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«�أمل» تحيي الذكرى  36لتغييب الإمام ال�صدر
التم�سك بنهجه المعتدل
والمواقف تدعو �إلى
ّ

«فريقنا ال�سيا�سي حري�ص على التوافق الوطني»

حزب اهلل :لإن�شاء جبهة لبنانية
موحدة في مواجهة الإرهاب

يزبك متحدثا ً في طاريا

 ...والموسوي في انصار

جدّد حزب الله دعمه أهالي الجنود المخطوفين ،مطالبا ً
الحكومة ببذل كل ما لديها إلنقاذ أرواحهم ،وتوفير الغطاء
السياسي الكامل للجيش.
وشدّد الحزب على «أنّ من يستخف بالخطر التكفيري
على لبنان يسيء للمصالح الوطنية العليا» ،داعيا ً إلى
إنشاء جبهة لبنانية موحدة لمواجهة هذا الخطر.

رئاسة الجمهورية شخصا ً مناسبا ً قادرا ً على شغل هذا
الموقع ال سيما في هذه المرحلة».
وخالل احتفال تكريمي للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ
أحمد عبد األمير قبالن في بلدة أنصار ،قال الموسوي:
«إنّ فريقنا السياسي حريص على كل شكل من أشكال
التوافق الوطني وعلى إبرام تفاهمات نرى أنّ من شأنها أن
تؤدي إلى قيام جبهة لبنانية موحدة في مواجهة الخطر
التكفيري ،وإذا كان ثمة اهتمام متزايد في العالم بتشكيل
حلف دولي إقليمي لمواجهة المجموعات التكفيرية ،فإنّ
الحرصاء على لبنان ينبغي أن يكونوا أكثر تقدما ً في
إقامة هذه الجبهة التي من خاللها يمكن أن يحمى لبنان
التعددي في مواجهة المجموعات التي تريد أن تفرض
لونا ً واحدا ً هو اللون األسود على حياة اللبنانيين وعلى
حياة المنطقة بأسرها».

يزبك

وفي السياق ،طالب رئيس الهيئة الشرعية في الحزب
الشيخ محمد يزبك الحكومة اللبنانية بـ«توفير الغطاء
السياسي الكامل للجيش الباسل بكل أف��راده ورتبائه
وقيادته الذين يدافعون عن كرامة هذا الوطن» .وقال
خالل حفل تأبيني في بلدة طاريا« :يجب أن يدرك أهلنا في
عرسال جيدا ً أن ال النصرة وال داعش تدوم لهم ،إنما الدولة
اللبنانية» .وأضاف« :إنّ المخطوفين من عناصر الجيش
والقوى األمنية هم أبناء هذا الوطن ،لذلك نحن مع أهاليهم،
نطالب الدولة والحكومة بأن تبذل كل ما لديها من أجل
إنقاذ أرواحهم» .واعتبر «أنّ المؤامرة على الجيش وعلى
الشعب والوطن وعلى األمة هي عندما ال نميز بين من حمى
الوطن بثالثية الشعب والجيش والمقاومة وبين داعش».
وخالل حفل تأبين الشهيد عباس محمد سماحة نجل
مدير عام جمعية التعليم الديني في لبنان ،في حسينية
بلدة طاريا ،اعتبر يزبك أنّ «مستقبل الوطن ال يمكن أن يقرر
من خالل أصحاب الجشع والحقد والخطابات التحريضية،
وإنما يبنى الوطن من خالل أبنائه الذين يعيشون همه.
فلبنان هو الوطن النهائي للجميع ،لذلك علينا أن نحافظ
عليه» .وسأل« :لماذا تعطلون المؤسسات ولماذا ال يصار
إلى انتخاب رئيس للجمهورية»؟

الموسوي

وأعلن عضو كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» النائب نواف
الموسوي «أننا ما زلنا نعتبر أنّ بإمكان اللبنانيين إنجاز
استحقاق رئاسة الجمهورية إذا اتخذوا قرارا ً جريئا ً بأن
يكون الشخص المناسب في الموقع المناسب ،وأنّ لموقع

قاووق

وأك��د نائب رئيس المجلس التنفيذي في ح��زب الله
الشيخ نبيل قاووق «أنّ الخطر التكفيري على لبنان هو
فعلي وحقيقي ومتواصل ومستمر ،وم��ن يستخف أو
يشكك به فهو جاهل أو متجاهل وهو يسيء للمصالح
الوطنية العليا للبنان ،ومن يتنكر ل��دور حزب الله في
حماية لبنان مكابر على الحقيقة» ،مشيرا ً إلى «أنّ قرار
داعش معلن ،فشعارهم المزعوم هو إقامة دولة اإلسالم
في العراق والشام بما يعني لبنان ألنه جزء من الدولة
المزعومة التكفيرية ،والمسألة ليست إال مسألة أولويات
بدأت تتكشف فصولها الجديدة في المشروع والعدوان
التكفيري على لبنان».
وخ�لال احتفال تكريمي أقامه الحزب في بلدة شقرا
الجنوبية ،أكد قاووق «أنّ لبنان بمعادلة المقاومة قادر
وق��وي ويستطيع أن يحمي السيادة والكرامة شرط أن
يتوافر للجيش اللبناني القرار القوي والجريء قبل العدة
والعديد» ،مطالبا ً الجميع بـ «تحصين الموقف السياسي
والوحدة الداخلية وموقف لبنان من أي عدوان وابتزاز
تكفيري ،واإلس���راع في إق��رار االستراتيجية الدفاعية
لحماية لبنان».

ال�سيد :ال�سلطة ال�سيا�سية و«الم�ستقبل»
م�سو�ؤالن ع ّما ح�صل في عر�سال
اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن
جميل السيد أنّ السلطة السياسية وتيار المستقبل
يتحمالن المسؤولية األساسية عما حصل في عرسال،
مشيرا ً إلى أنّ الجيش اللبناني أعطي مه ّمة خاطئة في
البلدة.

وأشار في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» مساء أمس،
إلى «أنّ الجيش اللبناني منع في الفترة السابقة بقرار
سياسي ،من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال
سليمان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ،من
أن يكون انتشاره جديا ً ومن التنسيق مع السلطات
السورية».
وأوض���ح أنّ العسكريين ال��م��وج��ودي��ن ف��ي قبضة
«داع��ش» و«النصـرة» «ال ينطبق عليهم وصف أسرى
ب��ل مخطوفين أو ره��ائ��ن ،لكنهم يتمتعون بحقوق
األسرى ألنهم كانوا يقومون بمهمات رسمية» .وشدـّد
على ض���رورة «ع��دم االن��ج��رار إل��ى تصنيفـات جبهة
«ال��ن��ص��رة» و«داع���ش» بالنسبة إل��ى العسكريين»،
مؤكدا ً أنّ العسكريين «طائفتهم لبنان وإنّ أي محاولة
الستثمارات في الداخـل مستنكـرة ومـرفـوضـة».
من ناحية أخ��رى ،رأى السيد أنّ بيان وزير العدل
أش��رف ريفي ح��ول ح��رق علم «داع���ش» «لفت النظر
إلى حادث محدود» ،مؤكدا ً أنّ «هذا العلم ليس مقدسا ً
وعلم حزب الله مكتوب فيه آية قرآنية» ،مشيرا ً إلى أنه
«ال يجوز أن يعطى علم «داع��ش» حصانة تجعل منه
قضية».

ال�سفير الم�صري زار ميقاتي مودعاً:
انتخاب رئي�س �ضمانة لال�ستقرار

أحيث حركة أمل وعائلة اإلمام
السيد م��وس��ى ال��ص��در ،ال��ذك��رى
السادسة والثالثين لتغييبه في
لبنان وال���خ���ارج ،حيث ش��دّدت
المواقف على «أنّ السيناريوات
التي حذر منها اإلمام بدأت تتحول
إل���ى وق���ائ���ع» ،م��ؤك��دة« :أهمية
ال��ت��م��س��ك بنهج االع���ت���دال ال��ذي
كرسه».
كما أشارت إلى أنّ اإلمام المغيب
«ك��ان ق��دوة في العيش المشترك
والوحدة الوطنية ،ورافضا ً للفتنة
التي يحيكها أعداء لبنان».
وفي هذا السياق ،عبرت رئيسة
م��ؤس��س��ات اإلم���ام ال��ص��در رب��اب
الصدر شرف الدين عن خشيتها
من «أن تتحول السيناريوات التي
ح��ذر منها اإلم���ام موسى الصدر
إل��ى وق��ائ��ع» ،م��ش��ددة على «أنّ
حاجة هذا العالم تزداد إلى لبنان
ال��ض��رورة ال��ح��ض��اري��ة والتعدد
واالنفتاح ،لبنان النموذج الكوني
لحوار األديان والثقافات».
وخ�ل�ال اح��ت��ف��ال ح��اش��د أقامه
مكتب شؤون المرأة في حركة أمل
في بلدة الغازية ،سألت الصدر:
«لماذا ومتى يتحول هذا االجتماع
الكبير من حولك إلى اجتماع من
أجلك؟ ماذا وراء األكمة؟ هل وقع
آس��روك في أسر فعلتهم واختفوا
وتالشى نسيجهم الواهن توجسا ً
من وهج الحقيقة؟ إلى متى يطول
ان��ت��ظ��ار محبيك وم��ري��دي��ك؟ أهو
إدم���ان على العجز عبر تعاطي
اللغز صبح مساء إل��ى أن تحين
الساعة؟» .وأضافت« :أخشى أنّ
السيناريوات التي حذرتنا منها
بدأت تتحول إلى وقائع ،ومن كان
يشكك بدأ يرى ويلمس ،فالعالم
من حولنا ينجرف نحو المزيد من
الفرز والتطرف ،واألوط��ان تنهار
ف��ي غمضة ع��ي��ن ،وق��ت��ل األط��ف��ال
والنساء يكاد ال يستحق خبرا ً في
جريدة ،ت��زداد حاجة هذا العالم
إل��ى لبنان ال��ض��رورة الحضارية
ولبنان التعدد واالنفتاح ،لبنان
النموذج الكوني لحوار األدي��ان
والثقافات».
وفي الباراغواي نظمت الحركة
اح��ت��ف��اال ً ح���اش���دا ً ف��ي حسينية
اإلم���ام ال��ص��در ،حيث نقل عضو
كتلة التحرير والتنمية النائب
أيوب حميد تحيات الرئيس بري

وق��ي��ادة ال��ح��رك��ة وع��ائ��ل��ة اإلم��ام
ال��ص��در لكل اللبنانيين ف��ي بالد
االنتشار وبخاصة في األميركتين.
وشدّد على «أهمية التمسك بنهج
االعتدال الذي كرسه اإلمام الصدر،
وخ��ص��وص��ا ً ف��ي ه���ذه المرحلة
التي يحاول فيها البعض إشاعة
مناخات التوتر الطائفي والمذهبي
وإحالل الفكر التكفيري الذي يهدف
إلى ضرب القيم السمحاء لإلسالم
الحنيف وتشويه صورته».
وق���ال ال��ن��ائ��ب ه��ان��ي قبيسي
خ�لال احتفال نظمته حركة أمل
في المصيلح« :إننا نحتفل بذكرى
اإلمام الصدر لنؤكد أنّ هذا اليوم
ه��و ان��ت��ص��ار للعلم على الجهل

شاركت المحطات التلفزيونية اللبنانية الثمانية،
ف��ي إح��ي��اء ال��ذك��رى ال��س��ادس��ة والثالثين لتغييب
اإلم��ام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب
والصحافي عباس بدر الدين ،ببث نشرة أخبار موحدة
بدأت بمقدمة النشرة ،ثم كلمة رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،فتقديم تقرير عن اإلمام الصدر ومسيرته.
وجاء في مقدمة النشرة الموحدة« :مساء الغائبين،
أولئك الذين مشوا طريق الشمس قبل ست وثالثين
سنة ،فتعاقدوا مع الحضور سنة بعد سنة إلى أن
أصبحوا وطنا ً مزدحم اإلقامة.
مساء عمامته السوداء المتربعة على قلب أبيض
معطوفا ً على قوس قزح ال يعرف مذهباً.
هذا ليس وحيا ً وال هو وهم ،وال نحن نرسم ألوانا ً
غارقة في الحلم ،بل نشبك هواءنا معا ً على طرف
عباءة غمرت المدن ،يسكنها إمام غزل اسمه عند صالة
الفجر وعلى طول قداديس العمر ،كان اسمه موسى
الصدر ،صار اآلن سيدا ً في زمن الصبر.
على ذكرى تغييبه توحدت العبارة ،ليس لمجرد
إلقاء سالم على المناسبة ،بل جئناه ننشد المثول
بيننا ،كسماحة مطران وغبطة شيخ ،كإمام كنيسة
وبطرك مسجد .أتيناه نطالبه االعتصام بنا ومعنا
وحتى ضدنا ..ينام في العاملية كما السبعينات حتى
طلوع فجر الح ّل ،يطوف في القرى باعثا ً فيها روحا ً من
جميع األديان.
كلمتك سواء ،فخذنا إليها ،نحن المخطوفين أدناه
وأعاله وفي وسطه ...نوقع على بياض تاريخك ،إننا

يازجي :الم�سيحيون متجذرون
في الأر�ض التي ولدوا فيها

يازجي خالل صالة الشكر في دير مار ضومط
يواصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس البطريرك يوحنا
العاشر يازجي جولته في وادي النصارى .وقد زار أمس جامعة الحواش
والتقى بمجلس أمنائها .وأكد ثوابت الكنيسة األنطاكية في العيش المشترك،
مشدّدا ً على «ضرورة التكاتف وبخاصة في األزمة التي تتعرض لها سورية».
ومساء أول من أمس ،أقام يوحنا العاشر صالة الشكر في دير مار ضومط
في مقعبرات .وقد تقاطر األهالي والشبيبة من قرى القالطية ،الكيمة ،المزرعة
ودوير اللين والجوانيات ومقلس ومقعبرات لتحية البطريرك واستقباله .وألقى
البطريرك يازجي كلمة تناول فيها أهمية العيش الواحد ،مؤكدا ً «على تجذر
المسيحيين في األرض التي ولدوا فيها».

و ّقع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التعميم الرقم/114و،3/
الموجه إلى رؤساء البعثات المعنية بإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على
األراضي اللبنانية والذين تتوافر فيهم شروط االقتراع في الخارج ،وذلك في
يومي :الجمعة الواقع فيه  ،2014-11-7ويوم األحد الواقع فيه -11-9
 ،2014طالبا ً منهم اتخاذ التدابير الالزمة لجهة استكمال التحضيرات للعملية
االنتخابية التي ستجرى ضمن نطاق صالحيات بعثتهم ،ال سيما تعيين هيئة
ك ّل قلم في تلك المدن ،ومراكز االقتراع من قبل السفير أو القنصل المختص
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التيار الأ�سعدي ا�ستنكر
مذهبة ق�ضية الرهائن الع�سكريين
ميقاتي وحمدي
أمل السفير المصري في لبنان أشرف محمد حمدي
أن «تحمل الفترة القادمة استقرارا ً للبنان» ،مشيرا ً إلى
أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية يشكل ضمانة الستقرار
هذا البلد».
ك�لام ح��م��دي ج��اء خ�لال زي��ارت��ه أم��س الرئيس
نجيب ميقاتي م��ودع�ا ً في مناسبة انتهاء مهماته
الديبلوماسية ،حيث قال بعد اللقاء« :جئت في زيارة

وداع للرئيس ميقاتي قبل مغادرتي لبنان كي أبلغه
تحياتي ،متمنيا ً أن تحمل الفترة القادمة استقرارا ً
أكثر للبنان ف��ي م��ا يتعلق بانتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،ألنّ االنتخاب ضمانة الستقرار هذا البلد».
وأكد« :أنّ استقرار لبنان من استقرار المنطقة» ،مشددا ً
على «أنّ مصر لن تبخل في أي جهد أو مساعدة للبنان
في الفترة المقبلة».

مواقف

وف��ي المواقف ،اعتبر الرئيس
نجيب ميقاتي «أنّ ذكرى تغييب
اإلم���ام م��وس��ى ال��ص��در ورفيقيه
تح ّل في ظرف دقيق وصعب يم ّر
ب��ه ل��ب��ن��ان ،نستذكر ف��ي��ه حكمة
اإلم��ام المغيب ونظرته الرؤيوية
في مقاربة التحديات واألخطار
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب��ل��د ،وت��ش��دي��ده
المستمر على أنّ الوحدة الوطنية
بين جميع اللبنانيين هي السبيل
الوحيد لحماية وطننا».

ن�شرة موحدة
للمحطات التلفزيونية

با�سيل يدعو �إلى ا�ستكمال
التح�ضيرات القتراع المغتربين

(داالتي ونهرا)

وانتصار الحرية على التغييب
والمقاومة على االحتالل وانتصار
لثقافة المقاومة في غزة».

وق��ال ميقاتي ف��ي ب��ي��ان« :لقد
أدرك اإلم��ام المغيب باكرا ً حجم
األخطار التي تتهدد لبنان ،وفي
مقدمها خطر العدو «اإلسرائيلي»،
فشدّد على وجوب تعزيز التالحم
بين اللبنانيين وع��دم االن��ج��رار
إلى الفتن والشرور التي يحيكها
أع���داء لبنان لوطننا ،وال ي��زال
ص��دى صوته يصدح م��ح��ذرا ً من
خطر األعداء الذي يتهددنا جميعاً،
مسيحيين وم��س��ل��م��ي��ن ،أول��ئ��ك
األع��داء ال يفرقون في غدرهم بين
مسلم ومسيحي».
وأك����د ع��ض��و األم���ان���ة ال��ع��ام��ة
لـ«منبر الوحدة الوطنية» محمد
نديم المالح «الحاجة إلى اإلمام

اعتبر األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد «أنّ تبني فريق سياسي
وحمايته مجموعات إرهابية لم يفاجئنا ألنه يؤمن غطاء سياسيا ً ومذهبيا ً
وقضائيا ً لها ،وآخرها إحالة وزير العدل أشرف ريفي إلى القضاء من حرق ما
يسمى بعلم داعش في األشرفية».
ورأى في تصريح أمس« :أنّ المواقف المشينة في مؤتمر سيدة الجبل فضحت
المؤامرة واالصطفافات من خالل المساواة بين القتلة اإلرهابيين والمقاومين،
وانفضاح أمر مخطط ضرب الجيش ومنع تسليحه» ،الفتا ً إلى «تخاذل الفريق
الذي لم تصدر عنه سوى بيانات التأييد للجيش» .وهنأ األسعد العسكريين
المفرج عنهم ،مستنكرا ً «مذهبة قضية الرهائن العسكريين ،ألنهم ال يمثلون
طائفة أو مذهبا ً بل لبنان كله».
ودعا قائد الجيش العماد قهوجي إلى «كشف ما يخطط للمؤسسة العسكرية،
والتلويح باالستقالة في حال استمر الغطاء السياسي من بعضهم لإلرهابيين
قبل استكمال مخططهم التفجيري الفتنوي».

نهدر دم التاريخ ونضرب بسيوف الطوائف ونفسد
عليك مملكة كسرنا عظامها من أول الدساتير إلى آخر
الطائف.
كان جبل عامل ملهوفا ً لمسيرة اإلياب ،لكنّ جبال
لبنان اليوم بتضاريسها وج��روده��ا ترفع صوت
العودة من الوعر إلى البحر .نخاف أن تأتي يوما ً يا
سيدنا اإلمام فال تجد وطنا ً وال بنياناً.
استعجلنا قبل أن نذوب في دخان األرض ،فكل ما
لدينا يكاد يصير تراباً ،يبتلعنا فراغ ،تحيط بدولتنا
أس�لاك من دول س��ود ،عسكرنا ترهقه الحدود ،ولن
نزيدك هموما ً فيكفيك أنك -بالنسبة إليك -مفقود.
نرفع هذه المساحة لسماحتك ،نستحضر بعضا ً
منك في محطة تحكي أول السيرة وآخ��ر عناوين
المسيرة ،مع استعادة لخطابات نحسبك وقد أطلقتها
قبيل ساعات وليس من عمر راكم السنوات.
وإذا كنا قد جئنا موحدين اليوم على اسم اإلمام
موسى الصدر ،فإنّ الزمن ينصف من كان يذكرك عند
غياب شمس كل واحد وثالثين من آب على مدى ستة
وثالثين عاماً.
وبمطلع كل كلمة يدخل الرئيس نبيه بري عباءة
اإلم���ام ويعلن انتسابه للريح ،ي��ط��رز م��ن أخضر
العين ش��اال ً للوطن ،يتيمم غيابك وإن حضر الماء،
سر معموديته أودعه كنيسة البالد .هذا العام غاب
المهرجان ،لكنّ كاهن الرعية السياسية الرئيس نبيه
بري يطل بيننا يشاركنا النداء مختزنا ً في الصدر شوقا ً
بعدد أيام غياب اإلمام الصدر».

الصدر الذي أرسى قواعد العيش
المشترك والوحدة الوطنية بين
جميع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن» .وق���ال في
بيان أم��س« :تطل علينا مناسبة
إخ��ف��ائ��ه ،ول��ب��ن��ان ي��ع��ي��ش أزم��ة
سياسية كبيرة والبالد في حالة
ف��راغ سياسي ورئاسي والوضع
اإلق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ب��ات
نحو الهاوية ،والفتنة تدق أبواب
الجميع ،ومنطقتنا على شفير
السقوط في األي��دي الظالمية ،ما
أح��وج��ن��ا ال��ي��وم إل��ى رج���ال كبار
أم��ث��ال اإلم����ام ال��ص��در وسماحة
مفتي الجمهورية اللبنانية الراحل
الشيخ حسن خالد ،ومن كان معهم
من سياسيين أوفياء للوطن».
وأك���دت لجنة عائلة وأص��دق��اء
ع��م��ي��د األس������رى ف���ي ال��س��ج��ون
«اإلس��رائ��ل��ي��ة» يحيى س��ك��اف في
المناسبة «أنّ اإلم��ام الصدر كان
في طليعة المقاومين الذين وقفوا
ون��اض��ل��وا ف���ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو
الصهيوني ،كما أس��س مدرسة
نضالية كبيرة ما زالت حتى يومنا
إل��ى جانب المقاومين اللبنانيين
والفلسطينيين في مواجهة العدو
الصهيوني ،وك��ان أحد أب��رز رموز
ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ان��ت��ص��رت على
العدو في لبنان وفلسطسن ،وترك
بصمات مضيئة في تاريخ الصراع
مع العدو».
وأض���اف���ت ال��ل��ج��ن��ة« :ن��ج��دد
اليوم تضامننا مع قضية اإلم��ام
المغيب ال���ذي نفتقده ف��ي ه��ذه
األيام العصيبة التي تمر بها أمتنا،
وه��ي بأمس الحاجة إل��ى أمثاله
من الرجال الوطنيين الكبار الذين
نبذوا وينبذون الطائفية البغيضة
التي تغذيها الصهيونية العالمية
من أجل تفتيت أمتنا».
ورأى رئيس حزب الوفاق الوطني
بالل تقي الدين« :أنّ الظروف تملي
ف��ي ذك��رى تغييب اإلم���ام موسى
الصدر استعادة كل ما قاله ونطق
به اإلمام ،واعترافا ً بوجود استعداد
لدى الجميع العتباره لكل لبنان،
كما ك��ان لكل من جاهد في سبيل
الحق ونصرة الضعيف ،وهذا يدل
على االحترام ال��ذي يكنه الجميع
له في األذه��ان وكأنه لم يغب من
مخيلة اللبنانيين ،ال سيما أنّ
الظروف اليوم لم تختلف كثيرا ً عن
ظروف األمس».

بالمبلي زار خليل:
م�ص ّرون على دعم لبنان
بحث وزير المال علي حسن خليل
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة،
مع الممثل الشخصي لألمين العام
لألمم المتحدة ديريك بالمبلي.
وقال بالمبلي بعد اللقاء« :تحدثنا
ع��ن ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ل��ب��ن��ان واألم���م
المتحدة ،وأؤك��د إص��رار األمين العام
لألمم المتحدة على دعم لبنان في هذه
الظروف الصعبة .وتكلمنا عن تنشيط
اآلليات في مجموعة الدعم الدولية
وإن��ش��اء ص��ن��دوق لإلنماء وتفعيل
المساعدة للبنان في أسرع وقت ممكن،
برغم التحديات ال��م��وج��ودة .كذلك
تط ّرقنا إلى أوضاع المنطقة السياسية
وانعكاسها على لبنان».
وعما إذا كانت األمم المتحدة قلقة
على االستقرار في لبنان ،قال« :لدينا
ه � ّم كبير بالنسبة إل��ى الوضع في
لبنان ،وهناك دع��م مستمر له عبر
ق��وات الـ»يونيفيل» والمؤسسات

خليل مستقبالً بالمبلي
التابعة لألمم التحدة» .وأض��اف:
«نشجع وحدة اللبنانيين ،فبالوحدة

والدعم نستطيع أن نتخطى جميع
التحديات».

�أبو فاعور :لتقديم التنازالت ودعم الجي�ش
بعيد ًا من الح�سابات ال�سيا�سية
رأى وزي��ر الصحة العامة وائل
أبو فاعور أنّ على الدولة أن تقوم
ببعض التنازالت وببذل تضحيات،
من أجل سحب فتيل التوتر إلنقاذ
المخطوفين ،م��ش��دّدا ً على دعم
ال��ج��ي��ش ب��ع��ي��دا ً م��ن ال��ح��س��اب��ات
السياسية.
ورأى أب��و فاعور خ�لال زيارته
دار إفتاء راشيا في خربة روح��ا،
على رأس وفد من مشايخ طائفة
الموحدين الدروز يتقدمهم قاضي
المذهب الدرزي الشيخ منير رزق،
أنّ «ه��ن��اك خ��ط��ة محكمة إلث��ارة
التوتر في هذه المنطقة من ضمن
خ��ط��ة إث����ارة ال��ت��وت��ر ف��ي لبنان،
وال��ج��واب هو بالوعي وبالوحدة
وب��ال��ل��ق��اءات وبشبكات األم���ان»،
داع��ي�ا ً األج��ه��زة األمنية إل��ى «عدم
ال��ت��س��اه��ل م��ع أي م��خ � ٍل ب��األم��ن
وبالقانون ،أيا ً كان شكله وانتماؤه
وخلفيته وموقعه ،والضمانة هي
بالعقالء ،وبالتصدي لهذه األخطار
وهذه األخطاء» .وأضاف« :أي أمر
تطلبه الدولة منا ،نقوم به تحت
سقف ال��دول��ة ،ال��ت��ي ناضلنا من
أجل قيامها ،ولن نجاري وال نساير
أحدا ً في الخروج عن منطق الدولة،
وإذا كانت هناك مناطق ضعيفة
على الحدود السورية اللبنانية،
فالجيش هو المسؤول عن أمنها»،
مشيرا ً إلى أنّ «الجيش انتشر منذ
أي��ام وول��د اطمئنانا ً لدى األهالي،
ونحن نعرف حجم األعباء الملقاة

أبو فاعور ووفد المشايخ في دار إفتاء راشيا
على عاتقه وعلى عاتق األجهزة
األمنية ،وفي الوقت نفسه الجيش
لن يتأخر وهو على أهبة االستعداد
ل��ل��ق��ي��ام ب��ح��م��اي��ة أه��ل��ن��ا ف��ي ه��ذه
المناطق وللقيام ببعض اإلجراءات
وس��� ّد بعض المنافذ والسيطرة
عليها ،وهذا مصدر اطمئنان».
وق�����ال أب����و ف���اع���ور« :ع��ن��دم��ا
تستقر األوض���اع ونسلك م��س��ارا ً
س��ل��ي��م �ا ً دس���ت���وري���ا ً وس��ي��اس��ي �ا ً
وأمنياً ،نستطيع تجنب الخالفات
والصراعات .فنحن خلف الجيش،
وض���رورة إب��ع��اد الجيش ع��ن كل
التجاذبات ،فعنوان األزمة عرسال،
والعسكريين المخطوفين» ،منوها ً
ب��ـ«ال��ج��ه��د ال����ذي ي��ب��ذل��ه رئ��ي��س

الحكومة على مدار الساعة بسرية
وجدية لإلفراج عن المخطوفين».
ورأى أن���ه «رب��م��ا ي��ك��ون على
الدولة أن تقوم ببعض التنازالت
وب��ب��ذل ت��ض��ح��ي��ات ،وي��ج��ب ب��ذل
ال��ت��ض��ح��ي��ات وب��ع��ض ال��ت��ن��ازالت
الممكنة ألجل سحب فتيل التوتر
إلنقاذ المخطوفين .ونحن خلف
الجيش ال��ذي يقوم بمهمة جليلة
ووطنية ،ويجب دعمه بعيدا ً من
الحسابات السياسية ،فالوقت
ليس للتلهي بحرق علم أو راي��ة
من هنا وهناك ،وبر ّد فعل من هنا
ور ّد فعل م��ن ه��ن��اك ،فهذه لحظة
الحقيقة الوطنية ويجب أن نكون
موحدين».

