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حمليات �سيا�سية

هل يكون لبنان هدف الحملة الفرن�سية
على «داع�ش» في �سورية؟
سومر صالح
عام على العمليات العسكرية الواهية التي يقوم بها التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة والتي ب��دأت أول��ى ضرباتها في  19أيلول
 2014ض ّد تنظيم «داع��ش» في سورية وال�ع��راق .اختارت فرنسا
في بدء العمليات العسكرية أن تكون ضرباتها في العراق فقط دونما
سورية ،وتذ ّرعت آن��ذاك ب��أنّ القضاء على التنظيم يساعد الحكومة
السورية ،وه��ي صدقت في ما قالت ،فالعدو األس��اس لفرنسا هو
حكومة دم�ش��ق ول�ي��س «داع���ش» ال��ذي أنتجته مصالح المخابرات
الفرنسية والدولية مع تنظيم «اإلخوان» ،والمطلوب تقوية هذا التنظيم
لمحاربة الحكومة السورية وإضعافها بحيث تكون ذريعة فرنسية
للضغط على واشنطن إلع��ادة سيناريو ال�ع��دوان على سورية ،كما
ك��ان مخططا ً في نهاية العام  2013إب��ان أزم��ة الكيميائي المفتعلة،
لك ّن الواليات المتحدة آنذاك كانت تدرك النوايا الفرنسية في اقتسام
الكعكة السورية في مرحلة ما بعد سقوط الدولة السورية وهذا ما ال
تريده ،لذلك لم تضغط على فرنسا للمشاركة في سورية .الفرنسيون
أدركوا ،بدورهم ،أنّ األزمة السورية باتت مجاالً للصراع األميركي _
الروسي وهو أمر يفوق قدرة فرنسا التي اختارت البقاء تحت العباءة
األميركية في العراق ،بانتظار تغيرات سياسية دولية إلحياء أوهامها
في سورية وبقي موقفها من الح ّل السياسي متشدّدا ً وأحيانا ً مخالفا ً
للموقف األميركي.
ولكن بعد ع��ام على العمليات الجوية األميركية ،ب��دأت فرنسا
االس �ت �ع��داد ل�ض��رب��ات ض�� ّد «داع� ��ش» ف��ي س��وري��ة ،م�ت��ذرع��ة بأزمة
الالجئين ،وهي حجة واهية ،وكان الفتا ً أنّ «فرنسا ستختار بمفردها
األهداف التي ستضربها في سورية» ،وهي عبارة ُتبنى عليها حقيقة
الحملة الفرنسية الواهية ض ّد التنظيم اإلرهابي ،وهنا علينا البحث
في المتغيرات السياسية التي دفعت فرنسا إلى توجيه هذه الضربات
لنتبيّن األهداف الحقيقية من وراء حملتها العسكرية ،ولكن قبل ذلك
علينا وضع الحدث السياسي الفرنسي في سياقه الزمني والذي أتى
ضمن إطارين زمنيين مه ّمين :اإلطار األول هو القرار الروسي الجديد
والمتعلق بدعم سورية الالمحدود في مواجهة اإلرهاب والكالم عن
خطة روسية إلنشاء تحالف دولي حقيقي لمكافحة اإلرهاب في سورية
والذي سيطرح في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة أواخر أيلول
الحالي ،والالفت أيضا ً إعالن السفارة األميركية في األردن عن إمكانية
فرض منطقة عازلة في الجنوب السوري ،متجاوزة مجلس األمن،
بذريعة «التدخل اإلنساني» .أما اإلطار الثاني فهو اقتراب موعد اجتماع
النورماندي لح ّل األزمة األوكرانية والمق ّرر في الثاني من تشرين األول
المقبل .وباالنتقال إلى دوافع الخطوة الفرنسية نجد أنّ مبدأ المقايضة
الدولية لساحات اشتباك مقابل أخرى كان مبدأ متغيرا ً وانتهازيا ً يحكم
ثنائية العالقة بين األطراف الدولية من جهة ،وموسكو من جهة أخرى،
وهذا المتغير يقابله ثابت روسي بعدم قبول هذا المبدأ بالمطلق ،وهو
ما أكده الرئيس الروسي فالديمير بوتين في لقاء مجلس األمن القومي
الروسي بتاريخ  ،2015 /3/25برفض مقايضة الساحة السورية
باألوكرانية ،والحقا ً السورية بالكورية الشهر المنصرم ،إبان التوتر
في شبه الجزيرة الكورية .وفي اإلطار نفسه ،نجد أنّ متغيرا ً روسيا ً
بمكافحة اإلرهاب كان خاضعا ًللتفاهمات الروسية ـ األميركية قد تحول
إلى ثابت في السياسة الروسية تجاه سورية ،وأنّ القرار الروسي هو
القضاء على «داعش» وليس إضعافه في سورية ،بالتزامن مع دعوة
الخارجية الروسية لعقد مؤتمر جنيف .3
الكالم ال��ذي ُيفهم هنا أنّ القيادة الروسية دخلت استراتيجيا ً في
مرحلة إنهاء األزمة السورية ،هذا الثابت الروسي قابله متغير فرنسي
بخلط األوراق في سورية وت��أزي��م المشهد ابتغا ًء أله��داف أخرى،
انطالقا ً من ثابت المقايضة الفرنسي ،إذا تدرك فرنسا جيدا ً أنّ األزمة
السورية بلغت ذروتها وأنّ الح ّل أقرب مما كانت تتوقعه .وفي مقابل
قبول روسيا بوحدة األراض��ي األوكرانية ،وفق اتفاقيات «مينسك»،
سيكون هناك قبول أميركي بالحكومة السورية الشرعية وبوحدة
األراضي السورية وفق بياني «جنيف »1و«جنيف ،»2وبالتالي فإنّ
األوهام الفرنسية بتدمير الدولة السورية تتالشى ،والدرس اإليراني
كان قاسيا ًعلى الفرنسيين فالتع ُّنت الفرنسي قاد إلى خسارة المصالح
الفرنسية في إيران في مقابل ليونة أميركية إلى ح ّد ما ،وكي ال تتك ّرر
نتائج التجربة الفرنسية في أزمة الملف النووي اإليراني في مستقبل
األزم��ة السورية ،كان القرار الفرنسي بإجراء مناورة سياسية في
سورية عبر ض��رب «داع��ش» ،ولكن من دون التنسيق مع التحالف
ال��دول��ي ال ��ذي ت�ش��ارك��ه فرنسا ف��ي ال �ع��راق ،ف��أرس�ل��ت ب��ذل��ك رسالة
مزدوجة إلى ك ّل من الواليات المتحدة وروسيا في آن ،مفادها أنها في
حِ ّل من التفاهمات والتسويات الكبرى المشتركة ما لم تكن جزءا ً منها
أو مستفيدة منها ،بل على العكس ،وببراغماتية مطلقة ،تريد فرنسا أن
تجعل نفسها بيضة القبان بين تحالفين :األول تقوده الواليات المتحدة
في سورية ،والثاني تعتزم روسيا إنشاءه في سورية قريباً ،وبالتالي
تريد فرنسا مساومة روس�ي��ا وال��والي��ات المتحدة للحصول على
امتيازات في الشرق األوسط ،فمن جهة ،تبت ّز األميركي لمشاركته في
تحالفه في سورية وعدم إحراجه أخالقيا ً على غرار التحالف الدولي
لضرب العراق في العام  ،2003وتساوم روسيا بعدم انضمامها إلى
تحالف واشنطن لتحصيل مكاسب .والثابت لدى فرنسا أنّ روسيا
لن تقبل بمبدأ المساومة على الساحة السورية ،فأين مكمن المصالح
الفرنسية إذاً؟
هنا تتجه األنظار نحو الساحة اللبنانية المشتعلة بأزمات الداخل
ّ
محط األطماع
ومخاطر الخارج ،وباعتبار أنّ لبنان الذي كان وال يزال
الفرنسية،سيكونميدانا ًللمساوماتالفرنسية،وهوقاعدةاستعمارية
قديمة لها ولديها فيه تحالفات قوية مع أطراف متناقضة ولها ثقلها
الفرنكوفوني ولديها قوات عاملة ضمن «يونيفيل» في الجنوب اللبناني.
ويعتقد الفرنسيون أنّ ال��روس لن يمانعوا إط�لاق اليد الفرنسية في
لبنان في مقابل تسهيل الح ّل السياسي في سورية وأوكرانيا ،لتبقى
األمور معلقة بعدها بين فرنسا وإيران في رسم التوازنات اللبنانية،
أما الواليات المتحدة ،وخصوصا ً بعد أزمة اغتيال رفيق الحريري ،فقد
وجدت في فرنسا بديالً يضمن مصالح «إسرائيل» األمنية في لبنان،
وخصوصا ً من جهة العالقة مع حزب الله ألنّ االستراتيجية األميركية
القادمة تتجه شرقا ً لتطويق الصين وال ب ّد من قوة دولية تمأل الفراغ
الحاصل ف��ي ال�ش��رق األوس��ط تمنع ال�ق��وة اإلي��ران�ي��ة م��ن التمدّد في
فضائها الحيوي وتشاغل القوة الروسية في الشرق األوسط ،ولكن
قبل ذلك ال بدّ ،أميركياً ،من استغالل االندفاعة الفرنسية جيدا ً من جهة
ضبط االتحاد األوروبي في مواجهة التقارب الروسي ـ األلماني ،بل
وتوتير العالقات األوروبية الروسية بشكل دوري ،وفرنسا لن تمانع
حتماً ،وب��دأت تعمل جد ّيا ً على هذا السيناريو ،وخصوصا ً مع بداية
الحرب على اليمن ،حيث عملت على وراثة الدور السعودي في لبنان
من جهة استقطاب أدواتها في الداخل اللبناني ،وعملت على إضعاف
المملكة بتوريطها في حرب اليمن لمقايضتها بلبنان الحقاً ،على قاعدة
دعم فرنسي المحدود للسعودية في اليمن سياسيا ً وعسكريا ً وتح ُّمل
أعباء أخالقية أمام شعوب أوروبا.
ال يملك المشروع الفرنسي في لبنان أي رؤي��ة استراتيجية أو
جيوبوليتيكية ومآله الفشل ،وهو يستند إلى رؤية استعمارية ضيقة
بشكلها القديم أيقظها الصراع الروسي ـ األميركي وتقاسم الشرق
األوسط المفتت وتغير محور السياسة األميركية شرقاً ،وخصوصا ً
أنّ الورقة المسيحية خرجت من يدي فرنسا ،نتيجة عاملين :األول أنّ
النائب العماد ميشال عون ،الذي يمثل القوة المسيحية األبرز ،ال يثق
بالسياسة الفرنسية بعد تعيين ميشال سليمان رئيسا ً للبنان في عهد
الرئيس ساركوزي ،والثاني هو التفاهم العميق بين عون والمقاومة
اللبنانية على قاعدة التضامن العضوي بين الطرفين وه��و تفاهم
يؤسس لمرحلة لبنان الجديد المستقل ،والمؤكد أيضا ً أنّ فرنسا لم
ّ
تدرك معنى التواجد الروسي في شرق المتوسط وأنّ مرحلة جديدة
في مستقبل الشرق األوسط قد بدأت ،ال مكان فيها للمشاغبات التي
اعتاد فريق  14آذار القيام بها خدمة لمشغليه.
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تعليمات قطر ّ
م�شددة وكلمة ال�س ّر �أطلقت...
فهل تنجح �ساحة ال�شهداء في جلب «دوحة »2؟
 روزانا ر ّمال
بعدما كانت احتجاجات الحراك المدني في لبنان تقتصر
على أيام السبت ،كدعوات كبرى ،باتت ك ّل أيام األسبوع
موعدا ً لتج ّمعات واعتصامات وفي ك ّل يوم نشاط جديد
أو مطلب مختلف ،حتى بات الحراك عبارة عن مجموعة
مطالب مبعثرة ،من دون خطة أو تنسيق ،من دون أن يحقق
المتظاهرون تقدّما ً ملموسا ً حتى الساعة ومن دون اإلعالن
عن ورقة عمل ومنهجية عمل قانوني وخطوات لمفاوضة
السلطات السياسية وعبر منتدبين من قبلهم ومنتدبين من
قبل السلطات ،في مشهد يؤكد أنّ هناك من يطلب فوضى
المطالب وفوضى من أجل الفوضى.
رفع أحد المتظاهرين الفتة تنتقد فساد زعماء لبنانيين،
فكانت كافية الشتعال المشهد فتعارك الشبان بين مناصرين
لزعماء يعرف من رفعها أنها إح��دى وسائل استفزازهم
الناجحة ،بسبب اشتباك سابق وم��ا لبثت الحشود أن
تواترت إلى الساحة حتى جاءت كلمة السر القطرية على
لسان أحد الناشطين« :تقدّموا نحو ساحة النجمة» أيّ نحو
مجلس النواب.
تشير المعلومات إلى استعجال قطري للتصعيد واللعب
بأوراق إقليمية عدة ،ممزوجين بدافع تركي سببه اقتراب
االنتخابات من دون حسم ساحات الضغط وأوراق القوة
التي من الممكن أن تؤثر إيجابا ً على نتيجة االنتخابات
لحزب العدالة والتنمية الذي سبق و ُمني بهزيمة قاسية بعد
ش ّل قدرته على تشكيل حكومة .وبالتالي فإنّ ما جرى في
االنتخابات التركية األخيرة يؤكد فشل سياسات أردوغان
التي لم تستطع أن تحقق نتائج تعود بالفائدة على الداخل

التركي وعلى االقتصاد ،ال بل أسهمت في المزيد من العداوات
وانهيار دراماتيكي لك ّل األحزاب والحركات المنضوية تحت
عباءة العدالة والتنمية من مس ّميات مختلفة لـ«اإلخوان
المسلمين».
يحتاج أردوغ��ان وحلفاؤه القطريون اليوم إلى حضور
أق��وى في المعادلة اإلقليمية المتجهة نحو ح� ّل سياسي
في سورية ،في ظ ّل بقاء الرئيس السوري بشار األسد في
المعادلة ،بقناعة أميركية ردّده��ا جون كيري ،تفيد بعدم
تنحي األسد ونوايا مفاوضته.
استعجال أميركا ّ
الرئاسة اللبنانية إحدى األوراق القوية التي استطاعت
قطر دخ��ول الساحة الداخلية م��ن خاللها ،أيّ الساحة
اللبنانية ،التي جلبت لها ،ومن ورائها تركيا ،ورقة شديدة
األهمية نظرا ً إلى حساسية لبنان ،موقعا ً وظرفا ً وعقدة تض ُّم
قوى المقاومة األبرز وهي حزب الله الذي يمثل حليفا ً أساسيا ً
إليران المنتصرة بملفها األه ّم ،وهو الملف النووي ،وحليف
سورية الذي قدّم نفسه فيها كمشارك في القتال وحامل أه ّم
أوراق المحاور فيها يقع على عاتقه اليوم دعم مرشح واحد
لرئاسة الجمهورية اللبنانية ال يمثل إال انتصارا ً جديدا ً له
ولمحور بر ّمته وهو العماد ميشال عون .فحزب الله المرتاح
للمتغ ّيرات الدولية غير مستعجل للمجيء برئيس يشبه
الرئيس السابق ميشال سليمان ،لجهة االتفاق معه على
أكثر ما يه ّمه وهو موضوع السالح والعودة إلى نقضه فجأة،
وهو يعتبر اليوم أنّ الدماء التي بذلها أبناؤه في سورية لن
يت ّم التهاون فيها بإعادة المشهد إلى ال��وراء وإبقاء لبنان
والرئيس اللبناني لعبة في يد الذين عبثوا بسيادة لبنان
ورئيسه في مرحلة سليمان .
ال��والي��ات المتحدة والسعودية وتركيا وقطر ،ومعها
تصريحات فرنسية ونوايا زيارات دولية إلى لبنان كزيارة

خفايا
خفايا

متوقعة لرئيس فرنسا فرنسوا هوالند ،مسبوقة بزيارة
لرئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون ،كلها دع��ت إلى
أهمية اإلسراع في انتخاب رئيس لبناني .المطلب األميركي
بضرورة اإلسراع يعني ،في الدرجة األولى ،أنّ الدخول إلى
الورقة اللبنانية هو هدف ك ّل القوى اإلقليمية اليوم ،ويبدو
أنّ قطر ،ومن خلفها تركيا ،اتخذت من الشارع أداة للضغط،
أما السعودية فقد اتخذت من الحوار ودعم الحكومة طريقاً.
ك ّل الطرق ت��ؤدّي إلى الطاحون ،لكنّ اللبنانيين الذين
ج ّربوا مسبقا ً انتخابات رئاسية خارج البالد ،يبدو أنّ جزءا ً
منهم يفتح الطريق أمام محاولة قطرية حثيثة لوضع اليد
على الملف الرئاسي بتجنيدها قناتين لبنانيتين لخدمة
مشروع انتفاضة في لبنان.
االنتفاضة هذه تعني الشارع ،والشارع يعني اشتباكات
محتملة وقلقا ً يوميا ً يمكن أن يؤدّي باألمور إلى ما ال ُتحمد
عقباه ،ما سيضغط على ك ّل األح��زاب ،وفي مقدّمهم حزب
الله ،للقبول بمرشح توافقي على غ��رار الرئيس ميشال
سليمان باتفاق ترعاه قطر القادرة على التأثير والضغط
على الحراك وتهدئته وتهدئة مطالبه وك ّم الشاشات وحجبها
وتوجيهها .
القرار بعدم ترك الساحات قد اتخذ من قبل الق ّيمين على
التظاهرة ،وتعليمات قطر المشدّدة وصلت وكلمة الس ّر
أُطلقت بالتصعيد والتسخين .فهل تنجح ساحة الشهداء
في جلب مؤتمر «دوحة  ،»2على غرار «دوحة  »1الذي ولد
نتيجة اشتباكات دموية في الشارع اللبناني ،كخالص
ألزمة  5و  7أيار  2008التي ت ّم افتعالها واستغاللها؟ وهل
بات على لبنان واللبنانيين اعتبار أنّ عليهم تح ّمل مخاطر
دراماتيكية في ك ّل مرة يتجه اللبنانيون فيها إلى انتخاب
رئيس للجمهورية؟

نقل نائب بارز عن
ديبلوماسي أوروبي عمل
سابقا ً في لبنان قوله:
«إنّ النقلة االستراتيجية
الروسية على الساحة
السورية ،فضالً عن
أنها إشارة واضحة
إلى بدء الح ّل الفعلي
لألزمة ،وتصويب
البوصلة باتجاه القضاء
على اإلرهاب ،استنادا ً
إلى مبادرة الرئيس
الروسي فالديمير
بوتين المتفاهَم عليها
مع إيران ،فإنها تشكل
حالً للمأزق األوروبي
المتمثل بتدفق الالجئين
السوريين الذين يصبح
في مقدورهم العودة
إلى أرضهم ومنازلهم
وأعمالهم»...

�سالم ي�ؤكد بعد لقائه بري �أنّ ملف النفايات على نار حامية

قنديل من عين التينة :ال تقتلوا فر�صة خال�ص لبنان
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري
التطورات مع ز ّواره في عين التينة ،حيث
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم الذي قال
بعد اللقاء« :كك ّل لقاء مع دولة الرئيس بري
يجري استعراض عام لألوضاع ،ونتبادل
الكثير من اآلراء حول المستجدات .وإنشاء
الله تصب كلها في اتجاه إيجابي ،وخصوصا ً
أنّ وطننا يم ّر بمجموعة أزم��ات وه��ي في
حاجة إلى متابعة حثيثة .وإنّ التنسيق
القائم الدائم بيني وبين الرئيس بري هو
أح��د العوامل التي تساعدنا على تجاوز
الكثير من هذه األزمات واستيعابها».
ور ّدا ً على س��ؤال ح��ول توقيت انعقاد
ج��ل��س��ات ال��ح��ك��وم��ة ،أج����اب« :الحكومة
ستنعقد ،كما تعلمون سأشارك األسبوع
المقبل بتمثيل لبنان في دورة األمم المتحدة،
وفور عودتي يجب انعقاد مجلس الوزراء».
وعن أج��واء انعقاد جلسة للحكومة قال:
«في الحقيقة هناك الحاجة لتسيير شؤون
ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ،وبالتالي ف��إنّ السلطة
التنفيذية ال تستطيع أن تتوقف أو أن ال
تتابع وتح ّل أو تتصدى لكثير من المشاكل
واالس��ت��ح��ق��اق��ات .ف���ور ع��ودت��ي ك��م��ا قلت
ستكون هناك متابعة».
وعن ترتيب الملفات المطروحة ،أكد سالم
أنّ «ك � ّل الملفات داه��م��ة ،وملف النفايات
هو على نار حامية ،وإنّ الخطة التي أقرها
مجلس ال���وزراء خطة الوزير أك��رم شهيب
تتابع وتتقدم فصوالً ،ونأمل أن يكون هناك
حلول قريبة على األقل تسحب فتيل النفايات
من الواقع المأزوم».
وعما إذا كان الرئيس بري قد ح ّمله رسالة
معينة إل��ى األم��م المتحدة ،أج��اب« :ليس
هناك رسائل محدّدة ،ولكن هناك بالطبع
موقف لبنان الذي نحرص جميعا ً أن يكون
على أحسن تمثيل وفي ك ّل االتجاهات ومع
ك ّل دول العالم التي تبدي في ك ّل مناسبة
رغبتها لدعم لبنان واستقراره ،وبالتالي

بري مجتمعا ً إلى سالم في عين التينة
نسعى معها أيضا ً إلى تجسيد هذا الدعم
بشكل فعال ومنتج وأنتم تعلمون أنّ أبرز
استحقاق عندنا هو موضوع انتخاب رئيس
جديد للجمهورية».
وكان بري التقى النائب السابق ناصر
قنديل الذي قال بعد اللقاء« :تعيش المنطقة
تحوالت متسارعة وكبيرة أبرزها ما يجري
في المسجد األقصى وما تع ّد له إسرائيل
التي لم تستسلم للمتغيرات الناتجة ما
بعد تفاهم النووي مع إيران .واالنتخابات
التركية وراء األبواب والواضح أنّ حكومة
حزب العدالة والتنمية لن يكون لها الحظ
في قيادة تركية للمرحلة القادمة ومواصلة
حالة التصعيد والتخريب التي أدارتها في
المنطقة».
وأض���اف« :إذا ً لبنان يجب أن يستع ّد
للتسخين ،وف��ي مواجهة ه��ذا التسخين
يجب أن يكون هناك العقل البارد القادر
ع��ل��ى تلقف م��ط��ال��ب ال��ن��اس وتطلعاتهم

...ومستقبالً قنديل
والقادر على صياغتها في السياسة ،وفي
السياسة طاولة الحوار وعلى رأسها دولة
الرئيس ب��ري .وم��ن يتطلع إل��ى مستقبل
لبنان اآلن يتطلع إلى حماية وتحصين هذا
الدور التاريخي الذي يتح ّمل أوزاره الرئيس
ب��ري في ه��ذه المرحلة ،وبالتالي نتوجه
إلى ك ّل أطراف اللبنانبة المعنيين بالحراك
وب��ال��ح��وار ف��ي آن واح��د ون��ق��ول ال تقتلوا
فرصة أن يكون للبنان إمكانية خالص
تستفيد من المتغيرات اإلقليمية والدولية
وتمنح اللبنانيين األمل بإعادة بناء دولة
تليق بهم بقانون انتخابات يعتمد النسبية
وباالتجاه نحو إرساء قواعد دولة مدنية،
دولة مؤسسات وقانون هذه فرصة متاحة
لكنها تحتاج إلى أن تكون عقولنا باردة بقدر
ما هي قلوبنا حارة».
كما التقى ب��ري وزي��ر الصحة وائ��ل أبو
فاعور ،في حضور وزي��ر المال علي حسن
خليل ،وجرى عرض آلخر المستجدات.

كما التقى نائب األم��ي��ن ال��ع��ام للجبهة
الديمقراطية فهد سليمان ووف��دا ً من قيادة
الجبهة ،في حضور عضو المكتب السياسي
لحركة «أمل» محمد جباوي.
وق��ال سليمان بعد ال��زي��ارة« :األقصى
وال��ق��دس كانا ف��ي قلب المحادثات التي
ك��ان ال��ش��رف ل��وف��د الجبهة الديمقراطية
أن يجريها مع دول��ة الرئيس ب��ري .وكان
هناك اتفاق على ض��رورة بذل ك ّل الجهود
على المستوى العربي واإلسالمي والدولي
واالت��ح��ادات والمؤسسات كافة للضغط
على الكيان الصهيوني ليوقف عدوانه على
أهلنا وقدسنا وأقصانا .والدفاع عن األقصى
هو مه ّمة الفلسطينيين ال ريب ،لكنه أيضا ً
هو مهمة مطروحة على العرب والمسلمين
والمؤسسات الدولية وكافة القوى الحرة
المحبة للسالم».
وزار عين التينة ،وفد من حراك األساتذة
المتعاقدين الثانويين ،وتحدث باسمهم

حمزة منصور ق��ائ�لاً« :طرحنا أم��ام دولة
الرئيس بري مطالبنا المحقة وهي :حماية
المتعاقدين بمباراة عادلة ،ووقف التعاقد أو
السماح بالتعاقد بما ال يض ّر بساعات وعقود
المتعاقدين ،والدخول إلى مالك التعليم عبر
ح ّل سليم بين الوزارة والمتعاقدين .وفعالً،
كان هناك تجاوب كبير من دول��ة الرئيس
وأخذ على عاتقه التواصل مع وزير التربية
لمعالجة هاتين النقطتين».
ومن زوار عين التينة :المفتي الجعفري
الممتاز الشيخ أحمد قبالن.
من جهة أخ��رى ،أبرق الرئيس بري إلى
حاكم دب��ي ون��ائ��ب رئيس دول��ة اإلم���ارات
العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم معزيا ً بوفاة نجله الشيخ زايد.
كما بعث ببرقية مماثلة إلى رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان ،وبرقية
أخرى إلى رئيس المجلس الوطني االتحادي
عبد العزيز عبدالله الغرير.

الراعي يختتم زيارته لمنطقة جزين :التخاذ موقف تاريخي ينقذ البالد
رأى البطريرك ال��م��ارون��ي الكاردينال
بشارة الراعي «أنّ الخالفات أوصلتنا إلى
ما نحن عليه اليوم ،من عدم وجود رئيس
للجمهورية وتعطيل للمجلس النيابي
والحكومة واإلغ��راق في النفايات ،عدا عن
الفقر وال��ه��ج��رة» ،داع��ي�ا ً المسؤولين إلى
«ات��خ��اذ موقف تاريخي إلنقاذ البلد ،ألنّ
الجمهورية تبقى ف��وق ك� ّل اعتبار ،كذلك
الكيان اللبناني».
وقد بدأ البطريرك الراعي أول من أمس
السبت زي��ارة إل��ى ب��ل��دات منطقة جزين،
استهلها بزيارة بلدة الرميلة ،يرافقه النائب
البطريركي العام المطران بولس صياح،
القيم البطريركي المونسنيور جوزيف
ال��ب��واري ،أمين س��ر البطريرك األب إيلي
خوري ومدير مكتب اإلعالم وليد غياض.
ولفت الراعي إلى «أنّ الخالفات أوصلتنا
إل��ى ما نحن عليه ال��ي��وم ،من ع��دم وجود
رئ��ي��س للجمهورية وتعطيل للمجلس
النيابي والحكومة واإلغراق في النفايات،
عدا عن الفقر والهجرة».
ثم زار الراعي بلدة قيتولي ،حيث استقبله
النائب زياد أسود ،فتوجه لمباركة كنيسة
مار جرجس ،ثم زار كنيسة مار شربل في
حيداب.
المحطة الرابعة في جولة الراعي إلى
جزين كانت في صيدون ،وأكد الراعي
«خطورة المرحلة التي يم ّر بها لبنان،
داع��ي��ا ً ال��م��س��ؤول��ي��ن إل���ى «ات��خ��اذ موقف
تاريخي إلنقاذ البلد ،ألنّ الجمهورية تبقى
فوق ك ّل اعتبار ،كذلك الكيان اللبناني».
بعدها ،توجه الراعي إلى بلدة ريمات،
وبعد أن هنأ الراعي أبناء الرعية بعيد مار
تقال ،قال« :لقد مرت المنطقة بظروف صعبة
ونعيش نتائجها اليوم ،لكن علينا أن نتحد
ونتعاون لتذليل الصعوبات مع أصحاب
اإلرادات الطيبة ،فما من خوف على لبنان
بوجود شعب محب وطيب».
وتابع الراعي أمس جولته فزار بلدتي
ح��ي��ط��ورا وزح��ل��ت��ي .واس��ت��وق��ف موكب
البطريرك الماروني ،حشد من أهالي بلدة
ج��ب��اع ـ عين ب��وس��وار ال��ذي��ن طلبوا منه

الراعي متحدثا ً خالل وضع حجر األساس لمشروع مار الياس السكني في الرميلة
منحهم البركة ،فكانت وقفة له عند مدخل
البلدة التي رفعت عليها اليافطات المرحبة
بزيارته وصور له ،حيث كان في استقباله
النائب هاني قبيسي ممثالً رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،وفد قيادي من حركة أمل
ووفد قيادي من حزب الله ،رؤساء بلديات ،
مخاتير ،رجال دين مسلمين وأهالي البلدة
والجوار.
ثم انتقل الراعي إلى بلدة صربا ،وبعد
ال��ق��داس ال���ذي ت��رأس��ه ف��ي كنيسة سيدة
االن��ت��ق��ال ،التقى أب��ن��اء ال��ب��ل��دة ف��ي قاعة
الكنيسة في حضور النائب هاني قبيسي،
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رع��د ،قائد ال��درك جوزيف الحلو ،محافظ
الجنوب محمود ال��م��ول��ى ،رئ��ي��س اتحاد
ب��ل��دي��ات إقليم ال��ت��ف��اح ورؤس���اء بلديات
ومخاتير وشخصيات سياسية اجتماعية.
وألقى رع��د كلمة ق��ال فيها« :تحية من

القلب عابقة باإليمان والمحبة والشركة،
نحن هنا في ب�لاد التين وال��زي��ت��ون ،بالد
الثمر ال��ذي يوفر لنا طاقة وح�لاوة وقدرة
على االستمرار للبقاء .نحن متصالحون
يتجسد
مع ذواتنا ومع ربنا وأنفسنا ،هنا
ّ
العيش الواحد والعيش المشترك ،ليس
بيننا م��ن خ��ص��وم��ات ون���زاع���ات ،فنحن
منفتحون على بعضنا البعض ،نتشارك
األفراح واالتراح ،نقدم التضحيات لكي نبقى
قدوة في العطاء واإليمان ،قد يحلو للبعض
تسميتنا باألطراف ،ولكن ك ّل هذه الوجوه
هي عيون وقلوب ال يمكن أن يكون هناك
رأس من دونها .طموحنا أن نبني الوطن
الذي يعكس صورة هذا المجتمع الموحد
بك ّل أبنائه ،ونحرص على ترجمة ك ّل القيم
التي ج��اءت بها األدي��ان السماوية والتي
التقت جميعها على مركزية دور اإلنسان».
وتوجه إل��ى الراعي قائالً« :س��رورن��ا ال

يوصف بحضورك يا صاحب الغبطة ،أنت
المقيم والساكن في قلب ك ّل واحد منا ،لذلك
ال يمكن أن تحسب نفسك زائراً».
ور ّد الراعي مثنيا ً «على نموذج التعايش
الذي يتميز به لبنان والذي تجلى في هذه

المنطقة» .وق��ال« :لقد نسي اللبنانيون
ك � ّل جراحاتهم وقلبوا صفحة ليعيشوا
مع بعضهم البعض 1400 .سنة عشناها
سويا ً وبنينا خاللها الحضارة معاً ،إنها
ثقافتنا وعلينا مساعدة أجيالنا الجديدة
على التعرف الى هذه الحضارة ،فلنتطلع
إل��ى اآلخ���ر المختلف عنا على أن��ه قيمة
مضافة علينا أن نعيش معها».
وفي طريقه إلى بلدة طنبوريت ،استوقف
موكبه حشد من أهالي بلدتي جل العرب
وعنقون ،يتقدمهم رئيس البلدية والمختار،
ورفعوا اليافطات المرحبة وقدموا باقات
ورد.
ول��دى وصوله إل��ى طنبوريت ،ك��ان له
استقبال شعبي الفت .وبعد رفعه الصالة
ف��ي كنيسة م��ار ع��ب��دا ،توجه إل��ى ساحة
الكنيسة حيث ألقيت كلمات مرحبة ،في
حضور النائب علي عسيران ممثالً رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب���ري ،إم���ام مسجد
ع��ن��ق��ون ال��ش��ي��خ ج��ه��اد ف���رح���ات ،حسن
محيبسي ،مسؤول شعبة ح��زب الله في
عنقون الدكتور أحمد موسى ،مدير المركز
الكاثوليكي لإلعالم عبدو أبو كسم ،رئيس
البلدية والمخاتير وفاعليات.
واخ��ت��ت��م ال��ب��ط��ري��رك ال���راع���ي جولته
الجزينية ،فكانت المحطة األخيرة في درب
السيم حيث كان له استقبال شعبي عند
مدخل البلدة ،وس��ار ال��راع��ي إل��ى كنيسة
سيدة البشارة ،حيث رفع الصلوات.

يازجي :باقون في �أر�ضنا رغم ال�شدائد
ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي عظة
قداس األحد في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير في جرمانا ،بمشاركة األسقفين موسى
الخوري وأفرام معلولي ولفيف اآلباء والكهنة والشمامسة.
وألقى عظة بعد القداس أكد فيها «البقاء في األرض رغم الشدة التي لم توفر أحداً» ،مشدّدا ً
في الوقت عينه على ضرورة «وقف نزيف الدم في سورية».
كما تناول البطريرك في العظة معاني الصليب كتعبير عن المحبة تجاه اإلنسان اآلخر.
واختتم القداس ،بالصالة من أجل السالم في سورية وفي الشرق األوسط ومن أجل
الشهداء والمخطوفين والمهجرين الذين يدفعون ضريبة قاسية لما يحصل.

