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حمليات �سيا�سية

فك الح�صار عن ُن ُّبل والزهراء
ر�سائل �سورية رو�سية �إلى جنيف
سعدالله الخليل
بين االنطالقة النظرية لمباحثات جنيف  ،3والتي أرادها الموفد
األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مجرد إشارة بدء ماراتون
طويل األجل ،واإلصرار السوري على أنّ ما يجري في جنيف ال يتعدّى
جولة إبداء حسن النية من الجانب السوري ،بانتظار إتمام موجبات
انعقاد الملتقى الدولي بمعرفة الوفود المقابلة أوال ً وقوائم التنظيمات
اإلرهابية التي من المفترض أن تصدرها األردن وتصادق عليها
األطراف الدولية قبل الدخول في المفاوضات جدّياً.
في الشكل والشعار وما هو معلن ،فإنّ ما يدور في جنيف شأن
س��وري ـ س��وري ،فيما المضمون وشياطين التفاصيل تؤكد بأنها
تتجاوز الحدود السورية وتلقي األبعاد اإلقليمية والدولية ثقلها على
مضامينها ،تماما ً كما ألقت تلك األطراف بثقلها على األزمة السورية
بشكل عام منذ بدايتها وما تزال حتى اللحظة.
تنصلت عواصم الغرب من تفاهمات فيينا ورمت القرار
أمام جنيف ّ
الدولي  2245وراء ظهرها بالطريقة واآللية نفسيهما اللتين تعاطت
فيهما مع عشرات القرارات األممية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ،والتي
تؤكد وتص ّر على تجفيف منابع اإلرهاب وتمويله ومنع التعاطي مع
المنظمات اإلرهابية وغيرها من العناوين التي بقيت حبرا ً على ورق
من دون أن يتقدّم تنفيذها خطوة إلى األمام ،لغايات في نفس يعقوب،
وعجز عن الوصول إلى إعالن واضح لماهية التنظيمات اإلرهابية ،ألنّ
ك ّل فصيل مسلّح هو نتاج قوى إقليمية دولية مساهمة في الحرب على
سورية ،فكيف يمكن لألردن أن تدرج فصيالً سعوديا ً على القائمة؟
وأية قوة دولية قادرة على إدراج فصيل تركي أو قطري؟ وهو ما يؤكد
بأنّ األلغام الكامنة في مسار جنيف ال تتوقف عند مشاركة محمد
علوش كممثل لفصيل سعودي على األرض السورية!
ربما تنجح روسيا وسورية في إلزام الغرب باالمتثال للقرار الدولي
 ،2245وربما تضطر الدول الكبرى إلى الرضوخ للضغط الروسي
في ميادين السياسة وتطورات الميدان السوري في قول األشياء
بمس ّمياتها ،وبذلك تكسب مرتين بأن تعيد إلى القوانين الدولية
وق��رارات األم��م المتحدة هيبتها واحترامها الضائعين منذ الحرب
الباردة ،وتضع المسألة السورية على سكة الح ّل السياسي الصحيح،
وإنْ لم تتمكن فال حرج من قرار دولي يعيد تصويب المسألة السورية
إلى خيارات الحوار السوري ـ السوري والدولة المدنية البعيدة عن
إقصاء أيّ مك ّون من مك ّوناتها وإنهاء الحديث عن إسقاط الدولة ،بدءا ً
من رأس الدولة وانتهاء بأصغر المؤسسات السورية التي طالب
القرار بالحفاظ عليها.
كسبت سورية وحلفاؤها في القرار ولعبت على الوتر ذاته الذي
لعبه الغرب في إدارة المعركة على األرض السورية ،ففي الوقت الذي
سعى الغرب لتمرير الوقت وإعادة تدوير فصائل مسلحة على األرض
السورية وإدخالها في العملية السياسية ،فإنّ موسكو ودمشق قطعتا
الطريق على تلك الخطوات باإلصرار على تمسكها بالحق بمعرفة
أسماء الوفود المشاركة بالعملية السياسية وقائمة اإلرهابيين ،ودون
ذلك فإنّ وقف إطالق النار في حكم المستبعَ د ،وال يمكن القبول به،
وبذلك كان ر ّد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف واضحا ً لفريق
الرياض المفاوض الذي اشترط وقف الغارات الروسية والسورية
قبل االنتهاء من تنظيمي «داعش» و«النصرة» ،على اعتبار أنّ وقف
إطالق النار يقابله إغالق الحدود السورية ـ التركية ،وبالتالي فإنّ
المعارك الدائرة في أرياف حلب والالذقية ما هي اال ترجمة عملية لتلك
الرسائل ،ففي الوقت الذي يص ّر الوفد السوري في جنيف على الثوابت
السياسية فإنّ الرسائل الميدانية أبلغت التأكيد على تلك الثوابت
وبأنّ المواجهة الميدانية مع اإلرهاب ال تقبل القسمة وال التهاون.
من ُنبُّل والزهراء إلى جنيف رسائل روسية سورية غاية في البالغة
تقطع الطريق األميركية السعودية على تكهّنات مشاركة علوش
وأمثاله في الحوار السوري ـ السوري ،وفحوى الرسالة بأنّ مَن صبر
خمس سنوات على تأخر العملية السياسية قادر على تح ّمل صبر
ساعة...

ن�شاطات

الصباح وسالم خالل لقائهما في لندن
ُّ
 التقى رئيس الحكومة تمام سالم أمير دول��ة الكويت صباح
األحمد جابر الصباح ،في مق ّر إقامته في لندن ،في حضور وزير
الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح ووزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب.
 عرض نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
مع رئيس األركان اللواء وليد سلمان الذي التقاه في مكتبه في الوزارة،
التطورات العسكرية في منطقة عرسال .كذلك بحث معه في بعض
الشؤون اإلدارية في المؤسسة العسكرية وحاجاتها في هذه المرحلة.
واجتمع أيضا ً إلى عدد من الضباط المعنيين في الوزارة وبحث معهم
في ميزانية وزارة الدفاع ،خصوصا ً لجهة تمويل الحاجات الضرورية
للمؤسسة العسكرية ،وفي طليعتها تأمين الذخائر الالزمة.
وكان سلمان ،من جهته ،التقى في مكتبه في اليرزة ،الوزير السابق
بانوس مانجيان ،وتناوال األوضاع العامة.
 استقبل رئيس «تكتل التغيير واإلصالح» النائب العماد ميشال
عون في دارت��ه في الرابية ،وف��دا ً من مؤتمر االقليات برئاسة أدمون
بطرس الذي أشار إلى أنّ اللقاء «اتسم بالجدية» .وقال« :لقد بحثت
نقاطا ً عدة مع العماد عون ،ال سيما انخراط األقليات في المجالس
البلدية ،كما نوقش موضوع تهميش المسيحيين في اإلدارات العامة
وهذا يعتبر موضوع خطر ليس فقط على المسيحيين بل على المجتمع
اللبناني وتكوينه».
وعن موضوع الرئاسة ،سأل بطرس« :من هو اآلن الرجل المناسب
للرئاسة أكثر من العماد ميشال عون ،خاصة بعدما التقى «التيار
الوطني الحر» مع حزب «القوات»؟

عون مستقبالً وفد مؤتمر األقليات
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جنبالط :حزب اهلل يق ّرر مَن الذي �سيم�شي على ال�سجادة الإيرانية
 روزانا ر ّمال
يعرف النائب وليد جنبالط انّ الحسابات السياسية في
لبنان لن تنتظر كثيرا ً حتى تتبلور هويتها ،لكنه ال يخفي
امتعاضه من النظام اإليراني ،وال يخفي أيضا ً توجهه مع
حلفائه نحو االنتصار في المنطقة.
ال يخطئ جنبالط التقدير ،وه��ذه المرة ال يريد ان يكون
آخ��ر الملتحقين بتب ّني إق��رار المتغيّر ال��ذي فرضه صمود
سورية ،حيث راه��ن جنبالط على سقوطها لبنانياً ،عمالً
برهان البيت األبيض عام  ،2005وإقليميا ً عام  .2011نعم،
ربما كان جنبالط خارج تص ّور الحراك الشعبي في سورية،
لكنه لم يكن خارج رهانات سفير واشنطن األسبق في لبنان
جيفري فيلتمان ،وما كان بحوزته في تلك الفترة من معلومات
استخبارية تحدّث عن أكثر من سيناريو إلغراق الرئيس األسد،
وأبرزها ملف المحكمة الدولية.
من دون مكابرة تحدّث جنبالط عن نجاح األسد بالصمود،
لم يكن يخطر على باله في بداية األزمة ،ربما ظهور مفاجئ
لحلفاء مثل إيران وروسيا مستعدّين لبذل الغالي والنفيس
لبقاء النظام الذي يك ّرس نفوذهم بالمنطقة ،ويشكل امتدادا ً
استراتيجيا ً للسياسة المناهضة للواليات المتحدة.
في تلك المرحلة اعتبر جنبالط أنّ إيران التي تعاني من
عقوبات غير ق��ادرة على الصمود ،وال على تحدّي الرغبة
الغربية بإسقاط األسد ،وهي ليست مستعدّة للغرق في وحل
قد يع ّرض النظام اإليراني الى اهتزاز هو اآلخر.
نعم ،راه��ن جنبالط حتى على سقوط النظام اإليراني
بمجرد سقوط األسد ،على اعتبار أنّ االحتجاجات أتت في وقت
مناسب تعيش إيران فيه ما يكفي من الضيق.
روسيا التي فاجأت الك ّل بالتدخل العسكري المباشر في
سورية أو بالعملية العسكرية فاجأت جنبالط أيضاً ،فهو لم
يكن يحسب لتشدّد روسي تجاه التمسك باألسد بمعنى انّ

رياح التغيير أقوى من رغبة روسيا؛ هكذا أظهرت األحداث في
ليبيا بحسابه.
انتهى ره��ان جنبالط على سقوط األس��د ،وعبّر عن ذلك
بتصريح صحافي في كانون الثاني الماضي ،مؤكدا ً انّ النظام
السوري «أ ّمن نفسه منذ االتفاق على نزع السالح الكيميائي
منه» ،وبات من غير المطلوب حتى التفكير في تغيير النظام،
وأن��ه سيأتي وقت يطلبون فيه من المعارضة اليتيمة في
ال��ري��اض التي ستلصق بها المعارضة الموالية لدمشق
وموسكو االنضمام الى حكومة وحدة وطنية ،وسيبقى لبشار
ّ
يترشح بعدها ،او ربما ابنه ،للرئاسة
األسد  6سنوات اضافية
مجدّداً».
كلها مفردات انسحاب من المعركة ،ال يريد جنبالط أن
يتش ّتت ،مثلما تش ّتت الك ّل ،إثر توقيع االتفاق اإليراني مع
الغرب ،ال يريد أن يُوهم نفسه أكثر ،فهو ليس أشرف ريفي
المتعاطي الحديث مع السياسة ،وليس قارئا ً حديث العهد
في متغيّرات المنطقة ،لم يقطع جنبالط العالقة بحزب الله
حتى في ذروة قتاله في سورية ،وال يسخر اليوم من أيّ مرشح
مق ّرب من حزب الله ليتبوأ سدة الرئاسة ،ال بل دعم ترشيح
فرنجية ،وربما س ّوقه ،وأخذ ترشيح عون على محمل الج ّد
منذ لحظة إعالن جعجع عن تب ّنيه ،واأله ّم أنه لم يظهر تمسكا ً
بفرنجية فعاد خطوة الى ال��وراء ،مذكرا ً بأنّ مرشح الحزب
التقدّمي االشتراكي ال يزال حتى الساعة النائب هنري حلو،
مؤكدا ً بهذا أنّ شيئا ً جديا ً يطوف على السطح بهذا الترشيح
وانه تجب المراقبة جيداً.
يخرج جنبالط اليوم ويعلن للبنانيين أن��ه يعتقد بأنّ
الرئيس اللبناني القادم سيأتي على سجادة إيرانية ،هذا
الكالم فيه ما يكفي من التسليم بالواقع الجديد.
ك�لام جنبالط ج��اء لحظة إع�لان ف��ك الحصار ع��ن ُنبُّل
والزهراء السوريتين اللتين تعتبران المركز الرئيسي إلمداد
األتراك بالمعونة العسكرية واللوجستية للجماعات المسلحة
نحو حلب ،وجاء أيضا ً في يوم زيارة وزير الخارجية االلماني

شاينماير الى طهران لالتفاق على أفق عالقة جديدة ،والذي
أكد بأنّ فصالً جديدا ً في العالقات بين إيران واالتحاد األوروبي
وألمانيا قد ب��دأ بالتنفيذ الرسمي لالتفاق ال��ن��ووي ،وق��ال:
«إنّ برلين عازمة على تطوير عالقاتها مع طهران في جميع
المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والجامعية،
متحدثا ً عن رغبة في التطوير الشامل للعالقات مع طهران،
وإن غالبية الشركات األلمانية ترغب بالحضور في السوق
اإليرانية لتوظيف االستثمارات والتعاون المشترك.
يعرف ُجنبالط المقاول ورجل األعمال المح ّنك وصاحب
المعامل واألموال ماذا يعني هذا الحضور في طهران ،وقبله
زيارة الرئيس روحاني الى فرنسا وتوقيع العقود الكبرى مع
الدولة التي كانت األكثر تع ّنتا ً في وجه النظام اإليراني ،وفي
وجه مرور االتفاق النووي مع الغرب ،لتصبح أكثر عقالنية
وترسل وزير خارجيتها الى طهران بعد توقيع االتفاق وقبل
اإلعالن حتى عن رفع العقوبات عنها.
يقرأ جنبالط االنفتاح الغربي على إيران جيداً ،ويدرك ان
ال جدوى بعد اليوم من مهاجمة النظام اإليراني ،فالسجادة
الفارسية تمت ّد بسرعة حتى دخلت بيوت األوروبيين جميعاً،
وتتوجه نحو وضع النقاط على الحروف مع المسؤولين
ّ
األميركيين الطامحين للتطبيع.
الرئيس اللبناني ال��ق��ادم سيأتي من دون شك من فوق
السجادة اإليرانية .هكذا يعترف جنبالط أنّ حزب الله وحده
مَن يق ّرر مَن الذي سيمشي عليها ،بصفته الحليف األكبر إليران
في لبنان ،ويغمز جنبالط لما تبقى من  14آذار بأن يتوقفوا عن
الطفولة السياسية من جهة ،ويتف ّرج على التقدّم نحو حزب
الله من هذه القوى التي طالبت بفتح قنوات مع الحزب من
جهة أخرى بعين مترقبة ،والى الذين بادروا نحو هذه العالقة
بشيء من القلق او رغبة في المناورة انتظارا ً أليّ انقالب في
المشهد يقول« :ثبّتوا أقدامكم وال تراهنوا على أيّ معطى،
فتركيا تنهزم في شمال سورية وروسيا تموضعت فيها وإيران
تطير حول العالم...

فرنجية يبحث مع يونان وافرام الثاني
حقوق الطائفة ال�سريانية

حردان ا�ستقبل مراد على ر�أ�س وفد

قيادتا «القومي» و«االتحاد» :لتح�صين لبنان
في مواجهة «�إ�سرائيل» والمجموعات الإرهابية
استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ،رئيس حزب االتحاد الوزير
والنائب السابق عبد الرحيم مراد
ع��ل��ى رأس وف���د م��ن ق��ي��ادة ح��زب
االت��ح��اد ض � ّم نائب الرئيس أحمد
م��رع��ي ،وأع��ض��اء ال��ق��ي��ادة :هشام
طبارة ،طالل خانكان ،فريد ياسين
وجميل جراب.
وكان في استقبال الوفد إلى جانب
ح����ردان ،رئ��ي��س المجلس األعلى
الوزير السابق محمود عبد الخالق،
رئيس المكتب السياسي الوزير
السابق علي قانصو ومدير الدائرة
اإلعالمية العميد معن حمية.
وعقدت قيادتا الحزبين اجتماعا ً
ت ّم فيه عرض لألوضاع والتطورات
على الساحتين اللبنانية والقومية،
وصدر بعد االجتماع بيان مشترك
جاء فيه:
ـ يؤكد الحزبان على ض��رورة أن
تساهم ك � ّل ال��ق��وى السياسية في
تحصين لبنان بمواجهة تحديات
اإلرهابالمتمثلبالعدو«االسرائيلي»
والمجموعات اإلرهابية المتطرفة،
وأنّ المم ّر اإلجباري لهذا التحصين،
ه��و ب��ال��ح��وار وال��ت�لاق��ي وتثبيت
األولويات الوطنية ،من أجل حماية
لبنان وص���ون وح��دت��ه الوطنية،
وترسيخ دعائم سلمه األهلي .وعلى
ك ّل األط��راف والقوى السياسية أن
تدرك بأنّ الحوار الداخلي هو المسار
الطبيعي إلنتاج الحلول المطلوبة
وال��خ��روج م��ن األزم���ات المتعدّدة
والمتشعّ بة.
ـ يرى الحزبان أنّ الفراغ الحاصل
ف��ي ال��م��ؤس��س��ات ينعكس سلبا ً
على عملية التحصين ،ويضاعف
معاناة اللبنانيين على المستويات
االقتصادية والمعيشية واالجتماعية
واألم��ن��ي��ة ،ول��ذل��ك ،مطلوب إتمام
االستحقاقات الداخلية وإنهاء الفراغ
والشلل ،وتفعيل عمل المؤسسات،
حتى تتصدّى للمسؤوليات الملقاة
على عاتقها.
ـ ي��ش�دّد الحزبان على اإلس��راع
في إنجاز استحقاق انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،ليشكل فاتحة
إتمام االستحقاقات الداخلية وانتظام
عمل المؤسسات ،رب��ط�ا ً بقوانين
وتشريعات وطنية ،وف��ي مقدّمها
قانون جديد لالنتخابات النيابية،
يعتمد لبنان دائ���رة واح���دة ومبدأ

سأل نائب بارز زميالً له
في كتلة منافسة عن مدى
تأ ّثر لبنان بالنجاحات
التي يحققها الجيش
السوري والمقاومة في
الميدان ض ّد المجموعات
اإلرهابية المسلحة،
فطمأنه إلى أنّ التأ ّثر أمر
طبيعي ،لكنه حتما ً لن
يكون على شكل مكاسب
سياسة ،بل سينعكس
مزيدا ً من إراحة الوضع
الداخلي على المستوى
األمني ،وهو ما يفتح
المجال واسعا ً أمام
المسؤولين لكي يقوموا
بما عليهم من واجبات،
ال سيما على صعيد
إنجاز االستحقاقات
بشكل يريح المواطنين
على ك ّل المستويات
السياسية واالقتصادية
واالجتماعية...

فرنجية مجتمعا ً إلى الوفد البطريركي

حردان مستقبالً مراد ووفد قيادة «االتحاد» في حضور أعضاء قيادة «القومي»

الإرهاب خطر يتهدّ د لبنان والمنطقة وعلى الدول التي
ت�ساند الإرهاب �أن تدعم حلو ً
ال �سيا�سية تكفل الخروج من
الأزمات الداخلية والق�ضاء على الإرهاب
النسبية ،وه��ذا من شأنه أن يج ّذر
وح��دة اللبنانيين ،ويحقق صحة
التمثيل ،وير ّقي الحياة السياسية.
ـ يعتبر الحزبان أنّ ال��ض��رورة
الوطنية تتطلب توافقا ً بين مختلف
األط������راف وال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة،
وتغليبا ً للمصلحة الوطنية العليا
على المصالح الطائفية والمذهبية
والجهوية ،وبالتالي ليس هنالك
مصلحة أليّ فريق سياسي بأن ينأى
بنفسه عن الحوار والتوافق.
ـ ي��دع��و ال��ح��زب��ان إل��ى وق��ف ك ّل
أشكال وأساليب الشحن الطائفي
والتحريض المذهبي ،إذ أنّ الحرص
ع��ل��ى إن��ج��اح ال��ح��وار وال��ت��واف��ق،
يتطلب وقفا ً كامالً لخطابات الشحن
وال��ت��ح��ري��ض ،ألنّ ه��ذا ال��ن��وع من
الخطابات يشكل مادّة جاذبة لبعض
وسائل اإلع�لام التي تستحضر في
برامجها المفخخة والمسمومة
مرحلة الحرب األهلية ،تلك الحرب
التي د ّمرت لبنان والتهمت نارها ك ّل
اللبنانيين من دون استثناء.
ـ يلفت الحزبان إلى أنّ المرواحة

في دائ��رة التجاذبات والمماحكات
ال��داخ��ل��ي��ة ،م��ن شأنها أن تحجب
الرؤية عن المخاطر الداهمة التي
تتهدّد لبنان .فالعدو «اإلسرائيلي»
ال ي���زال يحت ّل أج���زاء م��ن األرض
اللبنانية ،وال ي��زال يخترق سيادة
لبنان ب���را ً وب��ح��را ً وج����واً ،ويقيم
المناورات المعلنة والسرية محاكاة
لعدوان جديد على لبنان .وفي جانب
آخ��ر تش ّكل المجموعات اإلرهابية
المتطرفة ،تهديدا ً للبنان ،وما جرى
في األيام الماضية في منطقة جرود
ع��رس��ال يؤكد اق��ت��راب ه��ذا الخطر
اإلره���اب���ي ،ل��ذل��ك ،مطلوب تعزيز
ال��وح��دة ال��داخ��ل��ي��ة ،لتشكل عامل
دعم ومؤازرة للجيش والمقاومة في
التصدّي لألخطار المحدقة .وفي
هذا السياق يتوجه الحزبان بتحية
إلى الجيش اللبناني الذي نفذ اليوم
(أم��س) عملية أمنية دقيقة ،نتج
عنها مقتل واعتقال مجموعة كبيرة
من اإلرهابيين في منطقة عرسال.
ـ تطرق الحزبان إلى األوضاع في
المنطقة ،وأك��دا أنّ اإلره��اب خطر ال

يتهدّد س��وري��ة وال��ع��راق وحسب،
بل يتهدّد لبنان والمنطقة بر ّمتها،
وهناك مسؤولية على ال��دول التي
تقف في ضفة مساندة اإلره��اب ،أن
تدعم حلوال ً سياسية ،تكفل الخروج
من األزمات الداخلية ،والقضاء على
اإلرهاب.
ـ ي��وج��ه ال��ح��زب��ان التحية إلى
جيش سورية والعراق ،وإلى جيش
مصر ،على اإلنجازات الكبيرة التي
تتحقق في ميادين مواجهة اإلرهاب
والتطرف.
ـ ي��ؤك��د ال��ح��زب��ان أنّ فلسطين
ه���ي ج��وه��ر ال���ص���راع م���ع ال��ع��دو
«االسرائيلي» ،وأنّ مقاومة االحتالل
وح��ق ال��ع��ودة والتحرير ه��و حق
مشروع ،لذلك ف��إنّ ال��دول العربية
مطالبة بتح ّمل مسؤولياتها تجاه
فلسطين ،ودعم مقاومة شعبنا في
فلسطين.
ـ ي��ؤك��د ال��ح��زب��ان عمق العالقة
التحالفية بينهماً ،واستمرار التواصل
اليومي حول ك ّل المسائل والملفات
على صعيد لبنان والمنطقة.

استقبل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ،في دارته في بنشعي،
وفد بطاركة الكنيسة السريانية الذي ض ّم بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي
م��ار اغناطيوس يوسف الثالث ي��ون��ان ،بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
للسريان األرثوذكس مار اغناطيوس أفرام الثاني ،النائب البطريركي للسريان
األرثوذكس في زحلة والبقاع المطران يوستينوس بولس سفر وعدد من اآلباء
حيث عقد اجتماع شارك فيه عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب اسطفان
الدويهي والمحامي شادي سعد تخلله بحث في الوضع اللبناني بشكل عام
والمسيحي بشكل خاص ،إضافة إلى وضع الطائفة السريانية في لبنان.
بعد اللقاء قال يونان« :سعدنا بزيارة معالي الوزير سليمان فرنجية
وعائلته وندعو له بالتوفيق والنجاح ،كما ندعو للبنان أن ينتخب الرئيس
المناسب ليستطيع أن يخدم لبنان وشعبه الذي يحتاج إلى الرئاسة األولى،
وبحثنا مع معاليه موضوع تمثيلنا كسريان في المجلس النيابي لكوننا ما زلنا
نعتبر من األقليات ،ومعاليه يفهم كلمة األقليات بأنها ال تفي السريان حقهم،
لذلك نتوجه إليه كي يساعدنا ونحن في فترة تنظيم المجلس النيابي لكي يكون
لنا نائبان أحدهما سريان أرثوذكس واآلخر سريان كاثوليك حتى نستطيع أن
نطمئن أوالدنا أنهم في لبنان لهم الحقوق المدنية الكاملة ونشجعهم على البقاء
في لبنان وعدم الهجرة منه ،ونتمنى لسليمان بك فرنجية كل التوفيق والنجاح
في هذا المسعى».
ولفت افرام الثاني ،من جهته ،إلى أنّ «الزيارة هي استكمال للزيارات التي
قمنا بها على الفعاليات السياسية والروحية انطالقا ً من زيارة البطريرك بشارة
الراعي لصياغة موضوع تمثيلنا كسريان أرثوذكس وكاثوليك في المجلس
النيابي ،ألننا نعتبر أنّ وجودنا كأقليات مجحف بحقنا ،وال يشرفنا أن نعتبر
أقلية ألنّ هذه الكلمة نعتبرها إهانة ،ونتمنى أن نخرجها من اللغة السياسية،
ومن حقنا أن يكون لدينا تمثيل في المجلس النيابي ،وكما نعلم أن هناك لجنة
نيابية عينت من أجل هذا الموضوع وانتهت مدة عملها وال تزال تبحث في
الموضوع ،وكان من المهم أن نضع رؤساء الكتل والمرجعيات السياسية في
جو هذه المطالب ،ولمسنا تفهما حولها من ك ّل المرجعيات التي زرناها ونزورها
ونأمل أن يؤخذ طلبنا في عين االعتبار في الترتيبات المقبلة على األبواب ومنها
انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد قانون انتخابي جديد».
وكان فرنجية التقى سفير رومانيا فيكتور مرسيا ،يرافقه مستشار السفارة
األول كونستانتين بولياركا .حيث كان بحث في مختلف التطورات الراهنة في
حضور الدكتور جان بطرس.

فتحعلي ي�ستقبل تقي الدين

الراعي يبحث مع �سفراء الو�ضع في لبنان واال�ستحقاق الرئا�سي

المطارنة الموارنة :لبنان ال ُيحكم باال�صطفافات
ن ّوه المطارنة الموارنة خالل اجتماعهم الشهري
في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��ارة ال��راع��ي ب��ـ«ت��ط��ور ال��ح��وار ال��داخ��ل��ي بين
األفرقاء» ،وشجعوا «على متابعة هذا الحوار ليشمل
الفرقاء كافة».
كما أثنوا «على ك ّل مبادرة من شأنها أن تؤول إلى
انتخاب رئيس للجمهورية» ،مؤكدين «أنّ لبنان ال
يحكم باالصطفافات ،بل بالتعاون والتعاضد بين
جميع أبنائه» .كما طالبوا الكتل النيابية «بالمثول
إلى المجلس النيابي إلطالق المسار الديمقراطي
بحسب ما يقتضيه الدستور».
وأعرب المجتمعون عن ارتياحهم حيال «استعادة
العمل الحكومي أمام الك ّم الهائل من الملفات الحيوية
ال��ع��ال��ق��ة» ،ون��اش��دوا «رج���ال السياسية تحييد
الحكومة عن تجاذباتهم السياسية ،حتى تنصرف
لعملها كسلطة تنفيذية تعنى بمصالح المواطنين
وخيرهم ال��ع��ام» ،معتبرين «أنّ الحالة الخطرة
التي تهدّد البالد على المستوى االقتصادي والمالي

وأوضاع الفقر والحرمان المزرية التي يتخبط فيها
ثلث الشعب اللبناني ،ومشكلة البطالة والحالة
األمنية الهشة ،كلها تستدعي حماية عمل الحكومة،
والتحلي بروح سامية تستلهم المسؤولية الوطنية،
وتضع في أولوياتها حاجات المواطنين العديدة،
ومن بينها مطلب متطوعي الدفاع المدني المحق».
ورأوا «أنّ المطلوب من الحكومة حماية دور لبنان
واللبنانيين اإليجابي في األسرتين العربية والدولية
وتعزيزه ،وحفظ صداقة لبنان مع جميع الدول على
أساس من العدالة والسالم والتعاون البناء».
وتطرق اآلباء إلى التطورات األخيرة على حدود
لبنان الشرقية والجنوبية ،كما يقلقهم ما يدور على
المستوى األمني عموماً ،فهذا يحتم العمل الجدي من
قبل الجميع ،بعيدا ًعن الحسابات السياسية الضيقة،
على دعم المؤسسة العسكرية والقوى األمنية دعما ً
وافياً ،بالعدة والعديد والموقف السياسي ،يجعلها
قادرة على مواجهة أي خطر يُحدق بلبنان».
وك��ان الراعي اجتمع مساء إل��ى سفراء فرنسا

وروس��ي��ا وال��والي��ات المتحدة األميركية وألمانيا
وإيطاليا واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية
وممثلين عن المملكة المتحدة والصين والسفير
ال��ب��اب��ويُ ،
��ص��ص االج��ت��م��اع لبحث ال��وض��ع
وخ ِّ
السياسي في لبنان مع تركي ٍز خاص على الفراغ في
سدة الرئاسة.
وعبّر المشتركون ،بحسب بيان وزعته المنسقية
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان عن قلقهم البالغ
حول استمرار الشغور الرئاسي وشاركوا البطريرك
قلقه بالنسبة إلى تآكل مؤسسات الدولة في غياب
رئيس للجمهورية .ودعا المشاركون إلى أن يحضر
جميع أعضاء مجلس النواب جلسة نيابية بشكل
عاجل والمضي ُقدما ً في انتخاب رئيس للجمهورية
في أسرع وقت ممكن.
وك ّرروا التزامهم بدعم دولي قوي ومنسق للبنان
من أجل تعزيز استقرار لبنان ،وشدّدوا على ضرورة
حماية الذين هم األكثر ضعفا ً في لبنان ،بما في ذلك
ك ّل الالجئين.

فتحعلي وتقي الدين
استقبل السفير اإليراني محمد فتحعلي ،في مق ّر السفارة في بئر حسن،
رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل تقي الدين وبحث معه األوضاع الراهنة في
المنطقة.
وأكد تقي الدين «وجوب وحدة المسلمين لمواجهة التحديات واألخطار التي
تهدد عالمنا اإلسالمي ،معوال ً على الدور الكبير الذي تضطلع فيه الجمهورية
اإلسالمية في هذا المجال ،فهي تجهد في ك ّل المجاالت لتوحيد كلمة المسلمين
في مواجهة المخططات الصهيونية والتكفيرية ،ألنّ التكفير والصهيونية
وجهان لعملة واحدة».
ورأى «أنّ المطلوب في هذه المرحلة تضافر الجهود من ك ّل القوى اإلقليمية
لمكافحة اإلرهاب التكفيري الذي يدعمه الكيان الصهيوني ،وتطهير العالمين
العربي واإلسالمي ،من خطر هذا السرطان اإلرهابي الذي يُطاول المنطقة
برمتها ويتعداها إلى الغرب أيضاً».
وشكر للجمهورية اإلسالمية اإليرانية «دعمها المستمر للشعب اللبناني بك ّل
طوائفه ودعم المقاومة في مواجهتها العدو الصهيوني».

