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جعجع :خطوات ذكية ُتع ّريه!

حكمة الرئي�س بري
المخرج الوحيد للم�أزق الرئا�سي

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

يت ّم التداول في بعض وسائل اإلعالم أنّ القرارات الدولية والعربية
والخليجية التي طالت المقاومة مؤخراً ،تهدف لمحاصرتها سياسيا ً
وتطويقها إقليميا ً وخنقها دولياً ،بغية جعلها تستسيغ فكرة الرئيس
التوافقي «الحيادي» في خِ ض ّم أزمتها ،اعتقادا ً منها بأنّ ذلك الرئيس
سوف يؤ ّمن لها مكاسب سياسية أبرزها حمايتها في حكومة تظلّلها
بشرعيتها ،علما ً بأنّ ذلك لن يكون متاحا ً لها الحقاً .وتضيف تلك
الوسائل قائل ًة ،إنّ هدف تلك الدول من تبنّي فكرة الرئيس الحيادي
رغبتها بإلزامه الحقا ً بـ«إعالن بعبدا» وبحصرية السالح وبدور
الجيش في حماية الحدود ومحاربة اإلرهاب .على أن تحاول إلزامه
أيضا ً بمضمون القرارات التي أصدرها مجلس التعاون الخليجي
والجامعة العربية وقمة التعاون اإلسالمي والبرلمان العربي لناحية
وجوب اعتبار المقاومة منظمة إرهابية .وتغالي تلك الوسائل قائل ًة
بأنّ ما سبق يهدف أيضا ً لنزع صفة المقاومة عنها ،بغية التوجه
الح��ق��ا ً إل��ى مجلس األم���ن ال��دول��ي الت��خ��اذ إج����راءات تتعلق بكيفية
تجريدها من سالحها.
وهنا ،ال ب ّد لنا من التأكيد على أنّ المقاومة هي رمز كرامة لبنان
وحصانته وضمانة وج��وده ،ذلك أنّ المقاومة هي الجهة الوحيدة
أراض محتلة في مزارع شبعا
التي تستطيع أن تح ّرر ما تب ّقى لنا من
ٍ
وت�لال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر ،ووحدها التي
بإمكانها أن تؤ ّمن لنا ضمانات حقيقيّة تمنع الكيان الصهيوني من
مواصلة اعتداءاته البرية والجوية والبحرية علينا ،وتمنعه كذلك من
اعتقال أبنائنا واقتيادهم إلى السجون «اإلسرائيلية» ،وتقينا أيضا ً من
شرور امتداد اإلرهاب التكفيري إلى أراضينا .ولذلك ،فإنّ المقاومة
��ب وطني بامتياز ،وم��ن ال��ض��روري ج��دا ً أن نسعى لكي تبقى
واج ٌ
مستم ّرة بنضاالتها وعطاءاتها حتى تحقق أهدافها االستراتيجية
كافة.
ومن هذا المنطلق ،فإنّ استهداف المقاومة دوليا ً وخليجيا ً يشكل
استهدافا ً ألمن لبنان ومستقبله ،وأكبر دليل على ذلك مطالبة رئيس
حكومة العدو بنيامين نتنياهو مؤخرا ً للمجتمع الدولي بأن يعترف
بـ«سيادة» الكيان الصهيوني على الجوالن السوري المحت ّل .وقوله
أيضا ً بأنّ «إسرائيل لن تبرح هضبة الجوالن إلى األبد» .والمفارقة
هنا ،بأننا لم نسمع ال عن قرار صدر عن مجلس التعاون الخليجي
وال عن منظمة التعاون اإلسالمي وال حتى عن جامعة الدول العربية
أو البرلمان العربي يدين تلك التصريحات ويتخذ إج��راءات فورية
بشأنها ،ذل��ك أنّ ت��دخ��ل ال��ك��ي��ان الصهيوني ف��ي ال��ش��أن السوري
وسعيه إلى تقسيم سورية واقتطاع الجوالن المحت ّل منها نهائياً ،ال
يبدو بتاتا ً بأنه يدخل في أجندات تلك الهيئات العربية واإلسالمية.
والمفارقة األخرى ،أنّ الفلسطينيين هم أيضا ً باتوا يص ّرحون على
وسائل اإلعالم كافة بأنهم سئموا من قرارات الشجب واالستنكار
ال��ص��ادرة عن تلك الهيئات ،والتي ال تفيد وال تنفع بشيء ،سوى
البعض القليل من أصحابها.
ومن هذا المنطلق فإنّ ثوابتنا الوطنية تقتضي منا أن نسعى إلى
إيصال رئيس من فريق  8آذار إل��ى س��دة الرئاسة ،على أن يكون
موثوقا ً به ومشهودا ً له بوقوفه إل��ى جانب الخط المقاوم ،وعلى
أن تكون ثوابته الوطنية والقومية معروفة سلفاً .إنما خريطة
الطريق لتحقيق ذلك ،ال تكمن إال باالنفتاح على الحوار المتواصل،
ال سيما بين أفرقاء  8آذار بين بعضهم بعضاً .ذلك أننا نخشى أن
تنشأ خالفات داخلية بين ه��ؤالء مستقبالً وت��ؤدّي لإلضرار بهم
وبالمقاومة معاً.
ً
ولذلك يجب على المقاومة أن تدرك أهمية هذا األمر ،خصوصا أنّ
الدعم الدولي واإلقليمي الذي أودى بتبنّي ترشيح اثنين من حلفائها،
لم يكن المقصو ٌد منه دعمهما من قبل خصومهما السياسيين ،وإنما
إخراجهما معا ً من المعادلة ،ومن ثم الضغط لمجيء رئيس حيادي
من خارج االصطفافات السياسية ،تنفيذا ً للمشروع الغربي المذكور
آنفاً.
ً
وبالتالي ،فإنّ عمل المقاومة اليوم يجب أن يكون منصبّا على
تقريب وجهات النظر بين األص��دق��اء ،ال سيما أنّ فهم المعادالت
الدولية واإلقليمية ،وال��ت��داول المشترك بحقيقة غايات اآلخرين
ونياتهم ،سوف يؤدّي حكما ً للتوصل إلى ح ّل نهائي لهذه األزمة.
ومن ناحية أخرى ،فلماذا ال يقوم المرشحان الرئاسيان أنفسهما
بالتوافق على صيغة معينة تؤ ّمن عدم إخراجهما سويا ً من دائرة
التسويات الحقاً؟
ً
كما أنّ ه��ذا األم��ر قد يصبح يسيرا بمساعدة من دول��ة الرئيس
المقاوم األستاذ نبيه بري وال��ذي هو أحد أعمدة االعتدال في هذا
البلد ،وال��ذي يشهد له الجميع بعمله ال��دؤوب من دون كلل أو ملل
في جمع األضداد وفي ض ّم طاوالت الحوار إلى طاولة واحدة ،وفي
تقريب المسافات بين جميع المكونات السياسية في البلد .ال سيما
أنه بإدارته الحكيمة والرشيدة استطاع أن يف ّعل عمل المؤسسات
الدستورية المتبقية في لبنان ،م��ح��اوالً إخراجنا من ه��ذا المأزق
الخطير .ومن هنا ،فإننا ندعو للتعويل على حكمته ومساعيه الحميدة
لتسخير ك ّل الطاقات في البلد لل ّم شمل فريق  8آذار من جديد على
موحد من الرئاسة ،وإليجاد الحلول المناسبة لتباينات اآلراء
موقف ّ
البناءة بينهم.
ول��ذل��ك أي��ض��اً ،ف�لا ب�� ّد م��ن ال��ت��واص��ل ال��دائ��م م��ع ال���دول الصديقة
لتحقيق ما تقدم ،علما ً ب��أنّ مجيء رئيس من فريقنا نفسه سوف
يكون له وقع ها ّم على مجريات األم��ور ،كما أنه سوف يشكل ر ّدا ً
قويا ً على ك ّل من يسوق االتهامات الباطلة والمز ّيفة بحق المقاومة
وأصدقائها.
نحن لسنا بحاجة ال إل��ى فرنسوا هوالند وال إل��ى ج��ون كيري
حتى يقوما بإيجاد المخارج الحقيقية ألزمتنا الرئاسية ،ذل��ك أنّ
أي ح ّل سوف يساعد هذان األخيران عليه لن يكون إال على حساب
ّ
قضايانا الوطينة والقومية ،وضربا ً بمقاومتنا الباسلة .وخصوصا ً
أننا ال ينالنا منهما معا ً سوى نصائحهما بضرورة انتخاب رئيس
للجمهورية إلطالق عجلة المؤسسات ،ومحاوالتهما الدائمة والواهية
بإيقاع الفتنة بين مثلث الصمود الشعب والجيش والمقاومة ،والذي
أصبح راسخا ً
ومتأصالً في وطننا .كما أنّ الرئيس األميركي باراك
ّ
أوب��ام��ا وال��ذي زار المنطقة في األي��ام القليلة الماضية للبحث في
الغضب الخليجي من نتائج االتفاق النووي مع إيران ،آتٍ لكي يؤكد
تحالفه االستراتيجي مع دول الخليج .ما يثبت لنا بأننا بحاجة إلى
أن نتخذ كافة االحتياطات الالزمة المتعلقة بالملف الرئاسي ،وإلى
أن نكون حذرين قدر اإلمكان من هذه المرحلة الحرجة التي تم ّر بها
المنطقة بر ّمتها.
أض��ف إل��ى ما تقدّم ،ف��إنّ المقاومة على عكس ما يزعم البعض
جاهزة كليا ً بالوقت الحاضر النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
خصوصا ً أنّ المرشحين الرئاسيين المطروحين اليوم هما من
خطها السياسي نفسه .ولكن تصريحات البعض ،والتي تطالب علنا ً
بوجوب سحب سالح المقاومة وتغييب شعار «الشعب والجيش
والمقاومة» عن البيان ال���وزاري ،هي السبب الوحيد ال��ذي يعرقل
انتخاب ال��رئ��ي��س .وبالتالي ،فإننا ندعو لمواصلة الجهود حول
طاولة الرئيس بري للحوار وإلنهاء هذه األزمة ،ولوقف محاوالت
البعض من النيل من المقاومة ومن دورها الوطني ،ووقف تلطيهم
كذلك حول ملف الرئاسة للمطالبة بسحب سالحها واتهامها ظلما ً
وعدوانا ً باإلرهاب.
كما أننا نتمنى أن توقظ حكمة الرئيس ب��ري فريق  8آذار من
أي مشروع تفرقة قد يحاول البعض إشعاله مستقبالً بينهم ،وأن
ّ
ينبّههم كذلك إلى إمكانية وجود لعبة خارجية يحاول البعض ج ّرهم
إليها ،ال سيما أنّ األمر مؤخرا ً بات أشبه بمسرحية ممسوك ٌة خيوطها
بإحكام وتسعى لسحب الغطاء السياسي عن المقاومة .فحمى الله
المقاومة ،وحمى أحباءها.
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
ّ

يسجل لرئيس حزب القوات اللبنانية استجابته الذكية
للمصالحة مع زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال
عون من قبل المعنيين أو ربما مستشاريه أو حلفاء الظ ّل
الدوليين الذين نصحوه بكتابة عنوان جديد يفتتح فيه
مرحلة ويغلق أخرى إلى غير رجعة ،مستفيدا ً من األجواء
التي حلّت بالجوار ،وهي التي شكلت خطرا ً شديدا ً على
مستقبل المسيحيين في المنطقة.
كان شبه مستحيل ،أن يلجأ حزب القوات اللبنانية إلى
التعبير عن رغبة بمصالحة مع التيار الوطني الحر لوال أنّ
المصلحة المسيحية بالتكاتف لم تصبح غاية مقنعة تقدّم
للشخصية الطامحة لقيادة المسيحيين بعد عون الذي
ش ّكل بالنسبة إليه فرصة تقديمه المثلى إلى خصومه .لم
يكن ممكنا ً أن تخلقها ظروف أنسب مما أتت .يدرك جعجع
أنّ المصالحة مع العماد عون تجعل منه مرجعية كبرى
عند المسيحيين من ك ّل األطياف بك ّل الحسابات .وعلى
هذا األس��اس كان تشكيل فريق من الطرفين على مدى
أشهر لشرح أهداف التقارب المنشود فكرة موفقة تلقفتها
القوات كمصلحة عليا ال ب ّد من تعزيزها.
ظهر سمير جعجع عند المسيحيين لحظة إعالنه دعم
حزبه ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية
مثل ذلك الحاضن الذي يحرص على مستقبل المسيحيين
في البالد والمنطقة لينتقل العنوان إلى أسلوب حديثه
وخطابه في أغلب المجالس والمناسبات ،حيث باتت
مصلحة المسيحيين في المشرق التي كان ينادي بها
العماد عون لسان حال جعجع.
لشدة ما تحمل خطوة المصالحة مع العونيين من فوائد
مجيّرة لصالح حزب القوات ،ولشدة ما فيها من شجاعة
وكسر للمح ّرمات وتعالٍ على ك ّل العداوات يبدو طرحها

خفايا
خفايا

مشروعا ً مهندسا ً بشكل دقيق بدأ يكشف عن مفاعيله
تدريجياً ،فعلى ما يبدو ليست المصالحة برومانسيتها
هدفا ً أوحد ،بل التضييق على حزب الله أوال ً وتربّع جعجع
على سلّم الزعامة المسيحية ثانيا ً في اآلتي من السنين.
يدرك حلفاء جعجع الدوليون واإلقليميون مدى حاجة
حزب الله إلى حليف مسيحي قادر على حمايته من مخاطر
العزلة التي تسعى إليها «إسرائيل» ب��أدوات إقليمية
عربية ،فتصنيف حزب الله إرهابا ً من دول سنية أساسية
هو مطلب رئيسي بهذا اإلط���ار .وه��و األم��ر ال��ذي أق ّرته
معظم االجتماعات الخليجية واإلسالمية والقمم التي
عقدت مؤخرا ً برعاية سعودية كشف تعاونها اللصيق
يصب بتكفير أو ترهيب الشيعة من
مع المشروع الذي
ّ
حزب الله وإيران ،وفي هذا اإلطار يعتبر انسحاب الرئيس
الشيخ حسن روحاني من القمة اإلسالمية إثر تصنيفها
حزب الله إرهابا ً إشارة في هذا الخصوص ،فانسحابه
من قمة تجمع زعماء سنة يترجم ما فهمه روحاني عدم
رغبة بقبول الشيعة ،أيّ أنّ الشيعة غير مرغوب فيهم في
الجوار السني المعتدل ،طالما أنّ ذلك تحصيالً حاصالً
عند التطرف الداعشي والجهادي.
عزل حزب الله والتضييق عليه أكثر ما يأتي داخليا ً
في ملف الرئاسة ،حيث يهدف جعجع تنفيذا ً للمطلوب
األساسي إشعار عون بأنه غير مضطر للتعاون أو االرتهان
وحتى االحتماء بحزب الله بعد اليوم ال انتخابيا ً وال
سياسيا ً وال رئاسياً ،وبالتالي فإنّ طريق إعادة التموضع
باتت أسهل أمام عون وتضييق الطريق أمام حزب الله
والعمل على عزله باتت أوضح.
يط ّل جعجع في ذكرى العام األول بعد المئة لمجزرة
األرم��ن التي ارتكبها األت��راك فيحيي الذكرى في معراب
للسنة الثانية عنو ًة ،طارحا ً تعزيز وتحصين موقعه
المسيحي في الشرق من بين األسباب التي باتت تدفعه
إلحياء الذكرى بهذا المستوى على «غير عادة».

مسيحيّو الشرق واألرمن حلفاء وشركاء هذه القضية،
هكذا يقول جعجع الذي يحاول أن يخرج كمعلّم من ك ّل
األبواب والنوافذ ،والذي يبدو أنه نجح باالستفادة مما
جرى في سورية لتجييره في خانة حماية المسيحيين
كعنوان عريض أمسك به حتى بات ع ّراب األرمن بعد ما
أصبح ع ّراب المسيحيين وصالح عون بشكل ملتبس.
المجازر التي شارك فيها حزب القوات اللبنانية في
الحرب األهلية تجعله غير مؤهّ ل إلحياء مثل هذه الذكرى،
وإنْ كان ر ّد القواتيين الدائم أنه «لسنا وحدنا من شاركنا
وهجر» !...وهذا
في الحرب األهلية ،ولسنا وحدنا من قتل
ّ
ليس عودة إلى الماضي إنما تاريخ ال يمكن أن يُمحى من
مذكرات لبنان يحمل ما فيه الكفاية من التناقض بين
استذكار عنصرية األتراك وتجاهل عنصرية القوات تجاه
القضية الفلسطينية والفلسطينيين في لبنان الالجئين
وما كان في صبرا وشاتيال وغيرها مما ال يمكن تفسيره
خوفا ً على الوجود المسيحي حينها.
َيعِ د جعجع األرمن بحمل قضيتهم ألف سنة بإيمان أن
يصح إال الصحيح» ويتابع أنّ معاناة الشعب األرمني
«ال
ّ
هي معاناة ك ّل المسيحيين المشرقيين ،اصطفاف ملحوظ
يشفع ب��ه مصالحته م��ع ع��ون حتى ك��اد يكون إع�لان
اصطفاف ض ّد المسلمين في لحظة انتخابية بامتياز.
ضربة موفقة لجعجع على مشارف االنتخابات البلدية
التي يبدو فيها األرمن بأكثريتهم من حصة عون وحليفه
الطاشناق ،وبإدراك جعجع لهذا ال بأس من مسعى يخلط
بعض األوراق واألمزجة .خطى ذكية لجعجع ..تكشف
عدم ممانعته للهجوم الكاسح على تركيا من بوابة األرمن
من جهة وتضيّع شكل المسعى الذي بدا قطريا ً لجهة دعمه
ترشيح عون للجمهورية من جهة أخرى ،وإذا كان ذلك
ممكناً ،فإنّ إخفاء حضوره كإحدى أوراق الغرب والخليج
األساسية لعزل حزب الله داخليا ً بات مستحيالً...

اعتبر سياسي
مخضرم أنّ المقابلة
التلفزيونية األخيرة
للنائب وليد جنبالط
وما تض ّمنته من
مقاربات جديدة،
واعترافات بارتكاب
أخطاء سياسية
وإنمائية ووطنية
عديدة ،خالل المسيرة
السياسية الطويلة،
ال يكفي في ختامها
إعالن االستقالة من
النيابة ،على طريقة
«كفى المؤمنين،»...
بل ال ب ّد من إيجاد
أطر معينة للمحاسبة
على تلك األخطاء ،ألنّ
عدم المحاسبة يعني
االستمرار بمنطق
«شركاء في الغنم ال
في الغرم»...

َ
مطران ْي حلب:
�صالة م�شتركة في «�سيدة البلمند» بمنا�سبة مرور ثالثة �أعوام على اختطاف
ّ
�ستمتد �إلى �صلباننا و�أجرا�سنا �سيلويها �إخوتنا الم�سلمون
باقون في هذا ال�شرق واليد التي
أقيمت ف��ي دي��ر سيدة البلمند البطريركي الصالة
المشتركة التي دعت إليها بطريركيتا أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرثوذكس وللسريان األرثوذكس لمرور
ثالثة أعوام على اختطاف مطراني حلب بولس يازجي
ويوحنا ابراهيم ،في حضور البطاركة األنطاكيين ،يوحنا
العاشر يازجي (الروم األرثوذكس) ،أفرام الثاني كريم
(السريان األرثوذكس) ،غريغوريوس الثالث لحام (الروم
الكاثوليك) ،يوسف الثالث يونان (السريان الكاثوليك)
السفير البابوي المونسينيور غابرييال كاتشا ومطارنة
ممثلون عن الكنائس األخرى ولفيف األساقفة والكهنة،
إضافة إلى حضور رسمي وشعبي.
وفي نهاية الصالة تلي البيان المشترك الصادر عن
البطريركيتين وجاء فيه:
«في مثل هذا اليوم ومنذ ثالث سنوات اختطف مطرانا
حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي في ج��وار حلب.
اخ ُتطفا وهما العائدان من مهمة إنسانية للتوسط من أجل
آخرين .ومن حينه إلى هذه الساعة لم ترشح أية معلومة
رسمية عنهما ال من حكومات وال من منظمات .ال من قوى
كبرى وال من قوى صغرى .ومنذ ثالث سنوات وملفهما
يختزل ويرسم صورة صغرى لمعاناة كثيرين من اإلرهاب
والقتل والخطف والتهجير والتكفير والتفجيرات اآلثمة،
وك ّل ذلك تحت مسميات وشعارات ،لم توفر دموع أمهات
بكوا في سورية وفي ك ّل العالم وقلوب كثيرين ذابوا صالة
من أجل وضع ح ّد لهذه المأساة التي ابتدأت منذ أكثر من
خمس سنوات تحت مسمى ال يمت بصلة إلى معناه.
ونحن اليوم إذ نضع أم��ام ال��رأي العام وأم��ام أعين
الجميع هذه المأساة يهمنا أن نؤكد على ثوابت ومبادئ
قلناها ونقولها ونتشارك بها مع كثيرين.
إذا كان المقصود من خطفهما ترهيبنا كمسيحيين،
فنحن أحفاد أولئك الذين لبسوا اسم المسيح في هذه
األرض ال في غيرها وذلك من ألفي عام .نحن لسنا جبابرة
وليس وراءن��ا من جبابرة .نحن من هذه األرض نعجن
خبزنا ومن قوة انتمائنا إليها نحتفظ بهويتنا األنطاكية
المشرقية مهما مرت صعاب وعبرت محن .نحن لم نوفر
ولن نوفر بابا ً إال ونطرقه ،لكنّ رجاءنا األول واألخير هو
بالله وقوتنا األولى واألخيرة نستمدها من شكيمة أهلنا
وم��ن رسوخهم ومحبتهم لكنيستهم وألرض��ه��م .نحن
باقون في هذا الشرق وسنقرع فيه أجراسنا وسنرفع فيه
كنائسنا وصلباننا .واليد التي ستمتد إلى هذه الصلبان
أو إلى تلك األجراس سيلويها إخوتنا المسلمون من كل
األطياف ،مسلمو الشام ،أهل االعتدال ،الذين يقاسون

الصالة المشتركة في دير سيدة البلمند
مثلنا مرارة إرهاب أعمى وتكفير مدان دخيل على ماضي
وحاضر عالقتنا المسيحية اإلسالمية .سيلويها تاريخ
أخوة عشناه ونعيشه مع كل األطياف .لقد كسرت صلباننا
وهجر أهلنا وتقطعت أوص��ال بالدنا وأحرقت كنائسنا
ومساجدنا وحرمنا فلذات أكبادنا من أحباء قضوا شهادة
للحق في دنيا الباطل ،إال أن كل هذا ،رغم هوله وفداحته،
نرميه أمام جلجلة ربنا يسوع المسيح .وك ّل عتمات هذا
الدهر نطمرها في نور عيني العذراء البتول ،المكرمة عند
المسيحيين والمسلمين ،والتي نسألها رد المخطوفين
ومنهم أخوانا مطرانا حلب مع اآلباء الكهنة.
نحن باقون في هذه األرض ولن ندخر وسيلة للدفاع
عنها وعن وجودنا فيها .لم نكن أقلية ولن نكون أقلية.
واألج��در بمن يرق قلبه «لألقليات» ومن يفتح ذراعيه
الستقبال السوريين بك ّل األطياف أن يسعى وبكامل قوته
لح ّل يوفر عليه مسؤولية وعبئا ً اقتصاديا ً جديدا ً ويوفر
عليهم مشاق السفر واللجوء وأخطار البحر .نحن نقدر
ك ّل جهد إغاثي لحكومة أو منظمة خارجية ولكن ونقولها
صراحة .نحن ال نحمى بالتهجير .ولسنا رواد حماية

بل طالبي سالم .والسالم ال يتجزأ إلى أقليات وأكثريات
بل هو سالم أوطان قامت وتقوم على العيش المشترك
والمواطنة والخطاب الديني المعتدل .والسالم ال يأتي
بالحصار االقتصادي الخارجي الخانق وال بالمحاصرة
بلقمة العيش وال بالعقوبات االقتصادية الخارجية التي
ال تؤذي إال الطفل المشرد واإلنسان الفقير الذي يتباكى
عليه كثيرون وهو الذي أمسى سلعة رخيصة في سوق
السالح والمصالح».
وتوجه البيان إلى األس��رة الدولية ،مح ّمالً «الجميع
مسؤولية التغاضي عن هذا الخطف المدان ومسؤولية
التكتم المطبق عن هذا الملف ونهيب بالجميع استبدال
لغة االستنكارات والوعود بالعمل الجاد والفعل المترجم
لحسن النية».

لوضع ح ّد لهذه المأساة

كما جدّد الدعوة إلى «إطالق أخوينا المطرانين ونهيب
بدول القرار وبمن له «سلطان الحل والربط» سياسيا ً
وضع ح ّد لهذه المأساة اإلنسانية التي تختزل وال تفي

بوصف كامل لعظم مأساة الشعب السوري .ونثمن ونقدر
ك ّل جهد ،محليا ً كان أو دوليا ً للتالقي والحوار .إذ هو الكفيل
بإرساء السالم في ربوع سورية والمشرق والعالم».
وإذ رفع اآلب��اء صالتهم «من أجل السالم في سوريا
والمشرق والعالم كله» ،بعثوا «بالتحية إلى حلب الشهباء
وإلى األهل والرعية في حلب ( )...إلى األهل المعجونين
بالرجاء .إلى القلوب الدافئة التي عشقت يوحنا ابراهيم
وبولس يازجي .نبعث بالتحية إلى أبنائنا في الوطن
وحب
وبالد االنتشار ،إلى الذين يجمعهم عشق الوطن
ّ
األرض األول��ى .نبعث بالسالم إلى األنطاكيين جميعا ً
المتحدين صالة وتضرعا ً ووقفة في ك ّل أصقاع األرض».
وتابع البيان« :إذ نخطو باتجاه عيد الفصح المجيد،
عيد القيامة .نصلي ونضرع إلى سيد القيامة ،ربنا يسوع
المسيح ،أن يزيح ثقل الحجر عن هذا الشرق وأن يغرس
الرب القدوس أن يضع يده
فيه نور قيامته .نصلي إلى
ّ
على قلب ك ّل أم وأب وأخ وصديق كوته نار هذه األزمة وأن
يعزي القلوب برجاء القيامة .نصلي إلى المصلوب الذي
سحق بقوته قوة الموت ودفن برمسه هدير الشرور وشدّد
قلوب تالميذه أن يضع تعزيته في قلوب أبنائنا ويعيد
السالم إلى أرض السالم ،أرض الشرق الجريح والقائم
ال محالة .نحن أبناء قيامة وأبناء نور وصالتنا اليوم
إلى رب القيامة وسيد األن��وار أن يكتنف بنوره المعزي
وظل حمايته اإللهية أبناءنا المدافعين عن األرض ويرحم
نفوس الشهداء ويرد كل مخطوف إلى ذويه سالماً».
وتوجه إل��ى المطرانين« :أنتما وه��ج تسبيح وسط
ظلمة ما يجري .أنتما عبق بخور رباني وسط مهالك
المصالح ،أيها السائران في وهج محيا القدوس ،والذي
منه تستمدان القوة لكما وللرعية الموكلة إليكما .نحن
معكما في دفق صالة إلى الفادي وقديسيه أن يجلو عن
مآقينا هذه الغمامة من القالقل ويتغمد شهداءنا بنوره
وأهلنا بحمايته».
وختم البيان« :كن معنا يارب وسربلنا بعزائك اإللهي.
امشح نفوسنا بقوة سالمك ورسخ في قلوبنا قوة الثبات
برجاء خالصك .كن لنا العون والستر والسور .وانضح
نفوسنا بنور سالمك واجل أرواحنا بوميض رأفتك .عز
المخطوفين وأعدهم إلى ذويهم وكن يا رب مع المهجرين
وقونا لنعزيهم على قدر ما أوتينا .تعهد اليتامى وارحم
شهداءنا وبلسم قلوب ذويهم بروحك القدوس .أعطنا
يارب نور سالمك وتوج حياتنا بباهي حضورك».

وفد فل�سطيني يبحث مع الحريري والم�شنوق وقهوجي وابراهيم
الأو�ضاع الأمنية في المخيمات وتقديمات «�أونروا»
تابع الوفد الفلسطيني الذي ض ّم
عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»
ع��زام األحمد وسفير دول��ة فلسطين
أشرف دبور وأمين س ّر فصائل منظمة
التحرير وح��رك��ة «ف��ت��ح» فتحي أبو
ال��ع��ردات وال��ل��واء فتحي دخ��ل الله،
جولته على المسؤولين ،ف��زار أمس
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري ف��ي بيت
الوسط.
وق��ال األحمد بعد اللقاء« :أطلعنا
دولته على التحديات التي تواجهها
القضية الفلسطينية داخل فلسطين،
ومعركة الصمود الفلسطينية في
وج��ه غطرسة االح��ت�لال الفلسطيني
وقطعان المستوطنين وم��ح��اوالت
تدنيس المسجد األق��ص��ى وتغيير
هويته الفلسطينية العربية إلى جانب
الجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر
دولي للسالم في الشرق األوسط بما
يؤدي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ،وهي
جهود تقودها اآلن فرنسا من خالل
المبادرة التي اطلقتها لعقد مؤتمر
دولي إلخراج األزمة من الجمود الذي
يعيشه الشرق األوسط بسبب تع ُّنت
حكومة نتنياهو ورفضه االنصياع
لقرارات الشرعية الدولية».
أض����اف« :ن��اق��ش��ن��ا األوض����اع في
المخيمات الفلسطينية ،خاصة في
ع��ي��ن ال��ح��ل��وة ف��ي ض���وء م��ح��اوالت
التفجير األخيرة بعد هدوء استمر لفترة
طويلة أزعج بعض القوى المتربصة

بلبنان والتي تريد أن تستخدم المخيم
الفلسطيني لتعكير األمن واالستقرار
في لبنان وض��رب السلم األهلي في
المخيمات الفلسطينية ،خاصة في
عين الحلوة أو في الجوار اللبناني».
وردا ً على س���ؤال ح��ول زي��ارت��ي
األمين العام لألمم المتحدة بان كي
م��ون وال��رئ��ي��س الفرنسي فرنسوا
ه��والن��د للبنان م��ؤخ��را ً وااله��ت��م��ام
بمساعدة الالجئين السوريين وليس
الفلسطينيين ،أجاب األحمد« :هذا أمر
مهم خاصة في ظ ّل األزمة التي تعاني
منها منظمة أونروا حاليا ً وفي لبنان
بالتحديد ،وقد ناقشنا هذا الموضوع
مع ك ّل المسؤولين اللبنانيين الذين
التقيناهم ،وموقفنا موحد حول وجوب
تمكين أونروا من القيام بمسؤولياتها
ومهماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين
ف��ي لبنان ال��ذي��ن لهم وض��ع خاص
يختلف عن الالجئين الفلسطينيين في
الضفة الغربية أو غزة أو األردن أو في
أماكن أخرى ،وعدم تقليص الخدمات
التي تقدم لهم ف��ي مجالي التعليم
موحدة من أجل
والصحة .وجهودنا
ّ
دعم الوكالة من خالل االتصاالت التي
نجريها سواء مع السكرتير العام لألمم
المتحدة ،والرئيس أبو مازن موجود
اآلن في نيويورك وعلى جدول أعماله
مناقشة هذا الموضوع».
أضاف« :أما بالنسبة إلى الرئيس
ه��والن��د ف��إنّ فرنسا تعطي اهتماما ً
أكثر من غيرها ،خاصة بعد تقاعس

ابراهيم مستقبالً الوفد في منزله في بيروت
ال��والي��ات المتحدة وفشلها بسبب
انحيازها الكامل إلسرائيل بعدم تنفيذ
ق���رارات الشرعية الدولية من خالل
خارطة الطريق التي تولتها الرباعية
الدولية بقيادة ال��والي��ات المتحدة.
ّ
يلتف الجميع حول دعم
ونتمنى أن
المبادرة الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي
من أجل تحقيق االنسحاب اإلسرائيلي
وتنفيذ ق����رارات الشرعية الدولية
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء
معاناة الالجئين وعودتهم وفق القرار
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كما زار الوفد وزير الداخلية نهاد
المشنوق .وأعلن األحمد أنّ الوزير
المشنوق أبلغه أنّ «األجهزة األمنية

اللبنانية ،ب��ك� ّل فروعها ف��ي وزارة
الداخلية ،ستكون متعاونة مع القيادة
الفلسطينية ومع سفارة دولة فلسطين
للمحافظة على استمرار الهدوء في
المخيمات الفلسطينية».
وق���ال« :أطلعنا وزي���ر الداخلية
على اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة
بشأن تسهيل الحياة اليومية لالجئين
الفلسطينيين ف��ي لبنان ،م��ن خالل
تنظيم وثائقهم ،سواء بطاقات الهوية
أو ج���وازات السفر ،لدعم صمودهم
لحين عودتهم إلى وطنهم».
وك��ش��ف األح��م��د أن���ه أط��ل��ع وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى «اإلج������راءات التي
اتخذتها الفصائل الفلسطينية كافة

معلولي:
نعمل لإي�صال لبنان
�إلى اال�ستقرار
في عين الحلوة وفي بقية المخيمات
للمحافظة على هدوء واستقرار شهدته
أشهرا ً ع��دة» .وق��ال« :تناولنا تحرك
خفافيش الليل ،كما جرى في اغتيال
العميد فتحي زي��دان ،بشكل مبرمج
ومخطط ،وبحثنا في كيفية التصدي
لمثل هذه المحاوالت».
وط����رح األح���م���د أزم����ة «تعليق
خدمات األون���روا واالحتجاجات في
ال��م��خ��ي��م��ات» ،ون��ق��ل ع��ن المشنوق
«حرص الدولة والمؤسسات اللبنانية
على حماية الحقوق المكتسبة لالجئين
الفلسطينيين للتأكيد أن لبنان سيقوم
باالتصاالت المطلوبة وفق مسؤولياته
كدولة مضيفة ،للتنسيق مع ال��دول
المانحة وم��ع األم��م المتحدة بهدف
استمرار أون��روا في تقديم خدماتها
الصحية والتعليمية واإلغاثية ،بك ّل
أشكالها وعدم تقليص هذه الخدمات،
خصوصا ً في ظ ّل األوض��اع الصعبة
التي تواجه الالجئين الفلسطينين».
وكان الوفد الفلسطيني التقى أيضا ً
ق��ائ��د الجيش العماد ج��ان قهوجي
ف��ي مكتبه ف��ي ال��ي��رزة وب��ح��ث معه
ش��ؤون �ا ً تتعلق ب��أوض��اع الالجئين
الفلسطينيين في لبنان.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��م��دي��ر ال��ع��ام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم في منزله
مساء أول من أمس ،حيث جرى بحث
الوضع الفلسطيني ال��ع��ام ،ال سيما
أوضاع المخيمات الفلسطينية.

بمناسبة ع��ي��د ال��ف��ص��ح ،أقامت
راب���ط���ة ال���ن���واب ال��س��اب��ق��ي��ن حفل
ع��ش��اء ح��ض��ره ال����وزراء والنواب
السابقون وعقيالتهم.
وف����ي ال��م��ن��اس��ب��ة أل���ق���ى رئيس
ال��راب��ط��ة ال��ن��ائ��ب األس��ب��ق لرئيس
م��ج��ل��س ال���ن���واب م��ي��ش��ال معلولي
ك��ل��م��ة ع��ن ال��م��ب��ادرات ال��ت��ي تقوم
بها الهيئة اإلداري���ة ف��ي التصدي
ل�ل�أخ���ط���ار ال���ت���ي ت����ه����دّد ال��ك��ي��ان
واالستقرار والسالم.
ولفت إلى «أنّ أول هذه األخطار
هو الحركات التكفيرية ،وعرسال
هي المثال على ذلك»،
مثنيا ً «على الجهود التي تقوم
بها القوى األمنية في مواجهتها».
كما تطرق إلى «الخطر الوجودي
ال��م��ت��م��ث��ل ب��ال��ن��ازح��ي��ن السوريين
ال����ذي����ن ي���م���ث���ل���ون م����ع ال�لاج��ئ��ي��ن
الفلسطنيين نصف سكان لبنان»،
م��ش��ي��را ً إل���ى اج��ت��م��اع��ات عقدتها
ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري���������ة ل���ل���راب���ط���ة مع
المسؤولين وال��وزراء المختصين
وال���ق���ي���ادات األم��ن��ي��ة م��ق��دم��ة لهم
مشاريع الحلول.
وختم معلولي م��ؤك��دا ً «مثابرة
ال���راب���ط���ة ع���ل���ى ال���ع���م���ل ال������دؤوب
ف��ي إي��ص��ال لبنان إل��ى ب�� ّر األم��ان
واالستقرار».

