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افرام الثاني من عين التينة� :سنطلب
من الأميركيين حماية الوجود الم�سيحي

طالبوا قهوجي باعتقال جميع الوزراء ومبادلتهم ب�أبنائهم

�أهالي الع�سكريين :احذروا غ�ضبنا

اعتصام أهالي العسكريين المخطوفين أمام السراي الحكومية
ل��م يكد يمضي ي��وم واح��د على
تشييع شهيد الجيش اللبناني
علي السيد ،حتى قامت مجموعة
مسلحة م��ن إره��اب��ي��ي «داع���ش»
ب��إع��دام المواطن كايد غ��دادة من
بلدة عرسال ،والذي كان قد خطف
من البلدة منذ أقل من أسبوع ،في
وق��ت ما زال��ت قضية العسكريين
المخطوفين والمفاوضات المتعلقة
بتحريرهم مدار بحث في الحكومة
وانتظار موجع لألهالي الذين ما
زال��ت صور الجندي علي مذبوحا ً
ع��ل��ى أي����دي اإلره��اب��ي��ي��ن ت��ق� ّ
�ض
مضاجعهم ،وتزيد من قلقهم على
مصير أبنائهم العسكريين.
وب��ال��ت��زام��ن م��ع انعقاد جلسة
م��ج��ل��س ال��������وزراء ،ن��ف��ذ أه��ال��ي
العسكريين المخطوفين اعتصاما ً
ص���ب���اح أم�����س ،أم�����ام ال���س���راي
الحكومية ،مطالبين بح ّل قضية
أبنائهم المخطوفين .واف��ت��رش
األه���ال���ي األرض راف��ع��ي��ن ص��ور
أحبائهم والف��ت��ات تح ّمل الدولة
م��س��ؤول��ي��ة م��ا ح��ص��ل وسيحصل
ألبنائهم ،داعين الحكومة إلى أخذ
القرار الجريء والشجاع لإلفراج
عنهم وإال «فسيتوجه البقاع إلى
فتنة ال يستطيع أحد أن يتح ّملها».
وإذ أعلن األهالي أنهم لن يغادروا
قبل معرفة ما ستقرره الحكومة
ف��ي قضية العسكريين ،ج���دّدوا
مطالبتهم إي��اه��ا ال��ق��ب��ول بمبدأ
«ال��م��ق��اي��ض��ة» ،وت��ف��وي��ض «هيئة
علماء المسلمين» والشيخ مصطفى
ال��ح��ج��ي��ري ال��م��س��اع��دة ف���ي حل
القضية .كما حملوا رئيس بلدية
عرسال وأهالي البلدة مسؤولية ما
حصل.

دعوة إلى اعتقال الوزراء

وبعد أن انتظر األهالي طويالً ،من
دون أن يتبلغوا ق��رار الحكومة في
ملف أبنائهم ،وجه األهالي نداء إلى
قائد الجيش العماد جان قهوجي،
دعوه فيه إلى اعتقال جميع الوزراء
ومبادلتهم بالجنود المحتجزين عند
المسلحين.

الحاج حسن

وفي سياق متصل ،علقت عائلة
ال��ج��ن��دي ال��م��خ��ط��وف ع��ل��ي ال��ح��اج
حسن ف��ي ب��ي��ان ،على «م��ا تناقله
بعض وسائل اإلع�لام من تصريح
نسب إلى العائلة ،وحمل مفردات ال
تتوافق وقناعتها وموقفها من قضية
ابنها ،فأوضحت أنها مع «ما تتخذه
لجنة أهالي الجنود المخطوفين من
ق��رارات ومواقف تساهم في إطالق
س��راح الجنود وإعادتهم سالمين
إلى ذويهم ووطنهم ،واستخدام كل
السبل لحماية حياتهم».
وإذ ج����ددت «م��ط��ال��ب��ة ال��دول��ة
اللبنانية بالقبول بمبدأ التفاوض
م��ع الخاطفين» ،دان��ت «السكوت
عن وجع وأس��ر الجنود والالمباالة
بمشاعر األهالي المفجوعين والتخلي
عن معرفة مصيرهم».
ولفتت إلى أنها «غير مسؤولة عن
أي تصريح أو كالم يصدر خارج إطار
العائلة ،وال تتبنى في هذه القضية
الوطنية س��وى م��ا ي��ص��در حصرا ً
عن وال��د الجندي المخطوف السيد
يوسف الحاج حسن أو عن شقيقه
الشيخ محمد الحاج حسن ،حرصا ً
على دقة المتابعة ،ومنعا ً للتشويش
والوقوع في مواقف غير مسؤولة».

ب ّري متوسطا ً افرام الثاني ووفد مطرانية السريان

(ت ّموز)

قطع طريق في البداوي

وف����ي ال����ب����داوي ق��ط��ع أه��ال��ي
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ،ب��م��ش��ارك��ة أه��ال��ي
الشهيد علي السيد ،الطريق الدولية
ال���ذي ي��رب��ط ط��راب��ل��س بعكار في
منطقة البداوي قرب مصفاة طربلس
لبعض ال��وق��ت ،ون��ف��ذوا اعتصاما ً
ح��اش��دا ً ط��ال��ب��وا خ�لال��ه بتسريع
المفاوضات مع المسلحين وإطالق
أبنائهم في أسرع وقت ممكن .ورفع
المعتصمون صور الجنود األسرى
ورددوا شعارات تنادي بإسقاط
الحكومة.
وت��ح��دث ب��اس��م المعتصمين
الشيخ عمر حيدر مناشدا ً الدولة
اللبنانية «اإلسراع في إجراء حوار
جدي من أجل اإلف��راج عن الجنود
المخطوفين» .وق���ال« :نريدهم
أحياء ال امواتا ً ألنّ ه��ؤالء الجنود
ذهبوا للدفاع عن الوطن وليسوا
تجار حشيشة فهم لكل الوطن».
وأعلن حيدر أنّ االعتصام المقبل
«سيكون أمام القصر الحكومي في
حال لم يتم العمل بشكل جدي من
أج��ل تحرير جنود ال��وط��ن» .كما
أطلقت أمهات الجنود المخطوفين
ص��رخ��ة ط��ال��ب��ن ف��ي��ه��ا ب��اإلس��راع
ف��ي ع���ودة أبنائهن سالمين إلى
أحضانهن.

الفتا ً إلى «أنّ المفاوضات مستمرة
إلطالق سراح العسكريين».
وفي هذا السياق ذكرت قناة الـ
« »LBCمعلومات عن «أنّ جبهة
ال��ن��ص��رة أبلغت وس��ط��اء أن��ه��ا لن
ت��ف��رج ع��ن عسكريين ج��دد إال في
إط��ار عملية ت��ب��ادل» ،مشيرة إلى
«أنّ الوسطاء تبلغوا من أبو مالك
أنه يطالب بـ  15موقوفا ً إسالميا ً
في مقابل كل عسكري مخطوف ولن
يتقدم بالئحة أسماء قبل موافقة
الحكومة على مبدأ التبادل».
ولفتت القناة إلى «أنّ الوسطاء
حاولوا ليل أول من أمس ،اإلفراج
عن عسكري من آل مشيك يعاني
م��ن وض��ع صحي إال أنّ النصرة
رفضت وأبلغتهم أنها أمنت له كل
ما يلزم».

وعلى خط المفاوضات لإلفراج
ع��ن ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ،أش���ار الشيخ
مصطفى الحجيري ف��ي تصريح
إل��ى «أنّ هناك بعض األخ��ذ وال��ر ّد
بين وسطاء النصرة والحكومة»،

بينما ي��س��ود ال��ح��ذر وال��ت��رق��ب
مناطق الشمال وسط معلومات عن
وجود مسلّحين في جرود الضنية
ينتمون إل��ى تنظيمات إرهابية
يخططون الستهداف المسيحيين
ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،ن��ف��ى ع��ض��و كتلة

معادلة «النصرة»
للتبادل

قطع الطريق أمام مصفاة طرابلس

القلق يتزايد شماال ً

«المستقبل» النائب خالد زهرمان
هذه المعلومات مطمئنا ً «أن ال شيء
يُنذر بوجود خطر في عكار».
وأشار في تصريح لـ «المركزية»
إل��ى «وج���ود تحريض ض�� ّد عكار
وال��ض��ن��ي��ة» ،معتبرا ً «أنّ الهدف
من ذل��ك هو تخويف المسيحيين
ودفعهم إلى األمن الذاتي» ،مطمئنا ً
إياهم «أنّ ما يُصيبهم يُصيبنا».
وإذ لفت إلى «وجود طرف معيّن
ّ
يبث الشائعات ويزرع التفرقة بين
أهل عكار» ،نفى ما يتردد عن وجود
نيّة الستهداف النازحين السوريين
في عكار انتقاما ً الستشهاد الرقيب
علي السيد» ،وقال« :إننا نحتضن
ال��ن��ازح��ي��ن إذا ب��ق��وا ضمن ح��دود
اللياقة واحترام القانون».

ظهور مسلح بقاعا ً

وبعد تردد معلومات عن ظهور
مسلح في بلدة الصويري في البقاع
األوسط أمس ،أشارت مصادر إلى
أنّ الجيش اللبناني نفذ انتشارا ً
أمنيا ً في المنطقة ،وض��رب طوقا ً
حول ثانوية البلدة كما نفذ بعض
المداهمات فيها.

الراعي :ليت جميع المر�شحين للرئا�سة «الم�ستقبل» :الخروج من الأزمة
ينطلق من انتخاب الرئي�س
ين�سحبون �أمام م�صلحة الوطن
أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي أنّ «على النواب أن يتحملوا المسؤولية
وينتخبوا رئيسا ً للجمهورية لنتمكن من البدء
باإلصالحات الالزمة مدركين تطلعات العالم
العربي إلينا» ،وقال« :ليت جميع المرشحين
يتبعون كالم اإلنجيل فينسحبوا أمام مصلحة
الوطن عوضا ً عن المصلحة الشخصية».
وت��س��اءل ال��راع��ي خ�لال ق���داس لمناسبة
تدشين قاعة القديس رومانوس في كنيسة بلدة
حدشيت  -قضاء بشري بحضورالنائبة ستريدا
جعجع ممثلة رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع ،عن «الخالفات واالنقسامات
بين اللبنانيين ،ولماذا لم نتوصل إلى انتخاب
رئ��ي��س جمهورية ب��ع��د» ،م��ؤك��دا ً أنّ «علينا
التواضع لكي ننتج الخير ونبتعد من األزمات
والمشاكل ونبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية».
وق��ال« :ليت جميع المرشحين يتبعون كالم
اإلنجيل فينسحبوا أمام مصلحة الوطن عوضا ً
عن المصلحة الشخصية».
وتطرق إل��ى الوضع في المنطقة ،فاعتبر
أنّ «الشرق األوسط عاد مع «داعش» ومع كل
هذه الحركات التكفيرية إلى العصر الحجري.
وهناك دول في الشرق وفي الغرب تدعم هذه
الحركات سياسيا ً ومالياً» ،ودعا« :القيمين على
الدول أن يروا الله ويعملوا على دعم المواطنين
ألي طائفة انتموا ليبقوا في أرضهم ويعيشوا
بسالم» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذه الدول التي تدعم
ه��ذه المجموعات التكفيرية ال يهمها اقتالع
المسيحيين من أرضهم كما حصل في الموصل
في العراق».
وأك��د ال��راع��ي« :أنّ ال��ش��رق ف��ي حاجة إلى
المسيحيين ألنّ لغتهم ه��ي ل��غ��ة ال��س�لام
والمحبة» ،ودعا إلى «عدم الهروب والتشبت
ب��األرض اليوم أكثر من أي وق��ت مضى وإلى

الراعي مترئسا ً القداس في قنوبين

االنتباه إل��ى بعضنا البعض والتكاتف بين
المسلمين والمسيحيين للحفاظ على التوازن
وعلى الوطن».
وبعد إزاح��ة الستار عن اللوحة التذكارية
للقاعة ،ألقت جعجع كلمة رحبت فيها بالراعي
وتوجهت إليه بالقول« :الحكيم (جعجع)
فهمك سريعا ً وخصوصا ً عندما وضع باألمس
ترشيحه ف��ي مصلحة لبنان أوال ً ومصلحة
الموقع المسيحي األول في ال��دول��ة» .وع ّقب
ال��راع��ي ق��ائ�لاً« :ع��ل��ى ال��ن��واب أن يتحملوا
المسؤولية وينتخبوا رئيسا ً للجمهورية لنتمكن
من البدء باإلصالحات الالزمة ،مدركين تطلعات
العالم العربي إلينا ،ألنه الطبيب لخالصهم وألنّ
مسؤولية مسيحيي الشرق ملقاة على أعناق
المسيحيين في لبنان».
وبعد الظهر ،ترأس الراعي الذبيحة اإللهية
بمناسبة اختتام السنوية الـ 11لحديقة البطاركة
في قنوبين بحضور الرئيس ميشال سليمان.
وكان البطريرك الراعي عرض في الديمان مع
النائب هنري حلو موضوع «التعطيل المؤسف
النتخابات رئاسة الجمهورية وما ينتج منه من
انعكاسات سلبية على كل األصعدة».
ثم استقبل الوزير السابق خليل الهراوي
الذي ناقش معه شؤونا ً وطنية وإقليمية و«ما
يجري من أحداث خطيرة في المنطقة» .والتقى
أيضاً ،النائب روبير غانم الذي غادر الصرح
البطريركي من دون اإلدالء بأي تصريح.
وم��ن زوار الديمان سفيرة هولندا هيستر
سامسن.
من جهة أخرى ،أعلن المطران سمير مظلوم
ان الراعي سلّم البابا فرانسيس في الفاتيكان
أثناء زيارته األخيرة إلى روما تقريرا ً مفصالً
عن هموم مسيحيي الشرق عموما ً والموصل
خصوصا ً ومعاناة األقليات في المنطقة.

ش�دّدت كتلة المستقبل النيابية على «أنّ
معالجة ملف العسكريين المخطوفين ضرورة
وطنية» ،مؤكدة «ع��دم وج��ود بيئة حاضنة
لداعش في لبنان» .ولفتت إل��ى «أنّ مفتاح
الخروج من األزمة ينطلق من انتخاب رئيس
للجمهورية».

حوري

وفي هذا السياق ،رأى النائب عمار حوري
«أنّ معالجة ملف العسكريين المخطوفين
ضرورة وطنية» ،مطالبا ً الحكومة بـ «اعتماد
أي أسلوب لإلفراج عنهم شرط أن يكون تحت
سقف السيادة الوطنية والقوانين».
وبينما لفت ح��وري ف��ي تصريح إل��ى أنّ
مبادرة  14آذار الرئاسية تدعو إلى الحوار،
ن��ف��ى« :ال��ت��وص��ل إل���ى م��رح��ل��ة ط���رح hسم
للرئاسة» ،وقال« :يجب في المرحلة األولى
التوافق على الفكرة ،قبل االنصراف إلى البحث
في األسماء».

حبيب

وطالب عضو كتلة المستقبل النائب خضر
حبيب بإيجاد «ح ّل لملف النازحين السوريين
ال��ي��وم قبل ال��غ��د ،ال سيما ف��ي ظ��ل االحتقان
الحاصل في أكثر من منطقة على خلفية قتل
الشهيد علي السيد وملف األسرى والمعركة
ال��ت��ي حصلت ف��ي ع���رس���ال» ،م��ح��ذرا ً «م��ن

السقوط في ّ
فخ من هذا القبيل الذي ال يخدم إال
أعداء لبنان» .وأكد« :عدم وجود بيئة حاضنة
لـ«داعش» في لبنان ،ألنه بلد متنوع الطوائف
والمذاهب ،ووض��ع لبنان يختلف عن وضع
العراق وسورية» ،مشدّدا ً على «أنّ المطلوب
اليوم هو انتخاب رئيس قبل الغد ورفع شعار
المصلحة الوطنية واالل��ت��زام بإعالن بعبدا
واالبتعاد عن اإلمالءات الخارجية والمعارك
العابرة للحدود».

الخير

واس��ت��ن��ك��ر ال��ن��ائ��ب ك��اظ��م ال��خ��ي��ر «كتابة
شعارات تثير النعرات المذهبية في المنية،
التي عصت على أي فتنة مذهبية حتى في
أش�� ّد أي��ام ال��ح��رب اللبنانية» ،م��ؤك��داً« :أنّ
المنية ستبقى صمام األمان للعيش المشترك
والتواصل الوطني ،وسيستمر أهلها رواد
الحرية والسيادة واإلستقالل وجسر الوصل
وحماة ثقافة الحياة ال الموت» .ورأى« :أنّ
مفتاح ال��خ��روج م��ن األزم���ة المستفحلة في
لبنان ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية»،
مشيرا ً إلى «أنّ قوى  14آذار تبذل ك ّل المساعي
لتحقيق هذه الغاية اإلنقاذية ،وهي أطلقت
مبادرة واع��دة من هذا القبيل» .ودع��ا الخير
«األط���راف األخ���رى إل��ى م�لاق��اة  14آذار في
منتصف الطريق إلنقاذ لبنان مما يتخبط
فيه».

أمل بطريرك السريان األرثوذكس مار اغناطيوس افرام
الثاني «بأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما
يمكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة».
وأكد أنّ الحماية التي يطالب بها المسيحيون «هي حماية
معنوية وستكون لها تأثيرات أيضا ً على المسيحيين
في العراق المحتاجين إلى حماية أكثر من معنوية لكي
يعيشوا في أرض اآلباء واألجداد».
وأشار افرام الثاني بعد زيارته رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة على رأس وفد مطارنة الكنيسة
السريانية في لبنان ،إلى أنّ الريارة هي «لشكره أوال ً على
إرسال ممثل له لمراسم التنصيب ،وأيضا ً لنطلع على آخر
التطورات التي تمر بها المنطقة وخصوصا ً لبنان» .وقال:
«سررنا جدا ً للمبادرة التي أخذها بالوثيقة التي وقعت من
أعضاء من المجلس النيابي ومن المراجع والشخصيات
اإلسالمية ،وهي وثيقة خاصة باستنكار ما يتعرض له
المسيحيون في المنطقة على يد المنظمات اإلرهابية.
وتمنينا على أن يعمم هذه الوثيقة على برلمانات أخرى
عربية ودولية ،لتقوم أيضا ً بمساندتها ألنها تظهر ما كنا
نطالب به منذ زمن بأن تصدر أصوات عالية من مرجعيات
إسالمية تستنكر ما حدث وتدافع عن الوجود المسيحي
في هذه المنطقة الذي هو ضمانه للعيش المشترك ولهذه
الفسيفساء الجميلة التي تعتبر مثاال ً لكل المرجعيات».
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(حسن ابراهيم)
وأضاف« :كما صلينا ودعونا إلى أن يتم انتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع ما يمكن في هذه الظروف الصعبة
التي تمر بها المنطقة .وقدمنا أيضا ً شكرنا وتحياتنا
للجيش اللبناني الذي قدم الشهداء في منطقة عرسال
وطلبنا من الله أن تمر هذه األزمة ويعود المخطوفون إلى
عائالتهم في أسرع وقت».
وسئل افرام الثاني عما إذا كان سيقوم بتحرك خارج
لبنان للمطالبة بالحفاظ على المسيحيين في المنطقة،
فأجاب« :سنقوم بعد أيام بزيارة إلى واشنطن لحضور
اجتماع خاص بالمسيحيين في الشرق األوسط ،وهناك
أيضا ً سنسمع صوتنا إلى المسؤولين األميركيين ونطلب
منهم حماية الوجود المسيحي بكل مظاهرة ،حماية نقصد
بها أن يستطيع المسيحي العيش في أرضه وذلك بتشجيع
وقبول الواحد لآلخر ،وقيم التسامح ،والعيش المشترك»،
مضيفاً« :الحماية التي نطالب بها هي حماية معنوية
وستكون لها تأثيرات أيضا ً على المسيحيين في العراق
المحتاجين إلى حماية أكثر من معنوية لكي يعيشوا في
أرض اآلباء واألجداد».
واختتم« :يجب على العراق وكردستان وبعض الدول
الغربية ان تضغط من أجل أن يستطيع هؤالء المسيحيون
أن يستمروا في أرض اآلباء واألجداد التي يعيشون فيها
منذ آالف السنين».

بري تقدّ م بتر�شيحه و�سافر

«التحرير والتنمية» :كيف يم ّر التمديد
والمجل�س النيابي ّ
معطل؟
استمر تقديم طلبات الترشيح
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة المقبلة
وأب��رز الذين قدموا طلباتهم أمس
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي نبيه
بري ،الذي غادر بعدها لبنان في
«زيارة خاصة» حسبما أفاد مكتبه
اإلع�لام��ي ،فيما أعلن عضو كتلة
التحرير والتنمية النائب ميشال
موسى أنّ نواب الكتلة سيقدّمون
ترشيحاتهم في األيام المقبلة.
وردا ً على س��ؤال لـ«المركزية»
عن النتائج التي حق ّقها تح ّرك بري
والنائب وليد جنبالط إل��ى حين
وجهت
توقفه بعد االنتقادات التي ّ
إلى الرجلين ،أوضح موسى «أنّ هذا
التح ّرك جزء من المساعي الجارية
بين ك ّل الفرقاء من أجل الوصول إلى
انتخابات رئاسية بعد أن تخطينا
ال���وق���ت ال��م��ف��ت��رض ،وال��م��ط��ل��وب
ال��ي��وم وب��إل��ح��اح ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية وأن تكون انتخابات
نيابية في الموعد المحدّد» .وشدّد
على «ضرورة استمرار هذا التح ّرك
بطرق مختلقة من قبل كل الفرقاء

ال��س��ي��اس��ي��ي��ن ف���ي ظ��� ّل ال��ظ��روف
الصعبة التي يم ّر بها لبنان على
الصعد كافة من سياسية وأمنية
واقتصادية واجتماعية ،وبالتالي،
ال ب��� ّد م��ن أن ت��ك��ون ه��ن��اك حركة
تعيد إنتاج المؤسسات انطالقا ً من
رئ��اس��ة الجمهورية وتفعيل عمل
مجلس النواب أيضا ً من أجل إقرار
المشاريع والقوانين».
ولفت موسى إلى «أنّ هذا التح ّرك
مستمر بين مختلف األطراف وليس
محصورا ً بالرئيس ب��ري والنائب
ج��ن��ب�لاط ،وم���ن واج����ب الجميع
التح ّرك في ه��ذا االت��ج��اه» .وق��ال:
«المطلوب اليوم أن تكون المبادرات
على قاعدة الممكن والواقعية وأن
يجمع الفرقاء كافة حول المواضيع
ال��م��ط��روح��ة س����واء االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية أو قانون االنتخاب ،واألهم
من ذلك هو اجتماع مجلس النواب
ألن��ه ال��م��ك��ان المناسب النتخاب
الرئيس وإن��ت��اج ق��ان��ون انتخاب
جديد ،وأيضا ً ال��ت��داول في األم��ور
االجتماعية واالقتصادية ومصالح

ال��م��واط��ن��ي��ن» ،م��ؤك��داً« :ض���رورة
اجتماع مجلس النواب لالتفاق على
صيغة جامعة من أجل إق��رار هذه
المواضيع».
وت��س��اءل عضو الكتلة النائب
ياسين ج��اب��ر ،م��ن جهته« :كيف
ي��م��ك��ن ت��م��ري��ر م���ش���روع ال��ت��م��دي��د
الذي تقدّم به النائب نقوال فتوش
والمجلس م��ع� ّ
�ط��ل؟» ،مشيرا ً إلى
«اق��ت��راح��ات أه��م تسبق ض��رورة
إق��رار التمديد للمجلس النيابي».
وقال في حديث إذاعي« :إنّ الجميع
م��درك أهمية استمرارية الحكومة
وعدم تعطيل عملها في ظ ّل الفراع
الرئاسي» ،مشدّدا ً على «ضرورة أن
يكون المجلس النيابي منعقدا ً للبت
في األمور الضرورية».
وأش����ار ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي خ��ري��س،
ب��دوره ،إلى «عدم قبول حركة أمل
بالتمديد للمجلس النيابي» ،داعيا ً
إل��ى «التعجيل بانتخاب رئيس
الجمهورية اللبنانية والتنبه من
األخطار التي تهدّد الوطن ال سيما
الدولة الداعشية».

زا�سيبكين التقى وفد المرابطون
وحمدان ين ّوه بحر�ص رو�سيا على اال�ستقرار

الخازن زار �سليمان :ال�شغور
�ألحق �ضرر ًا بالغ ًا في انتظام الدولة
عرض الرئيس ميشال سليمان مع رئيس
المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر السابق
وديع الخازن موضوع االستحقاق الرئاسي
واألوض����اع الداخلية المضطربة سياسيا ً
وأمنيا ً ومعيشيا ً فضالً عن التطورات اإلقليمية
الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وبحسب بيان صدر بعد اللقاء ،قال الخازن:
«تشاورنا في التطورات وما آلت إليه االنتخابات
الرئاسية من تأجيل متك ّرر ،فاعتبر أنّ القيادات
ترتكب خطأ جسيما ً بالته ّرب من هذا االستحقاق
يجسد وحدة الدولة والوطن
الداهم األهم ،ألنه
ّ
والمواطن» ،معتبراً« :أنّ أخطر ما يحدث اليوم
ه��و إق��ح��ام ه��ذا االستحقاق ف��ي التجاذبات
الداخلية على خلفية إقليمية» .وأض���اف:
«كان الرأي م ّتفقا ً على أنّ تداعيات عدم إجراء
االنتخابات الرئاسية قد ألحقت ضررا ً بالغا ً في
شؤون انتظام الدولة ،وفي تعاطيها الخارجي
م��ع األح���داث ال��دائ��رة ف��ي المنطقة لمواجهة
انعكاساتها على الصعيد الداخلي».

وتابع الخازن« :أ ّكدنا أنّ التحالف القائم
دوليا ً وإقليميا ً لمحاربة الجماعات اإلرهابية
ف��ي س��وري��ة ،وال��ع��راق وعلى أط���راف ح��دود
ّ
مؤشر جدّي
لبنان الشرقية مع سورية ،هو
لدحر هذا النوع من ش ّذاذ اآلفاق الذين ال دين
لهم وال يقين ،وكل ما يدّعونه من معتقد هو
نسخة متخلّفة عن الجماعات التي انحرفت
�وج��ه��ه ال��م��ن��ادي
ب��ال��دي��ن اإلس�ل�ام���ي ع��ن ت� ّ
بالتسامح والرحمة واالنفتاح على الديانات
األخرى ،الستهدافها بأبشع وأشنع األوصاف
والتص ّرفات».
وبحسب البيان ،شدّد سليمان «على أخطار
هذه الحركات الخارجة عن أي قانون وعرف
على محيطها ،والتي اضط ّرته أن يلجأ إلى
تحريك مسألة تسليح الجيش مع المملكة
العربية السعودية بأكبر دع ٍم عرفه لبنان،
وقطع الطريق بذلك على أي استغالل ونفاذ
إل��ى التناقضات الطائفية والمذهبية في
لبنان».

زاسيبكين وحمدان خالل اللقاء
استقبل السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين
في مق ّر السفارة أمس ،وفد حركة الناصريين المستقلين
– المرابطون ،برئاسة أمين الهيئة القيادية للحركة
العميد مصطفى حمدان.
وأك��د ح��م��دان بعد اللقاء على أهمية «دور روسيا
االتحادية العالمي في هذه الفترة التاريخية التي يشهد
خاللها العالم الكثير من التوترات واألزم��ات الدامية
بسبب ال عقالنية سياسة اإلدارة األميركية وسعيها
الدائم إلى الهيمنة األحادية في إدارة األزم��ات ،والتي
أثبتت األي��ام الماضية قبل أن تأخذ روسيا والصين
ودول البريكس دورها المتوازن على الصعيد العالمي،
فشالً ذريعا ً لألميركيين كلف اإلنسانية جمعاء الكثير
الكثير من الضحايا والفوضى ونشوء التيارات الدينية
المتطرفة».

وش �دّد على أهمية «دور الرئيس بوتين في سعيه
إل��ى منع تفاقم األم��ور في أوكرانيا وتنفيذ المبادرات
السلمية من أجل صيانة السالم العالمي وإحقاق الحق
والشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول ذات السيادة واالستقالل من قبل اإلدارة األميركية
تفتيتا ً وتخريبا ً والدفع إلى انهيار العقد االجتماعي بين
المواطنين ونشر الفوضى».
وشكر حمدان السفير زاسبيكين لـ«حرصه الدائم
على وحدة وأمن واستقرار أهلنا اللبنانيين ،وسعيه إلى
الدعوة إلى الحوار بين جميع األطياف السياسية في
لبنان» ،مشيرا ً إلى أنه «لمس تأكيد السفير على وجوب
تجميع عناصر القوة لكل الشعب اللبناني من أجل
مكافحة اإلرهاب ،وأنّ روسيا االتحادية هي على استعداد
دائم لدعم لبنان داخليا ً وفي المحافل الدولية».

