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حمليات �سيا�سية

معركة حلب...
ور�سم المعادالت الجديدة
راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
بهذه الكلمات للقائدين الرئيس بشار األس��د والسيد حسن
نصرالله ألخص مدى استراتيجية وأهمية معركة حلب ،كمعركة
ال تق ّرر وتحسم وجهة الصراع الدائر في سورية وعلى سورية
فقط ،بل مصير اإلقليم بأكمله .فالرئيس بشار األسد كان قراره
حاسما ً وقاطعا ً بشكل نهائي ،بأنّ معركة الحسم في حلب انطلقت
ولن تنتهي إال بالنصر.
أما األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،فقد قال إنّ
حلب هي طريقنا إلى القدس ،وكانت مقولته الشهيرة «لو تطلبت
المعركة مع هؤالء اإلرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وك ّل حزب
الله إلى سورية فسنذهب».
تختزل معركة حلب ك ّل المعادالت والصراعات ،وتق ّرر وجهة
الصراع والتحوالت والتحالفات في المنطقة .فهذه المعركة
يُراد منها إعادة إنتاج بيئة الدولة السورية وهويتها وموقفها
ومكانتها.
حلب ستسقط ك ّل الرهانات والمشاريع المشبوهة وستشكل
رافعة لمحور عربي إقليمي عالمي مقاوم وراف��ض للهيمنة
والمشاريع اإلمبريالية والصهيونية في المنطقة ،ونصر حلب لن
يمنع تقسيم سورية والعبث بوحدتها الجغرافية فقط ،بل سيمنع
والدة سايكس ـ بيكو جديد ،بعد مئة عام من سايكس ـ بيكو القديم،
لكنّ هذا الجديد يعتمد التقسيمات والتخوم المذهبية والطائفية
والثروات ،ويُراد منه احتجاز تطور األمة لمئة عام مقبلة وإطالق
يد دولة االحتالل الصهيوني والقوى االستعمارية في المنطقة،
لتنهب خيراتها وثرواتها وتحقق نمو ورفاهية اقتصادية لبلدانها
على حساب الدماء والثروات العربية.
معركة حلب ستكون فاصلة وحاسمة ،لذلك نجد ك ّل األطراف
المتصارعة تحشد وتستجمع قوتها كلّها وت��زجّ بإمكانياتها
وطاقاتها كلّها ،فهزيمة أميركا وحلفائها فيها تعني التسليم بنصر
الحلف الروسي ـ اإليراني ـ السوري وحتى اليمني ،وقد راوغت
واشنطن طويالً
وتنصلت أكثر من مرة من التفاهمات واالتفاقيات
ّ
يخص مؤتمر جنيف واألطراف التي ستحضره،
مع روسيا ،في ما
ّ
واألولوية في الح ّل السياسي للحرب على اإلرهاب ،وليس إسقاط
أو رحيل النظام السوري ،ووقف األعمال العدائية ّ
وفك التشابك
ما بين القوى اإلرهابية «داع��ش» و«النصرة» المتغيرة شكالً
إلى «فتح الشام» وما يُس ّمى بالمعارضة المعتدلة في الميدان
والجغرافيا.
أما اللوبي ال ُمتصهين والمتشدِّد في اإلدارة األميركية ومعه
الحلفاء في المنطقة واإلقليم (تحديدا ً السعودية وتركيا قبل
االس��ت��دارة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل) ،فهؤالء ال يريدون
للعدوان على سورية أن يتوقف ،بل يريدون أن يستم ّر استنزاف
الجيش السوري وإضعاف قدرات سورية إلى أدنى ح ّد ممكن
وتحويلها إلى دولة فاشلة بال وزن عربي وإقليمي ودولي.
مَن كان يجري استغالل ك ّل هدنة كان يتم التوافق عليها بين
روسيا وأميركا من أجل إتاحة الفرصة للجماعات التكفيرية
ّ
وضخ المزيد من
أن تلتقط أنفاسها وتتز ّود بأحدث األسلحة
االحتياط البشري اإلره��اب��ي عبر الحدود التركية على وجه
التحديد .لذلك أعلن القيصر الروسي من قمة «باكو» أن ال وقف
للحرب في حلب قبل تحقيق االنتصار ،والالفت أنّ إنسانية
الواليات المتحدة والمتباكين معها على األوضاع اإلنسانية في
حلب ،ال تظهر إال عندما يتقدم الجيش السوري ويضيق الخناق
على الجماعات اإلرهابية ،وقد هاجم الرئيس األميركي باراك
أوباما روسيا ورئيسها فالديمير بوتين شخصياً ،وقال إنه ال يمكن
الوثوق ال بروسيا وال ببوتين ،وهذا يعني أن أميركا ستستمر في
توحدت ك ّل الجماعات
دعم الجماعات اإلرهابية ،ووجدنا كيف
ّ
اإلرهابية تحت راية «جبهة النصرة» م��ز ّودة بأحدث ترسانة
السالح األميركي والغربي المدفوع والمقبوض ثمنه من المال
العربي الخليجي ،وقامت بشنّ هجوم شامل على حلب ،تحت
اسم «حلب أم المعارك» لكي تتمكن من االستيالء عليها ،لكنّ
تكسرت جميعها
الهجمات المتتابعة لتلك الجماعات اإلرهابية ّ
على أس��وار حلب وحصونها ،بفضل صمود الجيش السوري
وحلفائه من حزب الله والدعم المباشر من القوة الجوية الروسية
وقوات النخبة اإليرانية.
يبدو أنّ معركة حلب لن تنتهي سريعا ً لكنّ مالمحها بدأت تظهر
وتشير إلى أنّ الدولة السورية ستنتصر ،ما يمهد لح ّل سياسي في
مصلحتها ووحدة أراضيها وفي مصلحة المشروع القومي العربي
أيضا ً والمكانة التي ستحتلها سورية عربيا ً وإقليميا ودولياً.
إنّ االستدارة التركية التي حصلت من األزمة السورية ،بعد قمة
بوتين ـ أردوغان في بطرسبرغ واللقاءات التركية ـ اإليرانية في
طهران ،والتي تعيد تموضع الدور التركي في ما يتعلق باستمرار
دعم جبهة «النصرة» حليفها االستراتيجي ومنفذة أجندتها
ومشروعها هناك ،وربما يذهب الموقف التركي في إطار التموضع
أبعد من ذلك في إطار االتفاق الروسي ـ التركي ـ اإليراني إلى إقفال
الحدود التركية أمام تلك الجماعات اإلرهابية وبوصول الموقف
التركي إلى مثل هذا الموقف وهذا الخيار ،تعني أنّ تركيا باتت
موحدة تحت قيادة
تدرك أنّ أميركا تخدعها وأنّ بقاء سورية
ّ
الرئيس األسد ،من شأنه درء مخاطر إقامة كيان كردي مستقل
على طول الحدود السورية ـ العراقية وبعمق األراضي التركية،
مع ما يشكله قيام ه��ذا الكيان من حالة ع��دم استقرار أمني
وسياسي لتركيا ومن خطر على وحدة أراضيها.
نتائج معركة حلب ستكون لها تداعياتها وتأثيراتها التي
ستتعدى الجغرافيا السورية إلى الجغرافيا العربية واإلقليمية
والدولية .فعلى الصعيد السوري ستسقط آخر معاقل أوهام
التقسيم ،وستكون مدخالً مهما ً نحو استعادة كامل الجغرافيا
السورية من إدلب حتى الرقة ،وباقي المناطق التي تسيطر عليها
الجماعات التكفيرية واإلرهابية ،كذلك ستسقط حلب مشروع
سايكس ـ بيكو بنسخته الجديدة ،وأوهام إقامة اإلمارة اإلخوانية
في سورية ،بما يعنيه ذلك من أخونة للدولة والسلطة والمجتمع،
واألهم أنها ستقضي على األحالم التركية بإعادة انبعاث الخالفة
العثمانية على حساب ال��دم والجغرافيا العربية وبالذات
السورية ،وستحت ّل سورية مكانة هامة في التقرير في أوضاع
المنطقة والمعادالت والتحالفات التي ستنشأ فيها ،وسيتع ّزز
وجود حلف المقاومة في كامل المنطقة كنهج وثقافة وخيار ،وهذا
من شأنه أن يجعل المشروع القومي يستعيد عنفوانه وقوته
وح��ض��وره ،على حساب معسكر أصحاب الهويات المذهبية
والطائفية والدينية.
Quds.45@gmail.com

ّ
تفقد الوحدات الع�سكرية في �صور ومرجعيون

قهوجي :متم�سكون بالقرار 1701

تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي قبل ظهر أمس ،موقع صور والوحدات
العسكرية المنتشرة في منطقة مرجعيون ،حيث جال في مراكزها واطلع
على إجراءاتها الدفاعية واألمنية ،ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم
توجيهاته للمرحلة المقبلة.
وأثنى على «الجهود المبذولة لحماية الحدود الجنوبية والحفاظ على
استقرارها بالتعاون مع القوات الدولية» ،الفتا ً إلى أنّ «مهمة الجيش األساسية
في الدفاع عن الجنوب ضد العدو اإلسرائيلي ،تتكامل مع مهماته األخرى في
مواجهة اإلرهاب على الحدود الشرقية ،والحفاظ على األمن في الداخل» ،مشدّدا ً
على أنّ «الجيش سيتصدى بك ّل اإلمكانات المتوافرة لديه ألي اعتداء اسرائيلي
يستهدف لبنان» ،مذكرا ً «العسكريين بمعركة المالكية التي خاضها الجيش
ضد هذا العدو في العام  ،»1948مؤكدا ً «التمسك بالقرار  1701بمختلف
مندرجاته».
وأكد أنّ «هذه المنطقة تنعم باالستقرار والتعايش بين مختلف أطياف
المجتمع اللبناني ،وذلك بفضل الجهود العائدة للوحدات المنتشرة فيها،
والتعاون القائم مع القوات الدولية».
ودعا قهوجي العسكريين إلى «مزيد من الجهوزية واليقظة ،والبقاء إلى
جانب المواطنين لتعزيز صمودهم في أرضهم ،وضمان أمنهم واستقرارهم».
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بين «الجوالن» و«كيان كردي» ...تل �أبيب و�أنقرة في الح�ضن الرو�سي
 روزانا ر َّمال
لم يكن واردا ً عند أكثر المتفائلين أو المفرطين في دعم
الرئيس السوري بشار األس��د وحلفائه بين رؤس��اء وقوى
ّ
بالتدخل العسكري
سياسية وأمنية وفكرية ،أن تقوم روسيا
كنوع من التعبير عن الدعم له .كان يكفي الفيتو الروسي -
الصيني في مجلس األمن ض ّد تمرير مشروع عملية عسكرية
ض ّد دمشق في أول األزم��ة ،العتباره في الشارع السوري
الحليف خطوة ال يمكن موازاتها بأخرى من أيّ صديق أو
حليف لألسد.
كانت تكفي ساعات الشرح والمقاومة والمط ّوالت الروسية
في أروق��ة مجلس األم��ن لتعميم اعتبار سورية خطا ً أحمر
روسياً ،من غير الوارد تمرير مشروع بشأنها على غرار ذلك
الذي ت ّم في ليبيا ،هذا أوال ً وثانيا ً رفع روسيا لنبرتها باتجاه
حسم استحالة السماح للغرب بالتعدّي على مصالحها بعد
خطئها االستراتيجي ال��ذي ارتكب في التعاطي مع الملف
الليبي .وهنا تحدّث مصدر ديبلوماسي روسي لـ «البناء»
عن عملية إخراج مقصودة لروسيا من ليبيا تكفل بها الناتو
واألوروبيون وت ّم على أساسها أيضا ً طرد العاملين الروس
من شركات ومؤسسات كبرى وإلغاء صفقات أساسية كتلك
المتعلقة بالغاز ،وهنا باتت روسية حسب الديبلوماسي
الروسي خارج الكعكة التي أراد األوروبيون اقتسامها في
ليبيا».
يبدو كالم الديبلوماسي الروسي هذا عمليا ً بما يتعلّق
بسورية وحتى ليبيا بعد ما ح ّل فيها «خيرا ً أري َد لروسيا به
شراً» ،في ذلك الوقت ،فليبيا اليوم التي لم تكشف عن إنجاز
أوروبي غربي كبير في مكافحة اإلرهاب كشفت فشل الناتو
في تأمين االستقرار فيها فاتحة الباب لمسرح من فضائح
حكومات لندن وواشنطن ،فاألولى واجهت انقالبا ً سياسيا ً
كبيرا ً طرد على أساسه دايفيد كاميرون من على رأس الحكومة

البريطانية بفضائح تتعلق معظمها بقرارات الحرب على
ليبيا وت��و ّرط بريطانيا بما يثقل كاهلها ماليا ً فيها ،كذلك
األمر في العراق حيث كشفت لجنة تشيلكوت عما يدور في
األروقة السياسية المعارضة لسياسات الحكومات المتعاقبة
والموالية لواشنطن وما يدور من امتعاض في الرأي العام،
فكان تقرير اللجنة الذي قيّم مشاركة بريطانيا في عهد طوني
بلير إلى جانب الواليات المتحدة في غزو العراق مفصالً
أساسيا ً أرخى زخما ً على تأييد قرار التصويت ض ّد خروج
بريطانيا من االتحاد األوروب��ي أوال ً وتغيير الفريق الحاكم
ثانياً.
خ��روج بريطانيا من االتحاد األوروب���ي ليس أم��را ً عاديا ً
من عمر تكتالت سياسية بحجم االتحاد الذي اعتبر المولود
أسس لعزل روسيا ،وأيّ خروج من االتحاد
األميركي الذي ّ
هو اهتزاز يجيّر لصالحها ،ففي حين يتع ّرض حلفاء واشنطن
للهزات السياسية واحدة تلو األخرى ،تعزز روسيا وحلفاؤها
مواقعها اكثر ليلفت مستج ّد ها ّم على الحراك الروسي وهو
القدرة على ج��ذب حلفاء بارزين لواشنطن واستدراجهم
لالعتراف بحتمية العالقة الجيدة مع روسيا ،وهو اعتراف
بموقعها النافذ في الساحة الدولية ،واأله ّم عدم القدرة على
تخطيها في أيّ تسوية تتعلق بالشرق األوسط.
استطاعت روسيا ج��ذب «إسرائيل» من بوابة ض��رورة
االعتماد عليها في ما يتعلّق بملف الجوالن ،وهو الملف األكثر
قلقا ً بالنسبة إليها والذي كلّف  3زيارات متتالية لمسؤولين
إسرائيليين للقاء الرئيس الروسي بينها واح��دة للرئيس
اإلسرائيلي رؤفين ريفلين واثنتان لرئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو ،وكان الفتا ً حينها تقدّم موسكو شوطا ً كبيرا ً في خلق
«ودّ» مطلوب بين الطرفين أهدت على أساسه روسيا إلسرائيل
دبابة إسرائيلية كان قد أسرها الجيش السوري في لبنان منذ
 34سنة ،وفي هذا دالالت معنوية أساسية تعاطت موسكو
«بدهاء» واضح إليصالها من أجل تكوين أرضية مع الشارع
اإلسرائيلي والحكومة اإلسرائيلية تضعهما فيها في خانة

«الصديق» القادر على إيجاد ضالته في التعاون معها.
بدّدت «الهدية» برمزيتها مخاوف «إسرائيلية» من أن يكون
الشأن السوري قد طغى على الحسابات بين الطرفين فباتت
الزيارات اإلسرائيلية ترجمة لحاجة إسرائيلية تستشرف فيها
موقف روسيا من الوضع في الجوالن ،خصوصا ً بوجود حزب
الله ،واضعة الضمانات المطلوبة بيد روسيا التي قدّمت رؤية
واضحة بهذا اإلطار للطرف اإلسرائيلي.
تركيا بدورها تقدّمت نحو روسيا بما من شأنه التأسيس
وتوصلت معها التفاق على أهمية
لضمانة بملف األك��راد
ّ
المحافظة على وحدة األراض��ي السورية ،بمعنى نسف أيّ
حديث عن كيان كردي ،وهي القضية األكثر قلقا ً لتركيا من
تداعيات األزمة السورية.
تطلب أنقرة دعما ً روسيا ً للملف ب��أيّ طاولة مفاوضات
لتجد مطلبا ً روسيا ً يقضي ّ
بكف اليد التركية عن الدعم لداعش
والتنظيمات المتطرفة ،وهو الطلب الذي على ما يبدو بدأ يلقى
تجاوبا ً تركيا ً بإعالن مسؤول تركي في ثاني يوم من زيارة
أردوغ��ان لموسكو عن نية سالح الجو التركي ضرب داعش
ألول مرة خ��ارج إط��ار تحالف الناتو ،مع ما يعنيه هذا من
ضرورة تنسيق مع سالح الجو الروسي حكماً.
ملف األكراد وما يعنيه لتركيا من ملف مصيري يأخذها نحو
خوض غمار ما يلزم من أجل بقائه تحت السيطرة ،خصوصا ً
بعد الدعم العسكري الكبير ال��ذي تتلقاه ق��وات كردية من
واشنطن في مدينة «منبج» و«الباب» التي ستتبعها.
تركيا و«إسرائيل» وغرق قسري في الحضن الروسي...
هكذا ضخت روسيا المزيد من القلق في واشنطن باستخدام
«أدواتها» وبعد نكسة بريطانيا هل تخرج تركيا من الناتو أم
تتح ّرك واشنطن باتجاهها قبل فوات األوان؟
تنصح صحيفة «التايمز» البريطانية الغرب بأن يوضح
ألردوغ��ان أنه ال يمكن أن يجعل لنفسه عضوية مميّزة في
الناتو تسمح لصديقه بوتين بأن يكون له صوت في الحلف؟

أعربت أوساط سياسية
عن خشيتها من
منح مجلس الشيوخ
في لبنان حق نقض
القوانين التي يق ّرها
مجلس النواب من
دون ضوابط دقيقة
جدا ً وذلك من أجل
الحؤول دون تعطيل
عمل المجلس النيابي،
إذ إنّ تجربة «الفيتو»
الذي يمارسه الوزراء
في حكومة الرئيس
أي
تمام سالم على ّ
قرار نتائجها بادية
للعيان ،وأبرزها ش ّل
عمل الحكومة ،وبالتالي
اإلضرار بالمصالح
الوطنية ،لذا المطلوب
ضمانات لعدم تعطيل
العمل التشريعي للنواب
من قبل «الشيوخ»
لمآرب شخصية
وفئوية.

مجل�س الوزراء يوافق على تعيين �أ�ساتذة ثانويين يازجي :للثبات في الأر�ض رغم المحن
واقتراح مقبل بدي ًال من خير لم ينل الأكثرية

من اعتصام األساتذة المتعاقدين بالتزامن مع انعقاد الجلسة
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم
قبل ظهر أمس االجتماع األسبوعي
لمجلس الوزراء.
وبعد االجتماع تال وزي��ر اإلع�لام
رمزي جريج مق ّررات الجلسة ،الفتا ً
إلى أنّ الرئيس سالم جدّد في مستهل
الجلسة «المطالبة بضرورة انتخاب
رئيس جمهورية بأسرع وق��ت ،ألنّ
استمرار الشغور الرئاسي يشكل عبئا ً
كبيرا ً على البالد وينعكس سلبا ً على
عمل سائر المؤسسات الدستورية.
ث��م ت��م��ت م��ن��اق��ش��ة االع���ت���داءات
والخروقات اإلسرائيلية الجارية في
الجنوب وف��ي منطقة شبعا ،فتق ّرر
أن تتابع الحكومة هذا األمر وتجري
االت��ص��االت الالزمة إليقافها ووضع
حد لها.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث
المواضيع الواردة على جدول أعمال
الجلسة ،فتمت مناقشتها ،وأب��دى
ال���وزراء وجهات نظرهم بصددها،
وبنتيجة ال��ت��داول ات��خ��ذ ال��ق��رارات
الالزمة بشأنها وأهمها:
ـ الموافقة على طلب وزارة التربية
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ت��أم��ي��ن حاجة
المديرية العامة للتربية ـ مديرية
التعليم الثانوي لتعيين أساتذة تعليم
ثانوي من الناجحين في المباراة التي
يجريها مجلس الخدمة المدنية بعدد
 1771أستاذا ً بمن فيهم  1223استاذا ً
موافقا ً سابقا ً على تعيينهم من مجلس
ال��وزراء ،على أن يستكمل العدد من
الناجحين الحقا ً في مباراة مواد اللغة

الفرنسية والفلسفة والتربية بقرار
الحق من مجلس الوزراء.
ـ الموافقة على م��ش��روع قانون
بتعديل القانون رق��م  122تاريخ
 1992/3/9وتعديالته اب��إف��ادة
المتقاعدين والموظفين السابقين من
تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
ـ الموافقة على طلب وزارة الداخلية
الموافقة على اعتماد المطبوعات
األمنية في إص��دار إخراجات القيود
ولواحقها وتنظيم العقد الالزم لذلك.
ـ الموافقة على مشاريع مراسيم
ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياط
الموازنة العامة إلى موازنة بعض
الوزارات واإلدارات للعام  2016على
أساس القاعدة االثني عشرية تلبية
لبعض حاجاتها.
ـ ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب بعض
الوزارات قبول هبات مقدمة لصالحها
من قبل بعض األفراد والهيئات.
ـ ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب بعض
الوزارات المشاركة في مؤتمرات في
الخارج وانتداب ممثلين عنها للسفر
ألجل هذا الغرض.
ـ الموافقة على مراسيم ترمي إلى
تصديق التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي ال��ع��ام ال��ع��ائ��د لبعض
المناطق والبلدات.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم
يرمي إلى تنظيم كيفية إدارة وتسيير
الصندوق الخاص باآلثار والمنشآت
التراثية والتاريخية.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم

يرمي إلى تنظيم الصندوق الخاص
بدعم األنشطة والصناعات الثقافية.
ـ الموافقة على تفويض دولة رئيس
مجلس ال��وزراء تأليف بعثات الحج
الرسمية للعام .2016
وردا ً على س���ؤال ح��ول مقاربة
موضوع التعيينات العسكرية خالل
الجلسة ،أجاب« :لقد طرح وزير الدفاع
اقتراح تعيين ثالثة ضباط لألمانة
ال��ع��ام��ة للمجلس األع��ل��ى للدفاع،
وطرح هذا االقتراح على التصويت،
ولم ينل األكثرية المطلوبة».
أم��ا ع��ن التعيينات العسكرية
األخ��رى ،فقال« :كل شيء في وقته،
فعندما يقترح وزير الدفاع تعيينات
أخ��رى وفقا ً لصالحياته ربما تنال
موافقة مجلس ال���وزراء ،المبدأ عند
الجميع ه��و التعيين إذا تمكنا من
التوافق على اس��م ،وإال يلجأ وزير
الدفاع إلى الصالحيات المعطاة له
قانونياً».
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ع��ق��اد جلسة
مجلس ال��وزراء كان هناك تحركان،
األول لألساتذة الناجحين في مباراة
مجلس الخدمة المدنية للمطالبة
بإقرار المرسوم اإللزامي لتثبيتهم
في وزارة التربية والتعليم العالي،
أم��ا التحرك الثاني فكان لألساتذة
ال��م��ت��ع��اق��دي��ن ،وح��م��ل ش��ع��ار :ي��وم
انتفاضة السترجاع الموقع الطبيعي
لألستاذ المتعاقد.
ورفع المعتصمون هتافات تطالب
وزير التربية بتحقيق المطالب.

تن�ضم م�صر
�إميل لحود :ن�أمل �أن
َّ
�إلى التحالف الحقيقي لمواجهة الإرهاب
أكد النائب السابق إميل لحود أنّ «العالقة الجيدة مع مصر
هي رغبة ال خالف عليها ،إال أنّ ما نتمناه أال يكون التحرك
المصري الخارجي من أجل التعاطي في الشأن اللبناني
الداخلي ،بل باتجاه االنضمام نحو التحالف العريض
والثابت بين سورية وإي��ران وروسيا والعراق والمقاومة
اللبنانية ،وهو تحالف يتماهى مع مصر جمال عبد الناصر
الذي دعا العرب إلى رفع رؤوسهم».
ولفت لحود في تصريح ،إلى أن «اإلطاللة األولى لمصر
على الساحة اللبنانية ،بعد غياب ،كان يجب أال تكون من
باب التدخل في شأن داخلي ،ولو بنية حسنة» ،مشيرا ً إلى
أنّ «على مصر مسؤولية كبيرة ألنها كانت رأس حربة في
مواجهة المشاريع التكفيرية» ،وقال« :نتمنى أن تبقى في هذا
التوجه وال تصبح رهينة لبعض الدول الخليجية التي تعطي
مساعدات مشروطة بمواقف سياسية تلتزم بسياستها».
أضاف« :من لجأ إلى الثورة إلزاحة حكم اإلخوان وأدخل
رئيسه إلى السجن ليُحاكم ،من غير المنطقي أن يأتي ممثل
عنه إلى لبنان ويلتقي برافع شعار «فليحكم اإلخوان» .
وقال لحود« :الموقف الوحيد الذي يجب أن تأخذه مصر
هو االنضمام إلى التحالف الحقيقي ضد اإلره��اب ،وليس
التحالف المصطنع الذي يدعي أنه يضرب اإلرهاب من جهة
ويموله ويسهل عمله من جهة أخرى .فهذا الخيار هو الوحيد
الذي سينقذ المنطقة وشعوبها ،من لبنان ومصر وغيرهما

من الدول المستهدفة من قبل اإلرهاب الذي له أب واحد هو
إسرائيل ،باإلضافة الى ضرورة التصدي لمختلف أشكال
التطبيع ،على صورة الرياضي المصري البطل الذي رفض
مصافحة اإلسرائيلي».
وش �دّد لحود على «ض��رورة التركيز في ه��ذه المرحلة
على الموضوع األساس ،وهو التعاون االستراتيجي الذي
حصل في موضوع استخدام روسيا للقاعدة اإليرانية همدان
لالنطالق في هجمات تستهدف تنظيم «داعش» وأخواته».
ورأى أنّ «هذه الخطوة تشكل تأكيدا ً ال يحتمل الشك على
مضي روسيا وإيران في االلتزام حتى النهاية في محاربة
اإلرهاب ،إلى جانب سورية وحلفائها ،وال عودة إلى الوراء
مهما كان القرار األميركي ،علما ً أنّ موقف الصين ،بما تشكل
من قوتين عسكرية واقتصادية ،بات واضحا ً إلى جانب هذا
المحور ،وما تقوم به تركيا من عملية التفاف في المواقف
من تطورات المنطقة ،استلحاقاً ،بعد الضربة التي تلقتها
من بعض حلفائها ،يشكل أمثولة لمن ذهب بعيدا ً في دعم
اإلرهاب وتسهيل نشاطه».
وختم« :على الرغم مما بلغه وضعنا الداخلي من تجاوز
للدستور وانحالل لبعض مظاهر الدولة ،على السياسيين
أن يكفوا عن رمي أنفسهم أمام جميع من يزورنا راميا ً طوق
النجاة ،في حين أنّ غالبية هؤالء يحتاجون إلى من ينقذهم
داخلياً».

واصل بطريركية أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر ي��ازج��ي زي��ارت��ه بولونيا،
حيث ترأس صالة الشكر في كنيسة
التجلي مقر مطرانية لوبلين ،برفقة
متروبوليت وارسو وسائر بولونيا
سابا ،وسط قرع األجراس.
وك��ان في استقباله متروبوليت
لوبلين ال��م��ط��ران آب��ي��ل وأس��اق��ف��ة
المدينة الكاثوليك واآلب���اء الكهنة
وممثلو السطات المحلية وأبناء
الرعية.
بعد ص�لاة الشكر رح��ب مطران
األبرشية بالبطريرك يوحنا العاشر،
وأشار إلى أنه كان له شرف المشاركة
في قداسه األول في بيروت في شباط
 2013ممثالً كنيسة بولونيا .وأكد
«وق��وف اإلخ��وة في كنيسة بولونيا
م��ع الكنيسة األن��ط��اك��ي��ة ف��ي ه��ذه
الظروف الصعبة» ،متمنيا ً «عودة
السالم إلى سورية».
وشدّد البطريرك يوحنا العاشر،
م��ن ج��ه��ت��ه ،ع��ل��ى «ع��م��ق ال��ع�لاق��ة
بين الكنيستين» ،ش��اك��را ً حسن

يازجي مترئسا ً صالة الشكر في كنيسة التجلي في وارسو
االس��ت��ق��ب��ال .وت��ط��رق إل��ى ال��وض��ع
ف��ي المنطقة «ال��ت��ي تعاني بسبب
اإلرهاب والخطف والتهجير» .وذكر
حلب «التي تقاسي في ه��ذه األي��ام
والتي تختصر مأساتها بعضا من
محن الشعب ال��س��وري» .ودع��ا إلى
«ال��ث��ب��ات ف��ي األرض على رغ��م كل

المحن» ،الفتا ً إلى «قضية مطراني
حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي
ال��ت��ي دخ��ل��ت عامها ال��ث��ال��ث وسط
سكوت مطبق».
وب��ع��د ال��ص�لاة ص��اف��ح يوحنا
ال��ع��اش��ر ال��م��ص��ل��ي��ن ،وزار متحف
وكابيال مدينة لوبلين األثرية.

وزير ال�ش�ؤون الخارجية الهندي يزور بري وابراهيم
وافرام الثاني يطلب م�ساعدته في ق�ضية المطرانين
ف��ي س��ي��اق جولته اإلقليمية في
لبنان وسورية وال��ع��راق ،زار وزير
الخارجية الهندي مبشر ج��واد أكبر
ع��ددا ً من المسؤولين والمرجعيات
الروحية وع��رض معهم التطورات
والمستجدات السياسية.
والتقى أكبر في عين التينة ،رئيس
مجلس النواب ،ثم التقى المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وف����ي ال��م��ق�� ّر ال��ب��ط��ري��رك��ي في
العطشانة ـ بكفيا ،استقبل بطريرك
السريان األرثوذكس مار اغناطيوس
أف��رام الثاني الوزير الهندي وهنأه
بالذكرى السبعين الستقالل الهند
وبتعيينه في هذا المنصب الجديد.
وتداول معه «االشتباكات الدينية في
الهند والحياة الديمقراطية هناك».
وذك��ر أف��رام الثاني بـ«العالقات
التاريخية ال��ت��ي ت��رب��ط الكنيسة
السريانية بالهند ومنطقة كيراال
الجنوبية» .وجرى بحث في «الوضع
الراهن في الشرق األوسط ،وبخاصة
في لبنان وسورية وشمال العراق».
وأمل أفرام الثاني أن «يسود السالم
في هذه الدول وأن يتمكن المواطنون
فيها من العيش بوئام وأمن» .وطلب
م��ن ال��وزي��ر أك��ب��ر «ال��م��س��اع��دة في
ملف مطراني حلب المخطوفين مار
غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس
يازجي».
وش��ك��ر ال���وزي���ر أك���ب���ر ،ب����دوره،

افرام الثاني وأكبر خالل لقائهما في مق ّر المطرانية
البطريرك على استقباله ،مشيرا ً
إل��ى أنّ زي��ارت��ه «للرئيس األعلى
للكنيسة السريانية األرثوذكسية
في العالم هي ذات أهمية كبيرة لفهم
أفضل لصراعات المنطقة ،خصوصا ً
حيث يعاني المسيحيون الحروب
والنزاعات».
وحضر اللقاء المطارنة :مطران
جبل لبنان وطرابلس مار ثاوفيلوس
جورج صليبا ،مطران كنائس الكرسي
ودي��ر ماليكروز م��ار ديوسقوروس
ق��ري��اق��وس ،النائب البطريركي في

زح��ل��ة وال��ب��ق��اع م���ار يوستينوس
بولس سفر ،متربوليت بيروت مار
إقليميس دان��ي��ال ك��وري��ة ،م��ط��ران
إي��دوك��ي م��ار فيلوكسينوس زكريا،
النائب البطريركي في المؤسسات
البطريركية الخيرية في العطشانة مار
خريسوستوموس ميخائيل شمعون،
السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة
ف��ي الهند م��ار ت��ي��م��وث��اوس ماثيو،
والسكرتير البطريركي ومدير دائرة
اإلعالم األب الربان جوزف بالي.

ن�شاطات
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري ،في عين التينة،
المنسق ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة
ف��ي لبنان سيغريد ك��اغ وع��رض
معها األوض��اع الراهنة في لبنان
والمنطقة.
 ال���ت���ق���ى رئ���ي���س «ك��ت��ل��ة
المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة ،ف��ي مكتبه ف��ي بلس،
السفير الكويتي ف��ي لبنان عبد
ال��ع��ال القناعي ،وك��ان االجتماع
مناسبة الس��ت��ع��راض األوض���اع
في لبنان والمنطقة من مختلف
الجوانب ،إضافة إل��ى العالقات
الثنائية بين البلدين.

 ع����رض وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق مع
سفيرة الواليات المتحدة األميركية
ف��ي لبنان ال��ي��زاب��ي��ت ري��ت��ش��ارد،
العالقات الثنائية م��ن جوانبها
كافة .وكانت جولة أفق حول مجمل
التطورات على الساحتين اللبنانية
والعربية في ض��وء المستجدات
ال��ق��ائ��م��ة .وت��ن��اول ال��ب��ح��ث سبل
دعم قوى األمن الداخلي من خالل
برامج تدريبية.
كما جرى التطرق إلى تحضيرات
المؤتمر الدولي حول المهاجرين
والالجئين ،ال��ذي سيعقد الشهر
المقبل في نيويورك.

وب��ح��ث المشنوق م��ع النائب
سيمون أب��ي رميا االستحقاقات
الوطنية وعلى رأس��ه��ا موضوع
رئ��اس��ة الجمهورية ،إض��اف��ة إلى
ملفات أخ��رى لها عالقة بقضاء
جبيل.
وك����ان أب���ي رم��ي��ا زار أي��ض �اً،
وزي��ر الشباب والرياضة العميد
عبد المطلب الحناوي في مكتبه
في ال���وزارة ،وت��داول معه ملفات
رياضية ودعاه إلى حضور اجتماع
لجنة الشباب والرياضة النيابية
المقبل ال��ذي سيتناول موضوع
تنظيم وتحديد مالك وزارة الشباب
والرياضة.

