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المشهد السياسي
ّ

كالم باريس ّبدل حلفاء بكركي
ّ

األكثرية :أعاد الروح إلى نفوسنا

دولية جدية إلطاحة األسد أو حتى قرار
ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص .وي �ق��ول أح ��د م��راف�ق��ي
ال �ب �ط��ري��رك ف��ي زي ��ارت ��ه إن األخ �ي��ر سمع
كالمًا من بعض املسؤولني الفرنسيني عن
حق الشعوب في الحرية والديموقراطية
يشبه كثيرًا الكالم ال��ذي كان يسمعه من
أسالفهم عن حق اللبنانيني في الحرية
والسيادة واالستقالل ،كذلك سمع كالمًا
ج��ازم��ًا ب�ع��دم وج��ود نية أو خطة غربية
ل �ل �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك ��ري ف� ��ي س � ��وري � ��ا .وق ��د
ح ��رص ال ��راع ��ي ع �ل��ى ال� �س ��ؤال ع��ن ع�لاق��ة
القيادة الفرنسية وأجهزة االستخبارات
ب ��امل �ع ��ارض�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ،ف �ف��وج��ئ ب��أن
العالقة سطحية جدًا ،وأن التنسيق الذي
ازده��ر في السنوات القليلة املاضية بني
ب �ع��ض أج �ه��زة االس �ت �خ �ب��ارات األج�ن�ب�ي��ة
واالستخبارات السورية لم ينقطع بعد.
ثالثًا ،تأكد البطريرك من أن الغرب ال يرى
أي مشكلة ف��ي ال�ت�ح��ال��ف م��ع ال�ج�م��اع��ات
اإلسالمية املتشددة واإلخ��وان املسلمني،
م��ا دام ه ��ؤالء ي ��وف ��رون م�ص��ال��ح ال �غ��رب.
وتأكد أيضًا أنه ليس على ج��دول أعمال
ال��دول العظمى أي��ة إش��ارة إل��ى م��ا يعرف
ب�ح�ق��وق األق�ل�ي��ات الطائفية أو امل�خ��اوف
الفاتيكانية على مسيحيي ال �ش��رق .مع
العلم ب��أن ال��راع��ي ّ
يعبر في بعض كالمه
عن خشية فاتيكانية ،تتنامى يومًا تلو
اآلخر ،من التشدد اإلسالمي .واألكيد هنا
أن الراعي املدافع بقوة عن «ديموقراطية
لبنان التوافقية» ،سينحاز إل��ى تحالف
األق �ل �ي ��ات ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،إذا ف� ��رض عليه

االخ �ت �ي��ار ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ح�ك��م األك �ث��ري��ة في
املنطقة.
م � � ��ا س � � �ب � ��ق ،إض � � ��اف � � ��ة إل � � � ��ى ال � �ن � �ق� ��اش� ��ات
امل�س�ت�ف�ي�ض��ة م��ع ص �ن��اع ال� �ق ��رار ال��دول��ي،
أك��دا ل�ل��راع��ي ،بحسب أح��د امل�ش��ارك�ين في
الزيارة ،أن الرئيس األسد في طريقه إلى
تجاوز األزمة ،وهو من دون شك باق في
امل��وق��ع ال �س � ّ
�وري األول .وال ش��ك ف��ي ه��ذا
السياق في أن ما من عاقل ك��ان سيتخذ
م��واق��ف كالتي ص��درت ع��ن ال��راع��ي أخيرًا
لو توافر لديه الحد األدنى من املعلومات
ّ
ال �ت��ي ت��رج��ح س �ق��وط ال �ن �ظ��ام .ول ��و ش��ك��ك
ال ��راع ��ي ب �ن �س �ب��ة واح � ��د ف ��ي امل �ئ ��ة ف ��ي أن
الرئيس السوري في طريقه إلى التنحي
كما تمنى عليه الرئيس األميركي ملا كان
قد قال بعض (ال كل) ما قاله.
م� �ع� �ل ��وم ��ات «األخ � � �ب � � ��ار» ت� ��ؤك� ��د أن أح ��د
امل� �ط ��ارن ��ة امل �ق ��رب�ي�ن ج � �دًا م ��ن ال �ب �ط��ري��رك
سيتوجه فور عودته والراعي من باريس
ّ
مسيحي كبير
إلى دمشق على رأس وفد
ل �ل �ق��اء ال��رئ �ي��س ال � �س� ��وري ب �ش ��ار األس� ��د.
فموقف ال��راع��ي ـــــ الفاتيكان ال ّ
يعبر عن
الكنيسة املارونية فحسب ،هذا هو موقف
ال �ك �ن��ائ��س ال �س��ري��ان �ي��ة واألرث ��وذك� �س� �ي ��ة
والكاثوليكية.
ق�ب��ل ال ��راع ��ي ،أع �ل��ن امل �ع��اون ال�ب�ط��ري��رك��ي
للروم األرث��وذك��س امل�ط��ران لوقا الخوري
أن «سوريا ه��دف ملؤامرة شريرة س��وداء
تضافرت عليها جميع أح��زاب الشيطان
ف ��ي األرض ،م ��ن آل �ه��ة ال �ب �ط��ش وال ��دم ��ار
وأبناء األفاعي».

ّ
ّ
التشدد اإلسالمي (أرشيف)
يعبر الراعي عن خشية فاتيكانية من

املواقف السياسية
أمس ،كانت رباعية الدفع،
حيث تمحورت حول أربعة
مواضيع :الكالم الباريسي
للبطريرك املاروني بشارة
الراعي عن سوريا وسالح
املقاومة ،املوقف
«املستقبلي» من رئيس
مجلس النواب نبيه بري،
مصير خطة الكهرباء في
مجلس النواب ،والحملة
االستباقية من املعارضة
للضغط على الحكومة قبل
استحقاق تمويل املحكمة
عندما قال البطريرك املاروني بشارة
الراعي كلمته الباريسية عن الوضع
ف��ي س��وري��ا وس�ل�اح ح��زب ال �ل��ه ،ك��ان
ب �ل�ا ش ��ك ي� �ع ��رف أن ك�ل�ام ��ه س�ي�ث�ي��ر
الكثير م��ن ردود ال�ف�ع��ل البيروتية،
ل� �ك� �ن ��ه ب ��ال� �ت ��أك� � ُي ��د ل � ��م ي� �ك ��ن ي �ت��وق��ع
العاصفة التي أث�ي��رت وال العبارات
ُ
ً
التي استعملت ،فضال عن أنه وهو
الحريص ف��ي ك��ل مناسبة على ذكر
سلفه ال�ب�ط��ري��رك ن�ص��ر ال�ل��ه صفير،
لم يخطر في باله أنه سيخلفه بهذه
ال�س��رع��ة ف��ي م��وق��ع امل��رض� ّ�ي عنه من
ف��ري��ق و«امل �غ �ض��وب» عليه م��ن آخ��ر،
إنما في املوقع املعاكس.
ف �ف��ري��ق  14آذار ال� ��ذي ل �ط��امل��ا الق�ت��ه
وأح� �ي ��ان ��ًا س �ب �ق �ت��ه م ��واق ��ف ص �ف �ي��ر،
ب� � ��دا ك� � ��أن م ��وق ��ف ال� � ��راع� � ��ي ،ص��دم��ه
(ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ف � ��ي م � �ك� ��ان آخ � � ��ر م��ن
ال� �ص� �ف� �ح ��ة) ،ب �ي �ن �م��ا ف� ��ري� ��ق  8آذار
ل ��م ي �ك �ت��ف أم � ��س ب ��االح �ت �ف ��اء ب �ك�لام
ال � �ب � �ط� ��ري� ��رك ال � �ح� ��ال� ��ي ،ب � ��ل ع �ك �س��ت
م ��واق� �ف ��ه م� ��ا ي �ش �ب��ه «ف� �ش ��ة ال �خ �ل��ق»
م � ��ن م ��رح� �ل ��ة ال� �ب� �ط ��ري ��رك ال� �س ��اب ��ق.
ف �ـ«ب �ف �خ��ر واع � �ت� ��زاز» ح� ّ�ي��ا ال��رئ �ي��س
إميل لحود املواقف األخيرة للراعي
«التي تندرج في خانة دور الصرح
ال �ب �ط��ري��رك��ي ت��اري �خ �ي��ًا ف ��ي م �ق��ارب��ة
الشؤون الوطنية واإلقليمية» .وقال:
«أت� ��ان� ��ا م ��ن ي ��ؤم ��ن ال� �ي ��وم ف ��ي س��دة
الزعامة الروحية والوطنية بأنه لن
تكون لنا قيامة إال بوحدتنا وقوتنا
وتصالحنا مع ذواتنا ومع محيطنا
األق � ��رب ق �ب��ل أن ي �ح��ل أوان ال�ح�ل��ول
الكبرى ،التي ق��د تأتي على حساب
ل� �ب� �ن ��ان ،وال س �ي �م��ا ف� ��ي امل ��وض ��وع
الفلسطيني» .ليختم بأن أمله كبير
بالبطريرك «الذي يمسك بيد الرعية
ويذهب بها إلى شاطئ األمان».
ومل� � ��وق� � ��ف ال� � � ��راع� � � ��ي ،ع � �ن� ��د ال� �ن ��ائ ��ب
ط �ل ��ال ارس� � �ل � ��ان ،ه � � ��دف وأك� � �ث � ��ر م��ن
ص �ف ��ة ،ال� �ه ��دف ه ��و «ل �ج ��م ال �ج �م��وح
االس � �ت � �ع � �م� ��اري ل� � �ل � ��دول ال� �غ ��رب� �ي � ّ�ة»،
ول��ذل��ك ه��و ب�ح�س��ب ارس�ل��ان «ي�م��ث��ل
ذروة الحكمة واملسؤولية من جانب
ه��ذه املرجعية اللبنانية امل��رم��وق��ة»،
وم��وق��ف «ت��اري�خ��ي ،وي��ذك��ر بمواقف
كبار البطاركة عبر التاريخ ويندرج
ف��ي س �ي��اق ال �ن �ه��ج ال �ق��وي��م ل�ل�ك��رس��ي
ال��رس��ول��ي ،ال ��ذي ل��و اس�ت�م�ع��ت ق��وى
االستعمار إلى تحذيراته ونصائحه
مل� ��ا ُدم � � ��ر ال� � �ع � ��راق وت � �م� ��زق ن�س�ي�ج��ه
ُ
االجتماعي وتقطعت أوصاله وه ّجر
أه � �ل� ��ه» .ووج� � ��ه إل� �ي ��ه ت �ح �ي��ة وط �ن �ي��ة
وعربية.
وبالنسبة إل��ى النائب قاسم هاشم،
ف��إن «ف�س�ح��ة األم ��ل وال��رج��اء ب��إن�ق��اذ
ل �ب �ن ��ان م� ��ن ب� ��راث� ��ن ال� �ف�ت�ن وإب � �ع� ��اده
ع� ��ن امل � ��ؤث � ��رات ال �س �ل �ب �ي��ة وس �ي��اس��ة

نواب حزب الله لـ «املستقبل» :بري من دعائم املقاومة ومشروعها (أرشيف ـ أ ف ب)
املغامرات» ،تبقى «من خالل املواقف
ال � � ��رائ � � ��دة وال � ��واض� � �ح � ��ة ل �ل �ب �ط��ري��رك
امل � ��ارون � ��ي» ،ال �ت��ي رأى أن �ه��ا «ت �ع� ّ�ب��ر
عن ق��راءة موضوعية واقعية نابعة
م ��ن ح ��س وط �ن ��ي ح �ك �ي��م ق � ��ادر ع�ل��ى
التعاطي مع التطورات والتحديات
وفق ما تقتضيه املصلحة الوطنية،
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ك ��ل ال �ض �غ��وط وامل ��واق ��ف
االرتجالية التي يحاول البعض زج
لبنان في زواريبها».
وقال النائب السابق وجيه البعريني
إن مواقف الراعي «أعادت الروح إلى
نفوسنا» ،فيما وصف رئيس تجمع
اإلص�ل�اح وال�ت�ق��دم خ��ال��د ال��داع��ي ،ما
ق��ال��ه ب��أن��ه «ك�ل�ام م�س��ؤول ي�ص��در عن
رجل مسؤول».

األكثرية تتضامن مع بري
رج � ��ل آخ� � ��ر ،ي � � ��زداد ي ��وم ��ًا ب �ع��د ي��وم
ج �م��ع أط� �ي ��اف األك �ث ��ري ��ة ح ��ول ��ه ،هو
الرئيس نبيه ب��ري ال��ذي تلقى أمس
دعمًا قويًا من التيار الوطني الحر،
ح �ي��ث زاره ال ��وزي ��ر ج� �ب ��ران ب��اس�ي��ل
والنائب إبراهيم كنعان ،في حضور
ال� � ��وزي� � ��ر ع � �ل ��ي ح � �س ��ن خ � �ل � �ي ��ل .ول ��م
يخف باسيل ه��دف زي��ارة ب��ري «في
ه� ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ت ��ي ي �ت �ع��رض ف�ي�ه��ا
الف� � �ت � ��راءات ت �ع ��ودن ��اه ��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان،

باسيل من عين
التينة :من تعامل مع
إسرائيل في كل تاريخه
بات يتهم من قاومها
طوال عمره!

لجهة قلب الحقائق وتغييرها .ومن
ك��ان يتعامل دائ�م��ًا م��ع إس��رائ�ي��ل في
ك��ل ت��اري �خ��ه ،ب��ات يتهم م��ن قاومها
ط��وال ع�م��ره ،ب��ل وص�ل��ت ب��ه وقاحته
ال � ��ى درج� � ��ة ات� �ه ��ام ��ه ب��ال �ع �م��ال��ة .ك��ل
الناس ي��راد لهم أن ينسوا تاريخهم
وس� �ج �ل� �ه ��م ،وت� �غ �ي ��ر ك� ��ل ال �ح �ق��ائ��ق،
ف��ال��ذي ق �ت��ل رئ �ي��س ح �ك��وم��ة يسعى
ال � ��ى ك �ش��ف ح �ق �ي �ق��ة اغ �ت �ي ��ال رئ �ي��س
حكومة آخر» .وأضاف إن بري «ليس
ف��ي ح��اج��ة ال ��ى م��ن ي��داف��ع ع �ن��ه ،لكن
وصلنا ال��ى مرحلة تعبنا فيها من
ال ��وق��اح ��ة وال� �ك ��ذب وت �غ �ي �ي��ر امل �ع��ال��م
وال �ح �ق��ائ��ق وال� ��وص� ��ول ال� ��ى م��رح�ل��ة

ات �ه ��ام امل �ق��اوم�ي�ن وال ��ذي ��ن ب ��ذل ��وا ما
بذلوه ،بأمور مصاب بها من يوجه
االتهام ويعكسها على غيره».
ك��ذل��ك ل��م ي�ك�ت��ف ح ��زب ال �ل��ه ب�م��وق��ف
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد أول من أمس ،إذ تبعه أمس
ع �ض��وا ال�ك�ت�ل��ة ال �ن��ائ �ب��ان ع�ل��ي ع�م��ار
وحسني املوسوي ،فاتهم األول حزب
امل�س�ت�ق�ب��ل ورئ �ي �س��ه وإع�ل�ام��ه بأنهم
«دأب��وا على إث��ارة أج��واء التحريض
ف � ��ي ك � ��ل االت� � �ج � ��اه � ��ات ،وخ �ص ��وص ��ًا
تجاه املقاومة وحلفائها» ،وأن «آخر
أحقادهم» رمي بري «بتهم أوثق بهم
وأل �ص��ق بسلوكياتهم ،ف��ي محاولة
دن �ي �ئ ��ة م �ن �ه��م إلي � �ج� ��اد ال �ف �ت �ن��ة ب�ين
أبناء الصف الوطني الواحد ،لكنهم
خ �س �ئ��وا ،ف �ب��ري دع ��ام ��ة رئ �ي �س��ة من
دع��ائ��م امل�ق��اوم��ة وم �ش��روع امل�ق��اوم��ة،
وه� ��و ف ��ي ال �خ �ن��دق امل �ت �ق��دم ل �ل��دف��اع
ع��ن ل�ب�ن��ان امل�س�ت�ق�ب��ل ،وق ��د أب �ل��ى في
ح��رب ت�م��وز ب�ل ً
�اء م�ب��ارك��ًا م��ع حركته
ً
ل�ي�ك��ون م�س��اه�م��ًا ف �ع��اال ف��ي ان�ت�ص��ار
ت�م��وز ال�ت��اري�خ��ي» .وق��ال ل�ه��م« :ال لن
تخدشوا صورة املقاومني فالشهادة
م�ن�ه��م وال ي�ح�ت��اج��ون إل ��ى ش �ه��ادات
الخزي منكم» .ووص��ف املوسوي ما
يوجه إلى بري بأنه حديث افترائي
وتزوير ،وق��ال« :الرئيس بري ،قبلنا
وبعدنا ،من مدرسة عدم الركون الى
إسرائيل ،وال يمكن ألحد أن يتحدث
ب �ه��ذا ال �ك�ل�ام ،وه ��ذا ال �ق��ول م��رف��وض
بالجملة وامل �ف��رق ،وليخيطوا بغير
ه ��امل� �س� �ل ��ة .ن� �ح ��ن وح � � � ��دة م� �ت ��راص ��ة
مل ��واج� �ه ��ة امل� �خ� �ط� �ط ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة،
وق ��د ب�ل�غ�ن��ا رش��دن��ا ل�ح�ف��ظ وح��دت�ن��ا
وكرامتنا».
ك � ��ذل � ��ك ه � ��ب م� �ع� �ظ ��م أع � � �ض � ��اء ك �ت �ل��ة
التحرير والتنمية وشخصيات في
األكثرية ،الستنكار استهداف بري،
ووضع بعضهم هذا االستهداف «في
س�ي��اق حملة ممنهجة ب��دأه��ا فريق
االرتهان ضد املقاومة ،ومن ثم ضد
الجيش» ،مؤكدين «أن م��ا فشل فيه
أسياد هذا الفريق لن يكون بمقدور
األزالم النجاح بهذا الدور املشبوه».
ل�ك��ن اإلش� ��ادة ب��ال��راع��ي وال ��دف ��اع عن
ب � ��ري ،ل ��م ي�ح�ج�ب��ا م ��وض ��وع ت�م��وي��ل
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة (ص �ف �ح��ة )5 – 4
ومواقف إضافية من خطة الكهرباء،
ب ��رز ف�ي�ه��ا وج ��ود ش�ب��ه إج �م��اع على
أن إق� � ��راره� � ��ا ف � ��ي م �ج �ل ��س ال � �ن� ��واب
س �ي �ك��ون م �ض �م��ون��ًا ،وش� ��ذ ع ��ن ذل��ك
ق��ول ال�ن��ائ��ب أح�م��د فتفت إن موقف
ن � ��واب ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل م ��ن م �ش��روع
ّ
الخطة سيتحدد بعد تستلم مجلس
النواب املشروع ،وأضاف« :فلننتظر
كيف سيصل امل �ش��روع إل��ى املجلس
وعندئذ نأخذ املوقف».

