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لبنان بيئة و ّالدة وحا�ضنة لـ«داع�ش» و�أخواتها!

االنك�شارية الجديدة
و�سيا�سة �أردوغان!

 د .نسيب حطيط*
د.بسام أبو عبد الله

من الواضح أن رجب طيب أردوغان ال يزال يحلم بإعادة تاريخ أجداده
العثمانيين بنسخة جديدة منقحة تحمل اسم (العثمانية الجديدة) مدعومة
بمال الغاز القطري ،وأم��وال طويلي العمر في زواري��ب وتكايا الخليج،
الذين يحلمون بالتمدّد نحو الحضارات القديمة  -الجديدة من أجل
استمرار بقائهم على كراسيهم ،ولو تسبّب ذلك بأنهار من الدماء.
أع��اد أردوغ���ان ق ��راءة ت��اري��خ أج ��داده فوجد على م��ا يبدو أن تنظيم
داعش اإلرهابي يشبه إلى ح ّد كبير تجربة خاضها أجداده مع ما يعرف
تاريخيا ً بـ«االنكشارية» ك��أداة للسيطرة والهيمنة ومد النفوذ وتطويع
اآلخرين لإلرادة السلطانية وتطبيعهم بطباع العثمانية الجديدة التي يحلم
بها ،معتقدا ً نفسه سلطانا ً جديدا ً سيقود قطعان اإلخ��وان  -والجهادية
الصهيونية تحت يافطة (االنكشارية الجديدة.)...
في المناسبة فإنّ العودة إلى المراجع التاريخية تظهر أنّ «االنكشارية»
ه��ي فرقة مشاة عثمانية أنشئت ف��ي عهد أورخ ��ان ال�ث��ان��ي ،وك��ان لها
تنظيمها ال�خ��اص ،وق��واع��د خاصة لالنضمام إليها ،تقوم على انتقاء
عناصر متطرفة ،وتخضع لتربية جهادية خاصة! أو عناصر ت ّم أسرها
في الحروب أو شراؤها بالمال ...ويت ّم التركيز في االختيار على صغار
السن ،وكان يمنع عليهم االتصال بأقاربهم كما كان يفرض عليهم وقت
السلم العيش في الثكنات حيث تؤ ّمن لهم حاجاتهم كلّها بما في ذلك
«جهاد النكاح العثماني» الذي تطبّقه عناصر االنكشارية الجديدة (داعش
وأخواته.)...
إن عدم وجود أصل وفصل لفرقة (اللقطاء  -أي االنكشارية) جعلها
تتح ّول تدريجيا ً إلى ظاهرة تبتز ،وتهدّد الحقا ً الدولة العثمانية نفسها،
بعد أن كان أجداد أردوغان يبتزون ويهددون ويقتلون اآلخرين بها ،حيث
بدأت عناصر «االنكشارية» وقادتها بالتدخل في أمور الحكم والدولة من
المطالبة بخلع سلطان قائم إلى عزل الصدر األعظم أو قتل شخصيات
أخرى في السلطنة ،وتذكر كتب التاريخ قتل السلطان عثمان الثاني ،وخنق
ابراهيم األول بحجة أنه يعادي االنكشاريين وينتقدهم ،ووصل األمر بهم
في عهد السلطان سليم الثاني أن طالبوه بقتل شيخ اإلس�لام والصدر
األعظم وقائد سالح البحرية ،فلم يجرؤ على مخالفتهم فسمح لهم بقتل
اثنين منهم ،واستثنى شيخ اإلسالم خوفا ً من غضب الرأي العام...
لم تفلح كل محاوالت السالطنة في السيطرة على االنكشاريين إلى أن
وصل األمر في عهد محمود الثاني إلى قتالهم ،وارتكاب مجزرة ُعرفت
بمعركة «الواقعة الخيرية» في  ،1886/6/15لتصدر األوامر فورا ًبإلغاء
«االنكشارية» بعد أن كانت رأس حربة أجداد أردوغان في القتل والسلب
والنهب والتوسع والهيمنة باسم اإلسالم والخالفة المزعومة...
تبدو ال�ي��وم العالقة بين أردوغ� ��ان و«داع� ��ش» شبيهة إل��ى ح��د كبير
بالعالقة بين أجداده و االنكشارية ،فأردوغان يعتقد أن بنية داعش ـ من
حيث نوعية العناصر واإلجرام وأساليب النهب والسلب والسبي وتدمير
األسس الحضارية للمنطقة والعقيدة التي يتبناها هؤالء ـ هي بنية مناسبة
جدا ًلالنكشارية الجديدة ،التي يريد االعتماد عليها لتحقيق حلمه العثماني
الجديد ،وهو ما نلمسه في الدعم الال محدود لهذا التنظيم اإلرهابي الجديد
من حيث االحتضان ،الدعم اللوجستي ،تسهيل النهب والسلب وتسويق
بيعه داخ��ل تركيا وف��ي ال�ع��ال��م ،فتح المستشفيات لجرحى اإلره��اب
االنكشاري الجديد ،بحيث تحولت العالقة بينهما إلى عالقة مصالحية
متبادلة وواضحة ومكشوفة.
آخر مؤشرات هذه العالقة بين السلطان أردوغان واالنكشاريين الجدد
ظهرت خالل مسرحية إطالق (األمانة السلطانية لدى داعش_ أي الرهائن
األت��راك) مقابل سكوت وتسهيل ودعم الهجوم الوحشي لإلنكشاريين
الجدد على مدينة عين العرب الستهداف السوريين األكراد ،كما استُهدف
السوريون في كل مكان بهدف تأمين جيب داخل الجغرافيا السورية ،كما
يفعل قريبه بنيامين نتنياهو في جنوب سورية وتحت اليافطة نفسها أي
(المنطقة العازلة) ،وهو ما يؤكد بشكل واضح أن الهدف األساسي هو
حلم إسقاط القلعة السورية التي ال تزال تشكل عقدة حقيقية ألردوغان
وابن عمه نتنياهو.
إن قراءة التاريخ تفيد في أمور كثيرة ،لكن أهمها على اإلطالق هو أخذ
الدروس المستخلصة ،وإذا كان أردوغان لم يقرأ جيدا ً دروس أجداده مع
اإلنكشارية القديمة ،ويعتقد أن بإمكانه إعادة إنتاجها بنسختها الجديدة
(داعش وأخواته) فهو مخطئ وأحمق ،ألن هذا الزمان هو زمن مقاومة
الشعوب وف��رض إرادت�ه��ا ،هو زمن أن نكون أو ال نكون وبالتأكيد هو
زمن األح��رار وليس صناع االنكشارية الجديدة التي لن يطول الزمان
قبل أن تطالب بقتل الصدر األصغر أحمد داوود أوغلو ،وإزاحة األحمق
األكبر رجب طيب أردوغان ،كما حصل مع أجداده تماماً ،وإن غدا ً لناظره
قريب.

يك ّرر بعض السياسيين نفي وجود بيئة حاضنة لإلرهاب من
داعش والنصرة وأخواتهما ،خصوصا ً قوى  14آذار التي تنفي
وجود القاعدة وأبنائها ،واستنكرت تصريحات وزير الدفاع عندما
أبلغ مجلس الوزراء بذلك وللبيان والحقيقة وللتهيّؤ لمعالجة
الخطر الداهم على لبنان ال بد من تذكير البعض بالحوادث
اإلرهابية في لبنان منذ عام  2000حتى اآلن:
ألم تك مجموعات (أبو عائشة) في الضنية عام  2000التي
تضم بين أفرادها عناصر تكفيرية من القاعدة ...خاليا إرهابية!؟
أحداث مخيم نهر البارد التي خاضتها فتح اإلسالم وذهب
ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من الجيش وتوجت باغتيال
اللواء فرنسوا الحاج ...أليست إرهابية؟.
اغتيال القضاة األربعة في محكمة صيدا عقابا ً لهم على
محاكمة المتشددين اإلسالميين من عصبة األنصار وغيرها ...ألم
تكن إرهابا؟.
اغتيال الشيخ نزار الحلبي رئيس جمعية المشاريع الخيرية
(األحباش) التهامه بالكفر وعقابه بالموت ...أليس إرهاباً؟.
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتبني أبو عدس
التكفيري العملية ومن ثم اعتراف مجموعة الـ 13وحتى اآلن ال
يريد فريق  14آذار التصديق بذلك مع أنهم تراجعوا عن اتهام
سورية وزار الرئيس سعد الحريري بعدها دمشق ثم اتهام حزب
الله زوراً ...ألم تكن عملية إرهابية؟.
ضرب القوات الدولية على طريق الساحل وتبني مجموعات
عبدالله ع��زام التكفيرية والناطق باسمها زريقات من طريق
الجديدة ...أليست إرهاباً؟.
حركة الشيخ أحمد األسير في صيدا وتصنيعه لالنتحاريين
الذين فجروا السفارة اإليرانية والمستشارية أل��م يكونوا
إرهابيين؟.

تفجيرات الضاحية الجنوبية والهرمل والتي قام بمعظمها
إنتحاريون لبنانيون من الشمال وعرسال وبعض المخيمات
أليست إرهاباً؟.
ذبح العسكريين اللبنانيين على يد ذباح من آل الميقاتي في
الشمال أليس عمالً إرهابياً؟
انتشار الخاليا بين النازحين السوريين في القرى والمدن
اللبنانية مع األحزمة الناسفة والعبوات واألسلحة كجزء من
شبكة داعش والنصرة للقيام بانقالب واسع لنشر الفوضى
والتخريب والقتل واالغتصاب ...أليست أعماال ً إرهابية؟.
احتضان ومشاركة بعض أهالي عرسال وطرابلس والشمال
وبعض المخيمات وتوفير كل مستلزمات االستشفاء والذخائر
بما فيها باخرة لطف الله وأخواتها ،إضافة إلى كل أنواع اإلمداد
الميداني المغطى من قوى  14آذار خصوصا ً المستقبل أليست
بنية والّدة وحاضنة؟
تقييد الجيش واألج��ه��زة األم��ن��ي��ة ومنعها م��ن اعتقال
المجموعات اإلرهابية وكذلك فتح الحدود إلغ��راق لبنان
بالنازحين السوريين تحت شعارات إنسانية ظاهريا ً وفي
الباطن محاولة قلب الديمغرافيا اللبنانية عبر سورنة األرض
والوظائف والتجارة واألم��ن بالتعاون مع بعض القوى
الفلسطينية لحصار المقاومة وخلق توازن عسكري معها ثم
االنقالب عليها وفق المخطط األميركي – الصهيوني -العربي
استكماال ً لما بدأته «إسرائيل» في حرب تموز  2006ومع ذلك
يقولون ال بنية حاضنة لداعش ...الظاهر أنهم يقصدون وجود
بنية والّدة ومنتجة لإلرهاب.
الشعارات التي صدحت تأييدا ً لداعش واألسير في مسجد
التقوى في طرابلس ...أليست أدوات إلنتاج داعشيين جدد؟
االنتشار السوري (النازحين) في قرى كسروان وجبيل
والمناطق المسيحية خصوصا ً في فصل الشتاء المقبل حيث
تكون القرى شبه فارغة من سكانها إال العجائز والعمال
السوريين ...فهل تنبه الناكرون لوجود داعش عن إمكانية

خفايا
خفايا
سيطرة هذه الجماعة التكفيرية على جبل لبنان ووصله بالبقاع
األوسط وزحلة وصوال ً للزبداني تكرارا ً لما جرى في الموصل
والقرى الكردية على الحدود التركية.
ف��م��اذا سيفعل ه��ؤالء وه��م ي��ح��اص��رون الجيش ويتهمه
نوابهم بالبلطجة واالنحياز واستخباراته بالشبيحة ويبرروا
للتكفيريين خطف وذبح العسكريين ويلقون باللوم على حزب
الله الذي تدخل في سورية لمحاصرة جحافل التكفيريين من
الوصول إلى لبنان ،بعدما أعلن برهان غليون (العلماني) أن
الثورة السورية ستواصل زحفها إلى لبنان بعد إسقاط النظام
السوري للقضاء على المقاومة خدمة للمشروع «اإلسرائيلي»
ولم تك المقاومة قد تدخلت بعد في سورية بل كانت تدعو
للحوار والحل السياسي.
لبنان أم والّدة للتكفيريين تنجب التوائم وتستعمل اللقاح
االصطناعي إلنجاب أطفال األنابيب التكفيريين الذين يكبرون
في أرحام قوى  14آذار التي ما زالت تحتضنهم منذ أربعة أعوام
وما زالت ولن تستفيق إال ودواعشها الذين حضنتهم يدخلون
بيوتها ويسبون نسائها كما حصل في سورية والعراق عندما
انقلب داعش على حلفائه من النصرة والجيش الحر والبعث
العراقي وعشيرة الشعيطات وقتلت أكثر من  700رجل منها
وطردتها من قراها.
لقد حان وقت التوقف عن الكذب والتضليل والمكابرة...
فإما أن يستيقظ الجميع ويتجاوزوا الخالفات الثانوية حول
االنتخابات والرئاسة والسلسلة وتوقيع المراسيم ويتحدوا اآلن
لمواجهة داعش وأخواته وإال فانتظروا أن تصبحوا مواطنين
عبيدا ً في دولة داعش التي ضمت لبنان إلى خريطتها السوداء.
تناولوا حبوب منع الحمل السياسي المخادع للتوقف عن
إنجاب «الدواعش» قبل أن يتغلب عليكم أوالد جهاد النكاح
اللقطاء من دول العالم ويقضوا على الجميع...

 سياسي لبناني

قيادي في تكتل
سياسي جمعه عشاء
مع قيادي آخر ُيفترض
أنه حليفه ،في منزل
شخصية سياسية،
إلجراء مصالحة بينهما
بعد فترة سادها البعد
والجفاء ألسباب عددة،
وبالفعل تصافحا
وتبادال القبل الحا ّرة،
ولكن بعد أيام سئل
أحدهما عن أجواء هذه
المصالحة المفاجئة
فر ّد بالقول إنها جاءت
لضرورات انتخابية،
وأتبع الر ّد بإطالق
أقذع األوصاف على
القيادي اآلخر ،علما ً أنّ
الضرورات االنتخابية
قد تتب ّدل في ضوء
المصالحات التي
يجريها األول.

بري يبحث ومقبل �ش�ؤون ًا ع�سكرية
ّ

غادر �إلى نيويورك للم�شاركة في اجتماعات الجمعية العامة

العري�ضي :لتعزيز الوحدة ومنطق الدولة

�سالم :حري�صون على تعزيز التفاو�ض
انطالق ًا من التعهد بعدم القتل

أكد عضو جبهة النضال الوطني
ال��ن��ائ��ب غ���ازي العريضي «أنّ ما
نواجهه من خطر دائ��م يستهدفنا
ج��م��ي��ع�اً ،ال يحتمل ان��ف��ع��االت أو
ارت��ج��اال ً أو ت��وت��را ً أو خفة أو سوء
تقدير أو سوء تدبير ،ألنّ مثل هذه
التصرفات مكلفة علينا جميعاً».
ودعا بعد لقائه رئيس المجلس
النيابي نبيه بري« ،إلى تعزيز وحدة
الصف ،ومنطق الدولة وفكرة الدولة
وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة وعلى رأسها
الجيش اللبناني ،وتأكيد الثقة بهذه
ّ
بغض النظر عما يمكن
المؤسسات
أن يقال عن أخطاء أو مالبسات في
مواجهة قضايا معينة ،تحصل مع
أكبر جيوش العالم» ،مضيفاً« :هو
واجب يجب أن نذهب إليه جميعاً،
وإذا لم نسلك ه��ذا ال��درب سنكون
أكثر تعرضا ً لمشاكل أكبر وأكثر
تعقيدا ً ولن نتمكن من الخروج من
النفق لوقت طويل ،لألسف ،وهذا
سيكون مكلفا ً علينا جميعاً».
ورأى أنه «ما دام المجلس النيابي
موجودا ً ال ب ّد أن يكون فاعالً وال ب ّد أن
يعمل وأن ينتج ،ال سيما إذا كنا أمام
اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين
�ص حياة
أو قضايا م��وج��ودة ت��خ� ّ
المواطنين اليومية س��واء كانت
أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو
تشريعية أو قانونية أو ما شابه،
هذا واجب علينا كنواب وأمانة بين
أيدينا» .واعتبر أنه «ال يجوز تحت
أي ع��ن��وان م��ن العناوين أن يقف
عندها أي طرف لتبرير موقفه ،وال
يجوز وق��ف العمل التشريعي في
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ب ّري خالل لقائه العريضي
المجلس النيابي حتى آخر لحظة
من والية هذا المجلس».
ولفت العريضي إلى أنه «الحقا ً إذا
لم تحصل انتخابات ألي سبب من
األسباب ،يجرى نقاش بين القوى
السياسية عن ماذا يجب أن نفعل
وكيف يجب أن نتصرف ،أما ما دام
المجلس م��وج��وداً ،يجب أن يكون
ثمة عمل واضح ومباشر ومنتج في
المجلس ،فالمسألة ليست مسألة
مقايضات ومبادالت وتبادل مصالح
وم���ن���اورات وت��ك��ت��ي��ك��ات وأالع��ي��ب
سياسية وما شابه».
وف���ي ن��ش��اط��ه ،ع���رض رئ��ي��س

(حسن ابراهيم)
مجلس ال��ن��واب م��ع ن��ائ��ب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل
األوضاع األمنية وموضوع تسليح
ال��ج��ي��ش وق��ض��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين.
والتقى بري سفيرة هولندا في
لبنان استير سومسين يرافقها
الملحق االق��ت��ص��ادي ف��ي السفارة
ت����اراك أورغ����ي ورئ��ي��س جمعية
األعمال اللبنانية  -الهولندية محمد
س ّنو والمدير العام للتطور واألعمال
الهولندي مارك فيربروغيه وجرى
عرض موضوع اإلف��ادة من المياه
العذبة في البحر.

عون يتابع �أو�ضاع النازحين العراقيين:
لتمديد �إقامتهم �ستة �أ�شهر �أ�سوة بغيرهم
تابع رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون مع زواره في
دارته في الرابية ،أوضاع النازحين العراقيين ،واستقبل وفدا ً ض ّم المسؤول
عن استقبال شؤون الالجئين األب فراس دردر والمعاون البطريركي المطران
باسيليوس جريس قاسوسة الذي تمنى أن يستقبل النازحون العراقيون الذين
يخص اإلقامات ،كالتي
وصلوا إلى لبنان أسوة ببقية النازحين ،ال سيما في ما
ّ
تعطى للنازحين السوريين ،من دون أن تحدّد بشهر ونتمنى أن تعطى لستة
أشهر ثم تمدّد.
وقال قاسوسة« :نحن في حاجة إلى مواكبة أطفالنا في المدارس .إما أن
يستطيعوا االنتماء إلى المدارس في مناطقهم وإما أن نفتح مدرسة عراقية
يخص المساكن
تحت إشراف الدولة اللبنانية ،ثم لدينا مساعدات مادية في ما
ّ
أو الحاجات الضرورية لهم ،ألنّ النازحين الذين أتوا ليس لديهم سوى حقيبة
السفر».
وأشار إلى «أنّ األعداد تجاوزت وفق التقديرات  1400عائلة من كل الطوائف
التي نزحت إلى لبنان في الشهر األخير».
ثم التقى عون مطران الكلدان ميشال قصارجي الذي أشار إلى أنّ العماد عون
أجرى اتصاال ً بالمدير العام لألمن العام عباس ابراهيم طالبا ً منه تمديد اإلقامة
للنازحين العراقيين  6أشهر أسوة بالنازحين اآلخرين.
من جانب آخ��ر ،ع��رض ع��ون مع السفير القبرصي هومير مافروماتيس
األوضاع المحلية واإلقليمية ،في حضور المسؤول عن العالقات الديبلوماسية
في التيار الوطني الح ّر ميشال دي شادارفيان.

أك��د رئيس الحكومة تمام سالم
عدم التقصير في ملف العسكريين
الرهائن ،وإذ شدد على ان الحكومة
تسعى بكل جهدها إلطالقهم ،أعلن
ان ال يمكنها إعطاء ضمانات مؤكدة
ألهالي العسكريين ألن ال ضمانة مع
اإلره��اب ،مشيرا ً إلى «أن التفاوض
ق��ائ��م لكنه تعطل وت��ع��رق��ل بسبب
قتل العسكريين ال���ذي ت��م وليس
سهالً التفاوض وآلة التهديد والقتل
واالبتزاز قائمة».
وأكد الحرص على تمتين وتعزيز
ه��ذا التفاوض انطالقا ً م��ن التعهد
بعدم القتل وما زلنا نسعى الى هذا
األمر داخليا ً وخارجياً.
كالم سالم جاء أمام الصحافيين
المعتمدين في السراي قبيل مغادرته
على رأس وفد الى نيويورك للمشاركة
في اجتماعات الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،حيث ستكون له اجتماعات
مع ع��دد من ملوك ورؤس���اء العالم
للبحث في الوضع األمني.
وشدد على أن األمور ليست سهلة
وهي معقدة وصعبة والظروف ليست
عادية وليست مع جهات عادية وما
جرى ليس خطفا ً عاديا ً هذا الخطف
هو وسط وضع ملتهب ومؤجج في
كل المنطقة وليس فقط في لبنان وهو
يأخذ أبعاد تغيير في الديموغرافية
وبعض ال��دول والشعوب ،وعلينا
القيام بكل ما نستطيع فعله ،لكن ال
أحد يستطيع الحصول على ضمانات
وما علينا إال أن نسعى.
ودع��ا جميع اللبنانيين للوقوف
مع أهالي ه��ؤالء العسكريين أينما
كانوا وفي أي صرخة يطلقونها ،الفتا ً
إل��ى أن ال��دول��ة التركية نجحت في
تحرير رهائنها ،ونحن اآلن نتواصل
معها لنرى كيف يمكن أن تساعدنا
ألنها في المرة الماضية عندما طلبنا
منها المساعدة كانت في وضع غير
مساعد ألن كانت لديها قضيتها ،اما
اليوم وبعد ان حررت الرهائن األتراك

نستطيع التواصل معها ومع قطر.
ودعا سالم جميع القوى السياسية
أن ت���درك المخاطر ال��ت��ي تواجهنا
وتتنازل عن الكثير مما تسعى اليه من
مكاسب أو مواقع من هنا أو هناك في
سبيل توحيد صفوفنا أمام مواجهة
اإلره��اب واإلرهابيين ،ودعا االعالم
إل��ى رف��ع ال��ص��وت وأخ���ذ المواقف
لتعزيز الوحدة الوطنية ،وعدم ترك
المجال لالرهاب كي يستضعفنا».
وأش��ار الى أن «الهّم الكبير الذي
سيحمله الى االم��م المتحدة هو هم
مواجهة االرهاب على كل المستويات،
خصوصا ً ما يقوم به الجيش وقوى
االمن ،إضافة إلى ه ّم الشعب اللبناني
ال��ذي يستضيف الشعب السوري
في حجم غير مسبوق في دول��ة في
العالم ،وال���ذي ننوء تحت أوزاره
جميعا ً حياتيا ً ومعيشيا ً واقتصاديا ً
وه���ذا االم���ر ي��ل��زم��ه دع���م وم����ؤازرة
والتفاف من كل دول العالم لمساعدة
لبنان على مواجهته».
وإذ أشار إلى أن موضوع النازحين

ملف كبير ،أكد سالم أن لبنان ال قدرة
له بعد اليوم على المزيد من تحمل هذا
األمر ،من هنا كانت قرارات في مجلس
ال���وزراء وف��ي لجنة متابعة قضية
النازحين بضرورة الحد من النزوح
الى لبنان ومساعدة السوريين الذين
يرغبون بالعودة إلى سورية وإعادة
النظر بكل وضع النازحين في لبنان
والسعي إلى ترتيب هذه األوض��اع
بالطرق المتوفرة ،مشيرا ً إلى أن هذا
األمر يتطلب جهدا ً كبيرا ً ودعما ً دوليا ً
كبيرا ً لنتمكن من مواجهته ،وهذا ما
سنسعى إل��ى عرضه في نيويورك
والمطالبة بتفعيل وتنشيط ودعم
لبنان بشكل افضل وأش��م��ل وأكثر
امكانية».
وكان الرئيس سالم اجتمع قبيل
مغادرته ال��ى نيويورك مع كل من
نائبه وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير
مقبل ،ثم وزيري الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق والصحة وائ��ل ابو
فاعور وتم عرض آخر المستجدات
والتطورات.

سالم متحدثا ً إلى الصحافيين

(داالتي ونهرا)

زا�سيبكين من بن�شعي :موا�صلة ال�صراع
ّ
�ضد النظام ال�سوري تعرقل الحوار

با�سيل من ال�س فيغا�س:
للوحدة في المعركة �ضد الإرهاب

888057$0.-#

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أهمية «الوحدة في المعركة
ض ّد اإلرهاب» ،مشيرا ً إلى أنّ «قيمة اللبنانيين هي في الحفاظ على لبنان الواحد
بمسيحييه ومسلميه».
وقال باسيل خالل مشاركته الجالية اللبنانية قداسا ً في كنيسة مار شربل
المارونية في الس فيغاس« ،إنّ روسيا وسورية وأميركا والمملكة العربية
السعودية وكل الدول مضطرة ألن تتوحد في مواجهة الشر ،فكيف باألحرى
نحن الشعب الصغير»؟ وأضاف« :نحن ال يمكن أن ال نعيش وحدتنا ويجب أن
يبقى لبنان حامل هذه الرسالة التي من غير المسموح لنا كلبنانيين أن نتنازل
ّ
يحق لنا حين نكون في الخارج أال نعبر عن أقل من لبنانيتنا».
عنها وال
وكان الوزير باسيل زار كنيسة األرمن األرثوذكس في الس فيغاس أو كنيسة
سانت غارابيت ،حيث أع ّد له استقبال حاشد من قبل «كشافة الهومنتمن»
ورعية الكنيسة .وهنأ باسيل الحاضرين لحفاظهم على هويتهم وعلى عاداتهم
وعلى تاريخهم الذي اتفقوا عليه وعلى لغتهم التي يدرسونها كيفما ذهبوا في
العالم ،مشيرا ً إلى «ضرورة «أن نبقى في أرضنا وأن نحافظ على هويتنا ،لكي
نواجه مصير المشرقيين المتمثل باالضطهاد».

فرنجية مجتمعا ً الى زاسيبكين
رأى السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين
«أنّ مواصلة الصراع ض ّد النظام السوري يعرقل الجهود
السلمية وإيجاد التسوية السياسية عبر الحوار الوطني».
ك�ل�ام ال��س��ف��ي��ر ال���روس���ي ج���اء ب��ع��د زي���ارت���ه رئيس
ت��ي��ار ال��م��ردة النائب سليمان فرنجيه ف��ي درات���ه في
بنشعي ،حيث ت�� ّم البحث ف��ي األوض���اع وال��ت��ط��ورات
ف��ي لبنان والمنطقة ،ف��ي ض��وء التصرفات األميركية

لتشكيل م��ا يسمى االئ���ت�ل�اف ال��م��ع��ادي ل�ل�إره���اب».
وأك��د زاسيبكين «أنّ االئتالف المعادي لإلرهاب يجب
أن يكون مبنيا ً على ميثاق عمل األمم المتحدة ،وقرارات
مجلس األمن ،واحترام سيادة الدول ،ومن دون ازدواجية
في المعايير ،وهذا ما يتعلق بالدرجة األولى بسورية التي
تص ّد محاوالت إسقاط النظام خالل أكثر من ثالث سنوات،
والتي تقاوم اإلرهاب والتطرف بكل أشكاله».

