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حمليات �سيا�سية

خفايا
خفايا

هكذا �أخط�أت «بيروت مدينتي»

المقاومة حا�ضرة..
والحريري �إلى �أين؟

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

أظهرت االنتخابات البلدية في بيروت والبقاع جملة معطيات ذات
دالالت سياسية ،وال سيما على صعيد العالقة بين حزب الله وتيار
«المستقبل» ،وتحديدا ً رئيسه سعد الحريري.
ف�خ�لاف�ا ً ل �ق��ول ال �ح��ري��ري خ�ل�ال ان�ت�خ��اب��ات ب �ي��روت ي��وم األحد
الماضي ،إنّ عدم إشراك حزب الله في الئحة «البيارتة» المدعومة
منه ومن عدد من األحزاب ،يش ّكل قيمة مضافة لالئحة ،فإنّ الحزب
أبقى على قيمة الحريري السياسية نظرا ً إلى ضآلة مشاركة الكتلة
الشيعية في االقتراع .فلو أوعز الحزب لجمهوره بالمشاركة اقتراعا ً
لمصلحة الالئحة المنافسة «بيروت مدينتي» لكان الحريري ن ّفذ ما
نقل عنه بأنه سيعتزل العمل السياسي كليا ً في حال خسرت الئحته
االنتخابات .وقد أظهرت النتائج الرسمية النتخابات بيروت أنّ الئحة
«بيروت مدينتي» حصدت عشرات اآلالف من األص��وات واقتربت
بعض األرقام إلى عدد ال بأس به من مرشحيها من عدد األصوات
التي نالها قسم من الئحة «البيارتة» ،ولو جاء الدعم من حزب الله
لالئحة األولى لحققت خرقا ً مؤثرا ً لالئحة المنافسة واحتلت نسبة
وازنة ،ليس أق ّل من عشرة مقاعد من مجموع مقاعد المجلس البلدي
للعاصمة المؤلف من  24عضواً.
وم��ا ي��ؤك��د ذل��ك ،بحسب أوس ��اط سياسية ،ه��و ت��راج��ع شعبية
الحريري في بيروت وفي عدد كبير من المناطق في البقاع والشمال
والجبل ،ألسباب عدّة أهمها تراجع دعم الحريري المالي لمناصريه،
ثم وكما ظهر في االنتخابات ،تزعزع ثقة جمهور «المستقبل» وضعف
اقتناعه بتوجهاته؛ وهذا ثبت من خالل األعداد الضئيلة من الوفود
الشعبية التي أ ّمت «بيت الوسط» خالل التحضير لالنتخابات ،وقلة
الحضور الشعبي خالل جوالت الحريري البيروتية لحث «البيارتة»
على التصويت لالئحته.
ول��م ينته األم��ر عند ه��ذا ال�ح�دّ ،بل ت� ّم طعن الحريري من بعض
حلفائه المق ّربين جدا ً منه في قوى  14آذار الذين اتهمهم بعدم العمل
الجدي في حث المناصرين على المشاركة في االنتخابات إلنجاح
الئحة «البيارتة» التي كانت حتى ما بعد ظهر األحد عرضة للخرق
من الالئحة المنافسة لها .وتجدر اإلشارة إلى أنّ الحريري كان قد
ص ّرح عشرات الم ّرات بأنه ال يبعده عن حلفائه في  14آذار سوى
الموت .ويبدو أنه اآلن في مرحلة «الموت السريري السياسي» بعد
أن تج ّرع من حلفائه ،وليس من خصومه ،في الداخل والخارج،
كؤوسا ً سياسية مسمومة عدة ،لدرجة أنه لم يجد في بيروت سوى
نحو  12في المئة من المناصرين له من العشرين في المئة الذين
شاركوا في االنتخابات المحلية.
وإذا كان هذا هو حال الحريري والحريرية و 14آذار عموماً ،فإنّ
حزب الله في المقابل حافظ على حضوره القوي بين جمهوره ،رغم
ك ّل الحمالت السياسية والمالية واإلعالمية الشرسة التي يتع ّرض
لها في ال��داخ��ل وال �خ��ارج ،بهدف إبعاد جمهوره عنه .وق��د أثبتت
انتخابات البقاع أنه حاضر في الوجدان الشعبي لمناصريه ،بحيث
ف��ازت اللوائح البلدية واالختيارية كلها التي ش��ارك فيها ودعمها
مجنّدا ً لها ماكينة انتخابية مؤلفة من عشرة آالف ش��اب وشابة،
وتنطلق منها صناديق االقتراع.
وترى األوس��اط السياسية أنّ عدم ارتفاع نسبة المقترعين في
بعض البلدات البقاعية ال ي��د ّل على تراجع شعبية الحزب بقدر ما
هو نتيجة لتراخي بعض جمهور المقاومة ،من غير المحازبين،
عن المشاركة في االنتخابات ليقينه بالفوز المؤكد للوائح حزب الله
وحركة أمل واألحزاب والعائالت الحليفة .كما أنّ هذا األمر يختلف
عما حصل في بيروت ،حيث عجز تيار المستقبل عن توفير فوز
مريح لالئحته بعكس حزب الله ال��ذي أ ّم��ن الفوز لمئات المجالس
البلدية واالختيارية في محافظتين هما البقاع وبعلبك الهرمل ،رغم
انشغاالته كلها خصوصا ً في قتال التكفيريين ومواصلة التحضير
لمواجهة أي عدوان «إسرائيلي» على لبنان.

ن�شاطات

جريج وسفير األرجنتين
 أصدر رئيس الحكومة تمام سالم أمس مذكرة قضت بإقفال اإلدارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة «عيد المقاومة والتحرير»
جاء فيها:
«يعلن يوم األربعاء في الخامس والعشرين من شهر أيار  2016يوم
عطلة وطنية ،بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتقفل جميع اإلدارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات.
خصص الحصة األولى من يوم الخميس الواقع فيه 2016/5/26
ُت ّ
في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة
الوطنية».
وفي نشاطه ،استقبل الرئيس سالم وفدا ً من «جبهة العمل اإلسالمي»،
ورئيسة المنطقة االقتصادية الخاصة بطرابلس الوزيرة السابقة ريا
الحسن.
 يغادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم إلى الدوحة
لتمثيل لبنان في أعمال منتدى التعاون العربي ـ الصيني في دورته
السابعة والذي يعقد يومي األربعاء والخميس في العاصمة القطرية.
 بحث وزير اإلعالم رمزي جريج مع سفير األرجنتين ريكارود الراييرا
العالقات الثنائية بين البلدين.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي السفيرة اإلسبانية في
لبنان ميالغروس هيرناندو يرافقها الملحق العسكري اإلسباني العقيد
ريكاردو ساندو لوبيز ،ورئيسة جمعية «اليف فور رودس « السيدة زينة
قاسم وأمين عام الجمعية الدكتور روني ألفا ووفد مرافق.
بعد ذلك أُقيم في باحة وزارة الدفاع الوطني حفل ،تسلم  300وحدة
طبية فردية ،قدمتها الجمعية ،بالتعاون مع السفارة اإلسبانية لمصلحة
الجيش اللبناني بمشاركة الوفد الزائر والعميد الركن جهاد عمر ممثال قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،وقد تال العميد الركن عمر كتاب شكر وتقدير
باسم العماد قائد الجيش وسلمه لرئيسة الجمعية.

قهوجي مستقبالً سفيرة إسبانيا والوفد
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اإلفراط في التفاؤل بإمكانية خرق لوائح المجتمع المدني
للوائح األحزاب المتج ّذرة والمنبثقة عن النظام اللبناني ما
بعد الطائف قد يكون مب ّكراً ،لكنه ليس مستحيالً إذا خضع
الشارع اللبناني لمنطق ضرورة إدخال عنصر جديد يل ّون
الحياة السياسية الراكدة عمالً بمفهوم التغيير الذي عصف
بالمنطقة والذي يُعتبر هو بدوره مهمة متعثرة حتى الساعة
لحساسيات الداخل والحسابات الدقيقة وخصوصية لبنان.
قد تكون فرصة التغيير في لبنان أصعب من أن تتماشى
مع موجات ال��دول المجاورة التي تعيش اليوم لغطا ً كبيرا ً
بين مفهوم التغيير الذي ح ّل بها والفوضى التي توشك على
محو آثار وثقافات تشكل بح ّد ذاتها خطرا ً وجوديا ً على تلك
الدول وسورية التي تعتبر األقرب إلى لبنان مثاال ً دقيقا ً على ما
يجري ،لكنها من جهة أخرى قادرة على شرح صعوبة تحسين
الواقع الذي يعيشه النظام اللبناني وإصالحه رغم محاوالت
حزبية ضمن أطر اإلصالح والتغيير وهي كانت حديثة نسبيا ً
بالعمل السياسي ولم تفلح في تخطي هالة النظام اللبناني
القائم على فساد إداري ومالي مستم ّر بات يتح ّكم بمصير
الزعماء وامتداد سلطتهم زمنياً.
األزمة السورية تحكي انتقاال ً سياسيا ً من مرحلة انغالق
إلى مرحلة انفتاح يسعى إليها األفرقاء اليوم من موالين
للحكومة ومعارضين لها ،االنغالق هنا أو المحدودية بالمعني
السياسي والتمثيل الحزبي ،حيث لم تعش سورية تجربة
األحزاب ،وهنا يتقدّم مشروع الح ّل على أساس حكومة وحدة
وطنية تض ّم مجمل األطياف التي انبثقت عن األزمة.
يتحدّث المبعوث األممي لعملية السالم في سورية ستيفان
دي ميستورا عن «الح ّل المدهش» لألزمة اللبنانية ،ويدعو في
المناسبات والجلسات الخاصة بالتفاوض إلى تطبيق اإلطار
نفسه في سورية من اجل التوصل إلى مشاركة جميع األطراف

في السلطة ،وهو يقصد هنا الح ّل الذي انبثق عن اتفاق الطائف
والتقسيم والمحاصصة التي أعطت كل المشاركين في الحرب
األهلية حق التمثيل المعنوي والسياسي ،حتى باتت بعض
وظائف الدولة العليا خاضعة للعرف الذي يعتبر في بعض
الحاالت أقوى من الدستور.
ّ
محط أنظار القوى الدبلوماسية
التجربة اللبنانية اذاً ،هي
الطامحة لخلق أرضية ح ّل ممكن ان يكون المخرج لألزمة في
ّ
بغض النظر عن إمكانية تطبيقها من عدمه ،وهنا يأتي
سورية
دور التغيير في لبنان الذي يمثل مرحلة متقدّمة من العملية
الديمقراطية في المنطقة من حيث النظرة الغربية.
الواقع اللبناني المتر ّنح ضمن زواي��ا الفساد والتدهور
المنسحب على ارتفاع في الدين العام نتيجة تجربة ما بعد
الحرب األهلية والتوزيع الطائفي يحظى بإعجاب القوى
الكبرى .فاألحزاب أثبتت قدرتها على السيطرة بتبعيّتها
الخارجية اإلقليمية او الدولية على األوض���اع في لبنان
بنتيجة االرتهان القادر على ضبط األمور عند ك ّل استحقاق
داخلي عسير حتى بات ق��رار الحرب والسلم واالنتخابات
واالستحقاقات الوطنية العادية من أكبرها إلى أصغرها
مرتهنا ً لحساب سياسي خارجي مح ّتم.
تسعى قوى المجتمع المدني اليوم إلى االنتقال من حالة
التغيير التي تسعى إليها سورية وهي «التجربة المدهشة»
تلك إلى حالة المدنية التي يعيشها أيّ مجتمع ديمقراطي
غربي تنزع صفة الطائفية وتقدّم العلمنة والمساواة بالحقوق
المدنية كنموذج للبنان الجديد ،وهو بالتحديد ما ليس ممكنا ً
يفسر
اليوم اعتباره قابالً للتنفيذ لحسابات خارجية كبرى قد ّ
بشكل مباشر ما جرى بالحراك الشعبي في لبنان الكثير منها،
الصيف الماضي .فهذا الحراك الذي بدأ بحركة شبابية صادقة
توجهت نحو المطالبة باإلصالح أخذ يتجه فجأة نحو العنف
واالنحدار مع فقدان التنظيم وتغيير معالمه بشكل ملحوظ
حتى بات يشكل اليوم بالنسبة للبنانيين مصدر قلق وإزعاج،
بعدما كان في أول أيامه أحد احتماالت االنفراج.

سجل الكثير من
المراقبين والمتابعين
والعاملين على خط
قوانين االنتخاب
المالحظة نفسها
بالنسبة لنتائج المرحلة
األولى من االنتخابات
البلدية واالختيارية في
محافظات بيروت والبقاع
وبعلبك الهرمل ،وهي أنّ
هذه النتائج ،ومثلها ما
سيحصل في المراحل
الثالث المقبلة ،لن تكون
معبّرة عن الواقع إال إذا
ت ّم اعتماد النظام النسبي،
حيث يتمثل الجميع بقدر
أحجامهم ،وحيث من
المؤكد أنّ نسب اإلقبال
ستكون مرتفعة ،لكون
الناخب يدرك أنّ صوته
له قيمة وتأثير في
حاضر ومستقبل بلدته
ومدينته...

ودس ما أمكن من
دخول القوى النافذة على الحراك
ّ
الشباب الملتبس التابع خارجيا ً لسياسات وتنظيمات؛
وبعضه م ّمن تد ّرب في معاهد أوروبية وخضع لدورات
ب��ي��ن إع�ل�ام وت��ث��ق��ي��ف وت��س��ي��ي��س ي��ن��ض��وي ض��م��ن تلك
السياسات جعل نسبة أن يكون هذا الحراك نتاجا ً محليا ً
بحتا ً «صفراً» ،فإفساد الحراك الشبابي قد ت ّم وانتهى
األمر.
المشكلة األساسية التي وقعت فيها الئحتا «بيروت
مدينتي» و«مواطنون ومواطنات في دولة» تندرج ضمن
اللغط الذي شاب الحراك ،وبالتالي فإنّ وقوع شخصياتها
ضحية السمعة السيئة التي لحقت بالمشاركين فيه،
وباالنقياد نحو مشاريع خارجية مع دعم إعالمي ملحوظ
حينها ال يرقى إلى مستوى االرتجال وتح ّمل أعباء النقل
المباشر في وقت تعاني ك ّل وسائل اإلع�لام من أزمات
مادية ،ك ّل هذا يحيط بحظوظ الالئحتين ويضعف من
إمكانية خرقهما اللوائح السياسية ،علما ً أنها كانت فرصة
ال تع ّوض كان ممكنا ً أن ُتحدث تغييرا ً بسبب انخفاض
كبير لنسبة المشاركة بالعملية االنتخابية ،بمعنى
آخر كان ممكنا ً إح��داث خرق مباشر في الئحة البيارتة
فيما لو ت ّم االلتفات إلى أمرين ...أولهما يعتبر خطيئة
أساسية أضاعت هذه الفرصة الثمينة وهو التحالف بين
القوى المدنية الموزعة بين الئحتي «بيروت مدينتي»
و«مواطنون ومواطنات في دولة» ،ما يعني إمكانية أن
تصب األص��وات في جهة واح��دة ،والثاني األخ��ذ بعين
ّ
االعتبار أنّ التحالف غير المباشر بين حزب الله والمستقبل
وانكفاء الحزب عن المشاركة في المعركة ببيروت جعل
نسبة االحتقان الطائفي والحشد الذي كان ممكنا ً أن يزيد
من نسبة المشاركة في االنتخابات أصعب.
إضاعة الفرصة في البلدية تشبه إضاعة الفرصة في
الموحد وهذا يتطلب من القوى
الشارع غير المنظم وغير
ّ
المدنية إعادة دراسة أجندتها مستقبالً.

بري يتلقى ر�سالة من هوالند وي�ستقبل ال�سفير ال�سوري

زار مجل�س �أ�ساقفة باري�س

علي عبد الكريم :العالم ي�ستثمر
للتوحد في مواجهة الإرهاب
�صمود �سورية ُّ

الراعي� :شعوب ال�شرق تطالب المجتمع الدولي
بحقها في ال�سالم العادل وال�شامل

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري رسالة من الرئيس الفرنسي
فرنسوا ه��والن��د  ،أك��د فيها العمل
م��ن أج��ل ح��ل أزم��ة انتخاب رئيس
الجمهورية ،ودعم لبنان في المجاالت
السياسية واالقتصادية والمالية
والعسكرية ،وفي مواجهة أعباء أزمة
النازحين السوريين.
وتلقى أيضا ً اتصاال ً من الرئيس
الفلسطيني محمود عباس تناول
التطورات الراهنة ،وآخر من رئيس
مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم .
واس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ب���ري ظ��ه��را ً
السفير السوري في لبنان علي عبد
الكريم علي ال��ذي ق��ال بعد اللقاء:
تركز الحديث مع دولة الرئيس حول
األوض���اع في المنطقة والتحديات
الحقيقية ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا وال��ت��ي
يتصدرها اإلرهاب ومخاطره .وتوقف
دول��ت��ه عند السياسة األميركية،
األوروبية ،واإلقليمية ،خصوصا ً أنّ
بعض هذه السياسات تسلك األمر
ونقيضه تجاه ما تواجهه سورية من
إره��اب متعدّد الجنسيات ومخاطر
هذا اإلرهاب الذي بدأ العالم يستشعر
ارتداده على دول العالم».
وأض����اف« :ي��ق��ول دول��ت��ه إنّ ما
يخشاه هو هذه السياسة المتناقضة
حيث ي��ق��ول م��س��ؤول ف��ي دول���ة ما
أنّ هذا اإلره��اب يشكل خطرا ً عليها
وفي الوقت نفسه تفرمل هذه الدولة
ت��س��رع محاربة
ال��خ��ط��وات ال��ت��ي ّ
اإلره��اب أو تدفق تمويله أو تمرير
اإلره��اب��ي��ي��ن إل��ى س��وري��ة وال��ع��راق
والمنطقة .ولكنّ دولته كان متفائالً
بأنّ صمود سورية وجيشها وقيادتها
وأيضا ً تلّمس العالم المسؤولية أكثر
لتوحيد الرؤية في مواجهة اإلرهاب،
ه��ذه ال��رؤي��ة المستبشرة تقود إلى
أنّ صمود سورية يستثمره العالم
�وح��د ف��ي إص����دار ق���رارات
اآلن ل��ل��ت� ُّ
واتخاذ مواقف وتوحيدها لمواجهة
اإلرهاب».

بري مستقبالً سفير سورية
وم��ن ز ّوار عين التينة :األمين
العام لالتحاد البرلماني العربي فايز
الشوابكة.
جلسة انتخاب الرئيس إل��ى 2
حزيران
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،أرج����أ ب��ري
الجلسة الـ 39الن��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية إلى الخميس  2حزيران
المقبل.
وكان توافد النواب إلى المجلس،
بدأ قرابة الحادية عشرة قبل الظهر،
وحتى موعد الجلسة ظهرا لم يكن
ع��دد الحضور قد بلغ  10ن��واب ثم
ما لبث أن ارتفع بعد انتظار نصف
ساعة فوصل إلى  41نائباً.
يُذكر أنّ الجلسة الماضية كانت
سجلت حضور  53نائباً ،علما ً أنّ
النصاب القانوني للجلسة هو 86
نائبا ،وقد سجل الحضور أمس أدنى
مستوياته قياسا ً على الجلسات
السابقة.
وبعد أن دخل النواب إلى القاعة،
عقدوا حلقات ولقاءات جانبية قيموا
خاللها الجولة األولى من االنتخابات
البلدية ،ولم يشهد المجلس أي لقاءات
رسمية وال حتى أي تصريحات.

وع��ن��د األول����ى ،دخ���ل أم��ي��ن ع��ام
المجلس عدنان ضاهر ليذيع على
النواب البيان الرسمي ال��ذي صدر
عن رئيس المجلس النيابي وجاء
فيه« :بسبب ع��دم اكتمال النصاب
القانوني ،أرجأ دولة رئيس مجلس
ال���ن���واب ج��ل��س��ة ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
الجمهورية التي كانت مقررة ظهر
اليوم (أمس) ،إلى ظهر يوم الخميس
ال���واق���ع ف��ي ال��ث��ان��ي م��ن ح��زي��ران
المقبل».
ُي���ش���ار إل���ى أنّ ج��ل��س��ة األم���س
ك��ان��ت األول���ى بعد الجولة األول��ى
لالنتخابات البلدية ،حيث سيدخل
الفراغ الرئاسي عامه الثاني ،في ظ ّل
عدم تغيير في المواقف السياسية
فالمقاطعون ه��م ه��م .وق��د حضر
نواب من كتلة «المستقبل» و«القوات
اللبنانية» وال��ك��ت��ائ��ب وم��ن كتلة
«التنمية والتحرير» وكتلة «اللقاء
الديمقراطي».
واستمر في الغياب والمقاطعة
ن���واب كتلة «ال��وف��اء للمقاومة»،
تكتل «التغيير واالص�ل�اح» ون��واب
«المردة» و«الحزب السوري القومي
االجتماعي».

مقبل يطّ لع من �صقر و�أبو غيدا
على �أو�ضاع المحكمة الع�سكرية
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ،ظهر أمس في مكتبه في الوزارة ،إلى مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
وقاضي التحقيق ري��اض أب��و غيدا ،واطلع منهما على
أوض��اع المحكمة العسكرية وسير العمل فيها لجهة
التحقيقات الجارية بشكل عام ،ال سيما ما يتعلق منها
باإلنترنت غير الشرعي أو بالتحقيقات مع المتهمين في
قوى األمن الداخلي باختالس األموال العامة.

مقبل مجتمعا ً إلى صقر وأبو غيدا

وقد أعرب مقبل عن ثقته بالقضاء ،مؤكدا ً «مالحقة هذه
التحقيقات حتى النهاية وتبيان الحقيقة وإصدار األحكام
في حق المخالفين».
من جهة ثانية ،زار مقبل المفتشية العامة في وزارة
الدفاع ،وكان في استقباله اللواء الركن سمير الحاج وكبار
الضباط ،حيث اجتمع إليهم واطلع على سير العمل في
المفتشية واحتياجاتها .ثم جال في المبنى وعاين مدى
الحاجة إلى ترميمه وتأهيله.

(مديرية التوجيه)

الراعي يلتقي أساقفة فرنسا
استه ّل البطريرك الماروني الكاردينال م��ار بشارة
بطرس الراعي اليوم الثاني من زيارته إلى باريس بلقاء
مجلس أساقفة فرنسا في مق ّر المجلس ،حيث كان في
استقباله رئيس أساقفة باريس الكاردينال جان فانتروا
واألساقفة أعضاء الهيئة الدائمة ،يرافقه راعي أبرشية
باريس المطران مارون ناصر الجميل.
وعرض الراعي أمام هيئة المجلس بعد كلمة ترحيب
من الكاردينال فانتروا ،األح��داث التي تطورت بشكل
دراماتيكي في منطقة الشرق األوس��ط ،شاكرا ً للمجلس
«رسالة التضامن التي كان وجهها لمسيحيي الشرق».
وتوقف عند التأثيرات السلبية للنزوح السوري على لبنان
«مع احترام معاناة النازحين ووجوب التضامن معهم في
محنتهم» ،معتبرا ً أنّ «استمرار الحرب يضع لبنان في خطر
دائم وفي حال تراجع ،خصوصا ً على الصعيد االقتصادي
واألمني والسياسي واالجتماعي».
وش��دّد على «وج��وب وق��ف ال��ح��روب وح � ّل النزاعات
بالطرق السلمية والسياسية وعودة النازحين إلى بالدهم
في أسرع وقت» ،مؤكدا ً أنّ «لبنان يرفض العودة الطوعية
للنازحين السوريين وهو لن يتوانى عن المطالبة أيضا ً
بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام األسرة
الدولية بواجباتها حيال ذلك».
وأش��ار ال��راع��ي إل��ى «النموذج اللبناني في العيش
المشترك بين المسيحيين والمسلمين على قاعدة
المناصفة والمشاركة ،األمر الذي يميز لبنان عن محيطه
ويجعله واحة لقاء وحوار بين األديان والثقافات وبالتالي
يستوجب م��ن األس���رة ال��دول��ي��ة أن تعمل على حياده
والمحافظة على دوره ورسالته في الشرق األوسط من
أجل العالم كله».
من جهة أخرى ،أعلن البطريرك الماروني خالل سلسلة
مقابالت صحافية أجريت معه في باريس ،أنّ «شعوب
الشرق االوسط تطالب المجتمع الدولي بحقها بالسالم

العادل والشامل وباالستقرار وبازدهار بلدانها ونموها».
ورفض البطريرك الراعي «مقولة أنّ المسلمين يودون
إفراغ الشرق من أهله المسيحيين» ،مؤكدا ً «عكس ذلك ال
بل حرص المسلمين الحقيقيين ،الشركاء في المواطنة،
على بقاء المسيحيين في ما بينهم وتمسكهم بهم من أجل
المحافظة على ما بنوه معا ً على مدى  1400سنة على
الرغم من ك ّل الصعوبات .المسلمون قبل المسيحيين
يعلنون أهمية الحضور المسيحي في الشرق».
ودعا إلى «التمييز بين اإلسالم والحركات األصولية
واإلرهابية التي ال تمت له بصلة» ،متوجها ً إلى «الدول
الداعمة لها من أجل وقف هذا الدعم كي تكف هذه التنظيمات
عن ارتكاب الجرائم والمظالم في ّ
حق اإلنسانية» ،وقال:
«أن��ا أصلي يوميا ً من أجل أن يعود عناصر التنظيمات
اإلرهابية إلى الله وبالتالي إلى إنسانيتهم التي فقدوها
لقاء حفنة من المال أو من الوعود الكاذبة الواهية التي لن
تتحقق يوماً».
ولفت الراعي إلى «أنّ لبنان بحاجة إلى المحافظة
على الديمقراطية وقيمها في الحياة الوطنية السياسية
واالجتماعية والثقافية ،ولذلك ال يمكن أن يبقى هو الضحية
ومن يدفع الثمن كلما اهت ّز نظام في الشرق األوسط أو كلما
وقعت أزمة في مكان ما .كما يجب فصله عن ك ّل الصراعات
والمحاور اإلقليمية والدولية».
وتطرقت الحوارات إلى الكتاب الجديد الذي صدر في
باريس بعنوان « :في قلب الفوضى ،مقاومة مسيحي في
الشرق» ،للكاتبة الفرنسية إيزابيل ديلمان انطالقا ً من
أحاديث أجرتها مع البطريرك الراعي ،أشارت إلى أهمية
هذا الكتاب في توقيته في ظ ّل معاناة المسيحيين في
الشرق األوسط ،وهو يتألف من مقدمة بعنوان« :لقاء مع
رجل نذر نفسه للرب» ،ومن خمسة فصول حملت العناوين
التالية :الشرق المسيحي ،لبنان بلد الرسالة ،شرق أدنى
وأوسط في حالة حرب ،الكنائس الشرقية ورحلة روحية.

قليمو�س يلتقي رئي�س
الرابطة المارونية في �أو�ستراليا
زار رئيس الرابطة المارونية في
أوستراليا باخوس جرجس وأمينها
العام الدكتور أنطوني هاشم ،رئيس
الرابطة المارونية النقيب أنطوان
قليموس ،قبل ظهر أمس في مكتبه.
وتركز البحث خالل الزيارة على
«آفاق التعاون والعمل المشترك في
تمتين العالقة بين م��وارن��ة لبنان
وم��وارن��ة االنتشار ،وخصوصا ً في
اوس��ت��رال��ي��ا ال��ت��ي تحتضن وج���ودا ً
مارونيا ً فاعالً في جميع المجاالت.
وكان توافق على ض��رورة التنسيق
تحقيقا ً للتكامل بين الرابطتين،
وذل��ك في ض��وء التعديالت المزمع
إدخالها على ك ّل من النظام األساسي
في لبنان وأستراليا بما يتالءم مع
التطلعات التي تع ّزز التواصل مع
الرابطة األم والتفاعل معها ،من أجل
تحقيق االهداف المشتركة التي توطد
ركائز العمل المؤسساتي المستدام».
وأش���اد النقيب قليموس «ب��دور

قليموس متوسطا ً جرجس وهاشم
الموارنة في أوستراليا في الحفاظ
على هويتهم والحرص على التعلق
ب��ج��ذوره��م» ،متمنيا ً «اس��ت��م��راره
بوتيرة عالية وزخم أقوى ،نظرا ً لما
يمثله من أهمية في حماية الوجود
المسيحي على ك ّل المستويات».

وهنأ ال��وف��د األس��ت��رال��ي ،ب��دوره،
النقيب قليموس ورفاقه في المجلس
التنفيذي للرابطة المارونية على
انتخابهم» ،متمنيا ً له «والية مثمرة
مثقلة بالنجاح والمبادرات البانية
في سبيل لبنان والموارنة».

