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حمليات �سيا�سية

يعتقدون �أننا مجرد �أرقام!
 جمال العفلق
لم ينشغل السيد أوباما ومن معه من العالم الحر بالرقم الذي وصل حتى
اللحظة الى ألف وستمئة وخمسين شهيدا ً من الشعب الفلسطيني وال عدد
التسعة آالف جريح ولكنهم اليوم يبكون ويتباكون على مصير جندي واحد
من قطعان الصهيونية.
ليست المرة األول��ى ول��ن تكون األخ�ي��ره .فنحن كما يرانا العالم الحر
ال ُممول لثورات الربيع العربي مجرد رقم ومنهم من ذهب الى ابعد من ذلك
كما قالت سيئة السمعة كونديلزا رايس «ان شعوب المنطقة عبء على سلة
الغذاء العالمي».
وال يمكن ان تكون قضيتنا اليوم مع قادة هذا العالم المدعي انه متقدم
وحر وال يمكن اليوم ان يكون هؤالء شركاء في عملية السالم ،كما لم يكونوا
من قبل ،فأن يصرح رئيس اكبر دولة ويعتبر االفراج عن ضابط أُسر أثناء
عمليات ميدانية هو شرط للبدء بأي مفاوضات هذا التصريح بحد ذاته إهانة
بالمطلق لكل حر حقيقي في هذا العالم.
ونحن متفقون اصالً ان هؤالء ال يمكن ان يكونوا مهتمين لحياة أو مصير
شعوب المنطقه – فنحن كما يرانا السيد أوباما مجرد ارقام ال يهم كم يقتل
قطعان المستطونين منا في فلسطين أو عدد الذين يقتلون على يد قطعان
المرتزقة الممولين بالمال العربي في سورية والعراق وليبيا  ...ألخ.
ليس اوباما الذي يجب أن يقع اللوم عليه وح��ده ...لدينا ألف ألف أوباما
على هذه األرض ،منهم من يسمي نفسه مثقف ومنهم من ُيقدم الينا على
انه أعالمي المع وآخرون هم سياسيون يقال عنهم انهم خبراء واصحاب
تجربة .من تونس الى ليبيا الى مصر الى سورية الى العراق الى لبنان حتى
في فلسطين المحتله نفسها خرجت أصوات سيئة ُتحمل المقاومة عار – هذا
العار مختصر بأن شعب فلسطين يدافع عن نفسة ويقاتل حتى الموت من
اجل حقة ومن أجل رفع الظلم الممتد منذ اكثر من ستين عاماً.
مركب ما يسمى الربيع العربي اليوم هو فاقد للنطق عاجز
فكل من ركب
َ
عن إبداء رأي منصف بما يحدث في فلسطين المحتله ،ومن نطق منهم كان
ُنطقة اسوأ من صمته ،فبدأ المثقفون ينشرون في الصحف الصفراء سموم
حقدهم على شعوب المنطقة.
فكيف يكون االنسان ح��را ً ويطالب بالحرية والديمقراطية وال ينصف
شعب فلسطين؟
يتحدثون كما يتحدث سيدهم في البيت األبيض ،ذاك السيد ال نراه نحن اال
مجرد خادم صغير في مشروع الصهيونية العالمية التي ليست لها حدود
جغرافية وال تملك اي حقوق تاريخية على هذه األرض.
ال عتب «إذا لم تست ِح فاصنع ما شئت» هذا حال حكام األمة وهذا حال
الثوار العرب الفاشلين الغارقين بالخيانة وهذا حال من يسمي غزة وينسى
فلسطين – فالحرب اليوم على فلسطين كل فلسطين وفلسطين التي رأها
من حمل لواء تحريرها هي من المحيط الى الخليج ،فلسطين هي كل عاصمة
عربية ال تمتلك قرارا ً مستقالً ،فلسطين هي كل انسان عربي يقتل على يد
قطعان الصهيونية وقطعان المرتزقة أمثال «داع��ش» و«النصرة» ومن في
فلكهم من الذين هانت عليهم انفسهم وس ُهل عليهم قتل األبراياء.
نعم يا سيد أوباما – تريد ان تشترط علينا اطالق سراح ضابط «اسرائيلي»
ولكنك لم تذكر ولو من باب الكياسة او الذوق أكثر من عشرة آالف انسان بين
شهيد وجريح.
نحن لسنا مجرد ارقام كما تعتقد انت او كما تم تلقيمك من مستشاريك
وم ��ن خ��ط ل��ك ت�ص��ري�ح��ك ال �ه��زي��ل هذا– ول�س�ن��ا ك�م��ا ُوص �ف �ن��ا ف��ي خطب
وتصريحات آخرين...
ألن أي تصريح أو خطاب ومهما كان مصدره إن لم يكن على مستوى دم
اطفال فلسطين وأهل الشام الذين يقتلون اليوم بالسالح نفسه والمال نفسه
والغطاء السياسي نفسه فهو ال يعنينا بشيء.

لمح �إلى مبادرة حول الرئا�سة
ّ

جنبالط :مقولة لوال تدخل حزب اهلل
في �سورية لما �أتت «داع�ش» غير �صحيحة
أشار رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط إلى أنّ «داعش»
آتية والخطر الكبير آتٍ  ،الفتا ً إلى أنّ أسطوانة لوال تدخل حزب الله في سورية
لما أتت «داعش» ،غير صحيحة .ول ّمح جنبالط إلى مبادرة قد يقوم بها على
صعيد االنتخابات الرئاسية ،تجاه القادة المسيحيين.
وفي تصريح له بعد جولة قام بها أمس في دير قوبل والشويفات قال
جنبالط« :نعم إنّ «داعش» اآلن آتية وبفكر مغلق ،التطرف أتٍ  ،الجراد آتٍ  ،الذي
يهدم الكنائس والمساجد ،الذي يفجر نفسه بالنساء واألطفال آتٍ  ،الخطر الكبير
على ك ّل الوطن اللبناني من دون استثناء أو تمييز بين مسيحي ومسلم ،لذلك
نحن في حاجة إلى التعاون مع الشيخ سعد الحريري ممثل التيار االعتدالي
اإلسالمي الس ّني العريض ،مع الرئيس بري وهو أيضا ً من طليعة هذا التيار،
مع السيد حسن نصر الله الذي رأيته من أسبوع وأنا أخذت المبادرة وذهبت
ألراه ،ألني رأيت أنّ الخطر مشترك علينا وعليه» .وأكد جنبالط أنّ «أسطوانة
أنه لوال تدخل حزب الله في سورية لما أتت «داعش» غير صحيحة» .وقال:
«كنت دقيقا ً في توصيفي ،إعادة تصويب البندقية أي أن تعود تلك البندقية
لتحمي لبنان في جنوب لبنان ،ولكن اليوم عندما نرى الهواء األصفر« ،داعش»
آتٍ وعندما نرى أنّ كبار الذين قاتلوا ودافعوا عن لبنان وليس الجنوب فقط
يستشهدون ،أنا أسميهم شهداء ،غيري س ّماهم قتلى ،أنا أسميهم شهداء
أحدهم باألمس استشهد في العراق ،بطل مارون الراس استشهد في العراق».
وأضاف« :أنظروا إلى المؤامرة في تهجير المسيحيين ،ما تبقى من مسيحيين
في الشرق انتهوا في العراق ،ما تبقى ذهب إلى مسعود البرزاني «إذا بقي
هناك» ،وفي فلسطين ال يزال واحد في المئة وهم خميرة األرض العربية ،في
لبنان موجودون والحمدلله ،سأقوم بخطوة تجاههم ،تجاه قادتهم لنخرج من
الدوامة العقيمة حول الرئاسة ألننا نضيع وقتنا ،هذا رئيس أو ذاك رئيس وك ّل
واحد معطل للثاني ،ولكنهم يعطلون الوجود المسيحي والوجود اللبناني إنهم
يضعفوننا جميعنا ،سأقوم بخطوة مع األستاذ هنري حلو ،وهو لم يتقدم ليكون
عقبة ،ال يمشي إال الخط الوسطي ،ال يمشي تح ّد بذاك أو بهذا» .ورأى جنبالط
أنّ المطلوب اليوم «أن نستشهد من أجل حماية لبنان دعما ً للجيش اللبناني
ومطلوب أن نتحاور مع ك ّل الفرقاء ،قلت جميع الفرقاء من دون استثناء من
أجل حماية لبنان في هذا الفكر الظالمي الذي أتانا من الجاهلية ،ونحن نتحمل
مسؤوليته» .وختم« :الخطر آتٍ على الحدود ،وصل على عرسال ،تحية لشهداء
الجيش اللبناني ولقوى األمن ،وتحية ألهل عرسال الذين اسشتهدوا مع الجيش
اللبناني في مواجهة التكفيريين».

دو فريج :التمديد للمجل�س
قد يكون �ضرورة
أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج أنّ «ما تقوم به الكتلة
يصب في خانة دعم المسيحيين في العراق
من جوالت على المرجعيات الروحية
ّ
وسورية ،وهذا الموقف هو تضامن مع العيش المشترك في ك ّل منطقة الشرق
األوسط».
ولفت في تصريح إلى أنّ «لبنان هو المثل الوحيد في ك ّل المنطقة ،حيث
التعايش اإلسالمي  -المسيحي حتى في السياسة» ،مذكرا ً بأنّ «تيار المستقبل
هو تيار االعتدال ،لذلك فإنّ ك ّل شخص يعتبر نفسه معتدال ً في لبنان هو عضو في
تيار المستقبل شاء أم أبى».
وعن االستحقاق الرئاسي ،قال دو فريج« :المشكلة أنّ حزب الله يتلطى خلف
النائب ميشال عون ،ويدّعي أنه مرشحه ،وهذه طريقة ليقول فيها الحزب أنه ال
َ
ولنبق كما نحن عليه اآلن ،نريد أن تعمل الحكومة بقدر
يريد اآلن رئيسا ً للجمهورية
ما تستطيع ،ويش ّرع المجلس النيابي بقدر ما يشرع ،لنم ّرر هذه المرحلة لنرى
المعركة الجديدة في القلمون ،إذ يتم تحضير لمعركة جديدة في المنطقة عينها».
ولفت إلى أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «ليس
مرتاحا ً للفراغ ،ويرى أنّ الرمز األساسي للوجود السياسي المسيحي في لبنان
واآلن في الشرق ،هو كرسي بعبدا» .وأشار دو فريج إلى أنّ «التمديد لمجلس
النواب قد يكون ضرورة ،وموقفنا واضح أن ال انتخابات نيابية قبل الرئاسية»،
آمالً في أن «يختلف مصير الجلسة العاشرة النتخاب رئيس الجمهورية عن مصير
الجلسات السابقة».
وعن سلسلة الرتب والرواتب ،قال« :فاجأني كالم وزير المال علي حسن خليل
بطريقة سلبية ،نحن نريد السلسلة قبل الوزير خليل ،ولكن نريد االستقرار النقدي
قبل ك ّل الناس».
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وليد جنبالط �ساعة توقيت لبنان الإقليمية والدولية فهل يكون �ساعته الوطنية؟
 روزانا ر ّمال
يختلف الفرقاء السياسيين في الثامن من آذار والرابع عشر
منه على كيفية التعاطي او النظر الى أي موقف يصدر عن رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط وه��و زعيم
سياسي لطائفة بأكملها بأي حال من االحوال ورئيس كتلة ذات
حيثية ش��اءت الظروف ان تكون في موقع من يأخذ لبنان من
ضفة الى ضفة او يصنع توازناته السياسية.
قد تختلف معه لكن ال تختلف على حضوره القوي ودوره
ال�م�ح��وري ،شكالً ومضموناً ،ف��ي االستحقاقات كما حضر
أمس في االزمة التي لحقت بعرسال وهي االزمة التي كان قد
حذر منها اي من «الخطر التكفيري» منذ اي��ام ،فقال« :داعش
يكاد يصبح على الحدود مع لبنان ،كما يتضح لكل من يتابع
توسعه ،وهذا يتطلب أقصى درجات اليقظة» ،محذرا ً
خريطة ّ
من أنه «يكفي ان يكون فكر «داعش» على حدودنا حتى نشعر
بالخطر ،فكيف إذا تعدّدت أشكال التهديد المترتب على تمدد
هذا التنظيم».
ً
أم��ا وق��د أصبح «داع ��ش» ف��ي لبنان ج �ه��ارا ف��ي بلدة لبنانية
اصيلة بعد ايام من تحذير جنبالط من هذا الخطر ،فإن موقف
ومشهد وخطاب من يمكن ان يحملهم التاريخ يوما ً ما مسؤولية
في أي سقطة أو سهوة وطنية يجب ان يخرج الى الواجهة اليوم
بوضوح.
حضر «داع ��ش» وحضر الجيش ف��ي م��واج�ه�ت��ه ...ام��ا وليد
جنبالط ...فحضر وحضر معه وضوح كبير بتصريح مفصلي
وضع من خالله االصبع على الجرح ظهر فيه من موقع وطني
مسؤول ...فقد دعا الى التعاون والتواصل بين الفرقاء اللبنانيين
خصوصا ً بين سعد الحريري ونبيه ب��ري كاشفا ً ان��ه هو من

طلب لقاء السيد نصر الله وأنها مبادرة قام بها بنفسه غامزا ً من
توضيحه هذا الى باقي المسؤولين ليحذو ح��ذوه من دون اي
حسابات ألن ما يجري اهم بكثير مما يتداولونه.
يقول جنبالط ...أجلّوا حساباتكم
فالخطر كبير على لبنان م��ن دون استثناء وال ف��رق بين
مسيحي او مسلم ،وأضاف« :القول ان دخول «داعش» الى لبنان
هو رد فعل على قتال حزب الله في سورية غير صحيح فأبطال
مارون الراس استشهدوا في العراق ...ويتابع المطلوب اليوم ان
نستشهد لحماية لبنان ودعم الجيش اللبناني».
كل جملة وكل كلمة خرج بها النائب وليد جنبالط مدروسة
ومقصودة وم�ح��وري��ة ،فبين دع��وت��ه ال��ى التعاون السياسي
والتواصل واللقاءات على أهميتها ،دعوة أهم وأدق تنطلق من
اعتبار تضحيات حزب الله استشهاد عناصره مصلحة وطنية
و«عربية» بسبب وقوفه بوجه خطر التكفير الساحق الذي يعمل
على سلب هويات دول عربية عريقة ومصلحة الكل النظر بهذه
العين نحوه  -اي نحو حزب الله  -اليوم من دون الوقوف عند
حسابات و تجاذبات ...كما هي مصلحة الكل في دعم الجيش
اللبناني بعد كل التشكيك بأهداف الجيش ووطنيته التي لحق
بها ما يكفي من تصويب.
مساعي جنبالط للوساطة والتقريب بين بري – الحريري
ولقائه بالسيد نصر الله يعني دورا ً محوريا ً لجنبالط له أفق
وابعاد عدة وهو يوضع في خانة تطور الوضع لمصلحة منطقه
وليس لمصلحة منطق بعض المتشنجين .بالتالي من اين تأتي
التغطية لدور جنبالط «المسؤول» في هذه الظروف بالتحديد؟
األكيد ان السعوديين لم يعطوا حتى الساعة أي ضوء أخضر
النطالق عجلة المصالحات او حتى اللقاءات بين المسؤولين
اللبنانيين ،وعند الكالم على السعودية في لبنان يعني تيار
المستقبل في شكل خاص وه��ذا االستبعاد تؤكده تصريحات

�سالم :للحفاظ على �أعلى درجات
اال�ستنفار والتن�سيق بين الأجهزة
ع��ل��ى وق���ع ال��ت��وت��ر األم��ن��ي ،عقد
�وس��ع
اج��ت��م��اع أم��ن��ي استثنائي م� ّ
ف��ي ال���س���راي ال��ح��ك��وم��ي��ة ،لبحث
تطورات األوض��اع في بلدة عرسال،
واح��ت��ي��اج��ات ال��ج��ي��ش ،ح��ي��ث أك��د
رئيس الحكومة تمام سالم «حرص
الحكومة على ع��دم توفير أي جهد
لتأمين مستلزمات الجيش ،مؤكدا ً
أهمية الحفاظ على أعلى درج��ات
االستنفار واليقظة ،والتنسيق بين
جميع األجهزة العسكرية واألمنية
والقضائية».
وح��ض��ر االج��ت��م��اع ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر الدفاع سمير
مقبل ،ووزير الداخلية نهاد المشنوق،
ووزي��ر العدل أش��رف ريفي ،ووزي��ر
الشؤون االجتماعية رشيد درباس،
وال��م��دع��ي ال��ع��ام التمييزي سمير
حمود.
كما حضر قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،والمدير العام ألمن الدولة

اس��ت��م��ع��وا إل���ى ع���رض لمالبسات
عملية احتجاز عناصر ق��وى األمن
الداخلي في عرسال .وأوضح القادة
األمنيون أنّ الموقف في البلدة موقف
داع��م للجيش والقوى األمنية ،وأنّ
المسلحين الذين خططوا لالعتداء
على ال��ق��وى اللبنانية ون��ف��ذوه لم
يتمكنوا م��ن تأمين ق��اع��دة تأييد
ومساندة لهم داخ��ل ع��رس��ال .كما
أك��دوا أنّ جاهزية وحداتهم كاملة،
وأنّ التنسيق بين جميع المؤسسات
واألجهزة يجري على مستوى عا ٍل».
وت����دارس المجتمعون ،حسب
ال��ب��ي��ان ،اح��ت��ي��اج��ات ال��ج��ي��ش في
المعركة التي يخوضها دفاعا ً عن
السيادة اللبنانية.
وردا ً على س���ؤال ،أك��د مقبل أنّ
العملية العسكرية «مستمرة في بلدة
عرسال ،وأنّ الجيش اللبناني هو
الوحيد الموجود في البلدة ،وأن ال
تسوية على حساب الجيش».

سالم مترئسا ً االجتماع األمني في السرايا

رأت مصادر سياسية إن
العدوان «اإلسرائيلي» على
قطاع غزة عزّز من قدرة
الردع لدى منظومة المقاومة
والممانعة في المنطقة وأضفى
الصدقية على المعادلة التي
رسمها أمين عام حزب الله
السيد حسن نصر الله والقائمة
على مطار بيروت مقابل مطار
بن غوريون ،وبيروت مقابل
تل أبيب.
توقفت مصادر في قوى
 8آذار أمام عدوان تنظيم
«داعش» اإلرهابي على الجيش
اللبناني وقوى األمن الداخلي
ورأت أن هذا الخطر الذي
يتهدد جميع اللبنانيين لم يعد
مسموحا ً التهاون في مواجهته
أو التلكؤ من قِبل البعض في
دعم الجيش بال شروط .وهو
األمر الذي يستدعي التوقف
عن إطالق أي مواقف تشكك
بالجيش أو تح ّرض مذهبيا ً
تحت أية ذريعة كانت.

ن�صراهلل وفرنجية ي�ؤكدان موا�صلة العمل
لمواجهة الإرهاب التكفيري

اجتماع �أمني مو�سع في ال�سراي

اللواء ج��ورج قرعة ،والمدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
واألمين العام للمجلس األعلى للدفاع
ال��ل��واء محمد خير ،والمدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،وم��دي��ر المخابرات في
الجيش العميد الركن إدمون فاضل،
ورئ��ي��س ف��رع المعلومات ف��ي قوى
األمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وح��س��ب ب��ي��ان ت�ل�اه مقبل بعد
االجتماع« ،عرض قادة المؤسسات
واألج��ه��زة األمنية آخ��ر المعطيات
المتعلقة ب��االع��ت��داء على السيادة
اللبنانية في بلدة عرسال وجوارها،
والجهود التي يبذلها الجيش والقوى
األمنية للتصدي للمخطط الذي بدأ
المسلحون اإلرهابيون تنفيذه في
المنطقة» .واطلع المجتمعون على
آخ��ر م��ا توصلت ال��ي��ه التحقيقات
م��ع ال��م��وق��وف ع��م��اد أح��م��د جمعة
المنتمي إلى «جبهة النصرة» .كما

بعض ن��واب المستقبل المستفزة م��ن ل��وم ورم��ي االتهامات
وتوزيع المسؤوليات او تحميل ما يجري لحزب الله بمحاولة
تصب في ايجاد تبريرات لالرهابيين ،وهي لهجة تختلف عن
لهجة جنبالط ودعواته الى ضرورة اللقاء ورمي التهم جانبا ً في
أخطر الظروف التي يمر بها لبنان.
وعليه فقد اتت االش��ارة االولى لمواكبة مواقف جنبالط من
الواليات المتحدة االميركية والتي تجسدت بالزيارة المفاجأة
للسفير االميريكي في لبنان الى قائد الجيش اللبناني العماد جان
قهوجي ما يشير الى موقف اميركي رسمي داع��م ألي خطوة
يقوم بها الجيش اللبناني ورسالة اميركية قوية في هذا االطار
بمشهد يؤكد ان االميركيين مواكبون لحركة جنبالط «مستقوين
به ومستق ٍو بهم» حتى لو لم تكن ثمة صلة بين موقفه وموقفهم!
فهل هذا استدراك في توقيت واحد لخطورة الوضع؟
ه��ل يفتح ك�ل�ام جنبالط وال �ح��رك��ة االم�ي��رك�ي��ة المتسارعة
بابا ً النفتاح كل منهما على سورية من ب��اب وج��وب محاربة
االرهاب؟
وللذين يقولون إن جنبالط يتموضع لمالقاة المتغيرات التي
قد يحملها انفتاح الغرب على سورية ،يكون الجواب الطبيعي
أن جنبالط ال��ذي ق��ال م��ا قاله ف��ي الماضي ع��ن تبني «الثورة
السورية» بما فيها «داعش» و«النصرة» وكان سيخصص ليالي
القدر للدعاء بنصرهما هو جنبالط ذاته الذي قال ما قال اليوم
مستشعرا ً الخطر ولو كان مستشعرا ً أيضا ً اتجاه الريح ،فالعتب
هو على الذين ال يستشعرون ال هذا وال تلك.
ال شك في انه سيقال الكثير في موقف جنبالط ،لكن يبقى
أن شجاعة وليد جنبالط منفذ وصمام أمان ينقذ البالد اليوم...
بغض النظر عن اي تقاطع في تحركه مع أي ط��رف دول��ي أو
أقليمي يصب في مصلحة اللبنانين والجيش وربما قائد الجيش
و«معه الرئاسة»!

خفايا
خفايا

استقبل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ،يرافقه نجله
طوني والمحامي يوسف فنيانوس ،في حضور المعاون
السياسي لألمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول
وحدة االرتباط والتنسيق وفيق صفا.
وأفاد بيان للعالقات اإلعالمية في حزب الله أنه «تم
خ�لال اللقاء التباحث في األوض��اع العامة ،في لبنان
والمنطقة ،ال سيما العدوان الصهيوني على قطاع غزة
ّ
بحق الشعب الفلسطيني ،حيث
والجرائم «اإلسرائيلية»
أكد الطرفان دعم المقاومة في فلسطين والتضامن مع
الشعب الفلسطيني وأهل غزة في صمودهم في مواجهة
االعتداءات الصهيونية».

كما جرى «نقاش في التطورات في العراق وتحديدا ً ما
تشهده الموصل من تهجير للمسيحيين وقتل للمسلمين
على أي��دي التكفيريين ،حيث استنكر ال��ط��رف��ان هذه
الممارسات» .وشددا على «ضرورة حماية وحدة العراق
وحفظ نسيجه الطائفي وتنوعه السياسي» .كذلك حذرا
من «خطر سلوك داعش والتكفيريين في سورية والعراق
وتداعياته على المنطقة بما فيها لبنان».
وت��ط��رق ال��ح��دي��ث أي��ض �ا ً إل��ى «األوض����اع الداخلية،
فكانت وجهات النظر متطابقة في مقاربة ك ّل الملفات
واالستحقاقات العتيدة ،كما ت ّم التشديد على ضرورة
تضافر الجهود للحفاظ على االستقرار السياسي واألمني
ومواصلة العمل لمواجهة اإلرهاب التكفيري».

الراعي :للتفاو�ض والإجماع
على الأن�سب والأكف�أ للرئا�سة
ط��ال��ب ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
م��ار ب��ش��ارة بطرس ال��راع��ي الكتل
السياسية والنيابية بـ«التفاوض
ل�لإج��م��اع ع��ل��ى ال��ش��خ��ص األن��س��ب
واألك��ف��أ» ،آم� ً
ل�ا م��ن رئ��ي��س مجلس
ال���ن���واب نبيه ب���ري «ق���ي���ادة ه��ذه
المسيرة التي ال تتحمل أي تأجيل
ب��ع��د ت��س��ع ج��ل��س��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة
فاشلة».
وف��ي عظة ألقاها خ�لال ترؤسه
قدّاس األحد في الصرح البطريركي
الصيفي في الديمان ،قال الراعي:
«ل��ع� ّل األح���داث المؤلمة والمدانة
ال��م��ت��واص��ل��ة ف��ي منطقة ع��رس��ال
وجرودها ،وقد وقع ضحيتها عدد
من أفراد الجيش اللبناني المفدّى،
ته ّز ضمائر المسؤولين السياسيين
وال��ن��واب ،لكي ي��درك��وا أخ��ط��ار ما
ي��ج��ري ،ويتحملوا مسؤولياتهم
ال��وط��ن��ي��ة ال��خ��ط��ي��رة ،وي��ق��وم��وا
بواجباتهم من أجل حماية المؤسسة

العسكرية ،وضبط الحدود» .وسأل:
«أال تقتضي ك ّل هذه األوضاع الشا ّذة
ف��ي ال��ب�لاد ،واألح����داث ال��ت��ي ب��دأت
تعصف على أرض��ن��ا ،أن يتنادى
المسؤولون السياسيون والمجتمع
المدني إلى عقد مؤتمر وطني ،يوحد
الرؤية والصفوف ،من أجل حماية
وطننا وشعبنا؟
وقال الراعي« :من أجل شهدائنا
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن وال��م��دن��ي��ي��ن نصلي
كي يجعل الله من دمائهم الزكية
صرخة ّ
حق في ضمير المسؤولين».
وأضاف« :نصلي إلى الله أيضا ً لكي
يح ّرك ضمائر ق��ادة ال��دول فيعملوا
ب��إخ�لاص وبمخافته على إح�لال
السالم في العراق ،والح ّد من التقاتل
األخ����وي ال��م��ذه��ب��ي ،وع��ل��ى ع��ودة
المسيحيين إلى بيوتهم وأراضيهم
في الموصل ،ووضع ح ّد لممارسات
تنظيم «داعش» المنافية لإلنسانية
ول��ل��ق��وان��ي��ن ال��دول��ي��ة واألع�����راف

االجتماعية والمبادئ القرآنية».
وختم البطريرك الراعي« :نصلي
من أجل السالم في سورية ،بإيقاف
الحرب وعودة النازحين إلى مناطقهم
منعا ً الستغاللهم من قبل المسلحين
غير الشرعيين ،وإيجاد ح ّل للنزاع
الداخلي بالطرق السلمية ،رحمة
بالمواطنين اآلمنين ،وحماية للتراث
والحضارة .ونصلي من أجل سكان
غزة في فلسطين الجريحة ،سائلين
الله أن يُحرك ضمائر المسؤولين
عن الشرعية الدولية ،لكي يوقفوا
ه��ذا التعدي الالإنساني والظالم
م��ن قبل «إس��رائ��ي��ل» على السكان
اآلمنين ،وهذا الهدم الشامل للبيوت
والمؤسسات ودور العبادة .وينبغي
وقف إطالق النار فورا ً وح ّل الخالف
بالتفاوض والحوار ،وح ّل القضية
الفلسطينية بك ّل مندرجاتها».
والتقى الراعي بعد الظهر ،وزير
اإلعالم رمزي جريج.

(داالتي ونهرا)

عون التقى نائب ًا عراقي ًا

ك ّنا :نرف�ض �إفراغ ال�شرق من م�سيحييه
أكد رئيس لجنة العمل والشؤون
االجتماعية في المجلس النيابي
العراقي يونادم ك ّنا «رفض أجندات
إف���راغ ال��ش��رق م��ن المسيحيين»،
واصفا ً الدعوة الفرنسية الستقبالهم
بـ«المتسرعة».
وخ��ل�ال زي���ارت���ه رئ��ي��س تكتل
التغيير واالص�لاح العماد ميشال
ع��ون ف��ي دارت���ه ف��ي ال � ّراب��ي��ة ،قال
ك��ن��ا« :ن��ح��ن ف��ي ال��ع��راق متفقون
على مواجهة اإلره���اب ،س��واء في
العراق أو المنطقة عموماً ،بعيدا ً
من انتماءاتنا وهويّاتنا الدينية

عون مستقبالً كنّا في الرابية

أو ال��س��ي��اس��ي��ة ،لتحقيق األم��ن
واالس��ت��ق��رار ولتج ّنب ه��ذه النار
ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود .ن��ار ال��دواع��ش
اإلرهابيين في العراق» .وأضاف:
«باألمس قال أحد المسؤولين في
المنطقة إنّ التقاعس سيرت ّد على
الجميع ،ومن واج��ب ك ّل القيادات
والزعامات في المنطقة ،والجوار
وما وراء الجوار ،أن يتعاونوا معنا
في مواجهة المجموعات اإلرهابية
ال��م��ج��رم��ة ،وإس���ع���اف وم��س��ان��دة
المهجرين الى حين توافر الظروف
إلعادتهم إلى بيوتهم في الموصل

(شربل ّ
نخول)

والمناطق التي نزحوا منها».
وانتقد ك ّنا «الصمت الرهيب»
حيال ما يجري في العراق ،مناشدا ً
المجتمع الدولي «تح ّمل مسؤولياته
تجاه التداعيات في المنطقة ،ألنّ
انعكاساتها لن تبقى في المنطقة بل
ستصل إلى أوروبا وأميركا».
وأك��د ك ّنا أنّ المسيحيين «لم
ي��غ��ادروا األراض����ي ال��ع��راق��ي��ة بل
ن��زح��وا م��ن ال��م��وص��ل ،لكن نسبة
 99في المئة منهم ال يزالون في
ال���ع���راق ،وق���د ن��زح��وا إل���ى ق��رى
وبلدات مسيحية في سهل نينوى،
أربيل ،أردهوك وقرى مسيحية وت ّم
احتواؤهم في البلد» ،مشيرا ً إلى
أنّ «أعدادا ً قليلة وصلت إلى لبنان
وتركيا ،ولكن بالتأكيد عندما ُتطهّر
الموصل وتكريت واألنبار من هذه
ال��دواع��ش اإلرهابية ،سيعودون،
وبلدنا عام ٌر اقتصادياً ،وكرامتهم
محفوظة وستكون لهم فرص عيش
كريمة في العراق أكثر من أوروبا».
وقال« :إنّ الذين هاجروا إلى أوروبا
أثناء جريمة سيدة النجاة عاد أكثر
من  50في المئة منهم إلى بلدهم
رغم الظروف الصعبة ،ونحن قدّرنا
الدعوة الفرنسية التي جاءت على
خلفية إنسانية ،لك ّنها كانت دعوة
متسرعة وال نقبل بأجندات إفراغ
الشرق من مسيحييه».

الراعي خالل قداس األحد في الديمان

با�سيل في طهران للم�شاركة
في م�ؤتمر لجنة فل�سطين
يشارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
في المؤتمر االستثنائي للجنة فلسطين في مجموعة
دول عدم االنحياز ،ال��ذي يعقد على مستوى وزراء
الخارجية في العاصمة اإليرانية طهران ،والذي دعا
اليه وزي��ر الخارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف.
وكان في وداع باسيل لدى مغادرته أمس ،السفير
اإليراني محمد فتح علي ،الذي ترأس بالده الدورة
الحالية لمجموعة دول عدم االنحياز.
وعلى رغم أنّ لبنان ليس عضوا ً في لجنة فلسطين،
وجه دعوة لنظيره اللبناني ،نظرا ً
لكنّ الوزير ظريف ّ
الى الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في هذه الظروف
الخطيرة والصعبة التي تم ّر بها المنطقة.

وقبل م��غ��ادرت��ه ق��ال باسيل« :نحن أم��ام وضع
خطير جدا ً كنا حذرنا منه داخليا ً ودولياً ،وتخوفنا
من وقوعه ،ولكن لألسف حصل ما هو أسوأ ،باحتالل
مدينة لبنانية من قبل جماعات أجنبية مسلحة.
ولذلك قررنا التوجه إلى طهران ،وإلى أي عاصمة
أخ��رى عندما يتطلب األم��ر ذل��ك ،لرفع صوت لبنان
عاليا ً ومطالبة المجتمع الدولي بمساعدة مجدية
وفورية وعاجلة للجيش اللبناني تمكنه من مواجهة
اإلرهاب».
وكان وزير الخارجية تشاور مع رئيس الحكومة
تمام س�لام ،في أهمية المشاركة في ه��ذا المؤتمر
واالتصاالت الجارية لتوفير الدعم للجيش اللبناني.

