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حمليات �سيا�سية

عن ِ ّ
اتهام ترامب
لأوباما وكلينتون بت�أ�سي�س «داع�ش»!
 خليل إسماعيل ر َّمال
َّ
المرشح الجمهوري للرئاسة
بالرغم من شطحات وفلتات لسان
األميركية ،الملياردير دونالد ترامب ،ورميه الكالم جزافا ً وعلى
ّ
عواهنه ،اال َّ
ويتمعن
يستحق أنْ يتوقف عنده القارئ
أن بعض كالمه
َّ
به ،مثل اتهامه للرئيس األميركي باراك أوباما ومنافسته المرشحة
أسسا تنظيم «داعش»
الديمقراطية للرئاسة هيالري كلينتون بأنهما ّ
اإلرهابي.
ومع َّ
أن هذا االتهام سياسي طبعاً ،وحقيقة أنه أُطلق في موسم
انتخاباتٍ رئاسي ٍة محمومة فقد ينسبه البعض إل��ى المهاترات
واألالعيب الدعائية .ولكن لو استقرأنا جيدا ً سياسة باراك أوباما
منذ ظهور التكفيريين السفاحين على المسرح الدموي وتعامل
إدارت��ه المتراخي والبارد مع أخطر وحوش اإلره��اب الذين س َبّبوا
َّ
لتوف َرتْ لدينا أدلة ظرفية كاملة
األذى للشعب األميركي والعالم،
تدين هذه اإلدارة ولو بطريقة غير مباشرة في قضية نمو «داعش»
و«النصرة» وباقي المجرمين.
ٌ
فاستعراض بسيط لتاريخ المنطقة يُظهر َّ
أن حتى مسؤولي
اإلدارة األميركية يق ُّرون ويعرفون َّ
أن منبع اإلرهاب التكفيري هو
َّ
الوهابي الذي صرف  50مليار دوالر حتى اآلن ليد ِّرس األجيال
الفكر
الحقد والضغينة مثل َّ
أن المسيحي كافر ويجب قتله ،وكذلك باقي
المذاهب من شيعة وعلويين وحتى ُس َّنة ،ويعلمون َّ
أن آل سعود
قطعوا رؤوس  70ضحية من بينها الشيخ المسالم نمر النمر ،أيّ
أكثر من «داع��ش» نفسها ،وحكموا على شاعر فلسطيني باإلعدام
بسبب شعره وأنهم يستعينون علنا ً بتنظيم «القاعدة» في اليمن
ض ّد الجيش واللجان الشعبية!
فنائب الرئيس األميركي جو بايدن نبّه إلى هذا األمر وحتى أوباما
َّ
الوهابي وخطورته وكادت األوراق السرية
نفسه تحدّث عن الفكر
َّ
السفاح بن الدن ودوره��م في هجمات
تكشف ت��و ُّرط آل سعود مع
أيلول اإلرهابية ،لوال ُّ
تدخل البيت األبيض لمنع انهيار العالقات مع
العائلة المتسلطة.
ّ
والحق يُقال َّ
إن أوباما رئيس «خسع» وبال كرامة ،حيث جبن وترك
رئيس وزراء «إسرائيل» يهينه في عقر داره ،كما سمح لمليك عائلته
أنْ يُذ َّله بعدم استقباله له في المطار في آخر زيارة له للرياض.
لكن المصلحة القومية تبقى فوق المصالح الشخصية ،فالسعودية
أه ّم حليف خانع لواشنطن ،ووجود المجرمين التكفيريين يخدم
مصالح أميركا ،ألنهم يساعدون تل أبيب المستفيدة تماما ً من
نحرهم لسورية والعراق بل للدين اإلسالمي بر َّمته .وليس من قبيل
الصدفة ظهور دراس��ات وتحليالت في «إسرائيل» تحبّذ «داعش»
وتتمنى بقاءها بل تقدّم لها وللتنظيم المجرم اآلخر «النصرة» ك ّل
أنواع المساعدات .وإال كيف تتغاضى إدارة باراك أوباما عن التقارير
التي بيّنت َّ
أن السالح الذي أرسلَ ْته إلى سورية لمحاربة النظام وقع
بأيدي «النصرة» ،عد ّوتها اللدود التي هي جزء من «القاعدة» مهما
غ َيّرت اسمها الشيطاني وب َدّلت لونها وجلدها؟ فال توجد في سورية
معارضة معتدلة ت ّتكل عليها واشنطن ،ألنّ األرض للجماعات
المتوحشة التي جاءت من ك ّل أصقاع الدنيا وبلعت الك ّل.
الظالمية
ّ
بل كيف يترك أوباما دولة كقطر تقف بك ّل إمكانياتها إلى جانب
وتس ِّخر قناتها اإلعالمية في خدمة التكفيريين؟ واألنكى
«داعش»
َ
أنه ترك الديكتاتور التركي يفتح ح��دوده على مصراعيها لتدفق
قطعان الجراد التي ا َدّعت قوات التحالف قتل  45ألفا ً منهم حتى
االَن ،وما زال هناك أعداد مثلهم تحرق الحياة واالخضرار والحضارة
كالجراد تماماً.
َّ
إن قائمة االتهام تطول ولو كانت إدارة أوباما ج��ادّة فعالً في
محاربة إرهاب «القاعدة» وأخواتها في المنطقة ،لكانت تعاونت
مع موسكو في اجتثاث ج��ذوره وجففت منابعه ومنعت م��وارده
النفطية ،ولم تعرقل العمليات العسكرية الروسية ومحور المقاومة
وه��و يدافع واقعيا ً عن أوروب��ا والغرب المبتلي ب��اإلره��اب الذي
وشجعه ض ّد سورية .لقد ح َّذر الرئيس األسد الغرب من هذا
م َّوله
َّ
الخطر فلم يسمع ألنّ بقاء عصابات «داع��ش» ووح��وش اإلره��اب
ضرورة أميركية ليبقى المجرمون ف ّزاعة يبتز بها الغرب مشايخ
النفط والغاز ،ولكي ُتخلط األوراق لخلق شرق أوسط جديد قوامه
التحالف اإلسرائيلي الخليجي الذي بدأت تباشيره فعالً بتبادل
الزيارات األمنية والسياحية وغيرها.
ترامب قد ال يكون مؤهالً لرئاسة أميركا بسبب جهله ونزقه ،ولكن
هل عُ ِرف رؤساء أميركا بالذكاء الحا ّد مثالً؟ هل سمع المنتقدون
لترامب برونالد ريغان الغبي الذي كان ال يعرف شيئا ً عن الجغرافيا
وينام معظم الوقت ويستشير النجوم مع زوجته؟! أم بوش األول
وبوش الثاني؟
ترامب ولو أنه ُم َّتهم بالجنون يبقى أهون الشرين وحتما ً أفضل
من الليكودية كلينتون شريكة أوباما بالفوضى .وهو في النهاية
رجل أعمال سيكتشف عاجالً أم آجالً مدى عبء «إسرائيل» الباهظ
على أميركا ،ثم أنّ المثل يقول :خذوا الحكمة من أفواه المجانين.

ن�شاطات

سالم مجتمعا ً إلى جنبالط وأبو فاعور

(داالتي ونهرا)

 عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع ز ّواره في السراي
الحكومية ،حيث التقى نواب منطقة المنية ـ الضنية أحمد فتفت وكاظم
الخير وقاسم عبد العزيز.
كما التقى سفير كوبا في لبنان رينيه سيبالو براتس.
ومن زوار السراي :مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم.
 زار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،يرافقه وزير الزراعة أكرم
شهيب ،رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه المستجدات .وزار أبو
فاعور أيضاً ،يرافقه تيمور جنبالط ،رئيس الحكومة تمام سالم.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة ،األمين
العام للمجلس األعلى السوري ـ اللبناني نصري خوري ،وتناوال األوضاع
على الحدود اللبنانية ـ السورية.
ثم استقبل وفدا ً من المجلس البلدي لبلدة عندقت برئاسة المهندس عمر
مسعود ونقيب أطباء بيروت البروفسور ريمون صايغ على رأس وفد.

قهوجي ونصري خوري

(مديرية التوجيه)
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خفايا
خفايا

هل يُعاد طرح «قهوجي» للرئا�سة بمبادرة م�صرية؟
 روزانا ر َّمال
على وقع الزيارات واالتصاالت التركية الروسية واإليرانية
التركية المنتجة وتعزيز التعاون االستراتيجي العسكري
بين روسيا وإيران ،يتحرك وزير الخارجية المصري سامح
شكري نحو بيروت في زيارة لثالثة أيام يجول فيها على
كافة األفرقاء السياسيين فيه مقدّما ً ما أمكن من تعاطف
تجاه لبنان العالق في دوامة أزمة االستحقاقات ،ومبديا ً
استعداد ب�لاده لتوفير الشروط التي تساهم في توفير
أرضية توصل نحو التفاهمات .وهنا يبدو الوزير المصري
مهتما ً بشكل بارز بالملف الرئاسي الذي أخذ حيّزا ً أساسيا ً
من زيارته االستطالعية التي تبدو أنها محاولة لحجز مقعد
عربي في الساحة اللبنانية قبل بدء المفاوضات في المنطقة
التي تعيش لحظات دقيقة ومفاجئة بالتوازي بين الحراك
السياسي النشط والحراك الميداني المباغت والقرارات
اإلقليمية الكبرى على غ��رار تلك التي أخ��ذت روسيا نحو
تعزيز حضورها في إي��ران كقاعدة انطالق لعمليات أكثر
كثافة من الجهة اإليرانية نحو سورية.
يش ّكل وزير الخارجية المصري بما يمثل من موقع لبالده
وواقع لطبيعة العالقات مع الجوار العربي واحدا ً من أصل
فريق عمل أسس ما يكفي من عالقات جيدة وطيبة مع المملكة
العربية السعودية التي كان لها يد طولى في تعزيز حضور
هذا النظام وعزل فريق مرسي بعد اندالع الثورة المصرية
الثانية .بالتالي فان الزيارة المصرية ال يمكن حصرها باطار
الجولة العادية لجهة غير قابلة للصرف في حساب الرياض
التي تبدو مشرفة بشكل مباشر على ال��زي��ارة ومستعدة
إلرسال رسائل عبرها تتحدث عن استعداد أولي للتقدم نحو
نصف الطريق .وها هو المبعوث المصري شكري احد ابرز
الدالالت .فمصر المقبولة من روسيا مقبولة ايضا من المملكة
العربية السعودية التي ف ّوضتها ،ومقبولة ايضا ً والواليات

المتحدة وال تشكل راس حربة بالنسبة لجزء اساسي من
اللبنانيين الذي يعتبرون السعودية احد أبرز االطراف التي
ادّت الى تعقيد المشكل اللبناني بعدم التوجه نحو إلزام
حلفائها بتسريع الحلول والحرص على ما تطلبه حماية
الدستور اللبناني ومواعيد االستحقاقات المنصوصة فيه.
رسالة «منتصف الطريق» السعودية وصلت الى لبنان
الذي على ما يبدو يدخل تدريجيا ً لحظة الحسم الرئاسي
بتصريح كبرى مرجعياته السياسية؛ فرئيس كتلة حزب
الله بمجلس النواب اللبناني النائب محمد رعد يقول في
موقف منذ ايام «أخال أنّ الطريق أصبحت ناضجة النتخاب
رئيس للجمهورية ،ونأمل في أن تحل في القريب العاجل».
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد سبق رعد
وأعرب عن تفاؤله بانتخاب رئيس جمهورية من اآلن إلى
رأس السنة الجديدة ليؤكد مجددا ً رعد على كالم بري.
تسارع السعودية لحجز مكان في اللعبة اللبنانية التي
تبدو هذه المرة في وضع أش ّد تعقيدا ً من سابقاتها وهي
المرات التي ك��ان يوعز لقطر فيها بالتدخل لح ّل األزم��ة
اللبنانية والدوحة كانت قد دعمت منذ لحظة اإلعالن عن
المصالحة المسيحية بين عون وجعجع عبر موقف سريع
في تلك الليلة نفسها من وزير خارجية قطر الذي أثنى على
مبادرة جعجع بترشيح عون للرئاسة واصفا ً المبادرة بـ
«الحكيمة» .يه ّم السعودية ان تضع اولى محاوالتها قبل ان
يوعز مجددا ً لقطر عبر واشنطن للتدخل في حل أزمة الرئاسة
اللبنانية ،لكن وبالعودة الى مساعي مصر السابقة .فال
ت��زال مرحلة الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان
أبرز المحطات التي يمكن االستفادة منها في معرض شرح
المعطيات الحالية ،ألن وصول العماد سليمان إلى قيادة
الجيش ،وبعدها إلى رئاسة الجمهورية ،جاء برعاية مصر
عام  ،2008وبدعم لمبادرة رئيس المخابرات المصرية آنذاك
اللواء الراحل عمر سليمان ،التي أوصلها وزير الخارجية
المصري أحمد أبو الغيط الى بيروت وبحث على اساسها

في ملف انتخاب الرئيس ،ونشط الحراك المصري ،وساعد
بالمبادرة وقت ذاك رئيسا المخابرات السعودية األمير مقرن
بن عبد العزيز ،وبناء على التوافق الخارجي والداخلي ت ّم
انتخاب ميشال سليمان رئيساً.
وب��ي��ن م��ب��ادرة ج��دي��ة يطرحها ال��وزي��ر المصري على
اللبنانيين من عدمها ،تطرح مصادر متابعة إمكانية أن
تعاود مصر التجربة على غرار ذلك الدور الذي لعبه اللواء
المصري عمر سليمان عام  ،2008وبالتالي فإنّ هذا يعني
انّ اسماء جديدة قد تكون مطروحة عربيا ً ليست من بين
األسماء المرشحة للرئاسة اليوم أبرزها العماد ميشال
عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية .وهنا يكشف
مصدر متابع في  8آذار لـ «البناء» عن تساؤالت من ان تكون
المحاوالت المصرية السعودية متمثلة بطرح قائد الجيش
العماد جان قهوجي لرئاسة الجمهورية على اساس انه اكثر
مقبولية من االفرقاء اللبنانيين الذين لن يشعروا بانكسار
معنوي هنا او هناك ،فيما لو وص��ل أح��د األق��ط��اب لسدة
الرئاسة ما يعني إعادة مسألة الرئيس التوافقي او الوسطي
الى الواجهة».
واذا كانت ه��ذه المقترحات جدية ،ف��انّ التوجه نحو
حزب الله هو االساس بهذا اإلطار وهو الذي قدم في األيام
الماضية ما من شأنه إعادة تأكيد وتزخيم طرحه بدعمه
العماد ميشال عون للرئاسة عبر أمينه العام السيد حسن
نصرالله «ان عون هو مرشحنا منذ ما قبل حرب تموز» ،ما
يعني استحالة ان يت ّم تمرير االستحقاق من دون االتفاق
على عون بالنسبة لحزب الله او ما يرتضيه عون من أسماء
وهو ال يبدو مستعدا ً لتكرار تجربة الرئيس ميشال سليمان،
وال يبدو ايضا ً أن��ه مستعد لتكرار ط��رح دع��م ع��ون لقائد
الجيش ميشال سليمان من أجل مصلحة البلد آنذاك وتخليه
بالتالي مجددا ً عن الرئاسة دون أن ينتقص هذا من تقديره
العالي للعماد قهوجي كقائد للجيش وال من مكانة الوزير
فرنجية لديه بين الحلفاء.

استغربت أوساط «8
آذار» الهجوم الذي شنهّ
تيار «المستقبل» على
األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله
من دون سبب وتحريف
كالمه عن انفتاحه
على أي طرح يتعلق
برئاسة الحكومة المقبلة
وتساءلت كيف يقبل
تيار «المستقبل» التحاور
حول رئاسة الجمهورية
وتحديد مواصفات
الرئيس كما جرى في
هيئة الحوار الوطني
ويرفض السماح ألي
جهة سياسية البحث
معه في موضوع رئاسة
الحكومة ،علما ً انها
كرئاسة الجمهورية
شأن وطني يه ّم جميع
اللبنانيين.

مقبل ي�ؤكد من عين التينة � ّأن الفراغ في الم�ؤ�س�سة الع�سكرية غير وارد

التقى الرئي�س البولوني في وار�سو

بري :االنتخابات في موعدها
وال عودة للتمديد تحت �أي ظرف كان

يازجي :ما يجري في منطقتنا من �إرهاب وخطف
غريب عن حا�ضر وما�ضي الوجود الم�سيحي الإ�سالمي

بري مجتمعا ً إلى النواب في لقاء األربعاء

الرئيس البولوني مستقبالً يازجي والوفد المرافق في القصر الرئاسي

نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ،بعد
لقاء األربعاء« ،أنّ الوضع ال يحتمل استمرار المراوحة
واالهتراء في المؤسسات ،خصوصا ً أنّ ذلك ينعكس
على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية ،كما
ينعكس على الوضع واالنتظام العام في البالد».
وأضاف« :قلنا وما زلنا نقول إنّ المطلوب اإلسراع في
االتفاق على الح ّل الشامل بدءا ً من رئيس الجمهورية،
وإنّ عامل الوقت ليس لصالح الجميع».
وج��دّد تأكيد «أنّ االنتخابات حاصلة في موعدها
وال عودة للتمديد تحت أي ظرف كان ،وهذا يقتضي
منا جميعا ً اإلسراع في االتفاق على قانون االنتخابات
الذي يشكل العمود الفقري للح ّل».
وح ّذر من «مخاطر الوضع االقتصادي الذي يتفاقم
ي��وم��ا ً بعد ي��وم ،وال���ذي يحتاج إل��ى عناية خاصة
ستبدو متع ّذرة من دون إيجاد حلول سياسية لألزمة
القائمة».
وأش��ار إلى «أنّ الوضع في البالد في نهاية العام
الحالي سيكون على مفترق ط��رق إذا لم نتفق على
الحلول المناسبة للملفات العالقة».
وت��ن��اول ال��ن��واب قضايا حياتية تتصل بمحطات
المياه ،ومشكلة الكهرباء وما استج ّد في ما يتعلق
بملف النفايات.
وكان الرئيس بري استقبل في إطار لقاء األربعاء
النواب :نبيل نقوال ،عباس هاشم ،علي عمار ،علي
ب��زي ،هاني قبيسي ،ن��وار الساحلي ،ب�لال فرحات،
ميشال موسى ،أسطفان الدويهي ،مروان فارس ،قاسم
هاشم ،حسن فضل الله ،علي خريس ،عبد اللطيف
الزين ،علي المقداد ،إميل رحمة ،عبد المجيد صالح،
وعلي فياض.
واستقبل ب��ري بعد الظهر نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال بعد اللقاء« :الرئيس
ب��ري مرجعية وطنية وسياسية ،ودائ��م��ا ً نرغب في

استشارته ،خصوصا ً في هذه األيام العصيبة التي نمر
بها وباالستحقاقات العسكرية المقبلة .وأريد أن أوضح
أم��راً ،لكي ال نستمر في التساؤالت ،لدي مسؤوليات
دستورية وسأعمل بموجبها ،كما هناك قوانين مرعية
اإلج��راء سأطبقها ،وهناك مثل فرنسي قلته صباحا ً
وأك��رره اآلن« :من يسمع يفهم» .لن نتصرف إال وفق
مسؤولياتنا الدستورية والقوانين».
أض��اف« :غ��دا ً سأطرح في مجلس ال���وزراء قضية
األم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس األع��ل��ى للدفاع ،إذ يستحق
موعد إحالته على التقاعد في  20من الجاري ،وحسب
القوانين والدستور فإنني سأطرح ثالثة أسماء لتعيين
واحد منها ،وفي حال لم يحصل اتفاق أو قرار بالثلثين
فإنني سأمارس واجباتي الدستورية والقانونية ،وال
أقبل بأي شغور في المجلس العسكري وال في قيادة
الجيش».
وتابع« :إنّ موقفي ليس مؤشرا ً ألي شيء ،فأنا أسير
وفق الدستور والقانون ،ومن واجباتي أن أطرح ثالثة
أسماء لتعيين واحد منها ،وفي حال لم يحصل أي اسم
على الثلثين في مجلس الوزراء ،فإنّ الصالحيات تعود
إلى وزير الدفاع حسب المادة  55من قانون الدفاع ،وله
صالحية إصدار قرار تمديد مهلة تسريح الضباط».
وفي ما يتعلق بقائد الجيش ،أجاب« :نحن اآلن في
 ،2016/8/17وهناك وقت لكي نصل إلى  30أيلول.
وعلى ك ّل حال ما سيطبق اآلن سيطبق أيضا ً الحقاً».
وختم« :حتى اآلن لم ننتخب رئيس الجمهورية الذي
هو القائد العام للقوات المسلحة ،فهل من المعقول في
هذه األوض��اع االستثنائية ،إذا لم يحصل اتفاق في
مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش ،أن أترك
المجلس العسكري مكبل األيدي وال نستطيع أن نتخذ
قرارا ً بالغذاء وال بالطبابة وال غيرها للجيش؟ فلنتكلم
بلغة العقل بدال ً من االستمرار في األوهام .ليس واردا ً
أن يكون هناك فراغ في الجيش والمجلس العسكري».

الم�شنوق يعر�ض مع جيرار �أو�ضاع النازحين
وي�ستقبل بارود وعبود و�سفير الإمارات
استقبل وزي��ر الداخلية والبلديات
ن��ه��اد المشنوق أم���س ،سفير دول��ة
اإلم��ارات العربية المتحدة في لبنان
محمد سعيد الشامسي وع��رض معه
العالقات بين البلدين.
وشكر الشامسي الوزير المشنوق
على «ال��دور اإليجابي ال��ذي لعبه في
تسهيل عملية افتتاح مستشفى «الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان» في شبعا.
والتقى المشنوق ممثلة مفوضية
األم��م المتحدة لشؤون الالجئين في
لبنان ميراي جيرار وجرى البحث في
ش��ؤون وأوض��اع الالجئين والتدابير
المتخذة على المستويات اإلداري���ة
واألمنية والعمل على تخفيف عبء
وجودهم في لبنان.
كما اجتمع إلى وفد مخاتير مدينة
ب��ي��روت وب��ح��ث معه ف��ي المعوقات
اإلدارية التي تعترضهم أثناء تخليص

المشنوق يلتقي الشامسي
معامالت المواطنين في دوائر نفوس
بيروت وإمكانية اتخاذ تدابير جديدة
لتسهيل عمل المخاتير وأمور الناس.

كما استقبل وزير الداخلية الوزيرين
السابقين زي��اد ب���ارود وف���ادي عبود
ورئيس بلدية جونية جوان حبيش.

أشار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي إلى أنّ «ما يجري من إرهاب وخطف
هو غريب عن حاضر وماضي الوجود المسيحي اإلسالمي
والعيش المشترك في بلدان الشرق األوسط».
وتناول «الوضع في حلب وقضية مطرانيها بولس
يازجي ويوحنا ابراهيم المخطوفين منذ أكثر من ثالث
سنوات وس��ط سكوت المجتمع ال��دول��ي» ،متطرقا ً إلى
«الوضع في لبنان» ،ومؤكدا ً «ض��رورة انتخاب رئيس
للجمهورية يضمن عمل المؤسسات».
كالم يازجي جاء خالل لقائه الرئيس البولوني الذي أكد
أنّ بالده «تسعى إلى إيجاد مخرج سلمي سياسي ألزمة
سورية ولك ّل األزم��ات ،كما تسعى أيضا ً إلى دعم العمل
اإلغاثي وإلى م ّد يد العون إلى لبنان الذي يتحمل قسما ً
كبيرا ً من قضية الالجئين».
في إط��ار زيارته لبولونيا ،التقى البطريرك يوحنا
العاشر الرئيس البولوني أنجاي دودا في القصر الرئاسي
في وارس��و ،في حضور المتروبوليت سابا متروبوليت
وارسو وسائر بولونيا.
كما حضر اللقاء من الوفد األنطاكي المطران سلوان أونر
من بريطانيا واألسقف كوستا كيال والمطران جاورجيوس
من الكنيسة البولونية.
وتطرق اللقاء إلى الزيارة التي يقوم بها البطريرك
يوحنا العاشر إلى الكنيسة البولونية ،ودورها في نقل

صورة حية لما يجري في الشرق األوسط ،وفي سورية
خصوصاً.
وش��دّد البطريرك يوحنا العاشر على «أهمية الدفع
باتجاه إيجاد ح ّل سلمي سياسي في المنطقة»ُ ،مع ِّوال ً
على «الدور الذي يمكن للدول والحكومات أن تلعبه في هذا
السياق» .وأكد أنّ «الوجه المسيحي ال يمكن له أن يغيب
عن الشرق األوسط» ،الفتا ً إلى «ضرورة وضع ح ّد لألزمة
يوفر على الناس والحكومات أعباء التهجير القسري».
وأشار إلى أنّ «ما يجري من إرهاب وخطف هو غريب
عن حاضر وماضي الوجود المسيحي اإلسالمي والعيش
المشترك في بلدان الشرق األوسط» .وتناول «الوضع في
حلب وقضية مطرانيها بولس يازجي ويوحنا ابراهيم
المخطوفين منذ أكثر من ث�لاث سنوات وس��ط سكوت
المجتمع ال��دول��ي» ،متطرقا ً إل��ى «ال��وض��ع في لبنان»،
ومؤكدا ً «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يضمن عمل
المؤسسات».
وأوض��ح الرئيس دودا ،من جهته ،أنّ «شعوره لدى
استقبال البطريرك والوفد المرافق هو شعور الرهبة
واالحترام تجاه ذاك الحضور المسيحي األصيل والعريق
في الشرق» ،مشيرا ً إلى أنّ «بولونيا تسعى إلى إيجاد
مخرج سلمي سياسي ألزمة سورية ولك ّل األزم��ات ،كما
تسعى أيضا ً إلى دعم العمل اإلغاثي وإلى م ّد يد العون إلى
لبنان الذي يتحمل قسما ً كبيرا ً من قضية الالجئين».

�شكري يلتقي عون وال�سنيورة و�سليمان:
هناك اهتمام دولي و�إقليمي بالو�ضع في لبنان
واص��ل وزي��ر الخارجية المصري
س���ام���ح ش���ك���ري ج���ول���ت���ه ع��ل��ى
المسؤولين ،فزار أمس رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب العماد
ميشال ع���ون ،قبل ظهر أم��س في
دارت����ه ف��ي ال��راب��ي��ة ،ح��ي��ث ج��رى
عرض التطورات بحضور المسؤول
ع��ن ال��ع�لاق��ات الديبلوماسية في
«التيار الوطني الحر» ميشال دي
شادارفيان.
بعد اللقاء ،قال شكري« :اطلعت
على آخر التطورات في االستحقاق
الرئاسي واألزم��ة السياسية والدور
الذي قد تؤديه مصر في إطار معاونة
األشقاء في إدارة هذا المشهد للوصول
إلى بر األمان في ظ ّل التوافق واالتفاق
ال���ذي ي���ؤدي إل��ى حماية استقرار
لبنان وأم��ن��ه ف��ي ظ���روف إقليمية
بالغة الخطورة وضغوط وتحديات
إقليمية .استمعت إل��ى وجهة نظر
العماد ع��ون وأف���دت ف��ي م��ا تفضل
به من طرح وأكدنا أهمية استمرار
التواصل الوثيف في ما بيننا وأيضا ً
طرح األفكار التي قد ُتحلحل بعض
ال��م��واق��ف واأله��م��ي��ة أن نسير قدما ً
لتحقيق االس��ت��ق��رار وال��خ��روج من
المعادلة الراهنة».

وأض����اف« :لمصر اه��ت��م��ام بالغ
ب��ال��ش��أن ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��ح��ك��م اإلرث
التاريخي والتواصل المستمر على
مستوى الشعبين ،خصوصا ً مع
ك�� ّل م��ا نشهده ف��ي س��وري��ة واليمن
والعراق وليبيا من أهمية العمل على
تعزيز الدولة المركزية ومؤسساتها
لتستطيع مقاومة اإلره��اب وتحقيق
االزدهار واالستقرار للشعوب في جو
من األمان واألمن».
وعن األفكار التي طرحها مع العماد
ع��ون ،ق��ال ش��ك��ري« :نحن نتحدث
مع ك ّل الرموز ونتلقى أفكارهم وما
يطرحونه م��ن م��واق��ف ،ولنا أيضا ً
رؤية نطرحها عليهم ونستقطب ردود
أفعالهم».
وت��اب��ع« :م��ن المبكر أن نخوض
ف��ي التفاصيل ،ون��ص��ر أن يستمر
التواصل .ه��ذه ال��زي��ارة هي خطوة
أولى وسيتبعها مزيد من التواصل».
وع�� ّم��ا إذا ك��ان��ت ال���زي���ارة تأتي
من دع��م دول��ي وستتبعها زي��ارات
أخرى ،أكد شكري أنّ «هناك اهتماما ً
دوليا ً وإقليميا ً بالوضع في لبنان».
وق��ال« :نحن سنستمر في تواصلنا
على المستوى اإلقليمي مع ما لدينا
من عالقات مع ق��وى دولية مؤثرة

الستكشاف ما يمكن أن يتم».
وأشار إلى أنّ لقاءاته المسؤولين
اللبنانيين «ات��س��م��ت بالكثير من
ال��م��ودة على المستوى الشخصي
وال��ق��درة على التفاعل ب���أنّ هناك
عناصر توافق عديدة وتفهما للمرحلة
التي وصلنا إليها ،وهذا مبشر إيجابي
يفرض تكثيف الجهد للوصول إلى ما
نصبو إليه».
وك��ان شكري اجتمع إل��ى رئيس
كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة ،بحضور الوزير نبيل
دو فريج والنواب :أحمد فتفت ،محمد
قباني ،أمين وهبة وسمير الجسر
ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري
نادر الحريري ومستشار السنيورة
رضوان السيد والسفير المصري في
لبنان محمد بدر الدين زايد والوفد
ال��م��راف��ق .وج��رى خ�لال االجتماع،
عرض وجهات النظر وتبادر اآلراء
حول األزم��ة السياسية القائمة في
لبنان وكيفية تخطيها .واستكمل
البحث إلى مائدة غداء أقيمت تكريما ً
لشكري والوفد المرافق.
كما التقى وزير الخارجية المصري
الحقا ً الرئيس السابق ميشال سليمان
ورئيس حزب القوات سمير جعجع.

