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� ّأكد عدم التراجع عن الثوابت المتم ّثلة بتحرير الع�سكريين وحفظ هيبة الدولة

�سالم :للتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب
شدّد رئيس الحكومة ت ّمام سالم «على أهمية
التعاون اإلقليمي والدولي في مجال مكافحة
اإلره��اب» ،مؤكدا ً أنّ لبنان «يرحب بالقرارات
الصادرة عن مجلس األمن في هذا اإلطار».
ولفت سالم إلى أنّ «الشعب اللبناني ،في
معركته مع اإلره���اب ،يقف إل��ى جانب قواته
المسلحة التي هي الركيزة األساسية لحماية
ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة وض��م��ان األم���ن والسلم
األه��ل��ي» ،داعيا ً المجتمع الدولي إل��ى صون
لبنان «وإبعاده عن صراعات المحاور ومدّه
بأسباب القوة».
وق��ال س�لام في كلمة ألقاها أم��ام الجمعية
العامة لألمم المتحدة في دورت��ه��ا التاسعة
والستين في نيويورك« :جئتكم حامالً هموم
بلدي لبنان ،ال��واق��ع ف��ي قلب منطقة تشهد
أحداثا ً هائلة ،والذي يتعرض لهجمة إرهابية
شرسة من قبل مجموعات إجرامية ظالمية،
نفذت اعتداءات على مناطق لبنانية عدة ،حيث
سقط لنا شهداء مدنيون وعسكريون فضالً
عن الخسائر المادية الجسيمة» .وأض��اف:
«لقد تمكن اإلره��اب��ي��ون الشهر الماضي ،من
خطف عدد من أف��راد الجيش والقوى األمنية،
واحتجزوهم للضغط على الدولة اللبنانية
وابتزازها .وبغرض تصعيد الضغط ،نفذت
هذه العصابات جريمة قتل وحشية في حق
ثالثة من المحتجزين األبرياء».
وتابع سالم« :إنّ هذه الجرائم عرقلت جهود
التفاوض غير المباشر الذي تقوم بها حكومتنا
بمساعدة جهات صديقة لتأمين اإلف��راج عن
العسكريين» ،مؤكدا ً «أن ليس بين خياراتنا
ف��ي ه��ذه القضية خيار التراجع ع��ن أي من
ثوابتنا ،المتمثلة بتحرير العسكريين وحفظ
هيبة الدولة وحماية أمنها وسيادة أراضيها».
وأك��د «أنّ الشعب اللبناني ،في معركته مع
اإلرهاب ،يقف إلى جانب قواته المسلحة التي
هي الركيزة األساسية لحماية السيادة الوطنية
وضمان األمن والسلم األهلي .وتسعى حكومتنا
إلى حشد الدعم الالزم لهذه القوات ،لتمكينها
من القيام بمهماتها على أكمل وجه».
وأشار سالم إلى «أنّ الجهود التي تبذل حاليا ً
لحشد الجهود الدولية للتصدي للجماعات

سالم يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
اإلرهابية ،تعكس إدراك المجتمع الدولي فداحة
م��ا تشهده منطقتنا منذ س��ن��وات ،وض��رورة
المسارعة إلى إطفاء نيران الحريق المستعر
ومنع امتداده».
وقال سالم« :إنّ لبنان ،إذ يشدّد على أهمية
التعاون اإلقليمي والدولي في مجال مكافحة
اإلره����اب ،وي��رح��ب ب��ال��ق��رارات ال��ص��ادرة عن
مجلس األمن في هذا اإلط��ار ،وآخرها القراران
 2170و ،2178يدعو جميع أشقائه وأصدقائه
في العالم إلى صونه وإبعاده عن صراعات
المحاور ومدّه بأسباب القوة».
وإذ أش��ار إل��ى «أنّ لبنان يفخر بأنه البلد
الوحيد في العالم العربي واإلسالمي الذي يتولى
رئاسة الجمهورية فيه مواطن مسيحي» ،جدّد
سالم «تأكيد الحكومة اللبنانية على ضرورة
انتخاب رئيس مسيحي جديد للجمهورية في
أسرع وقت».
وت��ط��رق س�ل�ام ف��ي كلمته إل���ى م��وض��وع
الالجئين السوريين ،الفتا ً إلى أنّ «هذا العدد

الهائل من النازحين ،يشكل ضغطا ً كبيرا ً على
البنى التحتية اللبنانية التي تعاني أصالً من
مشاكل بنيوية .يضغط على المدارس وعلى
القطاع الصحي وسوق العمل ،كما يضغط على
االقتصاد الوطني الذي تراجع نموه إلى درجة
الصفر تقريبا ً بسبب األوضاع اإلقليمية ،األمر
الذي كبّد لبنان خسارة سبعة مليارات ونصف
المليار دوالر حسب تقديرات البنك الدولي .هذا
الواقع يشكل بالنسبة إلينا كارثة وطنية».
وأضاف« :إنّ مشكلة النازحين السوريين ،بك ّل
تداعياتها االقتصادية واالجتماعية واألمنية
الخطرة ،ليست ويجب أال تكون ،مشكلة لبنانية
بحتة ،إنها أزمة إقليمية كبرى موضوعة برسم
المجتمع الدولي ،الذي عليه أن يتحمل مع لبنان
هذا العبء الهائل الذي ال طاقة ألية دولة مهما
كان حجمها على تحمله وحدها».
وك ّرر سالم حرص لبنان «على وحدة سورية
وسيادتها واستقاللها وسالمة أراضيها ،وقد
أكدنا في البيان الوزاري لحكومتنا على تمسك

لبنان بسياسة النأي بالنفس لتحصينه بأفضل
الطرق تجاه تداعيات األزمات المجاورة».
وتابع س�لام« :ف��ي الذكرى الثامنة لتبني
مجلس األمن القرار  ، 1701يؤكد لبنان التزامه
تنفيذ هذا القرار بكافة مندرجاته ،إيمانا ً منه بأنّ
ذلك سيثبت قواعد االستقرار واألمن في الجنوب
اللبناني ويساهم في بسط سلطة الدولة على
كامل أراضيها».
وج �دّد رئيس الحكومة «مطالبة المجتمع
الدولي بإلزام «إسرائيل» القيام بموجباتها
الكاملة في هذا المجال ووقف خرقها للسيادة
اللبنانية برا ً وبحرا ً وج��واً ،والتعاون الكامل
مع ق��وات حفظ السالم الدولية «يونيفيل»
لترسيم ما تبقى من الخط األزرق واالنسحاب
الفوري من منطقة شمال الغجر ،ومزارع شبعا
وتالل كفرشوبا» .وقال« :يهمنا أيضا ً أن نؤكد
ّ
حق لبنان الكامل في مياهه وثروته الطبيعية
م��ن ن��ف��ط وغ����از ،ف��ي منطقته االق��ت��ص��ادي��ة
الخالصة .وال يفوت لبنان أن ينوه ب��دور
«يونيفيل» وباستمرار التعاون والتنسيق
بينها وبين الجيش اللبناني ،وأن يشكر كل
الدول المساهمة فيها وقائدها وعناصرها على
تفانيهم في خدمة االستقرار وأمن المدنيين في
الجنوب اللبناني».
ولفت سالم إلى تعرض «قطاع غزة الشهر
الماضي لعدوان «إسرائيلي» ذهب ضحيته
مئات المدنيين ،وشرد أكثر من ربع السكان،
ودمر المنازل والمستشفيات والبنى التحتية»،
الفتا ً إل��ى «أنّ لبنان ال��ذي دف��ع أثمانا ً غالية
نتيجة االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» المتكررة،
يطالب بتطبيق مبدأ المساءلة القانونية على
جرائم الحرب التي ترتكبها «إسرائيل» ،ومنعها
من اإلفالت من العقاب».
وأكد سالم أنّ «لبنان يعتبر أنّ «إسرائيل»
مسؤولة عن إفشال جميع المساعي الرامية إلى
إيجاد تسوية سلمية على أساس ح ّل الدولتين،
ويؤكد ض��رورة قيام حل ع��ادل وشامل ودائم
للصراع في الشرق األوسط على أساس قراري
مجلس األمن  242و ،338ومرجعيات مدريد
للسالم ،ومبادرة السالم العربية التي أقرت في
قمة بيروت عام .»2002

علماء وفاعليات عر�سال :ال ح�صار على البلدة

الجي�ش يُحبط محاولة ت�س ّلل م�سلحين �إلى عر�سال
وتظاهرة لنازحين �سوريين تطالب بـ«اجتياح بيروت»
بينما أحبط الجيش اللبناني أمس،
محاولة تسلّل ج��دي��دة للمسلحين
م��ن ج���رود ع��رس��ال ف��ي ات��ج��اه بلدة
عرسال ،مستخدما ً سالح المدفعية
والقنابل المضيئة ومحققا ً إصابات
في صفوفهم ،شهدت البلدة تط ّورات
خطيرة من قبل النازحين السوريين
ال��ذي��ن خ���رج ال��ع��ش��رات منهم بعد
صالة الجمعة في تظاهرة رفعوا فيها
شعارات مؤيدة لـ«داعش» ،و«الشعب
يريد الدولة اإلسالمية».
وكان الفتا ً الطلب من أمير «جبهة
ال��ن��ص��رة» ف��ي ال��ق��ل��م��ون ال��م��ع��روف
بـ«أبو مالك التلة» الدخول إلى لبنان
واجتياح بيروت حيث علت الهتافات
مردّدة «أبو مالك فوت فوت بدنا نوصل
لبيروت!».
من جهته ،أعلن التلة أنّ «المجاﻫﺪين
ﺑﺎﻵﻻﻑ ﻓﻲ ّ
ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ وﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﻠﻮﺡ
وال��م��ع��رك��ة ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ال��ل��ه ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ».
إلى ذل��ك ،وزع��ت فاعليات عرسال
وأبناؤها بيانا ً جاء فيه« :منذ بداية
أحداث عرسال واألهالي يقفون خلف
المؤسسة العسكرية ال��ت��ي قدّمت
التضحيات والشهداء لردع اإلرهاب
ودف��اع �ا ً ع��ن ك��رام��ة البلدة والوطن
برمته ،فالجيش اللبناني هو جيش
ك ّل لبنان بك ّل طوائفه ،وعرسال بلدة
لبنانية مخطوفة م��ن المسلحين
الذين خرجوا من مخيماتها وساندوا
اإلره��اب ،فمتى كان حفظ أمن البلدة
هو حصار لعرسال؟ فالجيش يقوم
بواجبه الوطني لحماية عرسال ،ال
لحصارها ،وأهالي البلدة يعيشون
حياتهم الطبيعية» .
وتمنى البيان على «أهلنا وإخواننا
في المناطق كافة أن يقفوا إلى جانبنا
لتحييد عرسال والبلد من هذا الصراع
اإلقليمي وإبعاد الجيش عن التجاذبات
السياسية لما فيه مصلحة وأمن لبنان
ألنّ ال��ج��ي��ش ه��و ال��ض��ام��ن الوحيد
الستقرار البلد وليس من مصلحة أحد
إضعافه».
وعقد علماء بلدة عرسال اجتماعا ً
برئاسة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر
الرفاعي وحضره العلماء السوريون
النازحون في البلدة .وصدر بيان عن
المجتمعين أكدوا فيه «حرمة التع ّرض
أليّ أسير كائنا ً من يكن» ،مشيرين إلى
انهم وجهوا دعوة «عبر اإلعالم وعبر
هذا البيان إلى الجهات الخاطفة بعدم
التع ّرض للعسكريين ألن��ه ال يجوز
ل��دى ك�� ّل المرجعيات والجمعيات

مسيرات في طرابلس

قطع طريق راشيا ـ الجنوب عند بلدة ضهر األحمر
الدينية الموجودة في لبنان التع ّرض
لالسير والمخطوف وال يجوز بالتالي
قتله» .وتم ّنوا «على الجهات الخاطفة
ال��خ��روج بموقف متقدّم وال��ق��ول إنّ
الجنود األسرى سيبقون أسرى لديهم
ول��ن ي��ت� ّم ال��ت��ع��رض ألح��د منهم في
المرحلة القادمة ،معتبرين أنّ هذا األمر
يسهّل عملية التفاوض».
ورف���ض المجتمعون ال��ت��ع� ّرض
للمؤسسة العسكرية واكدوا ضرورة
المحافظة عليها ،وتم ّنوا ف��ي حال
وقعت بعض التصرفات الفردية،
معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن
بما يحمي الدولة اللبنانية وعرسال
والنازحين .وطالبوا بفتح طريق ضهر
البيدر.
وأك��د الرفاعي انه ال يوجد حصار
على ب��ل��دة ع��رس��ال وال مشكلة في
الطريق اليها ،ولكن هناك قيودا ً على
التوجه إلى األراض��ي الزراعية الفتا ً
إلى ان تخفيف هذه القيود يساعد في
تخفيف أجواء االحتقان.

استمرار قطع الطرق

ومع ضغط النازحين السوريين
الجديد ،واص��ل أه��ال��ي العسكريين
ضغطهم في الشارع بقطع مزيد من
ال��ط��رق ،فبعدما أب��ق��وا على طريقي
ضهر البيدر والقلمون مقطوعتين،
قطعوا طريق ضهر األحمر – راشيا
آسفين لتسبّبهم بإزعاج المواطنين،
ف��ي��م��ا أرس���ل���ت «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة»
تسجيالت صوتية من العسكريين

األس��رى الخمسة عشر طالبوا فيها
ذويهم باالستمرار في قطع الطرق من
أج��ل الضغط .وتحدّث بعضهم عن
أنّ المكان ال��ذي كانوا فيه ،تع ّرض
إلطالق صاروخ ،في حين دعا آخرون
الحكومة إلى البحث في قضيتهم عبر
مفاوض جدي.
وفي سياق المسعى لفتح الطريق،
التقى وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور
بتكليف م��ن ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط
في مق ّر الحزب االشتراكي في ضهر
األحمر ،األهالي محاوال ً تهدئة روعهم،
إال أنه لم يفلح في إقناعهم بالعدول عن
نهج قطع الطرق .ودعا باسم جنبالط
السلطة السياسية إلى حسم أمورها
واعتماد مبدأ المقايضة ،وقال« :كفى
تردّداً» .وشدّد على ضرورة أن يواكب
القضاء قضية اإلسالميين في رومية
ويس ّرع في إصدار األحكام لتتصرف
السلطة السياسية بمقتضاها ،مؤكدا ً
أنّ القرار بفتح الطرق أو عدمه «يعود
لألهالي ،وإنّ العسكريين المخطوفين
يمثلون ك ّل الشعب اللبناني واأله ّم هو
وحدة الصف بين أهالي المخطوفين».
وأعلن أنّ المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم أخبره أول من
أمس أنه يتوقع حدثا ً ما عند منتصف
الليل (أول من أمس) ،أمل ابو فاعور
بأن يكون قد تحقق.
وفي السياق ،اعتبر رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ
«كل ما تفعله الحكومة في موضوع
العسكريين المخطوفين ل��ن ي��ؤدي

(أحمد موسى)
إل��ى أي نتيجة» ،م��ج��دّدا ً ق��ول��ه إنّ
«هناك أمرا ً من اثنين يؤدي إلى إطالق
سراحهم ،فإما أن تتخذ الحكومة قرارا ً
في أسرع وقت ممكن بانسحاب حزب
الله من سورية ف��وراً ،وإم��ا أن تتخذ
قرارا ً بالقيام بحملة عسكرية مباشرة
لمحاولة تحريرهم بالقوة ،األمر الذي
يقتضي تنسيقا ً كامالً مع التحالف
الدولي لتأمين فرص نجاح معقولة».
م��ن جهته ،اعتبر رئيس المركز
الوطني في الشمال كمال الخير ،في
تصريح أم��ام وف��ود زارت��ه في دارت��ه
يصب
في المنية ،أنّ «قطع الطرق
ّ
ف��ي مصلحة المجرمين الخاطفين
اإلره��اب��ي��ي��ن وي���ؤذي ال��ب��ل��د» .وق��ال:
«ن��ح��ن نعلن تضامننا ال��ك��ام��ل مع
أهالي الجنود اللبنانيين الرهائن لدى
المجموعات التكفيرية ومع ذلك فالكل
يعلم أنّ جنود لبنان مشروع شهادة
في الدفاع عن الوطن».
ودعا الخير إلى «تكريس الوحدة
الوطنية واالل��ت��ف��اف ح��ول مؤسسة
الجيش اللبناني الذي هو آخر طوق
إلن��ق��اذ ال��وط��ن وحفظ السلم األهلي
واالستقرار الداخلي».
وقال رئيس «هيئة علماء المسلمين»
الشيخ مالك جديدة أن��ه «منذ أيام
وإلى اآلن كل المسؤولين والمعنيين،
بخاصة خلية األزمة ،أو التي يسمونها
خلية األزمة جميعهم أقفلوا هواتفهم
كي ال يستجيبوا لألهالي وحتى ال
ّ
الحق وحتى ال يسمعوا
يسمعوا صوت
مطلباً».

خطف مواطن من زحلة
والخاطفون يطلبون فدية لإطالقه
عاد مسلسل الخطف في مقابل فدية إلى البقاع ،وانضم
أمس إلى الئحة المخطوفين خضر دروي��ش ( 32سنة) من
زحلة والذي وجدت سيارته وهي من نوع «غراند شيروكي»
عند مفرق بلدة الطيبة  -بعلبك بينما انقطع اتصال ذويه به.
وقال شقيقه الزميل في محطة «أل بي سي» نايف درويش
أنّ «صديق شقيقه أخبره بأنّ فتاة كانت تتواصل مع خضر
قبل  3أيام من اختفائه ،وأنّ الترجيحات األمنية تتجه ألن

تكون الفتاة منخرطة في عصابة الس��ت��دراج األشخاص
وخطفهم».
وظهرا ً تلقت العائلة اتصاال ً من الخاطفين يطلبون فيه 135
ألف دوالر في مقابل إطالق سراح درويش.
وقطع أهالي المخطوف طريق زحلة  -بعلبك في الكرك ثم
أعادوا فتحها مساء ،مهدّدين بقطعها اليوم في حال استمرار
خطفه.

وف��ي ط��راب��ل��س ،ن��ف��ذت مسيرات
عقب ص�لاة الجمعة تلبية لدعوة
«هيئة علماء المسلمين» تحت شعار
«ال لذبح عرسال» ،بمواكبة أمنية من
الجيش اللبناني .واعتبر المتحدثون
في المسيرات «أنّ الدولة تجاوزت
الخطوط الحمر خالل مداهمة مخيمات
النازحين».
إلى ذلك ،أفرج فجرا ًعن الرقيبين في
قوى األمن الداخلي اللذين اختطفهما
مجهولون ليالً في باب التبانة بينما
كانا في دوري��ة ق��رب محطة ملص،
حيث ت ّم احتجازهما لساعتين ،ليتركا
عند الثانية فجرا ً وت�� ّم نقلهما إلى
مستشفى النيني في طرابلس.
وف��ي إط��ار مالحقة المشبوهين،
أوق��ف الجيش في جبيل لبنانيين
وسوريا ً بتهمة انتمائهم إلى تنظيم
إرهابي.
ومساء ،أعلنت قيادة الجيش عن
ده��م وحداتها مبنى في محلة حي
البلحة  -الدكوانة وأوقفت ثمانية
عشر شخصا ً ينتمون إلى جنسيات
عربية مختلفة لوجودهم في لبنان
من دون أوراق قانونية ،إضافة إلى
شخص س��وري الجنسية لالشتباه
ف��ي ق��ي��ام��ه ب��أع��م��ال مخلة ب��األم��ن
ولحيازته أوراقا ً مالية مزورة.
من جهة أخرى ،وعلى أثر حصول
ت��ض��ارب بين ع��م��ال م��ن التابعية
السورية في ن��ادي فقرا  -كسروان
تدخلت ق��� ّوة م��ن الجيش وأوق��ف��ت
عشرة أشخاص من المشاركين في
الخالف لالشتباه بأحدهم.
من جهة أخرى ،عثر على قذيفتين
قديمتي العهد وغير معدتين للتفجير
في منطقة عين سعادة .وعلى الفور،
حضرت إلى المكان دورية من الجيش
ونقلتهما من مكانهما.
وعلم أنّ القذيفتين من مخلفات
الحرب وكانتا مرميتين على جانب
مكب للنفايات بهدف
الطريق ق��رب
ّ
التخلص منهما.

ذخائر أميركية للجيش

وفي إط��ار المساعدات االميركية
ال��ه��زي��ل��ة ل��ل��ج��ي��ش ت��س �لّ��م ال��ل��واء
اللوجستي عبر مطار بيروت الدولي
كمية م��ن ال��ذخ��ائ��ر المختلفة ،في
حضور عدد من ضباط الجيش ومن
مكتب التعاون الدفاعي األميركي في
لبنان.

حزب اهلل يعلن ا�ست�شهاد
�أحد عنا�صره
أعلن حزب الله أمس وآل زلزلي نبأ استشهاد حمزة
وجيه زلزلي ،نجل مسؤول ملف مخيمات الجنوب في
حزب الله أبو وائل زلزلي« ،الذي استشهد وهو يؤدي
واجبه الجهادي المقدس».
وسيشيّع الشهيد إلى مثواه األخير عصر اليوم في
بلدته دير قانون النهر .وسينطلق موكب التشييع
من أم��ام منزل عائلته في البلدة الساعة الرابعة
والنصف.
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حزب اهلل يُطلق الم�صالحات
و«الم�ستقبل» يغ ّرد خارج ًا!
} هتاف دهام
ال ي �ك� ّ
�ف األم �ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال�س�ي��د حسن
ن�ص��رال�ل��ه ع��ن ال��دع��وة إل ��ى ال �ت �ع��اون واالب �ت �ع��اد عن
التجييش المذهبي والطائفي والتوافق وتهدئة الخطاب
السياسي لمواجهة المشروع االرهابي .قال السيد
نصرالله في الخامس عشر من الشهر الفائت ،في
خ�ط��اب��ه ب��ذك��رى ان �ت �ص��ار ت �م��وز «ي �ج��ب أن تحصل
المصالحات في كل منطقة فيها خلل ويجب العمل على
ذلك من قبل كل القيادات والمرجعيات واألح��زاب».
أطلق السيد نصرالله ،مبدأ المصالحات ودع��ا إلى
تطبيقه .كلف الدوائر المختصة بالحزب تلمس الطريق
التنفيذي لذلك في ظل الخطر الذي يتهدد لبنان .انتهج
سياسة االن�ف�ت��اح الميداني والتنسيق ف��ي مختلف
المناطق التي تتع ّرض الى تهديد ،أو تهديد محتمل أو
عرضة للتهديد في المستقبل .شهدت القرى المحاذية
ل�ل�ح��دود ال�س��وري��ة ف��ي ال�ب�ق��اع الشمالي ،وال ت��زال،
ات�ص��االت ول �ق��اءات بين ال�ق��وى ال�م��وج��ودة م��ن دون
الوقوف على الخالفات السياسية ال سيما في دير
االحمر والقاع ورأس بعلبك على رغم أن العالقة مع
القوات على حالها ،واالتصاالت مع الكتائب ال تتعدى
المجلس النيابي .كما تم هدم الحاجز النفسي الذي
أقامه تيار المستقبل بين عرسال والبلدات المحيطة
بها .ل��م يعد ه��ذا الحاجز م��وج��ودا ً ال�ي��وم بين أهالي
عرسال اللبنانيين والقرى المجاورة بفعل االتصاالت
التي قام بها أهالي البقاع الشمالي بتشجيع من حزب
الله .كذلك شهدت منطقة شبعا لقاءات بين مسؤولي
حزب الله وفاعليات المنطقة .لم تأخد هذه اللقاءات
طابعا ً حزبيا ً رسمياً ،بل طابعا ً أهلياً .ضمنيا ً اخترقت
هذه اللقاءات االحزاب السياسية وتجاوزت االعتبارات
الحزبية في سبيل درء الخطر االرهابي عن المنطقة.
هذا الخطر الذي استشعره رئيس اللقاء الديمقراطي
دف �ع��ه ال ��ى ال��دع��وة ال ��ى ت �ج��اوز ان�ق�س��ام��ات  8و14
آذار .فدعوته ك��ان��ت سبقتها ل �ق��اءات بين «الحزب»
و«التقدمي» ف��ي المناطق العرضة للتوتير األمني.
فنشطت االت� �ص ��االت ب�ي��ن م �س��ؤول��ي ال�م�ن��اط��ق في
الحزبين ال سيما في الشويفات بالتنسيق مع الحزب
ال �س��وري ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي ،ال��ى ال�ب�ق��اع الغربي
وراشيا ،وحاصبيا .وبرز ذلك في زيارة رئيس اللقاء
الديمقراطي حاصبيا وراشيا.
ال يخفى على أحد القلق الذي ينتاب رئيس «التقدمي».
لبى ن��داء ح��ارة حريك إلج��راء مصالحات مناطقية،
والتصدي للخطر المشترك الحالي المتمثل بهجمة
«داع��ش» ومن معه .وإن كانت العالقة بين المختارة
وحارة حريك لم تنقطع منذ  .2009فاللقاءت الدورية
التنسيقية بين المسؤولين ،وعلى رغم الموقف المغاير
من األزم��ة السورية ،لم تنقطع ال سيما بين النائب
أكرم شهيب ،ومسؤول لجنة التنسيق واالرتباط في
الحزب وفيق صفا ،بغض النظر عن موقف جماعة
الداعية ع ّمار المعادي لحزب الله.
ولما كانت صيدا تستشعر الخطر من تفجير أمني
محتمل م��ع ك��ل توتر أمني ف��ي طرابلس وعرسال،

ال سيما م�ن��ذ أح� ��داث ع �ب��را ،ق��ام ح��زب ال �ل��ه بحركة
كبيرة تجاه المكونات المحلية الصيداوية لكسر أي
محاولة إلح��داث اضطرابات ،وتقريب المكونات من
بعضها لدرء الخطر اإلرهابي التكفيري انطالقا ً من
المبادرة التي طرحها األمين العام لحزب الله .توزعت
زيارات مسؤولي حزب الله على فعاليات المنطقة كل
بحسب الملف الموكل اليهُ .كلف نائب رئيس المجلس
السياسي في حزب الله محمود قماطي بزيارة األمين
العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد ،ورئيس
بلد ّية صيدا السابق عبدالرحمن البزري .وزار مسؤول
ملف العالقات مع األحزاب المسيحية في حزب الله
الحاج غالب ابو زينب والحاج محمد صالح والحاج
مصطفى الحاج علي ،راعي ابرشية صيدا ودير القمر
للروم الكاثوليك المطران ايلي ح��داد ،مطران صيدا
وص��ور ومرجعيون وتوابعها ل�ل��روم االرثوذكس
المتروبوليت الياس الكفوري ،وراعي ابرشية صيدا
ودي��ر القمر للموارنة المطران الياس نصار .حراك
ح��زب الله تجاه الفاعليات الصيداوية السياسية أو
الروحية ليس مستهجناً ،اال انه يبعث على الطمأنينة
مع تهديدات «داع��ش» للمسيحيين .وكذلك اللقاءات
التي تمت بين مسؤولي حزب الله والحزب السوري
القومي االجتماعي في البقاع الغربي ،والشويفات
المتن ،واللقاءات التي جمعته مع التيار الوطني الحر ال
سيما في جبيل ال تثير أي تساؤالت ،في ظل التواصل
المستمر بين الحلفاء ،اال انها تصب في النهاية في
اطار التنسيق والتعاون في هذه المرحلة الحساسة
والدقيقة.
بيد أن االهم في المصالحالت الضرورية لم ينضج
بعد .ال ت��زال العالقة بين حزب الله وتيار المستقبل
على حالها .فهي أشبه بحالة خطوة الى االمام تقابلها
خطوة الى الوراء .ال حوار رسميا ً مع تيار المستقبل
لغاية اآلن .التواصل بين األصفر واألزرق يتم عبر
وسطاء .ال لقاءات على مستوى القيادات .البوصلة
المستقبلية ال تميل الى الحوار.
وعليه فإن جل ما يحصل في المناطق التي يقطنها
مناصرو «الحزب» و«المستقبل» والتي هي عرضة
للقيام بأعمال ارهابية يتمثل بانفتاح األه��ال��ي على
بعضهم بعضا ً بغض النظر عن االنتماءات السياسية،
بهدف حماية القرى والتنبه ألي ظاهرة مريبة وتجاوز
للنمطيةالحزبية.
وتؤكد مصادر حزب الله لـ«البناء» أنه مصر على
نهج المصالحات في سعيه لنزع فتيل االزمة ،بغض
النظر عن موقف تيار المستقبل الذي وفق حزب الله
هو في حالة ارباك .تارة يص ّعد وتارة أخرى يحاول
اعتماد خطاب التهدئة وعدم التصويب على مشاركة
الحزب في الحرب السورية .يترقب التيار األزرق
ما سيؤول إليه حوار طهران – الرياض ،في أعقاب
الخسائر السعودية المتراكمة .يصر حزب الله على
الحوار ،ويدعو تيار المستقبل الى التوقف عن الرهان
االقليمي الذي أثبتت التجارب فشله .يمد يد الحوار .اال
ان المستقبل الذي يستثمر في االرهاب ،ال يزال يغرد
خارج لبنان ويرفض ركوب قطار المصالحات.

لحام :الم�سيحيون هم �أهل هذه الأر�ض
ولن ي�ستبدلوها ب�أي بلد �آخر
أكد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام «أنّ المسيحيين هم أهل األرض
وأبناؤها ولن يستبدلوها بأي أرض
أو بلد آخر» ،محذرا ً «من خطر التهجير
الذي تقوم به بعض الجماعات التي ال
تمثل قيم الدين اإلسالمي والخارجة
على تعاليمه وروحانياته».
ودعا لحام في محاضرة أمام مؤتمر
«السالم وتقارب األديان» في تايوان،
«ال���دول الغربية إل��ى ع��دم تشجيع
المسيحيين على الهجرة إليها».

وح� ّ
�ض الزعماء وال��ق��ادة المسلمين
على «أن ي��أخ��ذوا المبادرة الجادة
لطمأنة المسيحيين وحمايتهم»،
مشدّدا ً على أنّ «المسيحيين هم عرب
أصليون وال يطلبون أي حماية غير
حماية الدولة المدنية التي يعيشون
في كنفها في ظل مواطنة صحيحة
ومتكافئة».
ورأى لحام «أنّ التضامن العربي
ه��و ال��م��دخ��ل إل���ى ص��ن��اع��ة ال��س�لام
ومنع تفتيت المنطقة التي تتعرض
لسيناريوات خطرة» ،مؤكدا ً «نظرته

وطرحه حول أسس السالم» .وأشار
إلى أنّ «السالم في فلسطين هو الباب
إلى منع العنف وإح�لال السالم في
العالم».
إلى «معاناة الشعوب في الشرق
األوسط» ،الفتا إلى « مفاصل األزمة
السورية ،والوجود المسيحي الحر
في المنطقة» ،ومشيرا إلى الحضور
المسيحي «الفاعل والمتفاعل مع
إخوتنا المسلمين حيث بنينا معا
ح��ض��ارة م��ش��رق��ي��ة غ��ن��ي��ة بالقيم
والروحانيات».

دربا�س من عكار :هناك متاري�س داخل �أهالي
الع�سكريين والقوى ال�سيا�سية ت�ست�شعر الخطر
أشار وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس إلى أن
النزوح السوري إلى لبنان بهذه األعداد الكبيرة غير قابل
لالحتمال وال يمكن لهذا العدد أن يرتفع.
وقال في تصريح بعد زيارة محافظة عكار« :حاولنا
تخفيف االحتقان في الداخل اللبناني بإقامة بعض مراكز
االستقبال على الحدود القريبة من الحدود السورية ،إلاّ
أن بعض الجهات لم توافق ،وليس واردا ً اتخاذ خطوة
كهذه من دون إجماع سياسي يغطي هذه العملية ،كما
أننا لسنا في وارد إقامة مراكز من خارج إرادة األهالي في
هذه المواقع المقترحة ،علما ً أنها مواقع بعيدة من األماكن
السكنية والعمرانية .ولهذا لسنا في صدد انتقال قسري
للسوريين لإلقامة في هذه المراكز».
وأكد درباس أن القوى السياسية كلها تستشعر الخطر،
وأن هذا الخطر يستوجب موقفا ً موحداً ،فالعسكريون
المخطوفون من كل الطوائف والمذاهب والمناطق ،يجب أن

يكونوا مسبّبا ً لوحدة الشعب اللبناني ،لكن لألسف هناك
متاريس داخل أهالي المفقودين وهذا أمر غير طبيعي ،من
هنا القوى كلها متلمسة لهذه الخطورة».
وتابع درباس« :ال أحد بإمكانه إنكار أن التطورات التي
حصلت والعسكريين الذين خطفوا وتطورات عرسال،
أحدثت إرباكا كبيراً .ربما أثار ذلك حفيظة بعض الناس
وأثار الغرائز ،ولكن يجب أن نعترف للشعب اللبناني أن
ر ّد فعله كان في أضيق الحدود ،ألن السوريين الموجودين
في لبنان ،هم نازحون بسبب الضرورة ،ليسوا مسؤولين
عن بعض المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم ،وعليه نقول
إن الوضع ال يزال مستتبا ً بسبب أخالق الناس وبسبب
انضباط القسم األكبر من السوريين الموجودين هنا».
وش��دد على «أن ال داع��ش وال غير داع��ش ق��ادر على
الدخول البلد ،لكن عندما يسقط سقف الدولة تنفتح األمور
على المجهول وهذا ما ال يريده أحد».

الخازن زار عريجي:
لإحكام قب�ضة الجي�ش في عر�سال
زار رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن وزير الثقافة ريمون عريجي
على رأس وفد الهيئة التنفيذية وكان
عرض لألوضاع العامة التي تمر بها
البالد مع أزم��ة خطف العسكريين
وتعذر انتخاب رئيس للجمهورية
حتى اآلن.
وقال الخازن بعد اللقاء« :بحثنا
معه في مأزق خطف العسكريين وما
أحدثه من صدمة داخلية وتفاعالت

مقلقة على األمن الذي يمسك بزمامه
الجيش ببسالة وبطولة لمكافحة
اإلج����رام المتنقل ف��ي ال��ب�لاد تحت
واب��ل من االستهداف وستار تواجد
النازحين السوريين والتس ّتر في
بعض صفوفهم».
وأض��اف« :ك��ان ال��رأي متفقا ً على
إحكام القبضة العسكرية للجيش
في عرسال وجرودها على المسلحين
لوضع ح ّد لالبتزاز المتواصل بواسطة
الرهائن ومشاعر أهاليهم ومواطنيهم.

وتطرقنا إلى أهمية إجراء االنتخابات
الرئاسية في الموعد المقرر لها تكرارا ً
في التاسع من تشرين األول المقبل
لما لهذا االستحقاق من أثر بالغ على
أهميته الوطنية والخارجية ورمزية
ما يتميز به لبنان من فرادة مسيحية
في ه��ذا الموقع وخصوصا ً في هذا
المفترق الفاصل لمصير المسيحيين
المشرقيين وال��ش��راك��ة المخلصة
التي عبرت عنا القمة اإلسالمية -
المسيحية في دار الفتوى».

