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خفايا
خفايا

هل ت�ستثمر رو�سيا تراجع النفوذ ال�سعودي في لبنان؟

�سوخوي في ال�سماء ال�سورية:
غربلة الحلول ال�سيا�سية وفر�ض المقا�سات

 روزانا ر ّمال

*

د .محمد بكر

على وقع سي ٍل من االمتعاض والقلق والترحيب «بتحفظ» والتحذير
األميركي ،باشرت المقاتالت الروسية سوخوي عملياتها العسكرية
ض�� ّد التنظيمات المتطرفة في سورية لترسم بذلك مرحلة جديدة
وت��ط��ورا ً لوجستيا ً مهما ً في المشهد ال��س��وري ،وج��دت فيه الدولة
السورية عامالً رئيسا ً في تغيير سير المعركة على األرض ،بالتالزم
م��ع اإلع�ل�ان ال��روس��ي ع��ن أنّ ال��غ��ارات تسند تقدم وح���دات الجيش
��ؤس��س بالمعنى
ال��س��وري باتجاه م��واق��ع «داع���ش» وأخ��وات��ه��ا ،م��ا ي ّ
العسكري إل��ى صياغة قيمة مضافة ليوميات ال��م��ي��دان السوري
تتسارع فيها وتيرة العمليات العسكرية على مستوى السرعة والدقة
واإلنجاز ،ضاربة عرض الحائط ك ّل التحذيرات األميركية التي جاءت
على لسان كيري لجهة التحذير من ضرب واستهداف فصائل خارج
إطار تنظيم «داعش» ،ولتسقط ك ّل هذه المحاذير أمام مالمح وطبيعة
األه��داف ووجهة المقاتالت التي رسم مساراتها بوتين قبل أن تبدأ
العمليات العسكرية أص�لاً عندما س��اوى بين «داع���ش» وم��ا ُيس ّمى
المجموعات المسلحة المعتدلة ،بدوره فرمل الفروف كل «الزعيق»
والصراخ وعواجل اإلعالم الغربي لجهة عملها على تشويه المهمة
الروسية والتركيز على أنّ الحصاد الروسي هو في إطار استهداف
المدنيين ،بالقول« :ال تسمعوا للبنتاغون ،ف��وزارة الدفاع الروسية
قالت ك ّل شيء».
فكيف يمكن قراءة جديد للميدان السوري؟ وما هي األبعاد المتقدّمة
ّ
للتدخل الروسي في ما يتعلق بالمسارات النهائية لألزمة السورية؟
في أيلول الماضي وخالل كلمة له بمناسبة هجمات  11أيلول ،أكد
الرئيس أوباما استعداد بالده لالنخراط في تسوية األزمة السورية
إذا ما انض ّم خصومه (وف��ي مقدمتهم روسيا بالطبع) إل��ى تحالف
واشنطن الستيني ،وهو ما وصلت فحواه ومدلوالته إلى الروسي
ويؤسس
ال���ذي ش��رع ف��ي تحضير م��ا ال يس ّر ال��رغ��ب��ات األميركية
ّ
لنهج بمنزلة الن ّد الحقيقي للتحالف األميركي ،و ُيفرغ
في حيثياته
ٍ
اإلج����راءات األميركية م��ن مضمونها ومفاعيلها ،وي��ح��رق الورقة
اإلرهابية القاعدية واالستثمار األميركي فيها ،وم��ن هنا نفهم ما
أعلنته الخارجية الروسية بأنه ال خطط روسية لالنضمام إلى تحالف
واشنطن ،رغم ما أعلنه بوتين لجهة أنّ موسكو وواشنطن اتفقتا على
وضع آلية طارئة للتنسيق العسكري بينهما لمكافحة اإلرهاب.
في نظرة تحليلية للغايات المتقدّمة للتدخل الروسي في الميدان
السوري والشروع الفاعل في مكافحة اإلره��اب يمكن الحديث عن
جملة من األه��داف والنقاط التي تسعى موسكو إل��ى حصادها من
بوابة مكافحة هذا اإلرهاب والتي تتجاوز القلق الروسي من وصول
التطرف إلى أراضيها:
 ما يشكله التحالف الروسي الجديد وتحت مظلة القانون الدوليواألم��م المتحدة من خطوة استراتيجية ُتمسك فيها موسكو بزمام
الموجه األوحد والمحدّد لماهية ومعايير
المبادرة وتتر ّبع على عرش
ّ
وش��روط مكافحة اإلره���اب ،وتاليا ً ما يحدثه ه��ذا المشهد الصادم
لواشنطن من «تجميد» للدماء في العروق األميركية يغدو معها الع ّم
أي محاولة لعرقلتها
س��ام مكتوف األي���دي حيال خطوة ي��درك أنّ ّ
سيفجر بالضرورة تبعات ونتائج كارثية.
واالصطدام بمساراتها
ّ
 تصدّر الروسي كقطب دولي لمنظومة فاعلة في مكافحة اإلرهابعلى مستوى المنطقة سينسحب عليه بالضرورة فرض جملة من
المقاسات والمحدّدات لطبيعة الح ّل السياسي في سورية ،ويضع
ك ّل الحلول السياسية المفصلة وفق المقاسات األميركية في الغربال
الروسي لتأطير عناوينها الفضفاضة السابقة ،في مسلسل أميركي
طويل ال يزال فيه البحث جاريا ً عن (خيار ثالث بين «داعش» والنظام
السوري يرضي الحلفاء وال سيما السعوديين) ،بحسب ما أعلنه جيم
لوب مدير مكتب الخدمات الصحافية الدولية في واشنطن.
 ما سيؤ ّمنه الحقا ً نجاح المهمة الروسية في سورية تحت مس ّمىمكافحة اإلرهاب من تجربة فاعلة يمكن تطبيقها في جبهات وساحات
أخرى ال سيما العراق ،هذه الجزئية التي تبعث أيضا ً برسائل واضحة
المدلوالت ألط��راف التحالف السعودي في اليمن ،وتاليا ً صياغة
الحلول السياسية في المنطقة وفق المنظور الروسي ،ومن هنا جاء
اإلعالن الروسي عن استعداده لمحاربة «داعش» في العراق ،بالتزامن
مع اإلحباط الذي أبداه رئيس الوزراء حيدر العبادي من أداء تحالف
بأي عمليات روسية في الجغرافية العراقية ،وفي
واشنطن والترحيب ّ
السياق ذاته نفهم اإلعالن الحوثي عن دور روسي ها ّم وداعم للح ّل
السياسي في اليمن.
ما بات مؤكدا ً أنّ الغربال الروسي في ذروة اهتزازاته تسرح فيه
طائرات السوخوي باقتدار وتحلق كالنسور الجارحة التي تمضي
في تحليقها لتكون اليد العليا والطولى في رسم مشاهد نوعية ،لجهة
غربلة االستراتيجيات والتحالفات وااللتفافات والطروحات األميركية
وفرض مالمح الحلول السياسية ،يقف فيها األميركي متف ّرجا ً على ما
بدأ يحترق من أوراقه وأدواته بالنار الروسية ،وال يحرك ساكنا ً حيال
ما تحصده اآللة الروسية الحمراء من بيادر سياسية نوعية أطاحت
حسابات الحقل األميركي فال يجد اللسان األميركي في حضرتها إال
تكرار مفردات التحذير والتحفظ.
* كاتب فلسطيني مقيم في سورية

ن�شاطات

البابا مستقبالً ابراهيم في الفاتيكان
 استقبل البابا فرنسيس األول في الفاتيكان ،السبت ،المدير
العام لألمن العام ال��ل��واء عباس ابراهيم يرافقه وف��د من ضباط
المديرية ،وتلت االستقبال خلوة بين الحبر األعظم واللواء ابراهيم
استمرت عشر دقائق «تركز البحث فيها على تطورات المنطقة بعامة
والوضع المسيحي ،وخصوصا ً في ضوء التحديات األخيرة ،وأظهر
البابا اهتماما ً بالوضع اللبناني والمسيحي ،وال سيما ما يتعلق
برئاسة الجمهورية» ،بحسب بيان صدر عن مكتب شؤون اإلعالم في
المديرية العامة لألمن العام.
وقدم اللواء ابراهيم إلى البابا فرنسيس هدية هي عبارة عن أيقونة
تعود إلى القرن الثامن عشر.
ً
 التقى تيمور وليد جنبالط في قصر المختارة ،وفودا عدة ،في
حضور الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائب إيلي عون،
وجرى عرض لمواضيع متصلة باحتياجات القرى والبلدات على
الصعد اإلنمائية والحياتية والخدماتية ،وتقدمها رجال دين وفاعليات
وشخصيات ومجالس بلدية واختيارية .ومن أبرزها وفد من بلدة
بطمة الشوف شكر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
«على المساهمة في البناء الجديد لوقف المجلس» ،مؤكدا ً «الوقوف
إلى جانب تيمور في مسيرته» .كما عرض الوفد مشكلة انقطاع المياه
عن البلدة وكيفية إيجاد الحلول الالزمة.

إنّ الحديث عن الدخول في اتفاقيات كبرى تدخل المنطقة
مرحلة من المعاهدات الدولية المفصلية كـ»سايكس ـ ـ ـ بيكو»
سياسي جديد ،أح��د أب��رز أوج��ه المتغيرات التي تتقدم نحو
المنطقة منذ العام  ،2011عندما برزت أحداث «الربيع العربي»،
كنقطة ت��ح�� ّول فيها ،بين مجتمع يتوق إل��ى التغيير وأنظمة
سياسية محكومة بظروف ومعطيات أبعدت عنه أي أمل في
تحديد مصيره ،ألسباب أبعد من أن يتح ّكم بها.
وعلى ال��رغ��م مما شهدته المنطقة م��ن ت��ده��ور أمني كبير
ومخاطر تقسيم وفتنة طائفية ال ت��زال تلوح في األف��ق جراء
ث���ورات التغيير ،إال أنها ،بال ش��ك ،أدت إل��ى تحول كبير في
السياسة الدولية وخلطت األوراق وبالتالي النفوذ واستطاعت
نقض مفاهيم سادت لعقود طويلة منذ انتهاء الحرب العالمية
الثانية التي أفرزت شكالً ثابتا ً للنظام العالمي ك ّرس الواليات
المتحدة األميركية زعيمة في هذا العالم موظفة نفوذها ،خدمة
لظهور الكيان الصهيوني.
جاء «الربيع العربي» فقلب التوازنات عكس ال ُمشتهى من
إمكانية مساهمته في تفتيت المجتمعات العربية وتقسيمها
وف�� ّك التحالف المفترض بين إي���ران وس��وري��ة وح��زب الله،
وصوالً إلى اضمحالل القوى الفلسطينية المقاومة ،كتحصيل
حاصل ،مع إمكانية سيطرة األميركيين على ك ّل المتغيرات
المتوقعة في البلدان التي خاضت التجربة الشعبية الجديدة،
فكانت المفاجأة عجز واشنطن عن إحكام سيطرتها فعليا ً على
المشهد ،على الرغم من قدرتها على التحكم بحركة المجموعات
اإلرهابية المسلحة من خالل تمويلها وتسهيل مهماتها الموكلة
إليها استخبارياً.

الحظت واشنطن أنّ زمام األمور أفلت من يدها في مواطن
ع��دة ،وأدرك��ت أنّ سيطرتها المطلقة على المشهد الدولي قد
انتهت صالحيتها وذل��ك بعد فشلها في زعزعة حلف إيران
ـ ـ سورية ـ ـ ـ حزب الله ،وبالتالي لم تنته حكاية محور أسمته
أميركا يوما ً «محور الشر» أو «الهالل الشيعي».
فرض «الربيع العربي» متغيّرات أساسية ّ
تكشفت إيجابيتها
على النفوذ الروسي في المنطقة ،وقد كان فرصة هامة إلعادة
توزيع األدوار فيه وإعادة تقسيمه ،بدالً من محورية واشنطن،
فتصدّرت موسكو مشهد الشرق األوسط الجديد الذي فرض
روسيا على المنطقة كالعب أساسي إلح�لال السالم فيها،
كاشفا ً ع��ج��زا ً أميركيا ً ع��ن المضي ق��دم��ا ً بخيارات سياسية
وعسكرية من دون التنسيق مع روسيا .وقد أكدت االجتماعات
الثنائية التنسيقية والعمل الدؤوب بين الخارجيتين األميركية
والروسية على م��دار أكثر من  3سنوات متتالية ،وه��ذا ما لم
يكن موجودا ً في السنوات الماضية ،وخصوصا ً بعد سقوط
االتحاد السوفياتي ووقوع العالم في القبضة األميركية.
اقتنع األميركيون اليوم بأنّ المواجهة مع حلفاء روسيا هي
مواجهة مباشرة مع روسيا ،على الرغم من محاوالت واشنطن
لجم روسيا بتحريك معارضة رافضة لسياسة بوتين ،إضافة
إل��ى تفعيل «األزم���ة األوك��ران��ي��ة» التي ك��اد يكون النجاح فيها
مدخالً إلى المحافظة على النفوذ األميركي في المنطقة ،ما
يقطع على روسيا طريق توسيع م��دى اهتماماتها ،ففشلت
واشنطن وذهبت إلى التفاوض مع موسكو على ح ّل سياسي
فتح الطريق أمام األخيرة للدخول المريح إلى سورية ،النافذة
األخيرة لها على المتوسط.
تدخل روسيا اليوم الحرب في سورية لتغيير مجراها وليس
إلحداث خرق يم ّكنها من فرض شروط تجعلها طرفا ً أساسيا ً
على طاولة المفاوضات ،ألنها حاضرة أصالً ،كشريك اقتنع

األميركي بوجوب التعاون معه ،وبالتالي فإنّ التغيير الروسي
المنشود ،على ما يبدو ،هو تصدُّر المشهد السياسي واألمني
في سورية من أجل ضمان ما تخشاه وهو عدم تمدّد اإلرهاب
إليها وهو ما جعلها تدخل في حرب معه أسمتها استباقية.
الدخول إل��ى سورية من أج��ل تغيير مجرى الحرب يعني
مروحة أوسع لنفوذ يمكن استثماره لتثبيت األقدام الروسية
لحماية هذا االنتصار الذي تبتغيه ألطول وقت ممكن من دون
أن تترك عوامل القلق من تدهوره حاضرة .وعليه ُيعتبر لبنان
خاصرة سورية ،حيث حزب الله الذي يشكل العبا ً بارزا ً على
الساحة األمنية السورية في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب وهو
واحد من امتدادات هذا المتغير ،وبالتالي فإنّ التنسيق الروسي
معه سينسحب تحوالت سياسية ال محالة ليبقى السؤال :هل
يمكن أن يشهد لبنان تقدّما ً جديا ً للنفوذ الروسي فيه حيث ال
يشكل التأثير الروسي الداخلي اليوم ما يذكر بحضور موسكو
في أروقته السياسية الداخلية؟ هل ستترجم روسيا من خالل
هذا التواجد في سورية نيات للتدخل في لبنان ،بما يتناسب مع
تطلعاتها في شأنه؟
وحده النفوذ السعودي في لبنان اليوم على موعد مع اهتزاز
حقيقي ،ببقاء الرئيس السوري بشار األسد رئيسا ً وبالتدخل
الروسي في سورية ،وبما أنها تتقاسم وواشنطن ح ّل الملفات
ّ
تتكشف أم��ام موسكو فرصة جدية
الساخنة في المنطقة،
الستثمارها في لبنان بضعف النفوذ السعودي بعد فشل
رهاناته في سورية وتض ُّرره من االتفاق الغربي مع طهران.
فهل تمتد مظلّة الحلول األميركية ـ ـ ـ الروسية نحو لبنان فيدخل
رسميا ً عصر النفوذ الروسي في المنطقة؟
هل ستستثمر موسكو عجز الرياض عن الحسم في لبنان
وتعتبره مدخالً لتلعب دورا ًأساسيا ًفي الداخل اللبناني ،كبديل
فرضته التوازنات الجديدة؟

أشار ديبلوماسي
عربي أمام بعض
الخلّص من زواره
اللبنانيّين إلى أنّ
المسؤولين الروس
كانوا صريحين
جدا ً مع ك ّل ز ّوارهم
الخليجيين على مدى
السنوات الخمس
الماضية ،حيث حاول
الز ّوار تقديم ك ّل
أنواع اإلغراءات لكي
تتخلى روسيا عن
سورية ،لكن الجواب
الروسي كان دائما ً
شديد الوضوح« :إنّ
ك ّل أموال الخليج
وثرواته ال تساوي
نقطة أمام مصالحنا
االستراتيجية في
سورية».

لحود وقهوجي يع ّزيان ب�ضحايا منى

�سالم يعر�ض التطورات مع خليل و�أبو فاعور

ميقاتي :ال خيار �سوى الحوار

أع��رب الرئيس العماد إميل لحود عن أسفه وحزنه
الشديدين لدى تبلغه «نبأ وفاة السفير السابق للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان الصديق الدكتور غضنفر ركن
أبادي شهيدا ً في منى» .وقال في بيان« :عادت بي الذاكرة
إلى التزام هذا الرجل قضايا لبنان المحقة ونصرته في وجه
االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة عليه ،كما استحضرت
دماثة خلقه وواسع ثقافته القانونية ورجاحة فكره».
وأضاف« :عظم الله أجره ومشاعر التضامن اإلنساني
م��ع الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة واإلم���ام المرشد
وال��رئ��اس��ة والشعب اإلي��ران��ي العظيم وعائلة السفير
الشهيد ،أسكنه الله فسيح جنانه».

من جهة أخرى« ،أبرق قائد الجيش العماد جان قهوجي
إلى رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسن روحاني
معزيا ً بضحايا فاجعة منى األليمة التي قضى على إثرها
عدد كبير من الحجاج اإليرانيين» ،بحسب بيان وزعته
السفارة اإليرانية في بيروت.
كما وجه قائد الجيش برقيات تعزية إلى كل من العاهل
السعودي سلمان بن عبد العزيز والسفير السعودي علي
عواض عسيري ،الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وسفير مصر محمد بدر الدين زايد ،الرئيس اإليراني الشيخ
حسن روحاني والسفير اإليراني محمد فتحعلي ،معربا ً
عن أسفه للحادث الذي حصل في منى.

حمل تيار الم�ستقبل م�س�ؤولية تعطيل الم�ؤ�س�سات
ّ

سالم مستقبالً خليل في السراي
عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره
في السراي الحكومية ،حيث استقبل الرئيس نجيب ميقاتي
الذي بحث معه المشاريع المتعلقة بطرابلس ،في حضور
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس.
وقال ميقاتي بعد اللقاء« :كانت مناسبة لتقديم التهنئة
له بمناسبة عيد األضحى ،الذي صادف مع وجوده خارج
لبنان ،كما هنأته بالسالمة إثر عودته من اجتماعات االمم
المتحدة في نيويورك ،وأطلعني على األجواء الدولية في ما
يتعلق بالمنطقة ولبنان .كما تحدثنا بإسهاب عن األوضاع
الداخلية ،وك��ان لحضور الوزير درب��اس االجتماع نكهة
طرابلسية ،حيث تحدثنا عن المشاريع المتعلقة بطرابلس،
ووجدنا لدى سالم كل الدعم لهذه المشاريع واالستمرار بها
لنهضة المدينة».
وردا ً على س��ؤال حول انعقاد مجلس ال��وزراء في ظ ّل

(داالتي ونهرا)
التعطيل الحاصل حالياً ،قال ميقاتي« :نحن دائما ً نتكل على
حكمة دولة الرئيس ،وهذا يؤكد على دور رئيس الحكومة في
اتخاذ القرارات الالزمة والدعوة لمجلس الوزراء في الوقت
المناسب ،لتكون أي جلسة تعقد ناجحة ومثمرة».
وحول توقعاته لنتائج جلسات الحوار ،قال« :الحوار
ضروري ،وال خيار سواه ألنه منطلق مهم جداً ،ولكن ال أعتقد
أنه في ظ ّل الظروف الراهنة ستفضي األمور إلى ما يشتهيه
جميع اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية .ومع ذلك
ف��إنّ ال��ح��وار ض��روري ويجب أن يستمر بروحية طيبة
بين اللبنانيين ،لنصل إلى تحقيق ما يصبو إليه جميع
اللبنانيين».
ومن زوار السراي :وزير المالية علي حسن خليل ،ووزير
الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور وع��رض معه األوض��اع
والتطورات.

البطريركية الأرثوذك�سية :موقف الكني�سة
يع ّبر عنه ح�صر ًا مجمعها والبطريرك والمركز
أوض��ح المركز األن��ط��اك��ي األرث��وذك��س��ي ل�لإع�لام في
بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس ما
تناقلته وسائل اإلعالم المحلية في اليومين الماضيين،
وال��ذي اعتبرته «ترجمة غير دقيقة تدل على سوء فهم
صحافي ،أدل��ى به رئيس دائ��رة
أو استخدام لتصريح
ٍ
العالقات بين الكنيسة والمجتمع في الكنيسة الروسية
المتقدم في الكهنة فسيفولد تشابلين» ،الفتة إلى أنّ النص
المترجم المنشور والمتداول «ح ّرف مضمون ما أدلى به
األب المذكور في شأن قرار الدولة الروسية األخير».
وأورد البيان تصريح البطريرك كيريل نقالً عن خبر
الموقع الرسمي لبطريركية موسكو وسائر روسيا ،وقد
ق��ال« :من غير المسموح أن يبقى أحد غير آبه بويالت
الشعب السوري» ،الفتا ً إلى أن بطريرك الكنيسة الروسية
األرثوذكسية «عبر عن رجائه بأن تقود المشاركة الروسية
ف��ي ح��ل القضية ال��س��وري��ة إل��ى جلب ال��س�لام المنتظر
للمنطقة ،لقد توجهت الكنيسة األرثوذكسية الروسية
للقيادة الروسية ولباقي الدول والمنظمات العالمية داعية
أال يبقوا غير آبهين تجاه شعب سورية والشعوب األخرى
في المنطقة».
وتابع البيان« :جاء في كلمة تشابلين :نريد أن نقول أن
موقف األديان المختلفة في روسيا متعاطف مع الدولة»،
الفتا ً إلى «المجلس الوطني لألديان ،يجمع المسيحيين
والمسلمين واليهود والبوذيين ،وننتظر قريبا ً صدور
بيان عنه .وأنا متأكد أن هذا المجلس سيوافق على قرار
الدولة الروسية بأن تأخذ دورا ً خاصا ً في الشرق األوسط
خصوصا ً في سورية ،يتماشى مع شرعة األمم ،ويؤكد على
منطق الشعب ويشدد على أهمية فكرة حفظ السالم وعلى
الدور األخالقي الذي تلعبه روسيا في المناطق المختلفة
بالعالم خصوصا ً في الشرق األوسط ( .)...اإلرهاب تهديد
خطير للعالم ،وهو يحارب بلدنا الذي هو من أقوى بالد
العالم .ومن غير ممكن أن نبرر عمل اإلرهاب بفكرة أو قول
أو شعار ديني أو غير ديني أو سياسي أو إجتماعي .غير
ممكن أن يُعطى أي تبرير لإلرهاب .لذلك المعركة ضد
اإلرهاب هي من أجل العدالة في العالم ،وكرامة الشعب
ال ُمضطهد .هذه المعركة أخالقية بامتياز ،وإن أردتم ،فهي
معركة مقدسة».
وختم« :روسيا اليوم ربما هي أهم قوة ناشطة في
العالم تحارب اإلره��اب ،ليس من أجل مصالح سياسية
لها ،ولكن ألنّ اإلره��اب غير أخالقي .ومن الضروري أن
ُندافع عن الضعفاء ،وحماية الشعب الواقع تحت تهديد

حزب اهلل :النظام ال�سعودي
يُعرقل اال�ستحقاق الرئا�سي

يازجي مترئسا ً القداس في البلمند
التهديد والتهجير واإلبادة الجماعية».
وذك��ر البيان ب��أنّ موقف الكنيسة األنطاكية الرسمي
«تعبر عنه حصرا ً بيانات مجمعها المقدس والبطريرك
والبيانات التي تصدر رسميا ً ع��ن المركز األنطاكي
األرثوذكسي لإلعالم التابع لها».
من جهة أخرى ،رأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
للروم األرث��وذك��س يوحنا العاشر يازجي ق��داس األحد
في كنيسة سيدة البلمند ،عاونه راعي أبرشية المكسيك
المطران أنطونيوس الشدراوي ،راعي أبرشية اإلمارات
المطران غريغوريوس خ��وري ،راع��ي أبرشية فرنسا
المطران غريغوريوس الحوشي ،راعي أبرشية األرجنتين
المطران سلوان موسى ،رئيس دير البلمند البطريركي
قدس األب االرشمندريت يعقوب خليل ،أمين سر المجمع
المقدس المطران اف���رام معلولي ،عميد معهد يوحنا
الدمشقي الالهوتي األب بورفريوس جرجي ،في حضور
رئيس جامعة البلمند الوزير السابق إيلي سالم ونائب
الرئيس ميشال النجار ،الدكتور جان مفرج ،رجل األعمال
عبدالله الزاخم ،ممثل نادي الشرق لحوار الحضارات في
الشمال الزميل جوزيف محفوض ووفد من أبرشية زحلة
األرثوذكسية.

السيد خالل الندوة في شقرا
ح ّمل وزي��ر الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
فريق  14آذار مسؤولية تعطيل المؤسسات .وقال خالل مؤتمر
نظمته «الهيئة الصحية اإلسالمية» ،تحت عنوان «الرعاية
الصحية األولية للمراهقين» ،في مجمع المالك السياحي في
بلدة أنصارية« :كنا دائما ً ندعو الى تجنيب لبنان الرهانات
الخاطئة ،فتدخل قوى خارجية عطل إمكانية الحلول ،ولو
كان هناك خالف رئاسي عميق ،كنا دائما نسعى ،كما أنّ دولة
الرئيس نبيه بري كان له مسعى ،ولإلنصاف نقول إنّ التيار
الوطني الحر كان دائما ً يتجاوب ،لكنّ الرفض كان دائما ً يأتي
من فريق الرابع عشر من آذار ،وتحديدا ًحزب المستقبل ،ونحن
اليوم نح ّمل مسؤولية تعطيل المؤسسات لذلك الفريق ،مع
العلم أننا ما زلنا نعول على الحوار ونعقد اآلمال على ذلك».
ورأى النائب علي فياض ،من جهته ،خالل االحتفال الذي
أقامته مؤسسة الجرحى بمناسبة عيد الغدير ،وافتتاح
مركز العباس للعالج الفيزيائي والتأهيل الطبي في النبطية،
«أن كل التحليالت التي حاولت أن تثير عالمات استفهام أو
مخاوف أو أوهام أو أضاليل مفترضة أن هناك تناقضا ً بين
التدخل الروسي والوجود اإليراني الداعم للدولة السورية،
وأن ثمة مسافة بين الموقفين أو تعارضا ً أو تناقضا ً ليست
في محلها».
واعتبر «أن التدخل الروسي الشرعي القانوني بناء على
طلب الحكومة السورية مرحب به .وبهذه المناسبة ربما
بات مطلوبا ً من كل أولئك الذين ال يريدون حالً في سورية
أن يعيدوا حساباتهم ورهاناتهم وأن يعيدوا قراءة المشهد
السوري واإلقليمي والدولي برمته ،ألن مسار التطورات
السياسية ال يسير لمصلحة ه��ؤالء ،فليوفروا على الشعب
السوري الدم والقتل والدمار وليقلعوا عن سياسات تغذية
الكراهية والتعصب والحقد المذهبي واإلم��ع��ان في دعم
مجموعات اإلرهاب التكفيري».
وأكد النائب حسن فضل الله ،خالل رعايته حفل تكريم
الطالب الناجحين في الشهادات الرسمية والجامعية الذي
أقامه حزب الله وبلدية قانا في الساحة العامة للبلدة« ،أنّ
الذين أمسكوا بالسلطة وأفسدوا الحياة السياسية واإلدارية
في لبنان ،واعتمدوا مبدأ الرشوة بدل القانون والمحسوبيات
بدل الكفاءة ،والمحاصصة الطائفية والمذهبية ،هم الذين
أوصلونا إلى هذا المستوى من انعدام وجود القانون ،أو عدم
تطبيقه إذا وجد القانون ،وإلى هذه المرحلة التي يعشش فيها
الفساد في كل دوائر الدولة».
وشدّد على أنّ «إمكانية التغيير وإصالح ما أفسدته طبقة
سياسية في البلد وإيجاد حل لألزمات القائمة ،ال يكون إال
بإقرار قانون انتخاب عادل وقائم على أساس النسبيةُ ،تمثل
فيه الشرائح الشعبية بطريقة منصفة وعادلة ،وهو الذي
ينتج لنا السلطة السياسية ،وبالتالي فإنّ مجلس النواب
الذي يأتي بقانون انتخاب عادل هو الذي ينتخب لنا الحكومة
من خالل تصويت األكثرية النيابية لرئيسها ومنحها الثقة ،كما
أنه ينتخب لنا رئيس الجمهورية ،وبذلك فإنّ قانون االنتخاب

هو األساس في الوصول إلى حلول لهذه المشكالت القائمة».
وأسف فضل الله «لرفض قوى  14آذار ،وعلى رأسها تيار
المستقبل ،أي قانون إنتخابي يمكن أن يؤمن تمثيالً عادال ً لك ّل
الشرائح الشعبية والسياسية في لبنان ،ألنهم يتمسكون
بقانون يعطيهم األكثرية» ،الفتا ً إلى أنّ «بعض من في «تيار
المستقبل» ال يريد لهذه الحكومة أن تعمل  ،ألنه ال يريد لرئيس
الحكومة الحالي أن ينجح  ،ويكون حيثية شعبية وسياسية
خشية أن تزاحم بعضهم ،فهم ال ينامون الليل ألنهم ليسوا
في السراي الحكومي ،ومعروف من هو الشخص الذي يعطل
ويحلم ،وسيبقى هذا حلم له بأن يعود إلى السراي».
ورأى رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد
إبراهيم أمين السيد ،خ�لال ن��دوة فكرية في بلدة شقرا
الجنوبية ،أنّ «الحجة التي قدمتها السعودية بأنّ سبب
كارثة تدافع الحجاج في منى كانت أكبر من إمكانيات
الدولة كالم غير صحيح ،ألنه كان هناك استهتار كبير جدا ً
على مختلف الصعد» ،الفتا ً إلى أنّ «المحزن والمؤسف على
المستوى الثقافي هو أنّ هؤالء المسؤولين هناك هم أنفسهم
خدام الحرمين الشريفين كما يقال ،أي أنهم يتعاطون مع
الضحايا بهذا الشكل المريع باسم اإلسالم ،وبالتالي فإنهم
يقولون للمجتمع البشري إنّ اإلسالم يتعاطى مع البشرية
وضحايا البشر بهذا الشكل»ُ ،متهما ً السعودية بـ «الالمباالة
والالمسؤولية».
وأشار رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد
هاشم صفي الدين ،خالل رعايته حفل تخريج طالب المعاهد
النسائية في منطقة الشمال وجبل لبنان ،إلى أنّ «النظام
السعودي غير مؤهل ألخذ دور في المنطقة» ،الفتا ً إلى أنّ
«لهذا السبب ينفذ سياسة القتل في سورية ولبنان واليمن».
وح ّمل «النظام السعودي مسؤولية إعاقة انتخاب رئيس
للجمهورية في لبنان» ،معتبرا ً أنّ «هذا النظام يريد فرض
رئيس على قياس مصالحه ورغباته».
وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ
نبيل ق��اووق أنّ «الضربات الروسية في سورية فضحت
زيف الحملة األميركية ض ّد اإلرهاب التكفيري ،وكشفت غيرة
أميركا وأدواتها على العصابات التكفيرية» ،الفتا ً إلى أنّ تلك
الضربات «أوجدت مأزقا ًحقيقيا ًألميركا وتركيا ودول الخليج،
ووضعتهم وجها ً لوجه أم��ام حقيقة تبنيهم للعصابات
التكفيرية في سورية» ،الفتا ً إلى أنّ «أميركا وأدواتها هم
الذين يدعمون مشروع طالبان والقاعدة في سورية ،وأنّ أي
اعتراض أميركي وخليجي وتركي على الضربات الروسية
التيتستهدفاإلرهابيينالتكفيريين،إنمايكشفحقيقةتبني
هذه الدول للمشروع التكفيري ،وبات على اللبنانيين جميعا ً
أن يعلموا أن أقرب طريق لتحرير العسكريين المخطوفين
في جرود عرسال هي هذه الدول الخليجية وتركيا ،ألنّ هذه
المجموعات الخاطفة تحظى بدعم هذه الدول».

