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حمليات �سيا�سية

�أكراد �سورية
والفخ الأميركي...
إبراهيم ياسين
في خض ّم األزمة التي تشهدها سورية برز لألكراد دور
ملحوظ في مواجهة تنظيم داعش اإلرهابي ،خصوصا ً مع
هجوم داعش على بلدة عين العرب وإقدام الواليات المتحدة
األميركية على تقديم الدعم لقوات الحماية الكردية بعد أن
لمست واشنطن أهمية األكراد في االعتماد عليهم في هذه
الحرب ،في ظ ّل فشل رهاناتها على الجماعات المسلحة
األخرى التابعة لها ،والتي لم تكن في مستوى القدرة ،ال
على مواجهة تنظيم داعش ،وال أن تكون بديالً ُيعتمد عليه
بدالً من جبهة النصرة.
هذا الحضور الكردي أعاد إحياء حلم األكراد في تحقيق
مطالبهم عبر إقامة فدرالية في شمال سورية ،مدعومين
من ال��والي��ات المتحدة األميركية التي على الرغم من أنّ
مثل هذه السياسة تثير حفيظة حليفتها تركيا ،إال أنها مع
وشجعت األكراد على العمل لتحقيق مثل هذا
ذلك دعمت
ّ
الحلم بغرض استخدام القوة الكردية التي أثبتت قدرة في
مواجهة داعش لتحقيق أهداف أميركا في التدخل بشؤون
سورية الداخلية ،ومحاولة فرض الشروط السياسية لح ّل
األزمة بما يتناسب مع أهدافها ومصالحها الخاصة ،وهو
أم ٌر يواجه برفض قوي من الدولة السورية وحلفائها.
مثل هذا األمر ،أعاد إلى الواجهة طرح سؤال مه ّم بشأن
الموقف من قضية الشعب الكردي وكيفية نيله حقوقه،
وما إذا كان السلوك الكردي (سابقاً) وحاليا ً خدم ويخدم
قضيتهم أم ال؟
األمر الواضح والذي ال جدال فيه هو أنّ األكراد شعب
له حقوق قومية ال يستطيع أحد إنكارها عليهم ،لكن األمر
ال�م��ؤك��د أنّ ح��رم��ان األك ��راد م��ن ه��ذه ال�ح�ق��وق ك��ان بفعل
االستعمار الغربي ،واس�ت�ط��رادا ً بفعل السياسة التركية
(وال�ع�ث�م��ان�ي��ة) ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االض�ط�ه��اد ال�ق��وم��ي لألكراد
وغيرهم من الشعوب.
وك�م��ا أنّ الشعب ال �ك��ردي ه��و ضحية ه��ذه السياسات
االستعمارية الغربية والتركية ،كذلك فإنّ الشعب العربي
تجسدت في تقسيم األمة
هو ضحية لهذه السياسات التي
ّ
العربية إل��ى دوي�لات وف��ق اتفاقية سايكس بيكو وزرع
الكيان الصهيوني في فلسطين وتشريد شعبها .وبهذا
المعنى يصبح من البديهي القول ب��أنّ التخلص من آثار
السيطرة االستعمارية ف��ي المنطقة ه��و السبيل لتح ّرر
شعوب المنطقة ونيلها حقوقها ،وبالتالي تحقيق تطلعاتها
القومية .غير أنّ بعض األحزاب الكردية ال تعطي األهمية
إلى خطورة االعتماد على دعم الواليات المتحدة األميركية
واألن�ظ�م��ة ال�س��ائ��رة ف��ي فلكها وال�ت��اب�ع��ة لها بغية تحقيق
المطالب الكردية .وما يجري اليوم في سورية من رهان
على الدعم األميركي إنما يذكر بتكرار التجربة الم ّرة ،التي
تمثلت بالرهان على الدعم الذي قدّمته أميركا وشاه إيران
المخلوع ،بتمكين األحزاب الكردية في شمال العراق من
االنفصال عن الدولة العراقية أيام الرئيس العراقي السابق
صدام حسين عام  ،1975حيث سرعان ما تخلّت أميركا
وش��اه إي��ران ع��ن ه��ذه األح ��زاب ال�ك��ردي��ة إث��ر االت�ف��اق بين
العراق وإيران (اتفاق الجزائر) ،وكانت النتيجة أن تمكن
الجيش العراقي في ذل��ك الوقت من قمع التم ّرد الكردي
وارت �ك��اب م�ج��ازر حلبجة على م��رأى ومسمع م��ن العالم
أجمع.
إذاً ،ف��إن تحقيق المطالب الكردية ال يمكن أن يت ّم من
خ�لال االعتماد على ال��دع��م األميركي ال��ذي يسعى دوما ً
إلى تحقيق مصالحه وأهدافه أوالً وآخرا ً على حساب دماء
وأرواح الشعب ال �ك��ردي ...ليس أكثر م��ن ذل��ك ،فيما أنّ
مصلحة األك��راد الفعلية تكمن في مواجهة قوى اإلرهاب
التي ُتستخدم م��ن قبل أميركا واألنظمة التابعة لها في
المنطقة لتحقيق األهداف االستعمارية في سورية وعموم
الوطن العربي ،وه��ذه المواجهة لقوى اإلره��اب ال يمكن
أن تكون إال على قاعدة التعاون والتنسيق مع أصحاب
المصلحة الحقيقية في مواجهتها ،عنيت الدولة الوطنية
السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية وروس�ي��ا ،ال
سيما أنّ سورية قد أق ّرت إعطاء األكراد حقوقهم الوطنية
في إطار الدولة السورية الواحدة ،وبالتالي فليس هناك
من سبب يدفعهم إلى استجالب الدعم األميركي للتدخل
في شؤون سورية الداخلية الذي سيلحق الضرر بالدولة
وباألكراد على ح ّد سواء ،ألنّ أميركا لن تنحاز في النهاية
إلى جانب األكراد على حساب حليفتها تركيا التي ترفض
رفضا ً قاطعا ً إعطاء الحكم الذاتي ألكراد تركيا على الرغم
من أنهم يشكلون كتلة كبيرة تتجاوز الستة عشر مليوناً،
فيما أنّ أكراد سورية ال يتجاوز عددهم المليونين.
من هنا ،فعلى األحزاب الكردية التي تراهن على الدعم
األم�ي��رك��ي لتحقيق أح�لام�ه��ا أن ت��درك ه��ذه الحقيقة وأال
ت�ق��ع ف��ي ف��خ ال �خ��داع األم �ي��رك��ي م��رة أخ ��رى ،وع �ل��ى هذه
األحزاب أن تدرك أنّ مصلحتها الحقيقية هي في تح ّررها
أي سيطرة أو تدخل أو وصاية
م��ع إخ��وان�ه��ا ال�ع��رب م��ن ّ
غربية ...باعتبار أنّ هذا هو الطريق لنيل حقوقهم في إطار
من الوئام واالتفاق والشراكة والمصير الواحد مع أبناء
المنطقة الحقيقيين وليس على ق��اع��دة ال�ع��داء والصراع
الذي ال يخدم سوى المستعمر األجنبي الطامع في ثروات
المنطقة وال �س��اع��ي إل��ى تقسيمها وتفتيتها ع�ب��ر إذك��اء
النعرات والصراعات بين أبنائها.

مو�سى :ال خيار �أمامنا
�سوى الحوار
أشار عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى إلى أنّ «طاولة
الحوار التأمت أساسا ً بناء على جدول أعمال محدّد يشمل ك ّل المواضيع
المعلقة ،من انتخاب الرئيس إل��ى قانون االنتخاب ،إل��ى سواهما من
الملفات» ،الفتا ً إلى «أنّ جلسات آب تعتبر محاولة لفتح المجال أمام حوار
مكثف للبحث عن أرضيات مشتركة لح ّل األزمات التي يتخبط فيها البلد
والتي ال يجوز استمرارها».
ولفت موسى ،في حديث إذاعي ،إلى أنّ «بعض الفرقاء أعلنوا عبر اإلعالم
رفضهم السلة المتكاملة ،غير أنّ أحدا ً منهم لم يبلغ بري بهذا الموقف.
واليوم ،تجري اتصاالت مكثفة بين مختلف األفرقاء ،ثم إنّ الحوار في ح ّد
ذاته مساحة للتداول في مختلف اآلراء والحجج».
وقال« :ال خيار أمامنا سوى الحوار ،وأن يكون مجدياً ،خصوصا ً أنّ
الفرقاء يقفون اليوم أمام فرصة مه ّمة لتكثيف اللقاءات لح ّل المشكالت
السياسية ،في ظل الشغور الرئاسي ،وقرب موعد االنتخابات النيابية».
مؤسسة رديفة للمؤسسات
وش �دّد على أنّ «طاولة الحوار ليست
ّ
الدستورية ،بل مكان لتالقي األفرقاء السياسيين .وفي نهاية المطاف،
القرارات األساسية تتخذ في المؤسسات الدستورية».
وتعليقا ً على االتفاق النفطي ،اعتبر موسى أنّ «الخالف يحكم العالقات
لفترة معينة ،ويجب أن يحصل اتفاق في نهاية المطاف».
وفي ما يتعلق بأسباب بحث الملف في غياب الرئيس ،قال« :ما نراه
اليوم في ملف النفط مرتبط باإلجراءات المتعلقة بهذا الموضوع تمهيدا ً
إلقرار المراسيم التنظيمية في مجلس الوزراء .وتالياً ،فإنّ ما يجري يعد
جزءا ً من مسار محدّد».
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هكذا اختارت «داع�ش» هويات انتحاريّيها...
 روزانا ر ّمال
على الرغم من مقدّرات ومؤهّ الت االستخبارات الغربية
التي شكلت نواة نشوء الحركات التكفيرية في المنطقة
وعمودها األمني الفقري منذ فترة تشكيل المجموعات
المنوطة بمهمة استهداف االتحاد السوفياتي ،فإنّ بعض
هذه األجهزة غير قادر على السيطرة حتى الساعة على
مجمل مفاصل السلوك األمني والعسكري لتنظيمات حديثة
التكوين ،مثل «داعش والنصرة» ،التي أخذت بشكل مكثف
تستهدف ك ّل مشغليها من دول استفادت بلحظة ما من
نشاط التطرف بالمنطقة وكانت تركيا مؤخرا ً ابرز األهداف
في مطار اسطنبول الدولي الذي شكل صدمة جدية لك ّل
دول المنطقة والعالم ،خصوصا ً انّ مطار «اتاتورك» هذا
ارتاده اكثر من  61مليون زائر العام الماضي ،وهو يعتبر
اكثر المطارات ازدحاما ً والثالث بعد مطارات اوروبا إضافة
لكونه مطار الربط بين آسيا واوروبا.
يلفت استهداف مطار اتاتورك لجهة ما يتخلل األمر
من دواف��ع أمنية وسياسية للتنظيمات التكفيرية التي
تو ّد الضغط على ما يبدو على الحكومة التركية ،بغض
النظر عن تفصيل المشهد الذي بات يحتمل اكثر من تفسير
ليبقى األبرز هو كيفية خرق امن مطار بهذه الدقة واالهمية
اإلقليمية ،خصوصا ً أنّ التفجير لم يحصل خارج أروقته
بل داخ��ل قاعات تفتيش وترتيب الحقائب اي ان قوى
األمن التركية حاضرة وجاهزة إضافة الى ما يفترض أن
يكون أكثر بروزاً ،وهي األجهزة الحديثة التطور القادرة
تحسس أي جسم متفجر أصبحت اولوية قصوى.
على
ّ
وق��د جهزت م��ط��ارات العالم نفسها بما امكن م��ن هذا
االحتراز ليعني كل هذا وجود خرق امني جدي داخل مطار
اسطنبول الذي يأخذ الى تفسير اشد خطورة قد يتعلق
بخرق موجود داخ��ل طواقم األم��ن التركية ما يؤسس

لمخاطر تطبيع المجتمع التركي مع المتطرفين أي اعتبار
مساعدة التطرف واحدة من العقائد التي قد تكون القت
رواجا ً هناك.
يلفت ب��ه��ذا األط���ار ع��دد غ��ي��ر بسيط م��ن العمليات
االنتحارية االخرى حول العالم بأزمنة وأمكنة وأهداف
مختلفة ،لكن بثابتة أساسية وهي تقديم صورة المجتمع
المستهدف كمنغمس ومتعاون مع المجموعة اإلرهابية
وكحاضن لنسيج من المتطرفين المستعدة للتعاون إن
كانوا مواطنين أو مقيمين لسنوات في هذا البلد او ذاك.
نشر موقع « »RTLتقريرا ً حول أحداث فرنسا اإلرهابية
توصلت اليه لجنة التحقيق في البرلمان الفرنسي ،وهو
عبارة عن خالصات لما جرى في مسرح باتاكالن منذ 8
أشهر ،مقدّمة إط��ارا ً عمليا ً لمكافحة االره��اب للعمل دون
تكرار ه��ذه العمليات لكن الالفت ك��ان كشف أن هوية
االنتحاريين الذين نفذوا العمليات في باريس يحملون
الجنسية الفرنسية .وهنا مخاطر كبيرة تتع ّمد تنظيمات
مثل داعش بثها في المجتمع الذي تعيش فيه ،فهي غالبا
ما ال تلجأ لمنفذين من جنسيات اجنبية اذا كان هناك
مقدرة على استخدام متطوعين من جنسية البلد وذلك
يحمل للعملية أهمية وهالة أكبر ودقة بتوصيل الرسائل
بحضور التنظيم المكثف في ذلك المجتمع.
وزارة الداخلية السعودية أعلنت بدورها ،أن جنسية
االنتحاري الذي فجر نفسه بحزام ناسف أمام القنصلية
األميركية في جدة منذ يومين ،مقيم بالمملكة ايضا ً اي ان
االرهابيين هم احد نسيج المجتمع السعودي ايضا ً الذين
عاشوا وتعايشوا مع البالد وقوانينها ومفاصلها.
باستحضار لبنان تتكشف المسألة أكثر أهمية تفوق
الفكر العقائدي ونشره بالمجتمع المستهدف اكثر من فكرة
النجاح بعملية انتحارية كان يمكن أن ينفذها اي اجنبي
غير مقيم جاء بمهمة أمنية فقط .وهنا تبدو عملية تفجير
السفارة االيرانية في بئر حسن في أكثر صور الحيثية

أي
لم تسجل ّ
خطوات تنفيذية
باتجاه تعزيز التعاون
والتنسيق بين حزبين
معنيين برئاسة
الجمهورية إثر
اللقاءات الكثيفة التي
جرت بينهما ،علما ً
انّ أحد الحزبين يعيد
التواصل مع تيار كبير
معارض لتوجهات
الحزب اآلخر ،فيما
ينتظر ان تجري
لقاءات حوارية كثيفة
في األيام المقبلة بين
تيار وحزب سياسيين
عادت بعض الحرارة
إلى خط التواصل
بينهما في اآلونة
األخيرة بعد مرحلة من
الفتور بين الجانبين.

حضورا ً فبعد تحقيقات القوى األمنية تبيّن بشكل مريب
والفت عند اللبنانيين ،وهو سابقة لم تسجل من قبل أن
هوية االنتحاري لبنانية وهو من مدينة صيدا ،يدعى
معين أبو ظهر وقد تم تحديد هويته حينها بعد تعرف
والده على صورة نشرتها القوى األمنية على انه مطلوب
خطر .وبحسب المعلومات فإن أبوظهر كان مقيما ً في
الكويت وانتقل منها الى سورية فلبنان لتنفيذ العملية،
االنتحاري اللبناني كان مق ّربا ً من الشيخ أحمد األسير وقد
تبنت دولة «داعش» العملية.
العملية االنتحارية بتنفيذ لبناني هي األخطر على
االط�لاق وقد بدت فصالً مريبا ً من فصول االره��اب الذي
م ّر على بالد العيش المشترك والتعددية .وهنا تتوضح
الصورة اكثر بربط كل العمليات االنتحارية اقليميا ً ودوليا ً
التي يتبناها التنظيم لتبدو القصة اعمق من مسألة دعم
استخباري لتنفيذ مهمة ما ،وهو غالبا ً ما تقوم به جبهة
النصرة األكثر «تسيّساً» اذا صح التعبير ليتعدّى األمر
كونه نشرا ً ايديولوجيا ً وعقائديا ً وسعيا ً دائما ً لدى تنظيم
داع��ش إلرس��ال رسائل مفادها ان «مجتمعاتكم تأثرت
بعقيدتنا وأن هناك فيها من هو معنا حتى آخ��ر قطرة
دم ومستعد لخدمة هذا الفكر آلخر لحظة» .تريد داعش
ان تقول إنها قادرة على ارسال رسائل من داخل الدولة
وإنها نجحت بطريقة او بأخرى رغم الضغط بالتأثير
على المجتمعات المستهدفة وتجنيد نخبة منها مستعدة
لالنتحار.
تكثيف العمليات االنتحارية بالساعات األخيرة في
المنطقة بين تركيا والعراق والقاع اللبنانية تؤكد أن
المسألة خرجت من أيدي االستخبارات الدولية وان العمل
الفكري التكفيري العقادئي يحتل حيزا ً هاما ً من عمل هذه
المجموعات وان االمر ال يوضع كله ضمن إطار سيطرة
االستخبارات وع��راض��ات ال��دول ،ف��اإلره��اب اليوم بات
مشكلة دولية «عقائدية».

�سالم يلتقي قزي والقائم بالأعمال الأميركي مقبل يبحث مع رئي�س البرلمان اليوناني �سبل التعاون
ويبحث مع باولي تح�ضيرات زيارة �إيرولت ويزور مق ّر البطريركية الأرثوذك�سية في �أثينا
استقبل رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم ،في السراي الحكومية ،رئيس
خلية األزم��ات في وزارة الخارجية
الفرنسية السفير باتريس باولي،
في إطار التحضير للزيارة المرتقبة
لوزير الخارجية الفرنسية جان مارك
إيرولت إلى بيروت األسبوع المقبل.
واستقبل الرئيس س�لام القائم
بأعمال السفارة األميركية داني هل
وبحث معه األوضاع والتطورات.
كما استقبل س�لام ،وزي��ر العمل
سجعان ق��زي ال���ذي ق���ال« :قدمت
إل��ى الرئيس س�لام التهاني بعيد
الفطر المبارك ،وهي عاطفة طبيعية
بالرغم من األحداث االليمة التي تمر
بها البالد ،وتيقنت مرة جديدة مدى
معاناة الرئيس سالم من األوض��اع
وتصميمه على مواجهتها من خالل
المؤسسات الدستورية السياسية
واألمنية والعسكرية».
أض��اف« :بحثنا أرب��ع مواضيع
مهمة .األول هو ضرورة اإلسراع في
تنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد
نهر الكلب ـ جونيه ـ طبرجا .وقد
شكرته على وض��ع��ه على ج��دول
أع���م���ال ج��ل��س��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء
ال��س��اب��ق .ك��م��ا ش��ك��رن��ا م��ن خالله
معالي وزير المال المعني المباشر
بدفع تعويض االستمالك».
وتابع قزي« :هذا المشروع القديم
الجديد ما كان ليتحقق لوال مواصلة
المطالبة به حتى وصوله المجلس
ال����وزراء وال أح��د يستطيع التفرد
بأبوته ،فك ّل المعنيين عملوا على
تحقيقه من وزراء ونواب المنطقة إلى
اتحاد بلديات كسروان ـ الفتوح إلى

سالم مجتمعا ً إلى باولي
بلدية جونية ومجلس إنماء كسروان
وغيرها من الفعاليات الكسروانية.
وبالنتيجة المهم أن يتم تنفيذ هذا
المشروع».
وأشار إلى «أنّ الموضوع الثاني
ه��و ض����رورة ت��أه��ي��ل معمل ال���ذوق
ليرتفع اإلنتاج فيه من  300ميغاوات
إلى  640ميغاوات وهو مشروع سبق
لمجلس ال��وزراء منذ حوالي السنة
أن أق��ره بالمبدأ ولكن تنفيذه تعثر
ألسباب تقنية وإداري��ة تتعلق بمهل
المناقصة .إنّ منطقة كسروان ال بل
ك ّل اللبنانيين الذين يجتازون منطقة
الذوق ال يستطيعون االنتظار طويالً
للتخلص من التلوث نتيجة دواخين
المعمل الحالي .ولقيت التجاوب
الكلي لدى الرئيس سالم حول هذا
األمر».
وخ��ت��م« :ال��م��وض��وع الثالث ،هو

(داالتي ونهرا)
مالبسات استخراج النفط والغاز
وأبلغت الرئيس سالم أننا وإذ كنا
نرحب بأي تقارب سياسي فالقرار
بالنسبة لمشروع استخراج النفط
وال���غ���از ي��ع��ود إل���ى ال��م��ؤس��س��ات
الدستورية وت��ح��دي��دا ً إل��ى مجلس
ال�����وزراء ال���ذي ه��و سلطة ال��ق��رار.
الموضوع الرابع :هو تأليف هيئة
السالمة العامة للغذاء ف��ي ضوء
الفضائح التي وضعت وزارة الصحة
يدها عليها في بعض المطاحن».
ومن زوار السراي ،وفد من مجلس
ال��ع��م��ل اللبناني ف��ي السعودية
برئاسة محمد شاهين ال��ذي وجه
دعوة للرئيس سالم لحضور الحفل
التكريمي ال��ذي سيقيمه المجلس
للسفير السعودي في لبنان علي
ع����واض ع��س��ي��ري ف���ي  18ت��م��وز
الحالي.

زار نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل
البرلمان اليوناني ،حيث التقى رئيسه
نيكوس فوتسيس ،وعقدا اجتماعا ً
تمحور حول األوضاع الراهنة بشكل
عام ال سيما منطقة الشرق األوسط
وما يتعرض له لبنان من تهديدات
وما يقوم به الجيش اللبناني من ص ّد
لك ّل االعتداءات .كما تطرق البحث إلى
العالقات الثنائية بين لبنان واليونان
وسبل تعزيزها ،ال سيما على صعيد
التعاون العسكري وتبادل الخبرات
في هذا المجال.
كما ع��رض مقبل أزم��ة النازحين
السوريين المتفاقمة والتي ال قدرة
للبنان على تحمل أعبائها ،مؤكدا ً
الموحد لجميع اللبنانيين
الموقف
ّ
ال��راف��ض لتوطينهم في لبنان بأي
شكل من األشكال.
وعقب انتهاء اللقاء اصطحب رئيس
البرلمان ضيفه في جولة شملت أقسام
مبنى البرلمان وقاعاته ومكاتبه.
وك���ان مقبل ق��د وض���ع صباحا ً
إكليالً من الزهر على ضريح الجندي
المجهول.

مقبل وفوتسيس
وفي وقت الحق ،زار مقر البطريركية
األرثوذكسية في أثينا والتقى رئيس
أساقفة أثينا وسائر اليونان البطريرك
إيرونيموس الثاني.
وإثر الزيارة قال مقبل« :ال يمكننا
زيارة اليونان من دون اللقاء بغبطة
ال��ب��ط��ري��رك ألخ���ذ ب��رك��ت��ه .وك��ان��ت
مناسبة للتداول في بعض الشؤون

األرثوذكسية وتركز البحث بصورة
خاصة على وضع المسيحيين بشكل
ع��ام في الشرق وم��ا يتعرضون له
من تهديد وتهجير .وقد عبر غبطته
عن رأي الكنيسة بضرورة الصمود
والتشبث باألرض شارحا ً المساعي
ال��ت��ي ق��ام��ت وت��ق��وم ب��ه��ا الكنيسة
األرثوذكسية بهذا االتجاه».

�شارك في حفل خيري �أقامه ال�سفير البريطاني

عريجي ينفي لقاء فرنجيه بن �سلمان

دعا �إلى وحدة م�شرقية م�سيحية ـ �إ�سالمية

لحام :نحتاج �إلى روحانية جديدة
تنقلنا من اال�ستبعاد �إلى اال�ستيعاب
هنأ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق واإلسكندرية
وأورشليم غريغوريوس الثالث لحام بروتوكوال ً المسلمين
بحلول عيد الفطر السعيد.
وقال في بيان« :يط ّل عيد الفطر السعيد بعد صوم شهر
رمضان المبارك في وضع مأساوي ومع ذلك وبسبب
ذلك نتوجه إلى المسلمين إخوتنا في المواطنة والتاريخ
والمصير لكي نقدم لهم أصدق التهاني بعيد الفطر مقرونة
بالدعاء ألجل األمن واألمان والمصالحة والمحبة والسالم
ف��ي أوطاننا العربية ،وال سيما ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
وفلسطين ولبنان.
اليوم أكثر من ذي قبل نحتاج كلنا ،مسيحيين ومسلمين،
إلى روحانية جديدة تنقلنا من االستبعاد إلى االستيعاب،
وم��ن الرفض إل��ى القبول ،وم��ن التصنيف إل��ى التفهم،
ومن التشويه إلى االح��ت��رام ،ومن اإلدان��ة إلى الرحمة،
ومن العداوة إلى األلفة ،ومن التنافس إلى التكامل ،ومن
الكراهية إلى رحاب المحبة وإلى رحاب الله تعالى ألن
الله محبة».
أض��اف« :ه��ذه هي الروحانية الكفيلة بأن تساعدنا
إلعادة إعمار أوطاننا المهددة بالدمار المادي والروحي،
فنتمكن معا ً أن نعيد بناء ما يتهدم روحيا ً في مجتمعنا،
ومعا نبني الحجر والبشر.

عريجي متوسطا ً شورتر ويانغ

إلى هذا دعوت في رسالتي األخيرة بعنوان «رسالة
بطريرك عربي مسيحي إلى إخوته المسلمين» .وآمل أن
تكون وصلت إلى من أحب أن تصل إليهم.
وأنهي معايدتي بمقطع من رسالتي المذكورة حيث
كتبت :المهمة الملقاة على عاتقنا في المشرق العربي
هي أن نتحدى الغرب والعالم بأسره بوحدة مسيحية
إسالمية مشرقية ،قائمة على حضارة من نوع جديد:
حضارة المحبة».

جولة للمجل�س التنفيذي للرابطة المارونية
على عدد من البلدات الجنوبية
يجول المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة
النقيب أنطوان قليموس على عدد من البلدات الجنوبية
في منطقة الشريط الحدودي وهي علما الشعب ،دبل،
القوزح ،ي��ارون ،عين إبل ورميش ،وذل��ك يوم الجمعة
المقبل في  8الجاري.
وتأتي ه��ذه الجولة في سياق الخطة الرامية إلى
التواصل مع البلدات والقرى النائية في جميع المناطق
اللبنانية للوقوف على مطالب أبنائها وإحتياجاتها

االنمائية على مختلف المستويات لتعزيز ثباتهم في
أرضهم وتوفير كل الحوافز المؤدية ال��ى تحقيق هذا
الغرض».
وسيلتقي المجلس التنفيذي رؤساء بلديات ومخاتير
وفاعليات وأهالي البلدات والقرى المشمولة في الجولة،
وذلك في مقر البلديات ،قبل أن يتناول الجميع الغداء
ال��ذي دعي إليه ن��واب ومطارنة المنطقة وقائد القوات
الدولية في رميش.

اعتبر وزير الثقافة روني عريجي
أنه مع توصل التيار الوطني الحر
وحركة أمل «إلى ح ّل سوء التفاهم
بينهما حول ملف النفط أصبح من
الممكن أن يأخذ هذا الملف مساره
القانوني» ،الفتا ً «إلى أنه «في غياب
رئيس للجمهورية توجد مقاربة
معينة للملفات بحاجة إلى اإلجماع
وملف بهذه األهمية ال يمكن وصوله
إلى الحكومة من دون حد أدنى من
االتفاق».
ورأى عريجي ،في حديث إذاعي،

«أنّ هذا االتفاق ال يلغي دور مجلس
ال����وزراء وعلى ال��وزي��ر المختص
عرض ملفه في المجلس» ،موضحا ً
«أنّ االت��ف��اق ح��ول ملف النفط ال
عالقة له بالسلة المتكاملة للرئيس
نبيه ب���ري ب��ل ه��و ات��ف��اق نفطي
بحت».
ولفت إلى «أنّ ما قيل عن لقاء بين
رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية وولي وولي العهد السعودي
ه��ي م��ع��ل��وم��ات غ��ي��ر صحيحة»،
مشيرا ً إلى «أنه لم يحدث أي تغيير

جوهري في الملف الرئاسي وال ح ّل
له في المدى المنظور».
من جهة أخ��رى ،ش��ارك عريجي
في حفل خيري أقامه سفير بريطانيا
هيوغو ش��ورت��ر لجمع التبرعات
ف��ي دارت���ه ف��ي ال��ي��رزة ،بالتعاون
مع الفنان البريطاني ط��وم يانغ،
ويعود ريعه لصالح «دار األيتام
بيت األمل».
ويأتي الحفل ضمن المبادرات
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��س��ف��ارة دع��م �ا ً
للمحتاجين.

ملحقون ع�سكريون من االتحاد الأوروبي
يلتقون مدير القانون الدولي الإن�ساني في الجي�ش
التقى ملحقون عسكريون م��ن دول أع��ض��اء في
االتحاد األوروبي أمس ،مدير القانون الدولي اإلنساني
وحقوق اإلنسان في الجيش اللبناني العميد الركن
الياس أبو جودة.
وك��ان االجتماع ال��ذي عقد في مقر بعثة االتحاد
األوروبي في لبنان مناسبة للجيش اللبناني إلطالع
شركائه في االتحاد األوروب��ي على هيكلية مديرية
القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ومهامها
الرئيسية ،وعلى إنجازاتها وما تخطط للقيام به في
المجالين ذات الصلة .كما وفر االجتماع فرصة لمناقشة
مجاالت التعاون المحتملة مع االتحاد األوروبي ودوله
األعضاء في القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

ولتجديد االلتزام المتبادل لالتحاد األوروبي والجانب
اللبناني في العمل معا لحماية حقوق اإلنسان.
تجدر اإلشارة إلى أنّ االتحاد األوروبي يقدم دعما ً
رائ���دا ً للجيش اللبناني م��ن خ�لال آلياته الخاصة
بالتعاون ف��ي م��ج��ال التنمية بمبلغ ي��ق��در بـ6.5
مليون ي��ورو ف��ي م��ج��االت متعددة م��ن بينها بناء
القدرات المؤسسية للجيش (نظام اإلدارة الداخلي)،
واالت���ص���االت ،وق���درات البحث وال��ت��ع��اون المدني
والعسكري ،واإلدارة المتكاملة للحدود ونزع األلغام.
وم��ن المتوقع تقديم المزيد م��ن ال��دع��م (التدريب
والتجهيز) في ما يتعلق بالتهديدات الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

