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�شريط جديد لـ«الن�صرة» ّ
يحذر ال�س ّنة من القتال في �صفوف الجي�ش
وخلية الأزمة ت�ؤكد �أن ال مقاي�ضة وال تفاو�ض مع الإرهابيين
ل��م يخرج اجتماع خلية األزم��ة
المكلفة متابعة ملف العسكريين
المفقودين بأي جديد حول الملف،
س��وى المزيد م��ن التأكيد على أنّ
ال��ح��ك��وم��ة «ت��ع��م��ل وف���ق م��ب��دأي ال
للمقايضة ،وحصر ال��ت��ف��اوض في
قضية العسكريين المخطوفين مع
دول».
وفي وقت تحدثت معلومات عن
وفد قطري دخل على خط المفاوضات
ّ
ملف العسكريين ،بثت «جبهة
في
النصرة» شريطا ً مصورا ً ظهر فيه
تسعة عسكريين أسرى لديها يعلنون
رفضهم دفع ثمن تدخل حزب الله في
س��وري��ة .وتوجهت «النصرة» إلى
طوائف لبنان بالقول« :إنّ سكوتكم
يحسب عليكم
عن جرائم حزب الله قد
َ
فتدفعون أنتم الثمن» ،محذرة الس ّنة
«من مغبة القتال في صفوف الجيش
ضدها».
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية أمس ،اجتماعا ً
لخلية األزم��ة المكلفة متابعة ملف
العسكريين ال��م��ف��ق��ودي��ن ،حضره
نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع
س��م��ي��ر م��ق��ب��ل ،ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
جبران باسيل ،ووزير الداخلية نهاد
المشنوق ،ووزير العدل أشرف ريفي.
وتغيب وزير المال علي حسن خليل
عن االجتماع بداعي السفر.
وتال مقبل مقررات االجتماع ،فأشار
إل��ى أنّ «ال��رئ��ي��س س�لام أع���رب في
بداية االجتماع عن ارتياحه لإلجماع
السياسي ال��ذي تجلى ف��ي جلسة
مجلس الوزراء األخيرة حول المبادئ
األساسية التي يجب أن تعتمد في
مقاربة هذا الملف .وقال« :إنّ أهمية
هذا الموضوع وحساسيته تح ّتمان
تالقي جميع المكونات الوطنية حول
موقف واض��ح ،بما ال يسمح بظهور
أي تصدع داخلي قد يثير البلبلة أو
الفتنة الداخلية التي هي الهدف األول
واألخير للخاطفين».
وأكد سالم أنّ «قضية المفقودين
تمس اللبنانيين بكل فئاتهم
التي
ّ
وانتماءاتهم ،هي الشغل الشاغل
للحكومة ،وي��ت��م ال��ت��ع��اط��ي معها
باعتبارها قضية وطنية ال تتقدم
عليها في الوقت الحاضر أية أولوية
أخرى».
وأعرب المجتمعون عن «تعاطفهم
مع أهالي العسكريين المفقودين»،
وأك���دوا «وج���وب التعامل م��ع هذه
المشكلة المأسوية بكثير من الصبر
وال��ح��ك��م��ة ،وب��ع��ي��دا ً م��ن التشنج
واإلثارة».
وت��داول ال��وزراء «آخر المعطيات
المتعلقة بالملف ،واطلعوا على ما
وصلت إليه المساعي المبذولة في
أكثر من اتجاه ،واتخذت القرارات
المناسبة».
وفي تصريح له بعد االجتماع ،أكد
وزير العدل أشرف ريفي ،أنّ اللجنة
تقوم بكل ما يمكن أن تفعله لتحرير
العسكريين ،مشيرا ً إل��ى أننا «قد

ألنهم يراوغون في مقابلة الجهات
المختصة بالتفاوض من قبل الدولة
اإلسالمية» .واتهم البيان« :الوفد
ال��ق��ط��ري ب��أن��ه ال��م��س��ؤول المباشر
عن عرقلة المفاوضات وع��ن دماء
العسكريين».
وأك��د الشيخ مصطفى الحجيري
من جهته« :أنّ هناك أطرافا ً سياسية
ال تريد ال��ح � ّل» ،مطالبا ً الحكومة
ب��ـ«ات��خ��اذ ال��ق��رار ال��ج��ريء إلن��ق��اذ
العسكريين المخطوفين».
وس��أل ف��ي مداخلة تلفزيونية:
«ل��م��اذا ال ت��أخ��ذ ال��دول��ة اللبنانية
ال��ق��رار؟ ول��م��اذا تنتظر القطري كي
يفاوض عنها؟».
وإذ ج�دّد تأكيده «أال تواصل مع
الدولة اإلسالمية» ،شدّد على «أنّ ك ّل
العسكريين بخير».

لحام يثني على دور «القومي» في تعزيز
�إرادة ال�صمود لمواجهة التطرف والإرهاب

أهالي العسكريين

سالم مترئسا ً اجتماع خلية األزمة في السراي

(داالتي ونهرا)

حال من الغ�ضب ت�سيطر على �أهالي عر�سال تجاه ما
ّ
حل بالبلدة وبابنها كايد غدادة وقد نا�شدوا الجي�ش
حمايتهم وال�سيطرة على �أي حركة خارجة عن القانون
نلتقي أهاليهم قريباً» .وك��ان ريفي
قد أشار قبل االجتماع إلى أنّ األمور
في قضية العسكريين المخطوفين
«سائرة باتجاه إيجابي» ،موضحا ً
أنّ رئيس الحكومة تمام سالم «هو
م��ن يتواصل ف��ي شكل مباشر مع
الوسيط» .وأك��د أنّ المهم «ه��و أن
يتم اإلفراج عن المخطوفين في شكل
سريع».
وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أن ال معلومات لديه حول
الدور القطري الذي يتم الحديث عنه،
الفتا ً إلى أنه «في حال كان هناك دور
قطري فهو سيكون خيرا ً للبنان».
وكان وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،قال قبل دخوله إلى
االجتماع ،أنّ اللجنة «تعمل وفق
مبدأي ال للمقايضة ،وحصر التفاوض
في قضية العسكريين المخطوفين
مع دول».

شريط مص ّور لـ«النصرة»

وفي جديد تسريبات الجماعات
ال��م��س��ل��ح��ة ح����ول ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين ،بثت جبهة «النصرة»
شريط فيديو جديدا ً تحت عنوان «من
سيدفع الثمن؟» مدته سبع وعشرون
دقيقة ،يتضمن أربع رسائل إضاف ًة
إلى رسالة صوتية قديمة ألسامة بن
الدن.
وتوجهت «النصرة» في الفيديو
ب��ن��داء إل��ى أه��ل السنة ف��ي لبنان،
دعتهم فيه إل��ى نصرة من س ّمتهم

«أهلهم في سورية» ،وقالت« :كونوا
عونا ً لهم وأدرك���وا أنفسكم قبل أن
تدفعوا أن��ت��م الثمن بتورطكم في
ّ
صف الجيش اللبناني ض ّد
حرب في
إخوانكم المجاهدين ،أو تدفعون
الثمن كما دفعه قبلكم أهل السنة في
سورية بتسلط النصيرية والرافضة
وتوجهت إلى الطوائف في
عليكم».
ّ
لبنان كافة ،بالقول« :إياكم ث ّم إياكم
أن تنصروا حزب إيران فإنّ سكوتكم
�س��ب عليكم
ع���ن ج��رائ��م��ه ق���د ُي��ح� َ
وتدفعون أنتم الثمن فاحذروا غضبة
المظلوم».
كما توجهت الجبهة ب��ن��داء إلى
الشيعة وقالت« :إنّ معركتنا معكم
مستمرة طالما أنكم تتطاولون على
أمهات المؤمنين وتسبّون الصحابة
الكرام وإنّ مساندتكم لهذا الحزب
المجرم سيجعلكم تدفعون الثمن
مضاعفا ً وإنّ غدا ً لناظره لقريب».
وتوجهت ف��ي ندائها أي��ض�ا ً إلى
ّ
علماء المسلمين في العالم ،بالقول:
«نطالبكم بتبيان ح���ال الجيش
اللبناني حتى ال يلبّس على أهل
الس ّنة ألنّ المرحلة القادمة ستكون
حاسمة تجاه كل من ينتمي أو يقف
ّ
صف هؤالء المجرمين».
في
وت���ض��� ّم���ن ال���ش���ري���ط ت��س��ج��ي�لاً
لتسعة من العسكريين اللبنانيين
المخطوفين ال��ذي��ن ت��ح �دّث��وا عن
رفضهم دفع ثمن تدخل حزب الله في
سورية ،وهم يجلسون أرض�ا ً تحت
خيمة وخلفهم علم الجبهة.

الوفد القطري

وك��ان��ت معلومات تحدثت عن
وصول وفد قطري إلى لبنان ،مسا َء
�وج��ه ال��وف��د إلى
أول م��ن أم��س ،وت� ّ
منطقة القلمون السورية حيث التقى
أمير «جبهة النصرة» أبو مالك التلّي
ودام االجتماع أكثر من  5ساعات».
وتضاربت المعلومات في هذا الشأن
حيث أف��ادت معلومات أخ��رى «أنّ
شخصية س��وري��ة م��وف��دة م��ن قبل
القطريين التقت بأبي مالك التلّي
وناقشت معه مسألة العسكريين
المخطوفين».
وبحسب المعلومات ،ك��ان من
المفترض أن يتوجه ال��وف��د للقاء
«داع��ش» لكنّ ه��ذا األم��ر لم يحصل
بعد بسبب تخ ّوف الوفد من المنطقة
التي يتواجد فيها التنظيم.
وأضافت المعلومات« :أنّ البحث
ت � ّم في أن يتولى الشيخ مصطفى
ال��ح��ج��ي��ري ال��وس��اط��ة ب��ي��ن ال��وف��د
والتنظيم وه���ذا م��ا رف��ض��ه األخير
بسبب مشكالت عديدة مع الحجيري.
وحالياً ،يتم البحث في إمكان االلتقاء
في وسط منطقة القلمون».
إال أنّ «داع���ش» س��ارع إل��ى نشر
بيان عبر موقعه اإللكتروني الرسمي
أعلن فيه «أنّ الدولة اإلسالمية وبعد
أن أعلنت قبولها المفاوضات غير
المباشرة م��ع الحكومة اللبنانية
يخص األس��رى العسكريين،
في ما
ّ
فوجئت بالوفد القطري الموكل إليه
التفاوض من قبل الحكومة اللبنانية

وكان وفد من أهالي العسكريين
المخطوفين ال����دروز زار ع��رس��ال
والتقى الشيخ الحجيري ورئيس
البلدية علي الحجيري ،ولم يشهد
ي��وم أم��س أي قطع للطرقات في
المناطق.
ونفت هيئة العلماء المسلمين:
«أن تكون قد تلقت أي اتصال من
إح��دى الجهات الخاطفة» ،مؤكدة:
«التزامها تعليق الوساطة في ملف
العسكريين المخطوفين» .وجدّدت
التأكيد على أنّ «صفحتها الرسمية
على «ال��ف��اي��س��ب��وك» ه��ي المصدر
ال��وح��ي��د ألي معلومة م��ن طرفها
وهي ال تعترف بأي تسريب ينسب
لـ«مصادر في الهيئة» ،معتبرة« :أنّ
بعض وسائل اإلعالم تستخدم هذه
ال��ع��ب��ارة للتعمية ع��ن م��ص��در آخر
للمعلومات لديها».

هدوء حذر في عرسال

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،سيطرت
أجواء من الهدوء الحذر على عرسال
رغ��م ع��ودة البلدة إل��ى حياتها بعد
أن ُفتحت المحال التجارية أبوابها
كالمعتاد وع��ادت الحركة طبيعية
داخ��ل��ه��ا ،وف��ي حين نفى األه��ال��ي
أي وج��ود مسلّح في البلدة يشكك
البعض في مرور بعض المسلحين
ٍ
متخف في البلدة ما يثير
في شكل
حالة من القلق والخوف من اندالع
معارك جديدة ،خصوصا ً أنّ الحدود
ال تزال مفتوحة بين لبنان وسورية
األم���ر ال���ذي ي��زي��د أه��ال��ي ع��رس��ال
والمنطقة قلقاً.
وعلى رغم تعاطف أهالي عرسال
م��ع العسكريين المخطوفين لدى
«داع��ش» و«جبهة النصرة» هناك
غضب يسيطر عليهم تجاه ما ح ّل
بالبلدة وبابنها كايد غ��دادة الذي
أعدمته «جبهة النصرة» أمس ،وقد
ناشد أهالي عرسال الجيش اللبناني
«ح��م��اي��ة ال��ب��ل��دة وال���دخ���ول إليها
للسيطرة على أي حركة خارجة عن
القانون».

ال وجود لـ«داع�ش» في جرود ب�سكنتا و�صنين
بعد أن ت��داول��ت بعض وس��ائ��ل اإلع�لام
صباح أم��س ،معلومات عن وج��ود عناصر
مسلحة تابعة لـ«داعش» في جرود بسكنتا
وصنين ،أصدرت قيادة الجيش بيانا ً أكدت
فيه أنّ هذه المعلومات عارية من الصحة،
داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.
وجاء في البيان« :تناقلت بعض وسائل
اإلعالم معلومات حول وجود عناصر مسلحة
تنتمي إل��ى تنظيمات إره��اب��ي��ة ف��ي بعض
المناطق اللبنانية ومنها منطقة بسكنتا ،مما
أثار البلبلة في نفوس المواطنين».
وأكدت قيادة الجيش «أنّ هذه المعلومات
عارية من الصحة ،وإنّ إج���راءات الجيش
التي لمسها المواطنون في تلك المناطق،

تدخل في إطار األمن الوقائي الذي تقوم به
وحدات الجيش على األراضي اللبنانية كافة،
خصوصا ً في ظ � ّل ال��ظ��روف التي تم ّر فيها
البالد».
كما دع��ت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام «إل���ى توخي
الدقة في نقل المعلومات ،وخصوصا ً تلك
التي تتسبب بإثارة الخوف غير المبرر لدى
المواطنين».
وأك��د أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح
النائب ابراهيم كنعان بعد اتصاالت أجراها
بقيادة الجيش ومديرية ال��م��خ��اب��رات ،أن
«ليس هناك م��ن وض��ع أمني مستجد ،بل
إنّ ما يقوم به الجيش اللبناني في صنين
وجرود المتن الشمالي ،ال يعدو كونه بحسب

المعلومات األمنية المتوافرة عملية مسح
ميداني وقائية ،يقوم بها الجيش ويشكر
عليها للتأكد من مراكز النازحين وعدم وجود
مطلوبين بينهم».
وأشار إلى أن «ال داعي للهلع ،فالموضوع
مطلوب وض��روري في ظ� ّل األع��داد الكبيرة
للنازحين السوريين في كل المناطق اللبنانية،
وهو ما يفترض ح ّدا ً أدنى من التنسيق بين
األجهزة األمنية والهيئات المحلية على هذا
الصعيد ،وال سيما أنّ البلديات تقوم بدورها
في هذا اإلطار» ،الفتا ً إلى «ضرورة انسحاب
هذا األم��ر على كل المناطق لتحديد األع��داد
واألشخاص في شكل دقيق ورسمي».
وأكد النائب ميشال المر ،بدوره« :أنّ هذا

دبور يك ّرم دي�سمور ويلتقي وفد ًا �أوروبي ًا

دبور مستقبال الوفد األوروبي
استقبل سفير دولة فلسطين أشرف
دب��ور ،في مقر السفارة في بيروت،
أع��ض��اء التحالف األوروب����ي لدعم
القضية الفلسطينية :البروفسور
ب��اس��ي��اس ف��ن��غ��ي�لاس وال��دك��ت��ور
خاليس نيكنوبولوس ونبيل حالق،
في حضور أمين سر فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي
أبو العردات والقنصل رمزي منصور.
وشرح الوفد ،بحسب بيان المكتب
اإلع�لام��ي ل��ل��س��ف��ارة «آل��ي��ة العمل
والخطوات التي يقوم بها التحالف
وك��ي��ف��ي��ة دع���م ال��ق��ض��ي��ة وال��ش��ع��ب
الفلسطيني في كل المحافل الدولية
الرسمية والشعبية».

وفد من منفذية الح�صن زاره في دير مرمريتا
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وث ّمن دبور للوفد «الجهد والدعم
المستمر الذي يقومون به ووقوفهم
الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني
ونضاله ال��ع��ادل لتحقيق أه��داف��ه
بالحرية واالستقالل».

المديرة العامة لألونروا

ولمناسبة انتهاء مهماتها في
لبنان ،ك�� ّرم السفير دب��ور المديرة
العامة لألنروا في لبنان آن ديسمور،
في احتفال في السفارة حيث قدم لها
درعاً ،تقديرا ً لعملها ومساهمتها في
تقديم العون لالجئين الفلسطينيين
في لبنان ،في المجاالت االجتماعية
والحياتية كافة ،في حضور أمين سر

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
فتحي أبو العردات وعضو المجلس
الثوري آمنة جبريل ،ومسؤول ملف
نهر البارد مروان عبد العال وعضو
إدارة ملف نهر البارد سميح رزق،
ومسؤول اللجان الشعبية أبو أياد
الشعالن ،والمستشار الثقافي ماهر
مشيعل والقنصل رمزي منصور.
وعقب التكريم ،عقد لقاء موسع
ت ّم خالله «البحث في استكمال إعادة
إع��م��ار مخيم نهر ال��ب��ارد والوضع
الصحي واالج��ت��م��اع��ي والتعليمي
لالجئين الفلسطينيين ف��ي لبنان
وال��ن��ازح��ي��ن الفلسطينيين من
سورية» ،بحسب بيان للسفارة.

الخبر مجرد إش��اع��ات ال أك��ث��ر ،بهدف زرع
البلبلة والقلق في نفوس أبناء المنطقة».
وطمأن المر أنه «ال وجود أبدا ً للمسلحين
في هذه الجرود» ،متمنيا ً على وسائل اإلعالم
«ع��دم نشر ه��ك��ذا أخ��ب��ار ع��ن المنطقة قبل
التحقق منها ومن غاية نشرها».
كما أعلن رئيس بلدية بسكنتا طانيوس
غانم «أنّ المعلومات عن وجود مسلحين في
ج��رود بسكنتا مضخمة ،وما جرى أول من
أمس كان إجراءات أمنية احترازية قامت بها
القوى األمنية».
وشدّد غانم في حديث تلفزيوني على «أنّ
الوضع طبيعي في البلدة واألجهزة األمنية
تقوم بالتدابير الالزمة».

مبادرة � 14آذار تنتظر
عودة بري ور ّد ًا من حزب اهلل
رغم أنّ األجواء ال توحي بإمكانية إجراء االنتخابات النيابية في موعدها،
بدأت الكتل النيابية تباعا ً بتقديم ترشيحاتها لالنتخابات النيابية ،حيث أنّ
مهلة تقديم طلبات الترشح لالنتخابات تنتهي في السادس عشر من الشهر
الجاري ،وكان ترشح رئيس مجلس النواب نبيه بري فاتحة هذه الترشيحات
على أن يقدم أعضاء كتلته ترشيحاتهم بداية األسبوع المقبل ،على رغم تأكيد
الرئيس بري أنّ األولوية تبقى إلنجاز االستحقاق الرئاسي.
وفي السياق ،أعلن عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أنّ «اللجنة التي
س ُتش ّكلها قوى  14آذار لالتصال بالكتل النيابية لشرح مبادرتها الرئاسية
ستبدأ لقاءاتها أوال ً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فور عودته من الخارج».
وإذ أشار في اتصال مع «المركزية» إلى أننا «لم نتلق حتى اآلن جوابا ً من حزب
الله حول المبادرة» ،قال« :ما سمعناه من النائب علي ع ّمار بعد لقاء األربعاء
ُشجع» ،وأوضح ر ّدا ً على سؤال أنه في حال فشل المبادرة «سنبقى
النيابي ال ي ّ
التمسك بترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
على موقفنا السابق أي
ّ
جعجع كما ورد في نقاط المبادرة».
من جهة ثانية ،كشف فتفت أنّ «ن ّواب تيار المستقبل سيتقدّمون بترشيحاتهم
لالنتخابات النيابية األسبوع المقبل».
وأعلن النائب عاطف مجدالني «أنّ مبادرة الرابع عشر من آذار النتخابات
رئاسة الجمهورية غير محدّدة بسقف زمني» .وأشار في حديث إذاعي إلى أنّ
المبادرة «تريد فتح ثغرة في الجدار المفتوح من أجل إنقاذ لبنان من المحنة
الموجود فيها والخطر الكياني الذي يهدّده».
وأضاف« :نحن نتطلع إلى مرونة في موقف حزب الله حتى نستطيع التوافق
على شخص الرئيس ،وحتى اآلن فإنّ حزب الله لم يقل علنا ً بأنّ مرشحه هو
العماد ميشال عون ،إنما يوحي بذلك من خالل المعلومات التي يتم تسريبها».
وقال مجدالني« :قبل الذهاب إلى الدوحة كان عون هو مرشح الحزب ،ثم جرى
التوافق على الرئيس ميشال سليمان» .وأكد« :أنّ قوى الرابع عشر من آذار تريد
رئيسا ً لديه القدرة على جمع اللبنانيين وتدوير الزوايا من أجل الحفاظ على
لبنان» .ورأى« :أنّ الترشيحات لالنتخابات النيابية غير واقعية ألنّ الدستور
ينص على أنه في حال حصول شغور في موقع رئاسة الجمهورية فإنّ األولوية
ّ
هي النتخاب الرئيس ،وإذا أجريت االنتخابات النيابية قبل الرئاسية سوف نقع
في فوضى دستورية» .ودعا« :المجتمع المدني الذي يريد انتخابات نيابية أن
يطالب السياسيين بالقوة نفسها بانتخاب رئيس للجمهورية».

لحام مجتمعا ً إلى الوفد القومي
شدّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ،على أهمية دور
الحزب السوري القومي االجتماعي في تعزيز إرادة
الصمود في وجه المخاطر التي تتهدّد استقرار المنطقة
التمسك ب��األرض
وأم��ن أهلها ،م��ش �دّدا ً على ض���رورة
ّ
والتوحد في مواجهة هذه المخاطر.
ّ
وقد زار وفد من منفذية الحصن في «القومي» البطريرك
لحام في دير القديس بطرس في مرمريتا بحضور رئيس
الدير األب وليد اسكندافي .وض ّم الوفد عضو المجلس
األعلى بشرى مسوح ،منفذ عام الحصن غضفان عبود
وأع��ض��اء هيئة المنفذية وبعض مسؤولي الوحدات
الحزبية.
ونقل الوفد إلى لحام تحيات رئيس الحزب النائب
أسعد ح��ردان وتقديره لمواقفه المتقدمة ،وأثنى على
الزيارة الرعوية التي يقوم بها إلى منطقة وادي النضارة
في هذه الظروف الدقيقة.
وت � ّم استعراض «األوض���اع العامة في الجمهورية
العربية السورية وكيانات األم��ة ،والهجمة اإلرهابية
التي تتع ّرض لها بالدنا ،وما يشكله اإلرهاب والتطرف
من خطر على اإلنسان والمستقبل ،وأهمية إرادة الصمود
في مواجهة آفة اإلرهاب والتطرف».
ووضع الوفد «غبطته في صورة وطبيعة الدور الذي

يقوم به الحزب السوري القومي االجتماعي ،ب��دءا ً من
المساهمة الفاعلة والجدية إلى جانب الجيش السوري
في مقاومة المجموعات اإلرهابية ،وليس انتها ًء بحض
المواطنين على التشبّث باألرض والدفاع عن الوجود في
مواجهة ك ّل أشكال الترويع والتهديد .وأكد أنّ القوميين
االجتماعيين والمواطنين إلى جانب الجيش يشكلون
خط دفاع لحماية الناس واالستقرار في منطقة الوادي
وعموم سورية».
من جهته ،ث ّمن البطريرك لحام مواقف الحزب القومي
ودوره ،وش�دّد على «أهمية هذا ال��دور في تعزيز إرادة
الصمود في وج��ه المخاطر التي تتهدّد استقرار هذه
المنطقة وأمن أهلها».
وع��رض موقف الكنيسة حيال األزم��ة التي تم ّر بها
والتوحد
التمسك باألرض
الشام ،وشدّد« :على ضرورة
ّ
ّ
ف��ي مواجهة المخاطر التي تستهدف وح��دة األرض
والشعب».
وفي ختام الزيارة ،ت ّم االتفاق على استمرار التواصل
لما فيه الصالح العام ،ولمتابعة الجهود والمساعي التي
تبذلها الهيئات الروحية والقوى السياسية إلى جانب
الدولة «في سبيل تثبيت الناس في أرضهم وتوفير ك ّل
مقومات الصمود لص ّد هذه الهجمة الشرسة على حاضر
األمة ومستقبلها».

يازجي ينتدب زحالوي لتمثيله
في م�ؤتمر الدفاع عن الم�سيحيين
انتدب بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي رئيس األساقفة
ج����وزف زح��ل�اوي م��ت��روب��ول��ي��ت
نيويورك وسائر أميركا الشمالية
لتمثيله في أعمال المؤتمر حول
«الدفاع عن المسيحيين» ،الذي
يعقد في مدينة واشنطن بين 9
و 11أيلول .2014
وب���ح���س���ب ب���ي���ان ص�����در ع��ن
مكتب البطريرك يازجي ،سينقل
زح���ل��اوي ل��ل��م��ؤت��م��ري��ن م��وق��ف
ال��ك��ن��ي��س��ة األن��ط��اك��ي��ة« ،ال����ذي
يعتبر المسيحيين مكونا ً أصيالً
م���ن م��ك��ون��ات ال��م��ش��رق يرتبط
مصيرهم بمصير جميع إخوتهم
ف��ي المواطنة .ل��ذا يكون الدفاع

عنهم في شكل أساسي من خالل
إحالل السالم العادل في منطقتهم،
وت��رس��ي��خ قيم ال��م��واط��ن��ة الحقة
وال��ح��ري��ة ال��م��س��ؤول��ة وال��ع��دال��ة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية
في البلدان التي ينتمون إليها».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :ي��ش �دّد هذا
ال��م��وق��ف ،على أنّ المسيحيين
يرفضون أي جالء أو إج�لاء ،وهم
سيبقون راسخين في أوطانهم،
رسل محبة وسالم .كما سيؤكد أنّ
حماية المسيحيين تندرج تحت
منطق حماية اإلنسان المشرقي،
مسيحيا ً ك��ان أم مسلماً ،وال��ذي
ي����رزح ت��ح��ت ت��ب��ع��ات ال��ت��ط��رف
واإلره���اب .وك��ل ه��ذا يتطلب عمالً
دؤوب�����ا ً وص���ادق���ا ً م���ع ك���ل ذوي

النيات الحسنة ،ومع كل أطياف
هذا المشرق وبخاصة المسلمين،
اإلخ����وة ف��ي ال��م��واط��ن��ة ،ال��ذي��ن
يتحملون بدورهم تبعات التطرف،
من أجل استئصال الفكر التكفيري
والحركات المتعصبة وترسيخ
الفكر السمح الذي يحترم التنوع
في االختالف وحرية اآلخر ال سيما
حرية المعتقد».
واختتم« :إنّ بطريركية أنطاكية
وسائر المشرق للروم األرثوذكس
ع��ازم��ة على القيام بكل م��ا يلزم
م��ن أج��ل ترسيخ منطق التجذر
ف���ي األرض ك��ج��زء م���ن المهمة
التي أوكلت إليها من الله شهادة
لمحبتها لإلنسان والستعدادها
لخدمته».

دربا�س :الحكومة ال تتفاو�ض مع الإرهابيين
أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس «أنّ خلية
األزمة التي شكلتها الحكومة تتابع موضوع العسكريين
الرهائن ،ونحن ال توجد لدينا معرفة بالتفاصيل الخاصة
باللجنة التي نثق بها ،والتي يجب أن تعمل اللجنة في
الظل».
ولفت في حديث إذاع��ي إلى «أنّ هناك حملة ظالمة
على الحكومة ورئيسها ،ونحن منذ اللحظة األول��ى في
حال طوارئ ،إال أنّ بعض وسائل اإلعالم تسيء استعمال
المنبر اإلع�لام��ي ،فقضية المخطوفين ليست موضوع

تجاذب أو ساحة للسجال وعلينا أن نقوم بكل ما يمكن
لإلفراج عنهم» .وأكد أنّ «زمام األمور في يد الدولة وهي
ال تتفاوض مع اإلرهابيين ونحن نمارس ضغطا ً دوليا ً
وليس ضغط عصابات ولدينا وسائل عدة للضغط».
واعتبر« :أنّ الجيش ال ينتظر ق��رار مجلس ال��وزراء في
موضوع المحافظة على األمن واألرض والشعب» ،مؤكداً:
«أنّ الحكومة ال تستطيع أن تقرر إخالء سبيل الموقوفين
ألنّ الموضوع في يد القضاء ،فمسؤول السجن ال ينفذ إال
قرارات النيابة العامة».

ّ
وهاب :الدولة تبقى هي المرجع
وليكن ّ
كل تحركنا �إلى جانب الجي�ش
شدّد رئيس حزب التوحيد الوزير
السابق وئام وهاب على «االلتفاف
ح���ول ال���دول���ة وال��ج��ي��ش وال��ق��وى
األمنية» ،معتبرا ً «أنّ األمن الذاتي ال
يحقق شيئاً».
وج���ال وه���اب أم���س ف��ي منطقة
حاصبيا ،والتقى العديد من مشايخ
خلوات البياضة وفاعليات المنطقة،
وكان لقاء جامع في باحة مستوصف
بلدة عين جرفا الخيري في حضور
شخصيات حزبية وبلدية ومخاتير
المنطقة.
وأكد وهاب في كلمة ألقاها «أننا
كلنا ف��ي م��رك��ب واح���د ف��ي شبعا
والعرقوب ومرجعيون وحاصبيا
والخيام ،وهذه المنطقة نموذج رائع
للتكامل بين كل اللبنانيين ،وهي مثال
لهذا العيش ،وأتمنى أن تحافظ هذه
المنطقة على هذا التنوع ،وخصوصا ً
أنّ الحرائق تتهدّدنا من كل الجهات،
وببركة خلوات البياضة لن نشهد
إال عيشا ً كريما ً ومتسامحاً ،وكلنا
ثقة بأنّ أهلنا في شبعا والعرقوب
حريصون مثلنا ورب��م��ا أك��ث��ر على
استمرار الهدوء والتواصل واألم��ن

خالل اللقاء في عين جرفا
واألمان» .وأضاف« :نحن مرجعيتنا
ال��دول��ة ،وه��ذا ق��رار اتخذناه كقوى
سياسية بمن فيها وليد جنبالط
وك��ل الفاعليات األخ���رى» ،م��ش�دّدا ً
على «االلتفاف حول الدولة والجيش
والقوى األمنية ألنّ األم��ن الذاتي ال
يحقق شيئاً ،بل هو ع��بء ،فالدولة
تبقى هي المرجع ويجب أن يكون
تحركنا إلى جانب الدولة والجيش

(رانيا العشي)
والقوى األمنية».
واختتم« :ال شك في أن من دون
انتخاب رئيس ،سيبقى عطب ما في
الدولة ،وه��ذا واض��ح ب��دءا ً من ملف
المخطوفين في عرسال ،على أمل أن
تبرز هذه الدولة في مواجهة المخاطر
التي تحيط بهذه السفينة ،لذلك فإنّ
ال��م��ط��ل��وب ه��و أداء ع��ل��ى مستوى
األحداث».

