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هدوء في �سعدنايل بعد �إطالق �صوان
و�أهالي المخطوفين يعت�صمون في �ساحة ال�شهداء
لم يحمل اجتماع أهالي العسكريين
المخطوفين مع رئيس الحكومة تمام
سالم أول من أمس ،أي جديد يخفف من
قلقهم ومن حدّة المأساة التي يعيشها
هؤالء منذ اختطاف أبنائهم ،وسط ما
يحكى عن مفاوضات غير واضحة
المعالم م��ع إره��اب��ي��ي��ن ال يعرفون
س��وى لغة ال��ذب��ح والقتل ،فأطلقوا
صباح أم��س اعتصاما ً مفتوحا ً في
ساحة الشهداء ،حيث نصبوا الخيم،
مطالبين الحكومة بعقد االجتماعات
السريعة والطارئة لتحرير أبنائهم.
وقد عاد الهدوء إلى بلدة سعدنايل
أم���س ،ب��ع��د أن تمكن ال��ج��ي��ش ليل
الثلثاء من تحرير أيمن ص ّوان ،فأزال
األهالي خيمة االعتصام التي كانوا
قد نصبوها أول من أمس وسط طريق
شتورا – زحلة.
وعلى الصعيد الميداني ،شهدت
منطقة عرسال هدوءا ً نسبياً ،بعد أن
درات اشتباكات ليل أول من أمس،
ف��ي ال��ج��رود بين الجيش اللبناني
واإلرهابيين ،بعد أن تمركز في التالل
المطلة على موقع الحصن بحيث
ب��ات يحكم سيطرته على المنطقة
ويفصل عرسال عن ال��ج��رود ،منعا ً
لتكرار سيناريو دخول المسلحين إلى
المنطقة.

اعتصام األهالي

إذا ً حض َر العسكريون المختطفون
أم����س ص������وراً ،ف���ي أي����دي ذوي��ه��م
المعتصمين ف��ي س��اح��ة ال��ش��ه��داء،
وارتفعت صورة كبيرة للشهيد علي
السيد ال���ذي حضر وال���ده تضامنا ً
مع األهالي ،الذين قالوا« :لن نقطع
الطرقات وسنعتصم سلمياً ،وهذا
القرار كان متخذا ً قبل اجتماعنا مع
رئيس الحكومة».
وأك��د ذوو العسكريين القادمون
من عكار والشمال أنهم لن يغادروا
الساحة قبل ع��ودة األس���رى ،حيث
استقدموا العتاد الالزم للبقاء ليل نهار
في مكان االعتصام ،حاملين الفتات
كتب عليها «باقون هنا حتى عودة

خيم االعتصام في ساحة الشهداء
األسرى» ،و»لو كان جبران أسيرا ً ماذا
كان فعل الجنرال»؟ و»لو كان تيمور
أسيرا ً ماذا كان فعل أبو تيمور»؟
وشارك في انطالقة االعتصام عدد
من النواب ورجال الدين حيث حضر
مفتي ع��ك��ار ،وممثل راع��ي أبرشية
طرابلس ،والنواب معين المرعبي،
هادي حبيش وخالد زهرمان.
ودعا زهرمان «الحكومة إلى بذل
أقصى جهدها لتحرير العسكريين،
وليكن ه��ذا البند الوحيد في جدول
أعمالها ،ال أن تكون بندا ً من بين مئات
البنود األخرى» ،مؤكدا ً أنّ «المزايدات
ال ت��خ��دم على اإلط�ل�اق اإلف����راج عن
المخطوفين ويجب وقفها» ،مضيفاً:
«ب��اق��ون معكم أي��ه��ا األه��ال��ي حتى
تحقيق النهاية السعيدة ف��ي هذا
الملف».
م��ن جهته ،ق��ال مفتي ع��ك��ار زيد
زكريا« :أتينا اليوم لمطلب إنساني
لبناني ونطالب الحكومة بالتحرك
السريع وعقد االجتماعات الطارئة
لتذليل العقبات وال يجوز أن نرفض

(تموز)

َ
مخطوفين
لو كان جبران �أو تيمور
ماذا كان �سيفعل «البك» و»الجنرال»؟
الحلول تحت أي ظرف» .وأضاف« :ال
يجوز أن نقف عند كلمة «هيبة» ،فهذه
الهيبة خرقت عندما لم يؤمن نصاب
جلسات انتخاب رئيس للجمهورية،
وخرقت في تجاوزات عديدة حصلت،

كما أنّ هيبة الدولة تزول «إذا راحت
رؤوس الجنود المخطوفين» .ودعا
زكريا الحكومة إلى «تحريرهم وبكل
ال��وس��ائ��ل ،ولتذكر أس��م��اء معرقلي
الحلول في اإلع�لام» .وناشد« :باسم

عون :لو كنت
في موقع الم�س�ؤولية...
ردا ً على ال��س��ؤال ال��ذي طرحه أهالي العسكريين المخطوفين
خالل اعتصامهم في ساحة الشهداء أمس ،قال رئيس تكتل اإلصالح
والتغيير العماد ميشال عون عبر «تويتر» :سئلت ماذا كنت ألفعل لو
كان أحد األسرى من أبنائي ،وأنا أقول :اسألوني ماذا كنت فعلت لو
أني في موقع المسؤولية ،عندها تنتفي أي حاجة للسؤال األول».

اإلنسانية ،العقالء من السياسيين
والطوائف أن يتحركوا لحل هذا الملف
من دون تلكؤ أو ت��ردد ،كي ال يتكرر
مشهد الشهداء الذين فقدناهم».
أم��ا ممثل راع��ي أبرشية طرابلس
المونسنيور الياس جرجس ،فأكد أنّ
«عكار خزان الجيش ،تثق بالمؤسسة
العسكرية وتقف خلفها وإلى جانبها،
والمخطوفون العسكريون أوالدن��ا
ولن نفرط بهم ،كما أنّ قيادة الجيش
لن تفرط بهم» .وقال« :نشد على يد
الجيش والحكومة التي تبذل الجهود
إلط�ل�اق العسكريين ،ك��م��ا نطالب
بمحاكمة عادلة وسريعة لموقوفي
رومية ،وال نريد المقايضة ،بل تسريع
محاكماتهم».
وقال النائب هادي حبيش« :نرفض
ال��م��زاي��دات ،ونطلب م��ن الحكومة
ب��ذل كل الجهود ل�لإف��راج عن جميع
العسكريين .نحن كسياسيين يجب أال
نضع شروطا ًَ على الحكومة ونعلمها
م��اذا يجب أن تفعل وم��ا هو ممنوع
عليها ،جل ما نفعله هو مطالبتها ببذل
كل الجهود لتحرير العسكريين».

لجنة أهالي المخطوفين
والمفقودين

وفي السياق ،جدّدت لجنة أهالي
المخطوفين والمفقودين في لبنان
«تضامنها المطلق مع أهالي الرهائن
المخطوفين م��ن ال��ق��وى األمنية في
ج��رود ع��رس��ال» ،مطالبة« :بإطالق
سراحهم ف���ورا ً م��ن دون أي قيد أو
شرط».
وأض��اف��ت اللجنة ف��ي ب��ي��ان« :إذا
لم يرتق كل واحد منا إلى المستوى
ال��ذي تتطلبه دق��ة األوض���اع ،نكون
نساهم من حيث ندري أو ال ندري في
فتح باب جهنم علينا وعلى إخوتنا
وعلى وطننا .ونكون نساهم اليوم
في تأسيس لحاالت فقدان واختفاء
قسري قد تستمر عقودا ً طويلة قبل أن
تندمل آثارها».

�إجراءات في محيط «الحكومي» حيث يعالج الإرهابيون

دريان التقى ها�شم وال�سفير الرو�سي

ال�سّ يد :نقلهم من الم�ست�شفى الع�سكري معيب وم�سيء

زا�سيبكين :لمواجهة الإرهاب بالتوافق

بعد أن ت � ّم تسريب خبر وصور
لعناصر من «داعش» و«النصرة» من
الذين قاتلوا الجيش في عرسال ،وهم
يتلقون العالج في مستشفى بيروت
الحكومي ،بغية استجوابهم الحقاً،
شدّد الجيش اللبناني من إجراءاته
األم��ن��ي��ة ف��ي محيط المستشفى،
وأش��ارت معلومات إلى أنّ «الطاقم
الطبي والممرضات والعاملين في
الطابق الذي وضع فيه اإلرهابيون،
خضعوا للتحقيق لمعرفة من س ّرب
ال��ص��ورة والخبر ،وال��ه��دف من هذا
العمل ومن يقف وراءه».
وق���د أف��ي��د ب���أنّ ال��ج��ي��ش سيبدأ
بالتحقيق مع المصابين المتواجدين
في المستشفى الحكومي وعددهم
ستة ،خصوصا ً أنّ من بينهم مشتبها ً
بهم في تفجير سيارات.

أبو فاعور

وفي السياق ،أوضح وزير الصحة
وائل أبو فاعور أنّ «الجرحى الستة
م���ن م��س��ل��ح��ي داع����ش وال��ن��ص��رة،
إصاباتهم بالغة ونقلوا بقرار قضائي
من النيابة العامة من المستشفى
العسكري إلى المستشفى الحكومي
حيث يتلقون العالج».

السيد

واعتبر المدير العام السابق لألمن
العام اللواء جميل السيد أنّ «تقديم

المعالجة الطبية الالزمة ألي أسير أو
موقوف أو جريح ينسجم مع المبادئ
األخالقية العامة التي تنتهجها معظم
الدول والجيوش ،حتى مع أل ّد أعدائها،
لكن أن تفرض جبهة النصرة وداعش
على جناح تيار المستقبل في الدولة
اللبنانية نقل الجرحى المتورطين
في قتل الجيش اللبناني في عرسال،
من المستشفى العسكري المركزي
إلى مستشفى بيروت الحكومي ،فإنّ
تلبية مثل هذا الشرط مجانا ً لطمأنة
المسلحين إلى رفاقهم الجرحى هو
من األمور المعيبة والمسيئة لعملية
تحرير العسكريين ال��ره��ائ��ن لدى
هذين التنظيمين» .وقال السيد في
بيان« :كان األولى أن يقترن هذا النقل
بتحرير بعض الرهائن العسكريين
ال��م��رض��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون أم��راض �ا ً
مزمنة كالعسكري عباس مشيك على
سبيل المثال ال الحصر».
وأش�����ار إل���ى «أنّ المستشفى
العسكري المركزي التابع للجيش
تتوافر فيه ك��ل اإلم��ك��ان��ات الالزمة
لمعالجة مختلف ال��ح��االت الطبية
وال��ج��راح��ي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي ،وبحسب
األنظمة العسكرية المعمول بها ،فإنّ
المجرمين واإلرهابيين الموقوفين
لدى الجيش ،وخصوصا ً الخطيرين
منهم ،تتم معالجتهم ع��ادة تحت
الحراسة المشدّدة في المستشفى
العسكري الذي تتوافر فيه الشروط

األمنية المناسبة لسالمة الموقوفين
أنفسهم وس�لام��ة ال��ط��اق��م الطبي
وال��م��رض��ى ،وه��و م��ا ليس متوافرا ً
على اإلط�لاق في مستشفى بيروت
الحكومي المفتوح لكل المواطنين
والموجود في منطقة سكنية مكشوفة،
بما يعرض الجميع من دون استثناء
للخطر ،ويجعل مهمة الجيش أصعب
بكثير ،ما يستوجب إعادة الموقوفين
إلى المستشفى العسكري ،خصوصا ً
ب��ع��دم��ا وص��ل��ت رس��ال��ة التطمين
المطلوبة من المسلحين».
واخ��ت��ت��م ال��س��ي��د ب��ي��ان��ه ب���أنّ
«التذرع بأنّ نقل هؤالء الجرحى من
المستشفى العسكري المركزي إلى
المستشفى الحكومي قد تم بناء على
ق��رار قضائي يعود في هذه الحالة
إلى المدعي العام العسكري صقر
صقر ،ما يشكل استخداما ً للقضاء
كممسحة ل��ل��ق��رارات السياسية
المعيبة وانتهاكا ً لمعنويات الجيش
وصالحياته وتعريضا ً إضافيا ً لحياة
مواطنين آخرين ،على غ��رار الكثير
من القرارات السابقة التي اتخذها
القاضي ال��م��ذك��ور منذ ت��ورط��ه في
قضية شهود ال��زور ،م��رورا ً بقرارته
حول تهريب السالح والمسلحين إلى
سورية وليس انتهاء بإفراجه أخيرا ً
ع��ن جميع المتورطين ف��ي باخرة
األسلحة لطف الله.»2 -

حزب اهلل والمرابطون :الجي�ش �ص ّمام
�أمان والتعر�ض له يخدم العدو
استقبل أمين الهيئة القيادية
في حركة الناصريين المستقلين
– ال��م��راب��ط��ون مصطفى ح��م��دان،
وف��دا ً من أعضاء المكتب السياسي
في حزب الله برئاسة نائب رئيس
المكتب السياسي محمود قماطي،
وت ّم البحث في المستجدات المحلية
واإلقليمية.
وتوقف قماطي عند «االنتصار
الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني
ف��ي غ���زة» ،م��ؤك��دا ً أنّ «االن��ت��ص��ار
النوعي ال���ذي تحقق استطاع أن
يعيد البوصلة الحقيقية تجاه العدو
الصهيوني الشرس ال��ذي يجب أن
تجتمع عليه األمة جمعاء».
وش��دّد على أنّ «مبدأ المقاومة
ونهجها هو الخط الذي يحقق لألمة
أهدافها ويعيد إليها حقوقها الثابتة،
ال م��ن��ه��اج ال��ت��ف��اوض م���ع ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» وال الخضوع للشروط
«اإلسرائيلية» أو األميركية».
وع��ل��ى الصعيد اللبناني ،أكد
قماطي أنّ «الجيش اللبناني هو
صمام األم��ان ،وأنّ دعمه وتأييده
وعدم التعرض له من األمور الثابتة
التي تحصن الوطن وتمنع الفتنة
وتعيد األم��ور ال��ى نصابها ،فيعم

االستقرار».
ورأى أنّ «مواقف بعض اللبنانيين
الذين يتمتعون بالحصانة النيابية
أو السياسية ويتعرضون للجيش
وينعتونه بالصفات الرعناء ،وبأنه
ت��ارة جيش صليبي وت���ارة جيش
شيطاني ،تصب في مصلحة العدو
«اإلسرائيلي» وال تخدم الوطن».
ودعا قماطي إلى إنجاز االستحقاق
الرئاسي وإجراء االنتخابات النيابية
على أساس قانون انتخابي جديد،
«فالوقت أصبح حاكماً» .وس��أل:
«م��ن ال��م��س��ؤول ع��ن المماطلة في
إنجاز قانون انتخابي عصري وطني
يصهر اللبنانيين في بوتقة وطنية
واحدة ويمثلهم تمثيالً صادقا ً رغم
التمديد للمجلس النيابي لوضع
قانون انتخابي تجرى على أساسه
االنتخابات فقد مضى هذا التمديد
ولم ينجز قانون انتخابات؟».

حمدان

بدوره ،رحب حمدان بالوفد مقدّرا ً
دور المقاومة «التي رفعت رؤوسنا
جميعاً ،لبنانيا ً وعربياً ،بل رفعت
رؤوس كل أحرار العالم على أرض

فلسطين ،فنحن ندرك تماما ً أنّ هذه
المقاومة مؤتمنة ونحن معها أيضا ً
على تحرير فلسطين كل فلسطين
وقدسها الشريف ،وهي مؤتمنة على
بقاء غزة شامخة».
وت��وج��ه إل��ى «أه��ل��ن��ا ف��ي لبنان
وفي تيار المستقبل وكل األطياف
السياسية :ال تظنوا أنّ عمل هذه
ال��م��ق��اوم��ة يقتصر ع��ل��ى الساحة
اللبنانية ،ب��ل ه��ي م��ق��اوم��ة على
م��س��ت��وى األم����ة ال��ع��رب��ي��ة ،ف��آالف
الشهداء استشهدوا من أجل فلسطين
وق��دس��ه��ا ال��ش��ري��ف ،وف��ي مقدمهم
الحاج رض��وان عماد مغنية ،ومن
أجل فلسطين يجب أن تحموا هذه
المقاومة بأشفار العيون» .وأضاف:
«تذكروا هذا دائما ً وال تنصتوا إلى
أب����واق ال��س��وء وال��ت��ط��رف ،أول��ئ��ك
الذين يحاولون أن ينسونا مواقف
المقاومة المشرفة».
ورح��ب حمدان بخطاب الرئيس
سعد الحريري األخير «ال��ذي كنا
نتمنى أن يكون بالتوقيت قبل ذلك
بكثير ،وخ��ص��وص �ا ً ف��ي المرحلة
ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي حفلت بخطابات
مذهبية تحريضية».

(داالتي ونهرا)

دريان وزاسيبكين

دعا السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين إلى مواجهة أي محاولة
لالمتداد اإلرهابي بالتوافق بين القوى السياسية األساسية وبتقديم الدعم
والتأييد والتغطية السياسية للجيش وقوى األمن.
وأشار زاسيبكين بعد زيارته أمس مفتي الجمهورية المنتخب عبداللطيف
دريان ،إلى أنّ «المهم أن نبذل كل الجهود من أجل سيادة واستقالل ووحدة لبنان
ويجب أن يكون المجتمع اللبناني متالحماً ،وسيلعب المفتي دريان دورا ً مهما ً جدا ً
لمصلحة العدالة واالعتدال لبنانيا ً وإقليميا ً ودولياً».
وردا ً على سؤال عن األوضاع على حدود لبنان وسورية ،أجاب« :نحن نعتقد
بأنّ هناك خطرا ً ولكن بالتالحم بين فئات المجتمع اللبناني وبالتوافق بين القوى
السياسية األساسية وبتقديم الدعم والتأييد والتغطية السياسية للجيش وقوى
األمن يمكن مواجهة أي محاولة لالمتداد اإلرهابي بنجاح .وإذا كانت هناك أية
محاوالت إلشعال الفتنة ،فنحن نشاهد اليوم أنّ القوى السياسية تقف ض ّد ذلك،
ولدى رجال الدين كما أكد اليوم الحديث مع سماحة المفتي ،مواقف حاسمة لكل
قوى االعتدال».
وعن الدور الروسي في مواجهة اإلرهاب ،قال« :لدينا دور بالدرجة األولى دولياً،
فنحن نواجه خطر اإلرهاب منذ عشرات السنين ،منذ بدايات الدولة الروسية كانت
تواجه المحاوالت اإلرهابية حتى في التسعينات ،لذلك خالل كل هذه الفترة ،نبادر
بالنشاطات والفعاليات على المستويين العالمي واإلقليمي وبالعالقات الثنائية،
وخالل هذه المرحلة نتعاون مع دول بما فيها هذه المنطقة للتصدي لإلرهاب».

هاشم

وكان دريان استقبل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم ،الذي قال
بعد اللقاء« :إنّ المسؤولية الوطنية تح ّتم علينا جميعا ً أن نوسع قاعدة التفاهم
والتوافق بين كل المكونات الوطنية اللبنانية ،وبين كل المرجعيات والقيادات من
أجل حماية وطننا ،وهذا يستدعي االبتعاد عن كل ما يفرق والعمل والسعي لكل ما
يجمع ويل ّم الشمل».
وأضاف« :ال ب ّد اليوم من االلتفاف الوطني حول مؤسساتنا ،كل مؤسساتنا
الوطنية من خالل وحدة الموقف الوطني لنواجه كل األخطار ولنضع ح ّدا ً لكل
المؤامرات ولنستطيع إعادة أسرانا العسكريين أحياء دون أي انتقاص ال من هيبة
وكرامة هؤالء وال من كرامة الوطن ،ألنّ هؤالء األسرى والشهداء يمثلون الكرامة
الوطنية بما تعني لنا كلبنانيين في هذا الزمن».
وختم هاشم« :المطلوب أكثر فأكثر مزيد من التفاهم والتعاون لتجاوز كل
األزمات أيا ً تكن هذه األزمات ألننا من خالل التوافق والتفاهم الوطني نستطيع
تجاوز كل التعقيدات واإلشكاليات وال��وص��ول إل��ى حلول لكل أزماتنا بكل
مستوياتها السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية مهما كانت صعوبتها،
وهذه تجربتنا خالل العقود الماضية».
من ناحية ثانية ،أجرى دريان اتصاال ً بوالد العسكري الشهيد عباس مدلج
مقدما ً التعازي ومواسيا ً أفراد العائلة.

فيا�ض التقى
وفد متعاقدي الأ�سا�سي
التقى وفد من متعاقدي التعليم األساسي ،عضو لجنة التربية النيابية
النائب الدكتور علي فياض ،بحضور عضو رابطة التعليم األساسي عدنان
البرجي ،وت ّم البحث في «تسريع تأمين اعتمادات الدفعة الثالثة للمتعاقدين
والمفعول الرجعي ،والتشديد على إلغاء التوصية بوقف التوظيف الوارد في
سلسلة الرتب والرواتب ووضع قانون عادل لتثبيت المتعاقدين» ،بحسب بيان
لمتعاقدي األساسي.
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ر�ضا غربي ـ �أوروبي
عن قتال حزب اهلل في �سورية
} هتاف دهام
ي��ش��ارك وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل اليوم في مؤتمر جدة لبحث مسألة اإلرهاب
والتنظيمات المتطرفة في المنطقة .ويستثني هذا
المؤتمر روسيا وإي��ران وسورية من التحالف الذي
سيشكل ،ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف إلى اإلعالن أنّ هذا التحالف يعتمد معايير
مزدوجة ولن يكون ناجحاً ،مفترضا ً أنّ التحالف
الذي يشكله حلف شمال األطلسي لمحاربة تنظيم
«داع���ش» ق��د يُستغ ّل لتوجيه ض��رب��ات للجيش
السوري بهدف إضعافه.
ال تتجه االستراتيجية الغربية اليوم للقضاء على
اإلره��اب في سورية ألنّ وظيفته في دمشق ال تزال
مح ّل حاجة .والتدخل الدولي لمحاربة «داع��ش»
سير ّكز على العراق ،فيما حدود تدخله في سورية
ستكون إما بتزويدها بالمعلومات ،وإما بضربات غير
مباشرة تخدم حربهم على اإلرهاب في العراق.
تحسنا ً في جوانب
قد يشهد المستوى اإلقليمي
ّ
معيّنة وانفراجات جزئية كما في الوضع العراقي.
العالقات اإليرانية  -األميركية تحكمها المصالح
المتقاطعة حينا ً والمتناقضة أحيانا ً أخرى .فأربيل
تشكل نقطة تقاطع بين الجمهورية اإلسالمية التي
تملك غرفة عمليات فيها ،والواليات المتحدة التي
ال مصلحة لها أن تسقط أربيل في يد «داع��ش» ،لما
تشكله من ه��دف اقتصادي استراتيجي ،وكذلك
طهران ال مصلحة لها في أن يصبح «داع��ش» على
حدودها.
إال أنّ ذلك ال يعني أنّ االستراتيجية اإليرانية –
األميركية من األزمة السورية متطابقة من «داعش».
التصعيد في سورية سيستم ّر ،فمواجهة الغرب
التكفيريين هي مواجهة انتقائية تخدم المصالح
األميركية في كردستان والنفط العراقي ،وتعيد
النفوذ االميركي الى الحكومة العراقية كما تخدم
مقاربته للشأن السوري في مواجهة النظام.
في م��وازاة هذه االستراتيجية األميركية ،استم ّر
حزب الله بمواجهة المجموعات التكفيرية واإلرهابية
في سورية إلى جانب الجيش السوري وعلى الحدود
اللبنانية  -السورية .ال اتصاالت مباشرة بين حزب
الله واألميركيين .الغرب في مواقفه متذبذب ويرى أنّ
مصالحه هي في االقتراب من حزب الله ألنّ في قرارة
نفسه يعترف بأنّ حزب الله هو مقاومة وليس منظمة
إرهابية ،وه��ذا ما يسمعه الكثير من السياسيين
والعسكرييين اللبنانيين من مسؤوليين غربيّين ،اال

أنّ سياسة «الناتو» التي تقودها الواليات المتحدة،
ودور ومصالح «اسرائيل» في هذا الشأن ،ال تسمح
لهؤالء بالمجاهرة بذلك.
لم يشطب الشيطان األكبر حزب الله عن الئحة
اإلرهاب .اال انه لم يعد العدو الرقم واحد له .غابت
منذ أكثر من عام عن تصريحات االميركيين ،وإلى
حدود كبيرة ،اإلشارة الى دور حزب الله في سورية،
على رغم أنّ واشنطن ال تزال تنتهج سياسة التضييق
على حركته عبر فرض العقوبات المالية على البيئة
الحاضنة للمقاومة من خالل البنوك ومالحقة بعض
األشخاص.
وتقول مصادر ديبلوماسية أنّ في أروق��ة األمم
المتحدة ومجلس األمن تسود أج��واء تتفهّم تدخل
حزب الله في سورية وقتاله التكفيريين .وما يؤكد
ذل��ك ه��و ابتعاد السفراء الغربيين خ�لال لقائهم
بقيادات حزب الله في اآلون��ة األخيرة عن توجيه
االنتقادات لتدخل الحزب في سورية ،وانّ هذا التدخل
يشكل نقطة خلل ،فيما بدأ البعض اآلخر من السفراء
يبدي ليونة إزاء هذا القتال.
وعلى الرغم من أن ال اتصاالت مباشرة أو غير
مباشرة بين حزب الله واإلدارة األميركية عبر أيّ
من القنوات ،إال انّ مكافحة اإلرهاب التكفيري سيقوم
المنسق
بها ك ّل من موقعه وفق مفهوم التكامل غير
ّ
مسبقاً .وسيكون كل طرف راضيا ً على الطرف اآلخر
من دون أن يسجل على نفسه أنه يلتقي مباشرة
الفريق اآلخر الذي يختلف معه في مقاربة الوضع
السوري .الغرب يعلم انّ حزب الله مؤثر في الحرب
على اإلرهاب ويحاول ان يستفيد من قدراته من دون
ان يعترف بذلك ومن دون أن يسعى إلى التنسيق
المباشر وغير المباشر معه.
وإذا كانت الدول األوروبية ال تبارك وال تنتقد تدخل
حزب الله في سورية ،إال أنّ الفاتيكان القلق على
الوجود المسيحي في الشرق ،يرى أنّ حزب الله في
قضائه على المجموعات اإلرهابية يساعد بطريقة
غير مباشرة على بقاء هذا الوجود في لبنان وسورية.
وت��ؤك��د م��ص��ادر مطلعة لـ»البناء» أنّ اجتماعات
تعقد بين مسؤول الملف المسيحي في حزب الله
الحاج غالب ابو زينب والقاصد الرسولي في لبنان
غبريال كاتشيا الذي يؤكد انّ حزب الله بمثابة صمام
أمان للوجود المسيحي .ويترافق هذا الكالم مع إشارة
أحد قياديي التيار الوطني الحر الى ان حزب الله هو
جيش حماية المسيحيين واالقليات في الشرق.

م�ؤتمر بطاركة ال�شرق افتتح �أعماله في وا�شنطن:
التخاذ موقف وا�ضح لحماية الم�سيحيين
اف��ت��ت��ح م��ؤت��م��ر ب��ط��ارك��ة ال��ش��رق
الكاثوليك أعمال مؤتمره في العاصمة
األميركية واشنطن بدعوة من جمعية
الدفاع عن المسيحيين في الشرق،
وذل��ك لدعم المسيحيين في الشرق،
بلقاء إع�لام��ي ف��ي ن���ادي الصحافة
شارك فيه إلى البطاركة رئيس مجمع
الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو
س��ان��دري وع��دد من ممثلي الطوائف
المسيحية في الشرق وممثلون عن
األح��زاب المسيحية اللبنانية وحشد
من المهتمين.
وق��د ش���دّدت الكلمات التي ألقيت
على «ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي
ق����رارات حاسمة ب��ش��أن المنظمات
اإلرهابية وتمويلها ألنه ال يجوز قتل
وتهجير المسيحيين م��ن بيوتهم
بل يجب حمايتهم وتأمين عودتهم
إل��ى منازلهم ب��ك��رام��ة» ،مؤكدين أنّ
«المسيحيين ليسوا أقليات في هذا
الشرق بل هم موجودون منذ أكثر من
ألفي سنة وأن ال وجود وقيمة للشرق
من دون مسيحييه».

الراعي

وألقى البطريرك الراعي كلمة دعا
فيها الواليات المتحدة األميركية إلى
«أن تأخذ موقفا ً واضحا ً وخطوات أكثر
لحماية المسيحيين الذين يتعرضون
للقتل والتهجير على ي��د «داع���ش»
والمنظمات اإلره��اب��ي��ة» ،مشيرا ً إلى
أنّ «ال��ش��رق ه��و وط��ن المسيحيين
واليوم هم مهدّدون بالزوال في ظ ّل ما
يحصل لهم» .وق��ال« :نحن جئنا إلى
واشنطن لنقول بأنه ال يحق ألحد أن
يترك المجتمع البشري وكأننا عدنا
إل��ى العصر الحجري كما حصل مع

المسيحيين ف��ي ال��ع��راق والموصل
حيث أجبروا الناس على ترك منازلهم
بالقوة والعالم العربي والغربي لم
يحرك س��اك��ن�اً» .وأض���اف« :إنّ دول
العالم مجبرة على إيقاف وردع هذه
التنظيمات اإلرهابية ووقف الدعم لها،
ومجبرة أيضا ً على إعادة الذين هجروا
إلى بيوتهم وتأمين الحماية لهم».
واعتبر الراعي أنّ «العالم العربي
واإلس��ل�ام����ي وال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي
م��س��ؤول��ون ع��ن األس���رة البشرية»،
وس���أل« :ل��م��اذا يوجد مجلس األم��ن
ومنظمة األمم المتحدة؟ نحن نخاطب
ال��م��س��ؤول��ي��ن ع��ن ه���ذه المنظمات
وضميرهم والمحكمة الدولية الجنائية
والجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي
لنقول لهم هل يجوز في زمن العولمة
أن نعود إلى العصر الحجري؟ نحن
اليوم مجروحون في كرامتنا كبشر
وليس فقط في كرامتنا كمسيحيين،
ويجب أن يعود ك��ل المهجرين إلى
بيوتهم ليعيشوا بكرامتهم».

ساندري

وكانت كلمة للكاردينال ساندري
تطرق فيها إلى وضع المسيحيين في
منطقة الشرق األوسط وخصوصا ً في
سورية والعراق ،مؤكدا ً أنّ «النازحين
إلى نينوى يحتاجون إلى كل ما هو
ض���روري لضمان بقائهم على قيد
ال��ح��ي��اة ،وك��ذل��ك ف��ي أرب��ي��ل وب��غ��داد
وبالتالي يجب العمل على إعادتهم إلى
منازلهم».
وناشد القادة الروحيون «اتخاذ
م��وق��ف ح���ازم ض�� ّد العنف البربري
األع��م��ى» ،داع��ي �ا ً ال��والي��ات المتحدة
األميركية ومواطنيها إلى «دع��م دور

األمم المتحدة كونها المنظمة المناسبة
إلص���دار ق���رارات تتعلق ب��أم��ور ذات
أهمية دولية» .ورأى« :أنّ على األمم
المتحدة أن تبقى منتدى فاعالً لمنع
تكرار أي نوع من العنف والظلم كالذي
نحن في صدد مناقشته» ،الفتا ً إلى أنّ
«العالم يجب أال يتخلى عن األمل الذي
وح��ده منذ خمسين عاما ً بعد توقيع
قانون حقوق اإلنسان من أجل إحالل
السالم».

لحام

وش��دّد بطريرك ال��روم الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام في كلمته
على «ض����رورة أن تعمل ال��والي��ات
المتحدة على حماية المسيحيين
في ه��ذا ال��ش��رق» ،مستغربا ً كيف أنّ
«الرئيس األميركي أوباما لم يحدّد حتى
الساعة موعدا ً للقائه وفد البطاركة».
وق��ال« :إننا جميعا ً هنا صوت واحد
م��ن أج��ل ه��دف واح���د» ،م��ش �دّدا ً على
«أهمية العيش المشترك المسيحي -
األسالمي».

يونان

ولفت بطريرك السريان الكاثوليك
اغناطيوس يوسف يونان إلى «ضرورة
الدفاع عن حرية الطوائف في الشرق».

كشيشيان

وأكد بطريرك األرمن األرثوذكس آرام
األول كشيشيان أنّ «قضية المسيحيين
ه��ي قضية ع��ال��م��ي��ة» ،وش����دّد على
«ضرورة الدفاع عن الحقوق األساسية
لإلنسان»،مستغرباً«:تجاهلالوصول
إل��ى حل تجاه المسيحيين ج��راء ما
يتعرضون له في الشرق».

العري�ضي من ال�سراي :لنكن موحدين
في مواجهة الخطر الم�شترك
أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب
غازي العريضي أنّ رئيس الحكومة
تمام سالم يقوم بجهد ودور كبيرين
في ّ
ملف العسكريين المخطوفين ،الفتا ً
إلى أنّ الجميع معنيون بأن يكونوا
موحدي الكلمة والرؤية والموقف في
مواجهة الخطر.
وك����ان ال��ع��ري��ض��ي زار ال��رئ��ي��س
س�لام في ال��س��راي الحكومية أمس،
م��وض��ح�ا ً أنّ ه��دف ال��زي��ارة ه��و أن
يطلع منه «على ما لديه من معلومات
من موقعه ومسؤوليته ومتابعته
الحثيثة واألمينة لما يجري في البالد،
والتشاور معه وتأكيد الوقوف إلى
جانبه».
واعتبر العريضي أنّ «الجميع في
لبنان مجمعون على أنّ ثمة خطرا ً
داهما ً يستهدفنا كلبنانيين من دون
استثناء» .وقال« :ربما نكون متفقين
على تشخيص الحالة ،لكننا لسنا دائما ً
متفقين على تشخيص الحل ،وهذا أمر

يربك ويعطي صورة وانطباعا ً يحمل
القلق عند الناس ،وهذا أمر مشروع ،وال
سيما على مستوى أهالي العسكريين
المخطوفين ،فالقلق والخوف على
أبنائهم مشروع ،حتى لو كانوا أبناء
المؤسسة األمنية العسكرية الذين
بطبيعة عملهم يفترض أن يكون ثمة
حساب باحتمال تعرضهم لمكروه،
لكنّ ما نشاهده ،واألساليب البشعة
التي نراها تدفع الناس إلى مثل هذا
الشعور ،وبالتالي علينا أن نقدر
ونستوعب ونتحمل أيا ً تكن الكلمات
والعبارات والمواقف» .وأضاف« :في
هذا السياق فإنّ الرئيس سالم يميز
نفسه وموقع رئاسة الحكومة ،ألنه
يتمتع بالصبر والحكمة والعقالنية
والهدوء ،ويتحمل الكثير».
ورأى ال��ع��ري��ض��ي أنّ «م��واج��ه��ة
ه��ذه ال��ح��ال��ة الخطيرة ال يتحملها
رئيس الحكومة منفردا ً وال الحكومة
م��ن��ف��ردة ،ب��ل ن��ح��ن جميعا ً ف��ي كل

مواقعنا السياسية معنيون بأن نكون
م��وح��دي الكلمة وال��رؤي��ة والموقف
في مواجهة ه��ذا الخطر المشترك»،
مؤكدا ً أنّ «الرئيس سالم يقوم بجهد
ودور كبيرين ،وهو ال يتحدث كثيرا ً
في اإلع�لام عما يقوم ب��ه ،وه��ذا عين
الصواب ،حرصا ً على سالمة التحرك
وال��ص��دق ف��ي ال��وص��ول إل��ى تحقيق
الهدف النبيل الذي يصبو إليه ونصبو
إليه معه وه��و تحرير العسكريين
المخطوفين».
ودعا جميع القوى إلى «الخروج من
دائرة الحسابات الطائفية والمذهبية
والمناطقية والفئوية والشخصية
الضيقة التي على ما أعتقد ،وبوقفة
ضمير ل��ك��ل م��ن��ا ،يعلم أن��ه��ا كلفت
البالد الكثير حتى لم تعد تحتمل،
والمطلوب االرتقاء إلى مستوى أعلى
من المسؤولية واالحتكام إلى العقل
والضمير والحكمة والتصرف على هذا
األساس».

