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مجل�س الوزراء ع ّين الهيئة الم�شرفة على االنتخابات
و�سالم �أكد موا�صلة التفاو�ض لتحريرالع�سكريين

وم�ساع �سيا�سية لتطويق الفتنة
هدوء ن�سبي في البقاع
ٍ

الجي�ش يحبط مخطط ًا ال�ستهدافه في عين ال�شعب
ويزبك يرعى �إطالق البريدي والفليطي

خبراء المتفجرات في الجيش يفككون السيارة المفخخة

يزبك والمقداد يتوسطان عائلتي البريدي والفليطي خالل المصالحة
ما زالت منطقة البقاع تعيش أج��واء من
الهدوء النسبي ،بعد أن شهدت تظاهرات
احتجاجية وعمليات خطف متبادل في
األي��ام الماضية ،رفعت من منسوب التوتر
في المنطقة.
وفي وقت جنبت فيه المساعي السياسية
وال��روح��ي��ة منطقة ال��ب��ق��اع فتنة مح ّققة،
استطاع الجيش اللبناني أن يجنب المنطقة
عمالً إرهابيا ً جديدا ً كان يستهدفه في الدرجة
األولى ،حيث تمكن من تفكيك سيارة تحتوي
على كمية كبيرة من المتفجرات في منطقة
عين الشعب في عرسال.
وفي إطار المساعي الهادفة إلى وأد الفتنة
بين أبناء البقاع ،من المق ّرر أن تعقد غدا ً
وبعد غد ،اجتماعات تشاورية لنواب بعلبك
الهرمل مع وجهاء المنطقة لتفادي ظاهرة
الخطف واالعتداء وقطع الطرقات ،وفي هذا
السياق أوضح عضو الكتلة القومية النائب
مروان فارس أنّ «التنسيق قائم مع مختلف
ال��ق��وى السياسية ف��ي المنطقة وتحديدا ً
مع تيار المستقبل» ،الفتا ً إلى أنّ «خطاب
التهدئة انطلق من قاعدة استنكار العمليات
اإلرهابية والتخريبية».
وف��ي اإلط��ار نفسه ،رع��ى رئيس الهيئة
الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك
عملية اإلفراج عن المواطنين عبدالله البريدي
وحسين الفليطي من أبناء بلدة عرسال ،في
دارة الشيخ محمد المصري في بلدة حور
تعال ،مشدّدا ً على «وحدة اللبنانيين وقوتهم
من خالل العيش المشترك والسلم األهلي».
وفي إنجاز أمني نوعي للجيش اللبناني،
فكك الجيش أم��س ،سيارة مفخخة اشتبه
بها في وادي حميد في عرسال ،تبين بعد
الكشف عليها أنها تحتوي على  100كلغ
من المواد المتفجرة مخبأة بطريقة حرفية
في صفائح معدنية ،وذلك لكي تتمكن من
تحقيق أكبر قدر ممكن من األضرار في حال
تفجيرها.
وك��ان��ت ال��س��ي��ارة م��رك��ون��ة ق��رب حاجز
للجيش ي��ؤدي إلى ثكنة عسكرية في عين
الشعب تقع بالقرب منها محطة للمحروقات.
وقد أفيد بأنّ السيارة خرجت مباشرة من
عرسال ،ورجحت المصادر إحدى فرضيتين،
إما أنها كانت تستهدف دورية للجيش لحظة
م��روره��ا في المكان ،أو أنّ انتحاريا ً كان
سيقودها لتفجيرها عند مدخل الثكنة.

بالتعر�ض للآخرين
فار�س :لن نقبل
ّ
والتن�سيق قائم مع مختلف القوى ال�سيا�سية
في المنطقة و خطاب التهدئة انطلق
من قاعدة ا�ستنكار العمليات الإرهابية
وأشارت المعلومات إلى أنّ السيارة هي
من ن��وع كيا بيضاء اللون وتحمل لوحة
سورية ما يثير المزيد من التساؤالت حولها.
وسرعان ما اتخذ الجيش تدابير أمنية وعزز
انتشاره على الحواجز ،ما تسبب بزحمة
سير على طريق بعلبك – عرسال.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش:
«بتاريخه ،حوالى الساعة  ،11.30وعلى
أثر اشتباه قوى الجيش في سيارة نوع كيا
ذات لوحة سورية مركونة إلى جانب الطريق
ف��ي محلة عين الشعب  -ع��رس��ال ،قامت
وح��دة من الجيش بعزل المكان وتفتيش
السيارة المذكورة ،فتبين أنها تحتوي على
م��واد متفجرة زن��ة  100كلغ معبأة داخل
علب معدنية ،موصولة بأسالك وصواعق
كهربائية ،وجاهزة للتفجير.
وحضر الخبير العسكري إلى المكان حيث
عمل على تفكيكها ،فيما بوشر التحقيق في
الموضوع».

إطالق بريدي وفليطي

رعى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله
الشيخ محمد يزبك اإلف��راج عن المهندس
عبدالله البريدي والدكتور حسين الفليطي
من أبناء بلدة عرسال ،في دارة الشيخ محمد
المصري في بلدة حور تعال ،واللذين كانا
قد خطفا قبل أيام كر ّد فعل على اختطاف
العسكريين اللبنانيين ،في حضور النائب
علي المقداد ،رئيس دائرة البقاع األولى في
األم��ن العام العقيد ج��وزف تومية ،رئيس
جهاز استقصاء الدائرة الثانية في األمن
العام النقيب علي مظلوم وفعاليات.
وشكر يزبك أهالي حور تعال والشيخين
محمد ورضا المصري والجهود التي بذلت
«م��ن أج��ل إرج���اع ال��ض��ي��وف» ،وق���ال« :إنّ
قطع ال��ط��رق أو القيام بعملية خطف من

أجل إطالق سراح أبنائنا ليس من عاداتنا،
وسنكون إلى جانب الدولة من أجل إطالق
سراح ابن الدولة وكل المخطوفين وعودتهم
إلى أهلهم سالمين من أجل العيش الواحد
ال���ذي نعمل ألج��ل��ه ،وب���أن ي��ك��ون أبناؤنا
نموذجا ً لهذا العيش الواحد والرمز للوحدة
الوطنية».
وط��ال��ب ي��زب��ك« :ب��اس��م الجميع الدولة
وخلية األزم��ة بأن تسرع في إطالق سراح
الجنود المخطوفين من الجيش والقوى
األمنية» ،مشدّدا ً على «وح��دة اللبنانيين
وقوتهم من خالل العيش المشترك والسلم
االهلي» .وقال« :لسنا مع من يقطع طريق،
وإطالق سراح المخطوفين هو المطلب األول
واألخير ونش ّد على أيدي الجميع من أجل
ذلك» .وناشد« :الجميع الكف عن الخطابات
المتشنجة وال�لام��س��ؤول��ة ،ألنّ المسائل
تعالج بحكمة وروية والجراحات ال تعالج
بالتشنج ورد الفعل واالن��ف��ع��ال ،وال��ك� ّل
م��س��ؤول ع��ن إط�ل�اق س���راح المخطوفين،
ونك ّرر وقوفنا وراء المؤسسة العسكرية
من أجل إطالق سراح أبنائنا وعودتهم إلى
وطنهم ،ونشكر آل المصري على تجاوبهم
وحكمتهم في معالجة األمور».
وكشف يزبك« :أنّ حزب الله وتكتل نواب
بعلبك الهرمل بصدد دعوة كل المنطقة إلى
لقاء عام يجمع الفعاليات لبحث موضوع
قطع الطرقات كي ال تتكرر هذه المسألة».
وأعرب الشيخ رضا المصري بدوره ،عن
ثقته المطلقة باألجهزة األمنية وقيادتي
الجيش واألم��ن العام وح��زب الله وحركة
أمل ،مؤكدا ً ضرورة «العمل على منع حدوث
فتن م��ت��زاي��دة وإط�ل�اق س���راح األس���رى»،
وقال« :كبادرة حسن نية قررنا اإلفراج عن
الضيوف».
وش��ك��ر ال��ب��ري��دي ،م��ن ج��ه��ت��ه ،الجهود
المبذولة التي سمحت له بالعودة إلى أهله

م�شاركة لبنان في جدة �أ�سا�سية و�ضرورية

«التحرير والتنمية» :تحالف مقاتلة «داع�ش»
�أ�سلوب ملت ٍو لل�ضغط على �سورية
اعتبرت كتلة التحرير والتنمية
أنّ مشاركة لبنان في اجتماع جدّة
«أساسية وضرورية» ،الفتة إلى أنّ
«مواجهة اإلرهاب العابر للحدود،
تستدعي منا أقصى درجات الوحدة
والحوار».
ورأت الكتلة أنّ مرحلة التحالف
الدولي لمقاتلة «داعش»« :أسلوب
ملت ٍو ومرحلة جديدة من مراحل
سبقت لتحقيق الفوضى الخالقة
في العالمين العربي واإلسالمي
ومزيد من الضغط على سورية».
وفي السياق ،أكد النائب ميشال
موسى أنّ خلو س��دة ال��رئ��اس��ة ال
يزال أولوية ،معتبرا ً أنه من الممكن
إج��راء االنتخابات النيابية إذا ما
تحلحلت األمور.
وقال موسى خالل رعايته افتتاح
مؤتمر بيروت الرابع والعشرين
لطب األس��ن��ان في «ب��ي��ال» ،ممثالً
رئيس مجلس النواب نبيه بري:
«إنّ خلو س��دة ال��رئ��اس��ة األول��ى
ال ي��زال يمثل أولوياتنا ،وإج��راء
االنتخابات النيابية في مواعيدها
أمر ال مفر منه من أجل إعادة إنتاج
المؤسسات».
واعتبر أنّ «مواجهة اإلره��اب
ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود ،تستدعي منا
أقصى درج���ات ال��وح��دة وال��ح��وار
واالل���ت���ف���اف ح����ول م��ؤس��س��ات��ن��ا

العسكرية واألمنية ودعمها قوال ً
وفعالً وتسليحاً ،إذ ال خالص لنا
من دون رعايتها وتقويتها».
وك���ان م��وس��ى أك���د ف��ي حديث
إذاع����ي« :أنّ م��ن الممكن إج���راء
االنتخابات النيابية إذا ما تحلحلت
األم����ور ،ول��دي��ن��ا وق��ت ف��اص��ل عن
ال��ع��ش��ري��ن م���ن ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي
المقبل» .وأض���اف« :على وزارة
الداخلية أن تقوم بواجباتها وتطبق
القانون واإلجراءات المطلوبة».
ولفت إلى «أنّ مشاركة لبنان في
اجتماع ج�دّة أساسية وضرورية
في هذا االجتماع للتعبير عن رأيه،
ألنه معني بما يصيب هذه المنطقة،
عبر قضية عسكرييه األس��رى وما
جرى في عرسال».

صالح

ورأى النائب عبدالمجيد صالح،
من جهته ،أنّ «مرحلة التحالف
ال��دول��ي لمقاتلة تنظيم ال��دول��ة
اإلس�لام��ي��ة اإلره��اب��ي أش��� ّد خطرا ً
على المنطقة ،وهي أسلوب ملت ٍو
ومرحلة جديدة من مراحل سبقت
لتحقيق ال��ف��وض��ى ال��خ�لاق��ة في
العالمين العربي واإلسالمي ومزيد
من الضغط على سورية».
ودع���ا ص��ال��ح ف��ي تصريح إلى
«ق��راءة متأنية للقرارات الدولية

التي تصدر بشأن ح� ّ
�ق التدخل،
خ��ص��وص �ا ً أنّ دوال ً م��ث��ل روس��ي��ا
وال���ص���ي���ن وإي������ران خ�����ارج ه��ذا
التحالف ،وهذا يعني أنّ النيات لهذا
التحالف لم تتبدل تجاه المنطقة
وأنّ عملية معاقبة المقاومة في
لبنان والدولة السورية ال تزال في
مقدم القرارات الدولية المبطنة».
وأشار إلى «أهمية تحصين لبنان
بأدنى مقومات الصمود السياسي
الذي يتمظهر بصورة إطالق عجلة
المؤسسات الدستورية وانتخاب
رئيس للجمهورية ومعالجة باقي
الملفات اإلنسانية واالجتماعية
وب���خ���اص���ة م���ل���ف ال��ن��ازح��ي��ي��ن
السوريين وع���دم ال��م��زاي��دة بهذا
الملف وتحميل وزره لفئة من دون
أخ��رى ،في الوقت ال��ذي يجب أن
تح ّمل تبعات ه��ذا الملف للدول
التي تدعم اإلرهاب الداعشي والحر
والنصرة».
ولفت صالح إلى أنّ «تحصين
لبنان ينضوي أيضا ً تحت ضرورة
تسليح الجيش اللبناني ودع��م
المقاومة بالعتاد والرجال».
وط��ال��ب ال��ق��ي��ادات السياسية
وال��روح��ي��ة ب��ال��ت��ص��رف «بأعلى
درج����ات ال���وع���ي ل��ل��ح��ؤول دون
انتشار الفتنة من خالل مأجورين
وموتورين وفوضويين».

كنعان تر�شح و�سيطعن بالتمديد
تقدم النائب إبراهيم كنعان أمس بترشحه لالنتخابات
النيابية عن أحد المقاعد المارونية األربعة في المتن
الشمالي ،بطلب من رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون ،وقال في تصريح أنه سيتقدم «بمراجعة

طعن أم��ام المجلس الدستوري كما في المرة السابقة،
في حال أق ّر المجلس النيابي قانون التمديد لنفسه ،ألنّ
التمديد ضرب لمبدأ تداول السلطة وتغييب إلرادة الشعب
وتعطيل الديموقراطية في لبنان».
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(أحمد موسى)

وقال« :لم نشعر للحظة بأننا كنا مخطوفين،
ولو كنا علقنا بيد «داعش» لعدنا مقتولين،
وإنني أتفهم ما جرى معنا في إطار رد الفعل
على خطف ولدهم».

لقاء تشاوري غدا ً

وفي سياق اللقاء الذي أعلن عنه الشيخ
يزبك ،والذي سيضم مختلف األحزاب وفي
مقدّمها ح��زب الله وح��رك��ة أم��ل والحزب
السوري القومي االجتماعي ،ق��ال النائب
م���روان ف��ارس ف��ي ح��دي��ثٍ لـ«المركزية»:
«بعد اإلفراج عن أيمن صوان عادت األمور
إلى الهدوء نسبياً ،لكن ال ب ّد من معالجة
أساسية لهذه الحالة ونحن كنواب هذه
المنطقة مسؤولون عن ذلك» .وأعلن« :أنّ
هناك معالجات داخلية جدية لهذا الملف
ستتم خ�لال لقائنا م��ع ال��وج��ه��اء وأرك��ان
العشائر في البقاع بدءا ً من السبت المقبل،
إضاف ًة إلى أنّ الوزير غازي زعيتر دعا إلى
موسع في جامع اليحفوفة السبت
اجتماع
ّ
وسيضم الفاعليات المذكورة للتشديد على
رفضنا ظاهرة الخطف سواء لقاء فدية مالية
أو ألسباب أخ��رى ،وإننا لن نقبل بها ولن
نغطي أحدا ً يعتدي على اآلخرين» .وأضاف:
«ب��غ� ّ
�ض النظر ع��ن ان��ت��م��اءات��ن��ا الحزبية
والسياسية فإننا لن نقبل بالتعرض إلى
اآلخرين ،والتنسيق قائم مع مختلف القوى
السياسية في المنطقة وتحديدا ً مع تيار
المستقبل ،موضحاً« :أنّ خطاب التهدئة
انطلق من قاعدة استنكار هذه العمليات
اإلرهابية والتخريبية وال��دع��وة إل��ى دعم
الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه للقيام
بواجباته للحفاظ على أمن المواطنين».

اعتصام في عرسال

وفي سياق متصل ،نفد أهالي بلدة عرسال
اعتصاما ً في ساحة البلدة ،احتجاجا ً على
خطف م���روان الحجيري ال��ذي فقد أثناء
االحتجاجات واالعتصامات وقطع الطرقات
التي أعقبت ذب��ح الجندي الشهيد عباس
مدلج.
وألقيت كلمتان للشيخ محمد الحجيري
ووال��د المخطوف ،طالبا فيها ب��ـ«اإلف��راج
ع��ن��ه» ،معتبرين أنّ «مهلة االستضافة
ثالثة أيام قد انتهت وآن األوان لعودته إلى
أهله».

�سينود�س الأرمن الكاثوليك اختتم �أعماله:
لتعزيز ال�سالم واال�ستقرار في المنطقة
دع��ا سينودس األرم��ن الكاثوليك ال��دول الكبرى وهيئة األم��م المتحدة
والجامعة العربية والمجالس الدولية لحقوق اإلنسان والمجتمع الدولي
إلى «رفض العنف والعدوان والظلم ووضع ح ّد للوضع الدامي في الشرق
األوسط».
ودعا السينودس خالل اختتام أعماله في دير سيدة بزمار ،النواب في
لبنان «إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ،لكي ال يؤدي هذا
الفراغ إلى اإلحباط في قلوب المواطنين وتدهور الحالة األمنية» ،مطالبين
الحكام في لبنان وسورية ومصر والعراق وفلسطين «بأن يتحلوا بروح
الحكمة والوطنية الخالصة لينقذوا البالد والمواطنين من الخطر الداهم».
ودعا اآلباء إلى «إقامة قداس احتفالي يرأسه قداسة البابا فرنسيس إلحياء
الذكرى المئوية األولى لإلبادة األرمنية التي ذهب ضحيتها مليون ونصف
المليون من أبناء شعبنا األرمني».
ووجهوا «نداء إلى الدول الكبرى وهيئة األمم المتحدة والجامعة العربية
ّ
وحض المجتمع الدولي والعالم أجمع
والمجالس الدولية لحقوق اإلنسان،
على رفض العنف والعدوان والظلم ووضع ح ّد للوضع الدامي في الشرق
األوسط وبخاصة في العراق وسورية وغزة ولبنان والذي أجبر الكثيرين
على ترك منازلهم وأوطانهم» ،مطالبين بـ «تحرير جميع المخطوفين وفي
مقدمهم المطران يوحنا إبراهيم والمطران بولس يازجي والكاهنين ميشيل
كيال وإسحاق محفوض».
وركز السينودس على «أهمية الوجود المسيحي في الشرق ورفض تهجير
المسيحيين وتفريغ الشرق من وجودهم والمحافظة على حقوق اإلنسان
والحريات الدينية» ،داعيا ً إلى «تعزيز السالم واالستقرار الشرق األوسط».

ال�ساحلي :لعدم االنجرار �إلى الفتنة
أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي« ،أنّ لبنان ليس
في منأى عما يحصل في المنطقة» ،داعيا ً إلى عدم «االنجرار إلى الفتنة التي
أصبحت هدفا ً لإلرهابيين ومن وراءهم».
ورأى الساحلي خالل لقاء سياسي في منطقة حي السلم ،أنّ «المنطقة تعيش
غليانا ً غير مسبوق وأنّ اإلرهاب التكفيري ش ّوه صورة اإلسالم المحمدي األصيل
وحتى صورة اإلنسانية وهو يخدم مصالح إسرائيل» .وقال« :إنّ لبنان ليس
في منأى عما يحصل في المنطقة وخير دليل ما حصل في عرسال من استهداف
للجيش ،وبالتالي استهداف لوحدة لبنان وكل مكوناته .ومن هذا المنطلق،
يجب على كل األفرقاء أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والمسؤولية».
وأض��اف الساحلي« :إنّ هذا الخطر الداهم يستدعي كل أن��واع التضامن
والتعاون للوقوف صفا ً واحدا ً ض ّد اإلرهاب الذي ال يرحم أحدا ً وال يميز بين
الناس» .وقال« :منذ البداية ونحن نطالب وندعو إلى الحوار والتالقي ولم نغير
من موقفنا».
وتمنى على «أهلنا أن يتعظوا من الكالم الصادر عن أهل الشهيدين مدلج
والسيد وأال ننجر إلى الفتنة التي أصبحت هدفا ً لإلرهابيين ومن وراءهم ،وعلينا
أن نكون جميعا ً مع الجيش قوال ً وفعالً لحماية الوطن ومحاربة الدواعش ومن
معهم وليس فقط برفع الشعارات الرنانة والوعود البراقة».

(ت ّموز)

نقاش بين وزراء خالل الجلسة
قرر مجلس ال��وزراء تعيين الهيئة المشرفة على
االنتخابات النيابية برئاسة القاضي السابق نديم
عبد الملك .كما وافق على مراسيم بنقل اعتمادات من
احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات
للعام  ،2014وذلك خالل جلسة عقدها عصر أمس،
في السراي الحكومية ،في حضور غالبية ال��وزراء
الذين غاب عنهم وزير االتصاالت بطرس حرب ،وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الثقافة
ريمون عريجي.
بعد انتهاء الجلسة التي استمرت زهاء خمس ساعات
ونصف الساعة ،أشار وزير اإلعالم رمزي جريج الذي
تال مقررات الجلسة ،إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سالم
استهل الجلسة «بالمطالبة كما في كل جلسة بانتخاب
رئيس جمهورية جديد ب��أس��رع وق��ت تجنبا ً لآلثار
السلبية الستمرار شغور مركز رئاسة الجمهورية على
مختلف األصعدة .ثم تطرق دولة الرئيس إلى المرحلة
العصيبة التي تمر بها البالد وإلى الجو الذي خ ّيم على
أجوائها وما رافق ذلك من تحريض طائفي ،يصب في
مصلحة التكفيريين اإلرهابيين ،الذين يهدفون إلى
إشعال الحساسيات المذهبية في منطقة عرسال وفي
سائر المناطق اللبنانية» .وأضاف« :على رغم وحدة
الموقف في مجلس الوزراء ،فإنّ بعض وسائل اإلعالم
استهدفت الحكومة من دون أن يؤخذ في االعتبار ما
تقوم به من جهد لوضع األمور في نصابها ومن توفير
التغطية الكاملة للجيش للقيام بواجب الدفاع عن
لبنان وتحرير الجنود المخطوفين».
وتابع جريج« :ذكر دولة الرئيس أنّ خلية االزمة
عقدت اجتماعا ً بحضور ممثلين عن الجيش وعن
القوى األمنية وق��د تحقق المجتمعون من جاهزية
الجيش لمواجهة أي عدوان على منطقة عرسال وأي
منطقة «أخرى ،وقد دعا دولته جميع القوى السياسية
إلى إدراك خطورة الوضع والعمل على عدم إفساح
المجال ألي إثارة أو تجاوزات في إطار الخطة األمنية
التي اعتمدها مجلس الوزراء».
ولفت وزير اإلعالم إلى أنّ سالم أشار خالل الجلسة
إل��ى أن��ه «ي��واص��ل التفاوض مع قطر وتركيا سعيا ً
لتحرير العسكريين المخطوفين وإلى أنّ هناك بعض
التقدم في هذا الشأن ،غير أنّ ال شيء يضمن التوصل
إل��ى نتيجة مرضية في وق��ت قريب ،لكنّ الموضوع
هو موضع متابعة يشارك فيها المدير العام لألمن
العام ،ولن ندخر جهدا ً في سعينا لتحرير العسكريين
المخطوفين».

وأض��اف ج��ري��ج« :بعد ذل��ك أدل��ى بعض ال��وزراء
بوجهات نظرهم حول هذا الموضوع مشدّدين على
التضامن الحكومي في مواجهة الوضع وعلى وجوب
تقديم كل الدعم للجيش في مهمته بالدفاع عن الوطن.
وأبدى الوزير نهاد المشنوق أنّ أي تصريح يشكك في
دور الجيش وقيادته ال يعبر إال عن رأي صاحبه ،وال
يمثل موقف الجهة السياسية التي ينتمي إليها ،والتي
عبرت عن موقفها أكثر من مرة بدعم الجيش وقيادته
وسائر القوى األمنية .وأكد الوزير أشرف ريفي على
الموقف نفسه بالنسبة إلى الجيش والتعرض له».
بعد ذل��ك ،أش��ار وزي��ر اإلع�لام إلى أنه عرض خالل
الجلسة مجريات االجتماع الذي عقده قبل ظهر أمس،
مع مديري األخبار في معظم المحطات التلفزيونية،
حيث ت ّم االتفاق على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
وإخراج قضية المخطوفين من التجاذبات السياسية
والطائفية وصون السلم األهلي كما ت ّم التوافق على
استبعاد ال��ص��ور المسيئة والتصريحات المثيرة
للنعرات.
وقال جريج« :بنتيجة مناقشة هذا الموضوع قرر
مجلس الوزراء التشديد على الطلب من وسائل اإلعالم
االلتزام بأحكام القانون وبميثاق الشرف الذي التزموا
به طوعا ً في تغطية األخ��ب��ار والتعليق عليها وفي
الحلقات السياسية ودع��وة وزي��ر اإلع�لام ضبط أي
مخالفة ومالحقة المخالفين تطبيقا ً للقانون».
ثم انتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع الواردة
على جدول أعمال الجلسة واتخذ في شأنها القرارات
الالزمة وأهمها:
 الموافقة على طلب وزارة االقتصاد والتجارة تحديدالسعر التشجيعي للقمح المحلي والشعير لموسم
العام  2014وعلى إعطاء المديرية العامة للحبوب
والشمندر السكري سلفة خزينة للتعويض على
المزارعين عن االضرار الناتجة من قلة المتساقطات.
 الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلدياتوضع دفتر الشروط الخاص إلطالق مناقصة عمومية
لتلزيم مشروع نظام متكامل إلص��دار رخ��ص سوق
ورخص سير المركبات اآللية والصقات إلكترونية.
 الموافقة على مراسيم بنقل اعتمادات من احتياطيالموازنة العامة إلى موازنة بعض ال��وزارات للعام
.2014
 تعيين الهيئة المشرفة على االنتخابات النيابيةبرئاسة القاضي السابق نديم عبد الملك.
 -الموافقة على قبول بعض الهبات.

با�سيل من ّ
جدة :ال عذر ال�ستبعاد �أي دولة
�أو طرف عن الحرب على «داع�ش»
رأى وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل أنّ «األول��وي��ة هي
الس��ت��ئ��ص��ال «داع��������ش» ،ول��ي��س
لتحجيمها أو احتوائها فقط» ،داعيا ً
إلى «تجفيف مصادر تمويلها ووقف
منابعها السياسية الظاهرة منها
وغير المباشرة» .واعتبر أن «ال عذر
أو مبرر الستبعاد أي دولة أو طرف
من المشاركة في تلك الحرب على
داعش» ،مؤكدا ً أنّ «لبنان هو شريك
في هذه المعركة ،وهو رأس حربة
على جبهة القتال».
وفي كلمة ألقاها في اجتماع جدّة
�ص��ص للبحث ف��ي م��وض��وع
ال��م��خ� ّ
اإلره��اب في المنطقة ،ق��ال باسيل:
«األولوية هي الستئصال «داعش»،
وليس لتحجيمها أو احتوائها فقط،
فـ»داعش» يجب أن ال توجد أساساً،
وأي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��ا ي��ج��ب أن ت��زول
وتختفي ،وم��ن ال��ض��روري تجفيف
م��ص��ادر تمويلها ووق���ف منابعها
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ظ��اه��رة منها وغير
المباشرة .وعلينا عدم الرهان على
البحث عن أي ن��وع ك��ان من فائدة
لوجودها ،فال مكان أو مالذ آمنا ً يجب
أن يترك لها بيننا».
وأض�����اف« :ل���ذل���ك ،ي��ج��ب ع��دم
استبعاد أي دول���ة أو ط��رف على
استعداد لمحاربة «داعش» ،إذ ال عذر
أو مبرر الستبعاد أي دولة أو طرف من
المشاركة في تلك الحرب عليها ،وال
ب ّد من إطار دولي ومن قرار يصدر عن
األمم المتحدة لجمع كل الدول حول
تلك المعركة المصيرية والوجودية،
وقرار مجلس األمن الدولي  2170هو
خير دليل على ذلك».
وأش���ار باسيل إل��ى أنّ «رس��ال��ة
لبنان ك��ان��ت على ال����دوام رسالة
التسامح والتنوع والتعايش ،وهذا
يشكل نموذجا ً ينبغي التمسك به،
وال��ح��ف��اظ عليه ف��ي وج��ه نقيضه
داعش» ،مؤكدا ً أنّ «لبنان هو شريك
في هذه المعركة ،وهو رأس حربة
على جبهة القتال».
وطالب باسيل بـ«خطة تدعمها
األمم المتحدة ،على أن تضم الدول
ال��راغ��ب��ة ف��ي خ��وض المعركة بما
فيها كل مكونات المجتمع اللبناني
والمنطقة للمشاركة اإللزامية في

خالل االجتماع في جدة
هذه الحرب».
كما طالب بـ«دعم عسكري للقوات
المسلحة اللبنانية التي أثبتت دائما ً
وطنيتها ومهنيتها ،ولم تتخ َل يوما ً
عن أسلحتها ال لألعداء وال لألصدقاء
أو الحلفاء».
ودع��ا إل��ى «حماية األقليات عبر
إعطائهم الضمانات الكافية بأنهم
كمكون أساسي من مجتمعات الشرق
األوسط يجب أن يبقوا متجذرين في
أرضهم األصلية».
ورأى أنّ االستراتيجية الشاملة
لمكافحة «داعش» يجب أن تتضمن:
«الحفاظ على سالمة ووحدة دول
المنطقة ،فضالً عن حدودها ،من خالل
أن تشترك القوات المسلحة العائدة
لتلك الدول في المعركة ،مدعومة من
قبل حكوماتها المركزية ومن السكان
المحليين.
 على التحالف بين ك��ل ال��دولال��راغ��ب��ة ف��ي المشاركة أن يضمن
التفوق الجوي ،بحيث يتجنب من
جهة سوء تفسير تلك المشاركة ،ومن
جهة أخرى يح ّد من خسائر القوات
المشاركة في المعارك البرية.
 الحفاظ على االستقرار السياسيفي ظل قيم الديموقراطية والحرية
والتعايش من خ�لال إش��راك دولنا
في عملية سياسية انتقالية تترافق
م��ع العمليات العسكرية الجوية
والبرية».

وتوجه باسيل بـ«الشكر للمملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى هبتها
السخية دع��م�ا ً للجيش اللبناني،
وللواليات المتحدة األميركية على
تجاوبها السريع».
وك���ان ب��اس��ي��ل وص���ل ق��ب��ل ظهر
أمس ،إلى جدة يرافقه السفير ميشال
ح��داد ،وكان في استقباله في مطار
الملك عبدالعزيز ال��دول��ي نظيره
السعودي سعود الفيصل ونائبه
األم��ي��ر عبدالعزيز ب��ن عبدالله بن
عبدالعزيز وع��دد من كبار موظفي
وزارة الخارجية السعودية ،إضافة
الى سفير لبنان لدى المملكة العربية
السعودية عبدالستار عيسى وقنصل
لبنان في جدة زياد عطالله.
وش�����ارك ف���ي االج��ت��م��اع وزراء
خارجية الواليات المتحدة األميركية
جون كيري ،البحرين الشيخ خالد بن
محمد آل خليفة ،سلطنة عمان يوسف
بن علوي بن عطالله ،العراق ابراهيم
عبدالكريم األشيقر ،تركيا مولود
جاويش أوغلو ،األردن ناصر جودة،
اإلمارات العربية المتحدة أنور محمد
قرقاس ،قطر خالد بن محمد العطية،
الكويت الشيخ صباح خالد الحمد
الصباح.
وقبيل عقد االج��ت��م��اع الموسع،
ش���ارك ال��وزي��ر باسيل ف��ي سلسلة
لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء
في القاعة الملكية في حرم المطار.

