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يت�صدى للإرهابيين ّ
ّ
مجدد ًا في جرود عر�سال
الجي�ش
فقدان �أحد الع�سكريّين و�إ�صابة �آخر بجروح
انفجر الوضع األمني مجدّدا ً في عرسال ،وعادت المواجهات
بين الجيش اللبناني والمجموعات اإلرهابية ،بعدما أحبط
الجيش هجوما ً قامت به إحدى تلك المجموعات اإلرهابية في
جرود البلدة أثناء محاولتها التسلّل واالقتراب من حاجز ومركز
وادي حميد.
وت��ع � ّرض موقع الجيش ف��ي وادي حميد خ�لال ليل أول
من أم��س ،لهجوم من قبل المسلّحين الذين حاولوا تطويق
الموقع والتقدّم باتجاه بلدة عرسال ،فتصدّى لهم الجيش
ودارت اشتباكات عنيفة أدّت إلى وقوع إصابات في صفوف
المسلحين ،فيما لم تسجل أية إصابات في صفوف الجيش
الذي استخدم القنابل المضيئة.
كما دارت اشتباكات في ج��رود عرسال صباح أم��س ،بين
الجيش والمسلحين الذين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش
الذي تصدّى لهم وقصف مواقعهم بالمدفعية ما أدى إلى فقدان
عنصر من الجيش وأصابة آخر بجروح.
وتجدّدت االشتباكات العنيفة ظهرا ً في منطقة الرهوة في
جرود عرسال ،حيث قام الجيش باستقدام تعزيزات من فوج
المجوقل واستهدف مواقع للمسلّحين بالقذائف المدفعية.
وغادر سكان المنازل المتاخمة لجرود عرسال وسط حالة من
الحذر والهلع في صفوف العراسلة من انفالت األوضاع.
وتم ّكن الجيش خالل اشتباكات عنيفة مع مسلّحي «داعش»
و«النصرة» في منطقة وادي الرعيان ووادي الهوا من تحرير
أربعة عسكريّين كانوا قد سقطوا في كمين ،فيما أصيب خامس
ما زال مفقوداً.
كما اعترضت مجموعة مسلحة من «داع��ش» و«النصرة»
دورية للجيش في منطقة الرهوة في جرود عرسال واندلعت
على أثرها اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين.

قيادة الجيش

وصدر عن قيادة الجيش  -مديرية التوجيه بيانا ً قالت فيه
إنّ «آلية تابعة للجيش بداخلها خمسة عسكريين تع ّرضت
في منطقة وادي الرهوة – عرسال لكمين من قبل مسلّحين
إرهابيين ،وعلى أثرها قامت قوى الجيش بشنّ هجوم على
المسلحين وتم ّكنت من إنقاذ أربعة من العسكريين وت ّم تدمير
آلية عائدة لإلرهابيّين مجهّزة بمدفع مضا ّد للطائرات عيار
 23ملم وإصابة من بداخلها بين قتيل وجريح .وقد نتج عن

االشتباكات فقدان أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح».
وكشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للصحافيّين،
بعد خروجه من جلسة مجلس ال��وزراء ،عن معلومات مؤكدة
عن سقوط جريح ومفقود للجيش اللبناني ،جراء االشتباكات
التي دارت في عرسال أمس بين الجيش والمسلحين .وأفاد أنّ
مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية لمعالجة الموضوع
األمني خالل ثالثة أيام.

مداهمات

على صعيد آخر ،استم ّر الجيش في تشديد إجراءاته األمنية
في عدد من المناطق ،حيث اعترض سيارة من نوع «فان» وفي
داخلها عشرة سوريين وثالثة لبنانيين دخلت بعد منتصف ليل
أول من أمس خلسة عبر طرق غير شرعية إلى بلدة عين عطا
قضاء راشيا ،ولم تمتثل ألوامر عناصر نقطة عسكرية ،فحصل

الم�شنوق يك�شف عن جل�سة
ا�ستثنائية يعقدها مجل�س
الوزراء خالل ثالثة �أيام
لمعالجة المو�ضوع الأمني
إطالق نار وأصيب شخصان وقتل ثالث من ركاب الفان .كما ألقي
القبض على بقية الركاب .وقد عرف القتيل وهو سوري يدعى
سامي صالح رجب ،كما أصيب سوريان آخران .وأشار إلى أنه
ت ّم توقيف سائق الفان المدعو م.ع لبناني من بلدة الرفيد ،كما
أوقف أيضا ً (ر.ع) و (ت.ع) لدى مخابرات الجيش باإلضافة
إلى  10سوريين يحملون أسلحة .وقد ت ّم نقل المصابين إلى
مستشفى راشيا الحكومي.
كما ذكرت مصادر أنّ الجيش أوقف خلية إرهابية مؤلفة من 5
سوريين في بلدة الصويري في البقاع الغربي .وأوقف اإلرهابي
المدعو توفيق بركات صالح من الصويري المطلوب بمذكرات
عدة أبرزها محاربة الجيش واالنتماء إلى «جبهة النصرة» بعد
أن أطلق النار على الجيش أثناء توقيفه وأصيب بجروح.

غادر �إلى الفاتيكان للم�شاركة في م�ؤتمر حول ا�ضطهاد الم�سيحيين

الراعي :لعدم ربط الرئا�سة
بالمحادثات ال�سعودية – الإيرانية
جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي دعوته المجلس النيابي إلى «القيام بواجباته،
معتبرا ً أنّ «الكالم عن أنّ على المسيحيين والموارنة في
شكل خاص أن يتفقوا في ما بينهم أوال ً على رئيس ،هو
ض ّد الدستور».
كالم البطريرك الراعي جاء خالل مغادرته بيروت
صباح أم��س ،متوجها ً إل��ى الفاتيكان ،في إط��ار زي��ارة
تستمر أياما ً ع��دة ،يلتقي في خاللها البابا فرنسيس،
ويشارك في مؤتمر للبرلمانيين الدوليين.
وتحدث البطريرك الراعي في المطار فقال« :الزيارة
هي للمشاركة في مؤتمر للبرلمانيين الدوليين يبدأ
أعماله اليوم (أمس) ،ويستمر حتى األحد تحت عنوان
«االضطهاد للمسيحيين في الشرق األوسط» ،وتحديدا ً
وبنوع خ��اص في العراق وس��وري��ة ،وطلب مني إلقاء
كلمة في هذا الخصوص ع ّما يحدث على األرض .هذا هو
الموضوع األساسي للزيارة».
ودعا البطريرك الراعي دعوته المجلس النيابي إلى
«القيام بواجباته ألن ليس هناك مجال لالتفاق على رئيس
بسبب عدم وجود ترشيح ،ولدى االقتراع وبعد التشاور
م ّرة واثنتين وثالثا ً وعندما يعجزون عن التوصل الى

رئيس من طريق االنتخاب عندها نتحدث عن التسويات،
وندعوهم حينئذ إلى االتفاق» ،معتبرا ً أنّ «الكالم عن ان
على المسيحيين والموارنة في شكل خاص أن يتفقوا
في ما بينهم أوال ً على رئيس ،هو ض ّد الدستور وال يحق
ألحد أن يص ّنف األشخاص مَن يترشح ومَن ال يترشح.
أما القول باالتفاق على رئيس قبل عملية االقتراع ،فهذه
هرطقة كبيرة» .وأضاف« :يجب على الجميع أال ينتظروا
كلمة السر إن كان من إيران أو السعودية أو فرنسا أو
أميركا أو غيرها ،لذلك أدعو إلى إلزامية الترشح لرئاسة
الجمهورية ،وعندها يختار المجلس النيابي من بين
المرشحين األف��ض��ل» ،داع��ي�ا ً إل��ى «التخلص م��ن هذه
المهزلة ومن انتظار كلمة السر من أين تأتي وعدم ربط
األمر بمحادثات إيران والسعودية» .وسأل« :لماذا يكون
لبنان عنوة عن كل البلدان األخرى»؟
وك ّرر البطريرك الراعي أن ليس لدى بكركي مرشح،
«واحتراما ً للمجلس النيابي وللكتل السياسية نحن
كبكركي ال مرشح لدينا وال نقصي أحدا ً وال نز ّكي أحدا ً
وال نقوم بدعاية ألحد ،نحن نؤيد ونبارك الرئيس الذي
ينتخب دستوريا ً وعندها يكون هو رئيس للبالد نقوم
بتهنئته ونشكر الله عليه».

ا�ستقبل ال�سنيورة وزار دريان

ّ
يطمئن �إليه اللبنانيون
الجم ّيل :لرئي�س
دعا رئيس حزب الكتائب الرئيس
أمين الجميل إل��ى انتخاب رئيس
يطمئن إليه كل اللبنانيين يستطيع
رف��ع ل��واء لبنان ف��ي ك��ل المحافل،
ويستطيع أن يكون المحاور القوي
في كل المحافل الدولية للحفاظ على
سيادة لبنان واستقراره.
وق���ال الجميل بعد لقائه مفتي
الجمهورية المنتخب« :إننا نعتبر
أنّ هذا الصرح ليس فقط للمسلمين
وللسنة ،نحن نعتبره مرجعا ً لكل
الوطن».
وردا ً على س��ؤال ح��ول مضمون
بيان مطارنة الشرق أول من أمس،
أج����اب ال��ج��م��ي��ل« :ك����ان م��ط��ارن��ة
الشرق ينظرون إلى استقرار الشرق
بالكامل ،ول��م يدافعوا ع��ن طائفة
بح ّد ذات��ه��ا وإن��م��ا ك��ان��وا يدافعون
عن رسالة الشرق وموقع الشرق
في ه��ذا العالم» .وأض���اف« :نأمل
بأال تبقى هذه المبادرة محصورة
ف���ي إط����ار ب��ك��رك��ي ،إذ ي��ج��ب أن
تنفتح على ك��ل ال��ن��اس وع��ل��ى كل
الفئات ،واعتقد أنّ أصحاب الغبطة
سيقومون قريبا ً بمسعى جامع لكل
المذاهب والطوائف واألدي��ان حول
رسالة واضحة هي خدمة اإلنسان
واالستقرار في المنطقة».
وع��م��ا إذا ك��ان ه��ذا ال��ل��ق��اء على

ّ
المنشق عاطف سعد الدين
كما داهم الجيش منزل الجندي
في بلدة خربة داود في عكار واعتقل شقيقه خالد.

قطع طريق طرابلس  -حلبا

وأق��دم شبان غاضبون أم��س ،على قطع طريق طرابلس
 حلبا عند مفرق بلدة برقايل – عكار إثر شيوع خبر ذبحأحد العسكريين من بلدة فنيدق عارف شخيدم ،واستنكارا ً
لالعتداءات على الجيش ،قبل أن يُعاد فتحها ،حيث أكد
رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم أنه ت ّم قطع الطريق
«تضامنا ً مع الجيش اللبناني وما يتع ّرض له جنوده من
هجمة شرسة» ،مشيرا ً إلى «أنّ خطوة قطع الطريق رمزية».

استجواب عماد وأحمد جمعة

وف��ي س��ي��اق أم��ن��ي متصل ،استجوب ق��اض��ي التحقيق
العسكري عماد زين أمس على مدى  4ساعات الموقوفين عماد
وأحمد جمعة ،في حضور وكيلهما المحامي طارق شندب.
وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في ّ
حق ك ّل منهما سندا ً إلى
مواد االدّعاء أيّ االنتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة بهدف
القيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين في
بلدة عرسال وإحداث أضرار وتخريب في الممتلكات العامة
والخاصة والعمل على إيجاد أماكن أمنية إلمارتهم ،على أن
يتابع استجواب بقية الموقوفين والمدّعى عليهم الحقاً.
وعلى األثر ،أعلن وكيل عماد جمعة المحامي شندب ،أنّ
جمعة أكد خالل الجلسة عدم انتمائه إلى «داع��ش» ،وشدّد
على أنّ ما أدلى به أمس ،يختلف عما نسب إليه .وأشار إلى
أنه لم يضبط مع جمعة أي س�لاح» ،الفتا ً إلى «أنّ موكله
نفى الفيديو ال��ذي نسب إليه ،وك � ّل التسريبات اإلعالمية
عن التحقيق سابقاً ،وأعلن أنّ الجلسة أرجئت إلى اإلثنين
المقبل».

مساعدات أميركية

وفي إطار المساعدات العسكرية للجيش ،تصل إلى مطار
بيروت ظهر اليوم طائرة أميركية على متنها كمية من األعتدة
والذخائر المقدمة من قبل الحكومة األميركية إلى الجيش
اللبناني ،سيتسلّمها عدد من كبار ضباط القيادة من وفد من
السفارة األميركية بحسب بيان قيادة الجيش.

لقاء الأحزاب :غياب التن�سيق مع �سورية
ي�ضع لبنان في مواجهة الإرهابيين منفرد ًا
اعتبر لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أنّ غياب
التنسيق األمني والعسكري مع الحكومة السورية ،سيضع لبنان في مواجهة
التكفيريين منفردا ً ويعرضه ألخطار كبيرة .وأكد« :أنّ انتصار غزة هو انتصار
لمحور المقاومة في مواجهة المحور األميركي الصهيوني العربي الرجعي».
وخالل اجتماعه ال��دوري في مق ّر هيئة التنسيق ،أكد اللقاء« :أنّ وجود
المجموعات اإلرهابية المسلحة في جرود عرسال يشكل تهديدا ً حقيقيا ً
للبنان وأمنه واستقراره ،وأنّ مسؤولية التصدي لهذه المجموعات هي
مسؤولية وطنية ولكنها مسؤولية الدولة بالدرجة األولى التي قصرت إلى
اآلن بسبب عدم التواصل مع الحكومة السورية للتنسيق األمني والعسكري
في مواجهة اإلرهاب الذي يهدد البلدين على رغم استعداد الحكومة السورية
للتعاون ،بخاصة أن التجارب أثبتت الحاجة لهذا التنسيق من خالل جيش
البلدين».
واعتبر اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري في مقر هيئة التنسيق« ،أنّ
غياب التنسيق بسبب مواقف بعض الجهات السياسية في لبنان ،سيضع
لبنان في مواجهة التكفيريين منفردا ً ويعرضه ألخطار كبيرة ،يمكن أن
تسبب باهتزازات أمنية واجتماعية خطيرة» ،مشدّدا ً على «ضرورة متابعة
قضية العسكريين المخطوفين بعيدا ً من الحسابات السياسية المحلية
واإلقليمية».
وتوقف المجتمعون «أمام القرار األميركي بتوجيه ضربات جوية لداعش
من دون التنسيق مع السلطات السورية» ،مشيرا ً إلى «أنّ مثل هذا القرار
يعتبر مسا ً بالسيادة السورية واعتدا ًء عليها».
واعتبر اللقاء أنّ «األداء األميركي في التعاطي مع داع��ش يشير إلى
استنسابية واضحة في استغالل أي تدخل لتغيير موازين القوى ،بحسب
المصلحة األميركية ،مع التشديد على أنّ عملية مكافحة اإلرهاب ال يمكن أن
تتجزأ ،وعلى الواليات المتحدة وحلفائها إثبات جديتهم من خالل رفع الغطاء
عن كل الجماعات اإلرهابية ،ووقف تمويلها وتسليحها من خالل الضغط على
تركيا وقطر اللتين تدوران في الفلك األميركي».
وهنأ اللقاء «فصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على
االنتصار الكبير والواضح الذي تحقق ضد جيش العدو الصهيوني» ،مؤكدا ً
«أنّ وحدة فصائل المقاومة وجاهزيتها العالية ،وتماسك الجبهة الداخلية
شكال العامل األساسي في إنجاز النصر ّ
وفك الحصار عن القطاع كما كانت
اإلنجازات في لبنان من خالل المقاومة وتضحياتها».

معلوليّ :
للترفع عن الح�سا�سيات
شدّد النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي على «ضرورة
التنبه واليقظة من الخطر الذي يداهمنا بخاصة في منطقة البقاع».
وخالل لقا ٍء في دارته لفاعليات منطقة راشيا لفت معلولي إلى «ضرورة أن
نكون يدا ً واحدة وقلبا ً واحدا ً لمواجهة مجموعات داعش ألنّ هذه المنطقة ليست
لقمة سائغة».
وتمنى معلولي على فريقي  8و 14آذار «أن يترفعوا عن الحساسيات
والخطابات التي ال تجدي نفعا ً ويكونوا جنبا ً إلى جنب في وجه الخطر القادم
إلينا والذي يحاول اقتالعنا من بيوتنا» .وطالب« :بالوقوف إلى جانب الجيش
اللبناني الذي هو الضمانة الوحيدة لنا جميعاً ،معتبراً« :أنه من الضروري
إنشاء أنصار داعمة للجيش من أجل حماية قرانا» .وأشار إلى «أنّ اللقاءات التي
حصلت في المنطقة مؤخرا ً ال تكفي ألنه يلزمها متابعة حثيثة بين األهالي».

الجميل ودريان خالل لقائهما
م��س��ت��وى ق��م��ة روح���ي���ة إس�لام��ي��ة
مسيحية ،قال الجميل« :كنا نتكلم
م��ع سماحة المفتي ح��ول مبادرة
لشيخ األزه���ر يتم التحضير لها
بالتعاون مع باقي الطوائف ،ألنّ
المسؤولية اليوم لم تعد مسؤولية
هذا البطريرك أو ذاك أو هذه الطائفة
أو تلك ،بل المسؤولية هي علينا
جميعاً ،إذ إنّ كل إنسان لديه شعور
بخطورة الوضع من المفترض عليه
أن يتحرك».
وح���ول م��وع��د ترشحه لرئاسة
الجمهورية ،قال الجميل« :كل شيء

حزب اهلل يزور بطريرك الكلدان:
نرف�ض كل �أنواع التهجير والتنكيل
زار وفد من المجلس السياسي لحزب الله ض ّم غالب أبو زينب ومصطفى
الحاج علي ،بطريرك بابل للكلدان لويس روفائل ساكو ،في حضور المطران
قصارجي وحبيب افرام.
وأكد الوفد خالل اللقاء «تضامنه الكامل مع مسيحيي العراق ورفضه كل
أنواع التهجير والتنكيل واالستباحة لإلنسان والممتلكات ،الذي يتنافى تماما ً
مع قيم اإلسالم وتعاليمه».
ولفت إلى «أنّ هذا المناخ التكفيري الذي يريد أن يلغي التن ّوع اإلنساني
والديني في الشرق وأن يحكم بالترويع والقتل ،ينبغي أن نقف جميعا ً ضدّه،
وأن نتكل على أنفسنا أوالً ،ألنّ ال مباالة المجتمع الدولي ودفعه الناس إلى
الهجرة ما هو إال الوجه اآلخر لضرب التنوع في المنطقة».

يطرح في وقته ،والمهم اآلن هو إنقاذ
الجمهورية ،وال ب� ّد من أن نفكر في
رئيس يطمئن إليه كل اللبنانيين،
يستطيع رف��ع ل���واء لبنان ف��ي كل
المحافل ويستطيع أن يكون المحاور
القوي في كل المحافل الدولية للحفاظ
على سيادة لبنان واستقراره».
كما استقبل الجميل رئيس كتلة
المستقبل النيابية ف��ؤاد السنيورة
وبحث معه في التطورات في لبنان
والمنطقة.
وأكد السنيورة بعد اللقاء ضرورة
«دعم الدولة وبسط سلطتها الكاملة
ع��ل��ى جميع األراض����ي اللبنانية
وبالتالي التصدي ألي عمل عسكري
يمارس ضد الجيش اللبناني».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن حصول
انفراجات في لبنان بعد االنفتاح
السعودي اإليراني ،أجاب السنيورة:
«من ناحية التمني واإلدراك نرى أنّ
في ذلك مصلحة للبنان ،لكن ليس
لدينا معلومات كافية لإلدالء برأينا،
إال أننا ندرك أهمية حدوث مثل هذا
االختراق كما نتمنى حصوله».
ودع��ا السنيورة إلى «التنبه كي
ال يستدرج لبنان إل��ى أم��ر ال يصب
ف��ي مصلحته أو ف��ي ق��درت��ه على
الصمود في وجه األعاصير اآلتية من
الخارج» ،مشدّدا ً على «أهمية بذل
الجهود لعدم توريط لبنان أكثر في
الوضع السائد في الخارج».

لحود :لالحتكام �إلى ال�شعب
اعتبر النائب السابق إميل لحود أنّ االنقسام الحاصل في لبنان يهددنا
ف��ي ك��ل لحظة ب��ان��دالع ح��رب
أهلية ،داعيا ً إلى االحتكام إلى
الشعب للخروج من األزمة.
ورأى ل��ح��ود ف���ي تصريح
«أنّ ب��ل��وغ أرق����ى م��رت��ب��ة من
الديمقراطية ه��و اللجوء إلى
اس��ت��ف��ت��ا ٍء ش��ع��ب��ي ع���ام لترك
اللبنانيين ي��ق��ررون مصيرهم
وتحديد ليس فقط هوية رئيس
الجمهورية المقبل ،بل المسار
العام الذي سيسلكه البلد على
أكثر من صعيد» .وس��أل« :هل
علينا أن نبقى أس��رى انتظار
تطورات في العراق أو اتصاالت إيرانية سعودية أو ما يجري في أوكرانيا
ليتحدّد مصير وطننا؟ أم علينا أن ننتظر طائف ودوحة جديدين لنجلس
على طاولة واح��دة ويقرر اآلخ��رون اسم رئيسنا وشكل قانون االنتخاب
وهوية رئيس الحكومة؟» وأشار إلى «أنّ االستفتاء الشعبي هو الحل األمثل
لألزمات كلها ،فال يدعي بعده فريق بامتالك أكثرية وال يشكو آخر من الغبن
الالحق به».
واعتبر لحود «أنّ االنقسام الحاصل في لبنان يهدّدنا في كل لحظة باندالع
حرب أهلية ،ألنّ ال قدرة ألي فريق على فرض رأيه على اآلخر ،ما يعني أنّ
الديموقراطية الحقة المتمثلة باالستفتاء الشعبي هي الحل الوحيد الذي
يعيد السلطة إلى مركزها األساس أي الشعب» .ودعا إلى «االحتكام إلى
الشعب مصدر السلطات كلها للخروج من األزمة الحالية في ظل الفراغ في
سدة الرئاسة والسعي إلى تمديد ثانٍ غير مبرر وقد ال يكون األخير للمجلس
النيابي الحالي وعمل الحكومة بالح ّد األدنى من اإلنتاج المطلوب».
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هل يعزز التقارب الإقليمي الحاجة
�إلى دور حزب اهلل في مواجهة الإرهاب؟
} هتاف دهام
يعيش المسيحيون في لبنان بعد أحداث العراق
األخيرة كابوسا ً خطيراً .ال يستبعدون أن يتك ّرر
سيناريو العراق في لبنان .يسألون من سيحمي
ال��م��ن��اط��ق المسيحية م��ن التنظيمات اإلرهابية
والتكفيرية التي تعيث قتالً وتنكيالً بالعراقيّين
وال��س��ور ّي��ي��ن ،وي��وج��د عناصر منها ف��ي مختلف
المناطق اللبنانية .فأحداث عرسال وما أعقبتها
م��ن مداهمات وتوقيفات ف��ي غوسطا وتنورين
والنبطية أثبتت انتشار هذه المجموعات في ك ّل
المناطق من دون استثناء.
وع��ل��ى رغ��م ذل��ك ُيجمع ك��ث�� ٌر م��ن المسيحيين
على أنّ مصيرهم ف��ي لبنان ل��ن ي��ك��ون كمصير
مسيحيّي الموصل .موازين القوى على الساحة
اللبنانية ال تسمح بعمليات مشابهة لتلك التي
تحصل ف��ي ال��م��وص��ل .األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصر الله أعلن في خطابه في ذكرى
االنتصار على العدو «االسرائيلي»« :أنه إذا تخلّى
من يتخلّى عن المسؤولية فنحن لن نتخلّى ،ولن
أي م��ك��ان ف��ي ال��ع��ال��م ،وه��ن��ا سنبقى
نهاجر إل��ى ّ
واقفين رافعي الرؤوس ،وإذا ُفرض علينا القتال
هنا سنقاتل وننتصر أو نستشهد وندفن ،دولتنا
في خطر ويجب أن نتح ّمل المسؤولية».
ط��م��أن ك�ل�ام ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه المسيحيّين،
الخصوم قبل الحلفاء ،ال سيما على المستوى
ال��ش��ع��ب��ي ،وب����دأت االت���ص���االت ت��ج��رى ع��ل��ى قدم
وس��اق بين أبناء القرى المسيحية وح��زب الله،
ب��خ��اص��ة ق���رى األط�����راف ال��ح��دودي��ة ف��ي البقاع
الشمالي وعكار ،التي تشعر بإمكانية تع ّرضها
لخطر تكفيري ما ،بهدف تنسيق أشكال الحماية.
طلب بعض المسيحيّين م��ن  14آذار م��ن حزب
ال��ل��ه ت��أم��ي��ن ال���س�ل�اح ل��ه��م ل��ل��دف��اع ع���ن أنفسهم
م��ن الخطر ال��داع��ش��ي ،إال أنّ ال��ح��زب دع��اه��م الى
االس��ت��ع��ان��ة ب��األج��ه��زة األم��ن��ي��ة وم��راج��ع��ة الدولة
المعني األساسي بحماية المدنيّين ،مع
بوصفها
ّ
االستعداد للتعاون في شكل ُيساهم في توفير
الحماية للوجود المسيحي وال يخ ّل بمرجعية
الدولة.
ب��دأ ال��م��زاج المسيحي الشعبي عند  14آذار
ي��ت��غ��يّ��ر ل��ن��اح��ي��ة ال��ت��س��ل��ي��م ب����دور ح���زب ال��ل��ه في
سورية وأهميته في حماية الوجود المسيحي.
ل��م ي��ع��د ح���زب ال��ل��ه ذل���ك ال��ح��زب ال���ذي استجلب
تدخله في سورية االنتحار ّيين واإلرهابيّين إلى
لبنان .أح��رج ه��ذا األم��ر بعض القيادات في 14
آذار ،وجعلها في موقع ال يمكن الدفاع عنه ،إذ
تت ّم المقارنة اآلن بطريقة عفوية ل��دى المجتمع
المسيحي بين واقع المسيحيّين في لبنان وواقع
ال��م��س��ي��ح��يّ��ي��ن ف���ي س���وري���ة ف���ي س���ن���وات األزم���ة
الثالث والعراق ،إضاف ًة الى مصر حيث يتع ّرض
المسيحيّون الس��ت��ف��زازات مستم ّرة ،بينما في
ال��ع��راق ي��ك��اد ال��وج��ود المسيحي ي��ت�لاش��ى ،أما
مسيحيّو لبنان بالمقارنة مع مسيحيّي المنطقة
فهم ال يزالون بألف خير ،فحزب الله في دفاعه
عن لبنان بك ّل مك ّوناته ال يميّز بين  8آذار و14
آذار ،وهذا ما أربك مسؤولي فريق  14آذار.
وإذا أخ���ذن���ا ف���ي االع���ت���ب���ار ع��ل��ى المستوى
االقليمي ،التقارب في وجهات النظر لمواجهة
ال��ظ��اه��رة التكفيرية وتنظيم «داع����ش» تحديداً،
يبقى فقط تيار المستقبل والقوات اللبنانية خارج
ه��ذا السياق التقاربي على المستويين المحلي
واإلقليمي ،على رغ��م أنّ ه��ذا التقارب االقليمي

يتوقع ان يترك تغييرات جوهرية على الوضع
تصب كلها ف��ي إض��ف��اء الشرعية على
ف��ي لبنان
ّ
دور حزب الله.
مصادر مراقبة تتحدّث عن أنّ الدور الغربي ال
يأخذ في االعتبار الدفاع عن الدور المسيحي في
استراتيجيته االقليمية .ففي حساباته وأجندته،
االك��راد أه�� ّم من المسيحيّين ،والدفاع عن النفط
ي��ت��ق��دّم ل��دي��ه ع��ن ف��ك��رة ال��دف��اع ع��ن المسيحيّين،
فالمذابح والمجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش»
ف��ي ال��م��وص��ل ل��م ت��ح�� ّرك ال����دول ال��غ��رب��ي��ة إزاءه���ا
س��اك��ن��اً ،ف��م��ش��روع «ال���ش���رق االوس����ط الجديد»
ي��ه��دف ال��ى اق��ت�لاع األق��ل��ي��ات ب��ص��رف النظر عن
ديانة هذه األقليات ،وترك المنطقة للتناحر بين
السنة والشيعة من دون ذكر للنسيج المسيحي.
قدم الغرب للمسيحيّين عند احتالل األميركيّين
ال���ع���راق ب��ذري��ع��ة وج���ود س�ل�اح ال���دم���ار الشامل
فرصة الهجرة .ك ّررت فرنسا الدعوة مع اجتياح
«داع�����ش» ال��م��وص��ل ال��ش��ه��ر ال��ف��ائ��ت ،ف���ي سعي
ال��ى القضاء على دور ووج���ود المسيحيّين في
المنطقة ،اال انّ بطريرك انطاكيا وسائر المشرق
للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام س��ارع ال��ى ال��ر ّد بحزم« :ال نحتاج ال��ى من
ّ
يستقبلنا ،ساعدونا لنبقى في أرضنا».
ليس أمام المسيحيّين إال التعاون مع المك ّونات
الموجودة في لبنان لحماية وج��وده��م .التفاهم
بين التيار الوطني الح ّر وحزب الله حال دون أن
يتح ّول االنقسام السياسي في لبنان إلى انقسام
إسالمي ـ مسيحي ،إلى ح ّد أنّ البعض بدأ يقول
إنّ ال��ت��ح��ال��ف االس��ت��رات��ي��ج��ي ال���ذي ع��ك��س اتجاه
الريح في مناخ عربي ودول��ي معا ٍد لحزب الله،
بدأ يضع أوراق تياره في سلة حزب الله.
لن يجد المسيحيّون من يحميهم إال إذا امتلكوا
ال��ق��وة أو الحليف .فالحليف ف��ي لبنان موجود،
وعلى أت�� ّم الجاهزية واالستعداد ،اال أنه ال يزال
يرفض ت��ج��اوز الخطوط الحمراء التي وضعها
ل��ن��ف��س��ه ،إال أن���ه ل���ن ي��ق��ف م��ك��ت��وف األي�����دي عند
تع ّرض المسيحيّين للخطر بل سيتدخل ،ال سيما
أنّ إمكانات الجيش محدودة إنْ حلّت الداعشية
ف��ي لبنان ،فهو ل��ن يتم ّكن م��ن نشر ق��وات��ه على
األراض���ي اللبنانية ك��اف��ة ،وبالتالي ف��إنّ حماية
المسيحيّين في حاجة إلى سند وعضد للجيش،
وهذا سيكون إما من خالل لجوء المسيحيّين إلى
تسليح أنفسهم والدفاع عن وجودهم ،أواللجوء
إلى حزب الله.
ك ّل ذلك ،ال يلغي حقيقة أنّ النموذج اللبناني ال
يزال يقدّم نموذجا ً جيدا ً للتن ّوع بعكس النموذج
أي
ال��ع��راق��ي .ل��م ي��ل��ع��ب ال��م��س��ي��ح��ي ف��ي ال���ع���راق ّ
دور على مستوى السلطة .ع��دده��م ل��م يؤهّلهم
أن ي��ك��ون��وا ي��وم��ا ً ج����زءا ً م��ن ال��ح��ال��ة السياسية،
ورغ���م ذل��ك ل��م ي��ت��ه��دّد وج��وده��م ف��ي ال��ع��راق ،إال
بعد االح��ت�لال األم��ي��رك��ي ،حيث لجأ العراقيون
المسيحيّون الى دول العالم .وإذا كانت المشكلة
في لبنان تتمثل بتراجع أعداد المسيحيّين الذي
وصلوا ال��ى  600أل��ف ،اال انّ ال��دور المسيحي
ال ي��زال أساسيا ً على المستوى السياسي ،فهم
ي��ؤدّون دوره��م بفعالية ،بل أكثر من ذلك ،يمكن
تقييم الوضع المسيحي في لبنان بحالة صعود
تحفظ لهم مكانتهم كمك ّون أساس في الدولة ،ال
نص على المناصفة بينهم
سيما انّ اتفاق الطائف ّ
وبين المسلمين ،وهم يلعبون دورا ً اساسيا ً في
التركيبة اللبنانية على ك ّل المستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.

عميد الخارجية في «القومي» يزور �سفير كوبا
وت�أكيد م�شترك على رف�ض الإرهاب و�ضرورة مكافحته
زار عميد الخارجية ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي حسان
صقر سفارة كوبا في لبنان والتقى
السفير رينيه سيبالو براتس ،بحضور
وكيل العميد عباس حمية وناموس
العمدة المستشارة وفيقة إبراهيم.
وشكل اللقاء مناسبة أعرب خاللها
صقر ع��ن ش��ك��ره لجمهورية كوبا
ول��ل��ح��زب الشيوعي ال��ك��وب��ي على
االستقبال ال��ح��ا ّر ال��ذي لقيه خالل
زيارته كوبا ،وما تخللها من لقاءات
واجتماعات غنية مع قيادة الدولة
والمسؤولينالكوبيّين.
وأكد صقر أنّ كوبا «دولة صديقة
وح��ل��ي��ف��ة ،وه���ي ت��ن��اص��ر القضايا
العادلة ،ال سيما المسألة الفلسطينية،
كما تناصر المقاومة التي تناضل
في سبيل تحرير األرض واستعادة
الحقوق».
كما ج��رى خ�لال اللقاء بحث عدد
من المواضيع ،وخصوصا ً األخطار

سفير كوبا متوسطا ً صقر وحمية
اإلرهابية التي تتهدّد المنطقة ،وكان
تأكيد مشترك على «رف��ض اإلره��اب
وض���رورة مكافحته م��ن قبل جميع
األط�����راف ال��م��ع��ن��ي��ي��ن ،س����واء على
المستوى العربي أو على المستويين

اإلقليمي والدولي في شكل عام ،ألنّ
اإلرهاب جريمة ض ّد اإلنسانية وخطر
يتهدّد العالم بأسره ،وال ب ّد من التحرك
الجا ّد لمواجهته والقضاء عليه بكل
الوسائل».

