكب ،وهي «أنّ معمل صيدا لن يكون
فضيحة تحويل صيدا الى ّ
ق��ادرا ً على استيعاب القمامة التي سترفع في ي��وم واح��د من
بيروت الى صيدا وعليه سيت ّم طمر القسم األكبر من النفايات
التي سيت ّم استقدامها في حوض الحاجز البحري المغلق».
من جهة ثانية تسأل المصادر عن موقف القوى السياسية
الصيداوية التي اكتفت بإصدار بيانات الشجب واالستنكار ردا ً
على طرح «الست بهية» التي كانت تصف صيدا بمدينة رفيق
الحريري ،لكنها على ما يبدو تريد تحويلها الى ملك خاص لـ «آل
الحريري» ،وتشير ايضا ً الى التجاوزات الحاصلة خصوصا ً أنّ
بلدية صيدا المحسوبة على التيار األزرق رفضت ك ّل ما ُيشاع
حول نقل اي نفايات الى المدينة.
وك��ان رئيس بلدية صيدا بالتكليف ،نائب الرئيس ،ابراهيم
البساط أشار في حديث إذاعي الى «اننا في صيدا ال نستطيع
استقبال كميات م��ن النفايات م��ن خ��ارج المنطقة» ،وأك��د أنّ
«صيدا مجتمعة ترفض ذلك ،وهو موقف أعلنه م��رارا ً وبشكل
واضح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي».
وأك��د أيضا ً أنّ «ق��درات معمل الفرز في صيدا محدودة وال
يستوعب كميات كبيرة ولن يتمكن من أن يعالج نفايات بيروت
وضاحيتيها».

حناوي :طرح تغيير
قائد الجي�ش في غير محله
اعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي أنّ «األم��ور مع
الرئيس تمام سالم وصلت إلى الخطوط الحمر ،ومن يعطل هو من يتحمل
مسؤولية ما آلت إليه األم��ور» ،مؤكدا ً أنّ «مجلس وزراء معطالً ال يكون
مجلس وزراء ،وأنّ األمور عند سالم وصلت إلى الخطوط الحمر ،وذلك من
حقه».
وأش��ار إلى أنّ «ط��رح تغيير قائد الجيش في هذا الوقت هو في غير
محله ،خصوصا ً في ظ ّل الفراغ الرئاسي» .وسأل« :ماذا فعل العماد جان
قهوجي؟ هل ارتكب جريمة؟ هو لم يرتكب جريمة ،بل حافظ على الجيش،
وسهر على مكافحة اإلرهاب وحفظ أمن الحدود والداخل».
وطالب حناوي «بسرعة انتخاب رئيس للجمهورية حتى ُتح ّل كل
هذه المشاكل ،ألنّ انتخاب الرئيس هو المم ّر األساسي إلنهاء ك ّل األزمات
الموجودة في لبنان».
وتعليقا ً على ما تردّد عن عزمه االستقالة من حكومة سالم ،والتحول
بالتالي إلى وزير ملك يساهم في إسقاطها حين تحين اللحظة المالئمة ،أكد
حناوي «أنّ رأيه حر ومستق ّل وأنه ال ينتمي سياسيا ً إال إلى كتلة الرئيس
ميشال سليمان ،ويلتزم أي قرار تتخذه الكتلة إزاء مختلف التطورات،
مقلالً من أهمية ما ينشر من تحليالت ال تمتّ إلى الواقع بصلة».

ّ
بغض النظر عن كونه
التعاطي مع مشهد األم��ن في لبنان،
مؤشرا ً جيدا ً بهدوئه الحالي ،يدل على نسبة معينة من التوازن
ال��ذي يعيشه البلد أمنيا ً أو ربما يعكس اتفاقا ً ووح��دة حول
مواجهة المخاطر المتمثلة بخطر اإلرهاب القابع على حدوده.
هو بالواقع ص��ورة غير صحيحة عن ال��ذي يتحكم بمفاصل
البالد ،فاالحتقان واالنقسام السياسي والفراغ المؤسساتي
أدق وأخطر ما يمكن أن يتهدد البالد ويضعه على المحك هو
سيد المشهد بكل المقاييس.
ال��وض��ع األم �ن��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ه��و خليط م��ن ق� ��رارات ورؤى
استخبارية تفرض على الواقع اللبناني فرضا ًتارة تأثرا ًبالجوار
وأخرى تماشيا ً مع الوضع الداخلي اللبناني ،فتتجه نحو التأزم
بحالة تهيئة األرضية لذلك ونحو الهدوء ح��ال ثبات العكس.
ويلعب في هذا اإلطار السفراء األجانب في لبنان دورا ً أساسيا ً
ألسباب عدة ،أبرزها انقسام اللبنانيين في ما بينهم وجنوحهم
نحو تبعية صارخة إلى ال��دول الكبرى تجعل من سفيرها في
لبنان مفوضا ً ساميا ً عليهم يتداولون معه خطط تأزم األوضاع
وتهدئتها .بمعنى آخر شهد لبنان حاالت وتوترات أمنية عدة
كانت عبارة عن تنسيق مسبق بين فريق ما وسفير دولة كبرى.
ال ينسى اللبنانيون ت��دخ�لات السفير األم�ي��رك��ي السابق
جيفري فيلتمان الذي كان قد واكب مرحلة اغتيال رئيس الوزراء
السابق رفيق الحريري وما بعده وشهد أس��وأ وأكثر أوضاع
لبنان األمنية تأزماً .في مرحلة فيلتمان تماشت تصريحاته مع
ما يجري ولم يكن يخفي األميركيون رغبتهم حينها بإظهار
الوصاية المباشرة لواشنطن على ال�ب�لاد ،حتى سحبت من
الفرنسيين كل رصيد غربي بنته باريس في هذا البلد في نفوس

اللبنانيينلسنوات.
لطالما كان االهتمام األميركي في لبنان اهتماما ً أمنيا ً نابعا ً
من ظ��روف فرضتها العالقة األميركية «اإلسرائيلية» ،فكانت
التدخالت على ه��ذا األس��اس ت��ارة تحاكي الوجود العسكري
السوري وأخرى تنسق وفق تطور نفوذ حزب الله فيه .واليوم
يتابع األم�ي��رك��ي ع��ن كثب ك��ل المتغيرات المتعلقة بما سبق
بالتوازي مع األح��داث المجاورة للبنان ،لكنه ال يبدو أنه مقبل
على تفجير األوض��اع في لبنان انفجارا ً ق��ادرا ً على أن يقلب
المعادالت أو باألحرى ال يبدو أن األميركي يريد أخذ لبنان إلى
مجهول يشبه الوضع في سورية أو العراق ،يصعب من بعده
الحديث عن إعادة بلورة استقرار من جديد .لهذا السبب يبدو
أن لجما ً ما لتمدد اإلره��اب نحو لبنان قد جرى من قبل جهات
خارجية أجنبية يرجح أنها جهات استخبارية ساعدت الجيش
اللبناني وحزب الله ونسقت معهما في تعقب شبكات اإلرهاب،
فيما استكمل حزب الله قتاله في سورية في شكل متتالٍ  ،حقق
خالله إنجازات وضعت في رصيده يتصرف قريبا ً على ما يبدو
بالداخل.
آتيا ً من اسطنبول زار نائب وزير الخارجية األميركي لشؤون
الطاقة آموس هوشتاين لبنان في وقت سابق من شهر تموز
الجاري ،والتقى خاللها مسؤولين لبنانيين للبحث في مسألة
ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ،ومتابعة المهمة في ما يتعلق
بحقوق لبنان النفطية في مياهه اإلقليمية.
من بين نشاط هوشتاين حينها لقاء رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،ورئيس الحكومة تمام سالم ووزير الطاقة اللبناني أرتور
نظريان ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،الذي كان
وزيرا ًللطاقة في السنوات السابقة .هوشتاين ركز على موضوع
ثروة الغاز في لبنان وأبدى رغبة أميركية واهتمام غير مسبوق
بهذا الملف ،هو ووفده المرافق ،في حضور السفير األميركي

�أطلع �سالم على مجريات االتفاق النووي

فتحعلي :يفتح �آفاق التعاون بين دول و�شعوب المنطقة يازجي :ال نهاب ال�شهادة في ّ
كل زمان ومكان
أطلع السفير اإليراني في لبنان
محمد فتحعلي رئيس الحكومة تمام
س�لام على مجريات االت��ف��اق ال��ذي
تم بين إي��ران ومجموعة السداسية
ال��دول��ي��ة خ�ل�ال لقائهما أم���س في
السراي الحكومية.
وقال فتحعلي بعد اللقاء« :تحدثنا
ف��ي مختلف ال��ت��ط��ورات السياسية
الجارية من حولنا في هذه المنطقة.
وقدمنا إلى دولته شرحا ً مختصرا ً
ح���ول االت���ف���اق ال���ن���ووي ال����ذي ت � ّم
ال��ت��وص��ل إل��ي��ه أخ��ي��را ً وع � ّب��رن��ا عن
أملنا أن يكون لهذا االت��ف��اق اآلف��اق
اإلي��ج��اب��ي��ة الطيبة ع��ل��ى مستوى
المنطقة برمتها ،أكدنا أنّ هذا اإلنجاز
هو برسم ك ّل المنطقة .وكما تعرفون
فإنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
وم��ن��ذ اللحظة األول���ى لتأسيسها
كانت تتمتع برؤية شاملة لمصلحة
المنطقة .وفي هذا اإلطار ،نتمنى أن
تتمكن دول هذه المنطقة وحكوماتها
وشعوبها من خالل تضافر الجهود
وتكثيف المساعي المشتركة أن
تتصدى لمكافحة ومواجهة األخطار
المشتركة وال��ع��دو المشترك الذي
يهدّد دول هذه المنطقة في حاضرها
ومستقبلها ومصيرها».
وأض��اف« :نحن نرى أنّ المنطقة
تواجه اليوم عدوين أساسيين هما
وجهان لعملة واح��دة ،العدو األول
هو التيار التكفيري والعدو الثاني هو
الكيان الصهيوني .وأو ّد أن أؤكد مرة

سالم مجتمعا ً إلى السفير اإليراني في السراي
أخرة أنه من خالل الرؤية والتعاون
والمساعي المشتركة ف��ي إمكاننا
جميعا أن نتصدى كشخص واحد
لك ّل هذه التحديات واألخطار المحدقة
بهذه المنطقة التي نعيش جميعا ً في
ربوعها .نحن على ثقة تامة ب��أنّ
من اآلث��ار اإليجابية والسديدة لهذا
االت��ف��اق ال��ن��ووي فتح آف���اق رحبة
ومؤاتية في المستقبل القريب إن شاء
الله أمام المزيد من التعاون والتآزر
بين دول وشعوب هذه المنطقة».
وك��ان السفير اإلي��ران��ي زار مق ّر
الجامعة اإلسالمية ،حيث استقبله
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حسن

(داالتي ونهرا)

الشلبي ،فجال في أرجائها مطلعا ً
على مشاريعها ،ي��راف��ق��ه الملحق
الثقافي واإلعالمي إيراج إلهي ومدير
مكتب السفير السيد علي شرف
ال��دي��ن ،ف��ي ح��ض��ور األم��ي��ن ال��ع��ام
للجامعة عباس نصر الله ومساعد
رئيس مجلس األم��ن��اء نزيه جمول
ونائب الرئيس للدراسات واألبحاث
أحمد حطيط وعمداء الكليات وكبار
الموظفين ،وج��رى البحث في سبل
تعزيز العالقات التربوية والثقافية
واألكاديمية وتفعيل اتفاقات التعاون
بين الجامعة اإلسالمية والجامعات
اإليرانية.

زايد في اليوم الوطني الم�صري :لرف�ض
التدخالت الخارجية التي تعبث بم�صالح �شعوبنا

السفير المصري متوسطا ً جريج وقزي وبزي

قهوجي ونصري خوري

 عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره في
السراي ،حيث التقى وزير اإلعالم رمزي جريج.
ثم استقبل سالم وزيرة المهجرين أليس شبطيني التي بحثت
تخص الوزارة .ومن زوار السراي
معه شؤونا ً حكومية وملفات
ّ
الدكتور هشام ّ
نشابة.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في
اليرزة ،األوض��اع العامة والمستجدات ،مع أمين عام المجلس
األعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري.
واستقبل قهوجي النائب عاطف مجدالني وجرى البحث في
التطورات الراهنة .ثم التقى السفير القبرصي هومر مافروماتيس
وتناول البحث األوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعالقات
الثنائية بين جيشي البلدين.
وكان قائد الجيش استقبل وفدا ً من رؤساء بلديات قضاء بعبدا،
ض ّم :أنطوان راضي ،إدمون غاريوس ،جان أسمر وبيار بجاني،
وجرى التداول في مجاالت التعاون اإلنمائي والبيئي بين الجيش
وبلديات المنطقة.
 بمناسبة انتهاء مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،تابع
السفير األلماني كريستيان كالغس جولته ال��وداع��ي��ة على
المسؤولين فزار أمس رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في
معراب.

دايفيد هل الذي قلص من حضوره وتصريحاته المتطرفة عكس
ما اعتاد اللبنانيون من سفراء أميركيين سابقين .كونهم اعتادوا
على تعاطٍ توجيهي وإداري علني من قبل السفارة لهم لفترة
غير قليلة.
موضوع إنتاج الغاز والنفط كان أب��رز ما تناوله المسؤول
األميركي هوشتاين مع المسؤولين اللبنانيين ،وكانت هذه
زيارة من بين زيارات قليلة لمسؤول أميركي إلى لبنان منذ فترة.
والالفت كان تزامن الموضوع مع فترة كانت أميركا منشغلة
بالمفاوضات مع طهران وخطط مكافحة اإلرهاب في المنطقة.
وإذا كان من توجيه أميركي أو زيارات استطالع كان ال بد حينها
من زيارات تتعلق بتلك األولويات ،لكن ذلك لم يحصل.
مسؤول لبناني اطلع على المحادثات التي أجريت خالل
زي ��ارة هوشتاين أك��د ل�ـ»ال�ب�ن��اء» أن ال�م�س��ؤول األم�ي��رك��ي أكد
للمسؤولين اللبنانيين أن لبنان ب��ات بالنسبة ألميركا دائرة
اهتمام كبرى تسعى لالستفادة من تعاون محدد في مجال ثروة
الغاز الموجودة التي بلغت قيمة كبيرة تسعى أميركا لكي يكون
لها دور مباشر إن كان لجهة التنقيب أو لجهة الضمانة من أن
«إسرائيل» لن تتعدى على حقوق لبنان.
أميركا التي تعرف االهتمام ال��روس��ي بهذا األم��ر ،يضيف
المصدر ،أك��دت بزيارة هوشتاين أهمية لبنان االستراتيجية
بالنسبة إليها ،تماما ً كما كانت دول خليجية نفطية محميات
أم�ي��رك�ي��ة ت��دخ�ل��ت واش�ن�ط��ن ل�س�ن��وات م��ن أج��ل ح�م��اي��ة أمنها
واستقرارها ،بالتالي فان أحد أبرز أسباب وعوامل االستقرار في
لبنان هو التأسيس لمرحلة مقبلة تجعل منه مركزا ً استراتيجيا ً
للغاز ال يبدو أن أميركا مستعدة للتفريط فيه .وعلى أن االتفاق
النووي اإليراني تم فإنه ربما تصبح األمور أسهل لجهة إرساء
ضمانات الحلفاء والحلفاء المتقابلين في حفظ حقوق لبنان.

تو ّعد مسؤول في
تنظيم إرهابي يقاتل
في سورية حزب
الله والمسيحيّين
في لبنان المؤيدين
للرئيس السوري
بشار األسد بـ«حساب
كبير وعسير» بحسب
تعبيره ،في القريب
العاجل .كما طاولت
تهديداته عددا ً من
السياسيين في
مذاهب أخرى يعتبرها
أقلية وعليها أن تلتحق
باإلرهابيين قبل
فوات األوان .إالّ أنّ
هذا القائد اإلرهابي لم
يفصح عن نوع هذه
التهديدات ومداها.

تر�أ�س الجمعية العامة لأبر�شية نيويورك و�سائر �أميركا ال�شمالية

ن�شاطات

(مديرية التوجيه)

خفايا
خفايا

شدّد السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد على
أنّ العالقات المصرية ـ اللبنانية «انطلقت منذ نشأتها على
أسس فريدة ،وهي التفاعالت الشعبية العميقة ،وهي أقوى
وأكثر مظاهر العالقات ديمومة».
وفي كلمة ألقاها خالل حفل استقبال في دار السكن  -دوحة
الحص ،بمناسبة اليوم الوطني المصري ،لفت زايد إلى أنّ
هذه التفاعالت الشعبية «تميزت منذ بداياتها بأنها شملت ك ّل
الطوائف اللبنانية من دون استثناء فاستضافت مصر أعدادا ً
كبيرة من المفكرين والكتاب والتجار اللبنانيين الذين شاركوا
في النهضة العربية الحديثة التي قادتها مصر ،واستمرت
هذه الخصوصية حتى يومنا هذا بتواجد عشرات الفنانين
اللبنانيين في الحياة الثقافية المصرية ،والمئات من رجال
األعمال اللبنانيين في وطنهم الثاني مصر ،باستثمارات تزيد
على  4مليارات دوالر ،ومرشحة دوما ً للزيادة».
وق���ال« :على ال��رغ��م م��ن ت��ذب��ذب حركة السياحة بين
البلدين صعودا ً وهبوطاً ،إال أنّ طبيعة البلدين والشعبين
تجعل من هذا البعد حاضرا ً دوما ً في العالقات االقتصادية
والشعبية ودوما ً قابالً للزيادة ،هذا فضالً عن سجل ضخم
من المصاهرات والروابط العائلية بين الشعب المصري وك ّل
الطوائف اللبنانية».
ولفت إلى أنّ «الحرص المصري على مصلحة لبنان وأمنه
دفع الرئيس السيسي منذ توليه لمسؤولية الحكم ،وخالل
لقاءاته العديدة بالقيادات والرموز اللبنانية ،إلى إبداء قدر
كبير من عدم االرتياح الستمرار الشغور الرئاسي اللبناني،
وحرص كبير على تجنيب لبنان لمخاطر الصراع اإلقليمي

الجاري ،وحمايته من اإلرهاب والمخاطر الخارجية».
وقال« :فيما نستعيد داللة ثورة  23يوليو ،ونحن نواجه
حربا ً عاتية ،يستخدم فيها اإلرهاب األسود ،وقوى الظالم
الباغية ،من أجل تفتيت المنطقة وإعادة ترتيبها ،ولو على
حساب اإلسالم الحقيقي ،السمح الوسطى ،فإنه علينا أن
نتذكر أنّ الضمانة الحقيقة الستعادة أنفسنا وهويتنا كعرب
هي السعى إلى طرح عربي جديد حداثي مدني ،يرفض
تدخالت األط��راف الدولية واإلقليمية التي تعبث بمصالح
شعوبنا العربية».
وختم زايد مشدّدا ً على أنّ «مصر سوف تواصل رسالتها،
وتحدي اإلره��اب األس��ود ،ونثق في قدرة شعبنا وجيشنا
العظيم ،وسوف تنتصر مصر في هذه المعركة ،ولن تتوقف
رسالتها ودورها الدولي واإلقليمي ،بل نؤكد لكم أنّ هذا الدور
سيتع ّزز أكثر في المستقبل القريب وسيؤكد مجدّدا ً على أنه
الدور الحتمي الستعادة االستقرار والتوزان للعالم العربي».
وكان السفير المصري زار وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق وعرض معه العالقات الثنائية والتطورات.
ور ّدا ً على سؤال حول االتفاق النووي بين إيران والغرب،
أجاب زاي��د« :نحن في مصر لدينا موقف ثابت ،نحن ض ّد
االنتشار النووي وض ّد سباق التسلح في المنطقة ،ومصر
تدعو بشكل دائم إلى إخالء المنطقة من السالح النووي،
وبالتالي أي ترتيبات أو أي اتفاق يؤدي إلى تقليص القدرات
النووية اإليرانية أو اإلسرائيلية مصر تؤيده بقوة وتتبنى هي
قضية إخالء المنطقة من السالح النووي .أما بالنسبة إلى
البرامج النووية السلمية فنحن نشجع عليها».

يازجي متحدثا ً خالل االجتماع
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي اجتماع الجمعية العامة ألبرشية
نيويورك وسائر أميركا الشمالية ،الذي حضره باإلضافة
إلى الوفد الحبري والكهنوتي المرافق ،مطارنة وأساقفة
وكهنة وممثلون عن كافة رعايا األبرشية األنطاكية في
أميركا الشمالية .وقد ألقى البطريرك كلمة ،تحدث فيها عن
واقع األبرشية هناك وعن الوحدة األنطاكية ،تخللها عرض
فيلم عن واقع الدمار في سورية وعن جهود العمل اإلغاثي
في البطريركية وحاجاته.
ثم خاطب البطريرك المشاركين ،قائالً« :أن��ا سعيد
ل��وج��ودي بينكم ،وأنتهز الفرصة ألص��اف��ح ك�لاً منكم
وأنقل إليه محبة األهل في كنيسة أنطاكية الواحدة التي
تم ّد جناحها على ما خلف البحار وترسم صورة أبدية
لشهادتها ليسوع المسيح في ك ّل أصقاع الدنيا .نحن
ال نخاف ألننا نفتخر بكم .أنتم أبرشيتنا وكنيستنا في
أميركا الشمالية وكندا .نحن كنيسة واحدة .وأنتم في قلب
أنطاكية وأنطاكية في قلوبكم .نحن عائلة واحدة وجسد
واحد».
وت��ط��رق إل��ى واق���ع ال��وج��ود المسيحي ف��ي الشرق
واألوضاع اإلقليمية ،فقال»:من هنا من هذا المكان أطلق
صوتي شرقا ً وغربا ً وأقول لكل العالم :دعونا نعيش ،دعوا
شعبنا يعيش وال تجعلوا هذا المشرق حلبة للصراعات.
ما يجري في أرضنا هو إرهاب أعمى لم نعتده».
وتابع« :نحن هنا اليوم لنقول للدنيا إنّ المسيحيين
معجونون بتراب هذا المشرق .المسيحيون هم قطعة
من قلب ديارنا وهي منهم قطعة من قلب .نحن ميقنون
أنّ وجه التاريخ يكتبه المنتصر ولكننا نعرف أنّ زيف
التاريخ يكشفه ّ
حق الناصري يسوع المعلق على صليب
مجده .نحن ال نهاب الشهادة ليسوع المسيح في ك ّل زمان

ومكان ولكننا في الوقت عينه أبناء السالم وعجنة باذر
السالم .لدينا يا إخوة مطارنة وكهنة يقبعون في الخطف
منذ أكثر من سنتين وسط صمت دولي مخز ومعيب وهما
مطرانا حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي .ولدينا كهنة
ورهبان وراهبات وشعب وشهداء ذنبهم الوحيد أنهم
يحملون كينونة مسيحية .لدينا إخوة أجبروا على الهجرة
وآخرون فرضت عليهم الجزية .لدينا أناس يحملون دمهم
على أيديهم وهم يقطنون تحت مرمى الصواريخ التي لم
توفر ال مدرسة وال مدنيا ً وال عسكريا ً في دمشق وفي ك ّل
بقاع سورية .لدينا لبنان يئن تحت جمر حسابات الخارج
ولظى الصراعات وحمى الفراغ الدستوري ونار الخطف
أيضاً».
وختم« :نحن ال نتكلم عن حماية للمسيحيين وكأنّ
المسيحيين هم فئويون ،وكأنهم منعزلون عن غيرهم .نحن
نؤكد ونقول إنّ حماية المسيحيين وغيرهم هي بإحالل
السالم في ربوعهم .حماية هذا المشرق تكون بغرس
الزيتون وتعزيز أسس السالم وال تتم ال بالطائرات وال
بدفق السالح ليقصف مدنيين عزل .حماية الشرق وناسه
تكون بإسكات نار الحروب فيه .حمايته تكون بالنظر
بعين اإلنسانية إلى ك ّل ما يجري ال بعين المصالح».
وكان البطريرك يوحنا العاشر قد التقى قبيل المؤتمر
بمجلس أمناء « IOCCالجمعيات المسيحية األرثوذكسية
الخيرية» .حيث نقل لهم صور حية لما يجري في سورية
وعرض لجهود البطريركية في العمل اإلغاثي ،وذلك من
خالل برامج دائ��رة اإلغاثة البطريركية .كما ت ّم التطرق
إلى أهمية العمل اإلغاثي وضرورة تأمين مصادر تمويله
وتوسيع مجاالته وامتداداته على أرض الواقع من أجل
القيام بخدمة أفضل وسط تزايد الحاجة .كما التقى غبطته
أيضا ً بجمعية المرأة األنطاكية.

كنعان :لن نكون �شهداء ال�سيا�سة
بل �شهود الجمهورية القوية
أوضح أمين س ّر تكتل التغيير واإلصالح النائب ابراهيم
كنعان أننا «من رحم المخاطر ولدنا ،وكالذهب خرجنا من
نار الويالت ولم تقعدنا التجارب».
وخ�لال مشاركته ف��ي اللقاء ال��ذي أقامته الرابطة
السريانية في كنيسة م��ار يعقوب السبتية ،لمناسبة
ال��ش��ه��داء ال��س��ري��ان ،ق��ال كنعان« :ق��د ت��ك��ون األح���داث
والتطورات وضعتنا مرة جديدة عند مفترق الطرق ،بين
أن نكون أو ال نكون ،أن نستمر بحضورنا ودورنا وحقوقنا
الدستورية والميثاقية ،صلة وصل وجسر تالق ونقطة
توازن واستقرار ،أو أن نرضخ ونستسلم فنضعضع ونفرق
ونعامل كجماعة غير مؤ ّثرة ،تقول فال تسمع ،وتطالب فال
يستجاب لها».
وأض��اف «لقد قررنا ،كما عاداتنا في وجه المحن ،أن
نح ّول المستحيل إلى ممكن ،وأن نضيء ،بجهودنا وتالقينا
وتصميمنا على الفعل ،شمع ًة بدل أن نلعن الظالم (إعالن
النيات مع القوات اللبنانية) هل هي واقعي ٌة ام مجرد
أحالم؟ اإلجابة عند كل واحد م ّنا أيها الحضور الكريم».
وأضاف« :قبل مئة عام أرادونا أن نبقى مج ّرد ذكرى،
فنندثر ويُمحى أثرنا بالتجويع والتنكيل وح ّد السيوف،
ظ ّنوا أنهم وضعوا الحجر على قبرنا ،فأثبتنا مرة أخرى
أننا أبناء القيامة ،وبدل أن نجتمع اليوم ،لنقف دقيقة
صمت على رحيلنا ،نرفع الصوت لنثبت أننا جماعة
نجحت بتمسكها بقناعاتها وهويتها ودورها بأن تدحرج
الحجر ،وتنقل شعلة إرادة البقاء من جيل إلى جيل».

وتابع« :في ضوء ما يحصل عندنا ومن حولنا ،قد يسأل
البعض ما العمل إذاً؟ اإلجابة بسيطة ج��داً :أن نستمر
بالعمل ،وأن نبادر وال ننتظر هبوب العواصف أو هدوءها
لنحدد وجهتنا .فكما أنّ صراع األمم ليس لمصلحتنا ،فال
شيء يضمن أن يكون وئامها لمصلحتنا أيضاً .لذلك،
فالمطلوب أن ال نبقى متفرجين ومتل ّقين ،بل أن نبادر في
اتجاه بعضنا البعض بصناعة فكرية لبنانية ،تش ّكل
الدرع الواقية وشبكة األمان على أساس مشروع واضح
المعالم ،قوامه الدستور الذي يؤ ّمن المساواة بالحقوق
والواجبات تحت سقف واحد ،فإما أن نكون شركاء في
جمهورية واحدة غناها التعددية والتن ّوع ،أو ال نكون».
ولفت إلى أنّ «لبنان رسالة في الشرق والعالم ،ولكن
وقبل كل شيء ،عليه أن يوجد كدولة ومؤسسات تقوم
على احترام الميثاق والعقد الذي ارتآه اآلباء المؤسسون
لهذا الكيان ،بأن يكون وطن الحرية والتعددية والشراكة
الفعلية بين ك� ّل مكوناته .من هنا ،وج��ب علينا إع��ادة
المركب إلى وجهته الصحيحة ،بعدما ض ّل على مدى
عقدين ونيف ،فكان الخلل ال��ذي نعيشه ونعاني منه،
فلبنان الرسالة يفقد طعمه ولونه وعلّة وجوده إذا خسر
المسيحيون فيه دورهم وحضورهم من رأس الهرم إلى
أسفله ،لذلك وحتى ال نكون شهداء السياسة وتسوياتها
هذه المرة أيضاً ،قررنا أن نكون شهود الجمهورية القوية
وركنها األساس هو الرئيس القوي في بيئته القادر على
تصويب الشراع ليعود المركب إلى وجهته الصحيحة».

