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بري تابع مع زواره الأو�ضاع المحلية واالقليمية

دعا الحكومة �إلى �إجراء التعيينات الع�سكرية والأمنية

وفد الأمم المتحدة :لبنان الأكرم مع الالجئين
و�سندفع لزيادة دعمه مادي ًا وتنموي ًا

التغيير والإ�صالح :نرفع ال�صوت اليوم
قبل �أن نرفع القب�ضات بوجه من يعزلنا

ت��اب��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
م��ع زواره ف��ي عين التينة ام��س التطورات
السياسية واألم��ن��ي��ة ف��ي لبنان والمنطقة،
وأوضاع النازحين السوريين.
ومن زوار بري السفير السعودي في لبنان
علي ع���واض العسيري ال���ذي ع��رض معه
المستجدات والتطورات في المنطقة.
وبحث رئيس المجلس مع المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم بحضور
المستشار احمد بعلبكي ،في الوضع األمني
وقضية المخطوفين العسكريين.
واستقبل بري قائد أركان الجيش اإليطالي
الجنرال كالوديو غرازيانو والسفير اإليطالي
ف��ي ل��ب��ن��ان ج��ي��وزي��ب��ي م��وراب��ي��ت��و بحضور
المستشار االعالمي علي حمدان ،ودار الحديث
حول التطورات الراهنة والوضع في الجنوب
وعمل قوات «يونيفيل».
وقدم غرازيانو للرئيس بري درع القوات
المسلحة اإليطالية ،كما قدم له رئيس المجلس
هدية رمزية بالمناسبة.
والتقى بري السفير الجزائري في لبنان
احمد بوزيان وعرض معه للتطورات الراهنة
والعالقات الثنائية.
ث��م استقبل مبعوث األم��ي��ن ال��ع��ام لالمم
ال��م��ت��ح��دة ل��ل��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة ع��ب��د الله
المعتوق ،والمفوض السامي لألمم المتحدة
ل��ش��ؤون ال�لاج��ئ��ي��ن ان��ط��ون��ي��و غويتيرس،
والمنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان

بري مجتمعا ً إلى المعتوق وغويتيرس وكاغ
سيغريد ك��اغ ،وممثلة المفوضية في لبنان
نينيت كيلي ،ومنسق ال��ش��ؤون اإلنسانية
روس ماونتن والوفد المرافق ،وحضر اللقاء
المستشار االعالمي علي حمدان.
وقال المعتوق بعد الزيارة« :تكلمنا مع دولة
الرئيس بري حول الوضع العربي المتدهور
لألسف الشديد .وركزنا على موضوع الالجئين
السوريين واجتماع الدول المانحة األخير في

الكويت حول الالجئين السوريين في الداخل
والخارج .ونحن ندرك ما يتح ّمله لبنان جراء
وج��ود ما يزيد على المليون وثالثمئة ألف
الج��ئ س��وري على أرض���ه ،وه��ذا يؤثر على
البنية التحتية للدولة ،وعلى الخدمات سواء
الصحية او التعليمية او غيرها».
أض��اف« :لقد جئنا مع المفوض السامي
السيد غويتيرس لنساعد إخواننا اللبنانيين

«حزب اهلل» و«اللقاء الوطني»:
لوقف الحرب التدميرية على اليمن
استقبل رئيس «اللقاء الوطني» الوزير السابق عبد
الرحيم مراد وأعضاء اللقاء أمس ،وفدا ً من «حزب الله»
برئاسة السيد ابراهيم امين السيد .وجرى خالل اللقاء
استعراض األوضاع التي يم ّر بها لبنان والمنطقة.
وقال السيد ،بحسب بيان لـ«اللقاء»« :ت ّم االتفاق على
استمرار اللقاءات ألنّ األوضاع في المنطقة تستدعي منا
المزيد من التداول والبحث من أجل إيجاد االقتراحات
المشتركة» ،مضيفاً« :هناك أحداث وتطورات موجودة في
المنطقة تفرض نفسها على أي لقاء كقضية اليمن .وجرى
البحث حول أهمية استمرار الحوار لما فيه مصلحة الشعب
اللبناني وتحصين لبنان».
وقال مراد ،بدوره« :،تداولنا في األوضاع العربية عموما ً
واألوضاع المحلية اللبنانية خصوصاً ،كما جرى النقاش
في القضية اليمنية الملتهبة حاليا ً والتي نتمنى ونتطلع

ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون ه��ذه ال��ص��ع��وب��ات ،ونحن
نعرف موارد لبنان ،وعلينا أن نقف معه ونحن
ن��ق��دّره ألن��ه استقبل حوالى مليون ونصف
المليون الجئ سوري ،وهو أكرم دولة فتحت
أبوابها وذراعيها وقلبها قبل حدودها .لبنان
يعاني ويجب ان نقف معه ونساعد اخواننا
اللبنانيين والسوريين على ح ّد سواء».
وختم« :كذلك تكلمنا مع دولته حول بعض
المشاكل التي تواجه اخواننا السوريين،
ووعد مشكورا ً بتذليل هذه الصعوبات .وكل
الشكر لدولته ولحكومة لبنان وما تقوم به
من جهد كبير لمساعدة اخواننا الالجئين
السوريين».
وأوض���ح غ��وي��ت��ي��رس ،ب����دوره ،أنّ «ه��ذه
ال��زي��ارة ه��ي زي���ارة تضامن م��ع الحكومة
والشعب اللبناني ويجب ترجمته بالتزام
المجتمع الدولي القوي أوال ً بتحقيق السالم،
فنحن نشعر بالنسبة إلى المجتمع الدولي،
خصوصا ً للدول التي تشهد الصراع عليها،
أن تفهم أن ال أحد يربح في الحرب فالجميع
خ��اس��ر ،وه��ن��اك حاجة لكي يعملوا جميعا ً
م��ن اج��ل ان��ه��اء خالفاتهم ووض���ع ح��د لهذا
الصراع».
وأكد «أنّ دعم المجتمع الدولي للبنان غير
كاف وعلينا أن نعمل مع بعضنا بعضا ً من
أجل الدفع باتجاه زيادة هذا الدعم وتفعيله
ليس على المستوى المادي فقط ،وإنما أيضا ً
على مستوى التنمية وبنى الدولة اللبنانية».

اجتماع ثالثي عند «المرابطون»

حمدان :الأمن القومي ال يُ�صان
�إال بمواجهة العدو اليهودي

أن يكون الحوار السياسي هو الخيار لحلها ووقف الحرب
التدميرية والصراع العسكري ،والتسريع في الحوار
السياسي ،كي تصل ك ّل القوى السياسية في اليمن إلى
ح ّل وطني يضمن حقوقها ،وبالتالي وضع نظام يحفظ
وحدة اليمن وعروبته».
وتابع« :على المستوى العربي ،نالحظ أنّ القضية
الفلسطينية وبالرغم من أهميتها هي غائبة عن الحدث
العربي ،وأكدنا ضرورة دعمها ال سيما أنّ هذه القضية قد
تناساها البعض ونادرا ً ما يت ّم التحدث عنها في وسائل
اإلعالم».
وختم« :لبنانيا ً نحن ندعو إلى الحوار الوطني وإلى
ضرورة مناقشة ك ّل األمور .ونحن في ذكرى مرور  40عاما ً
على الحرب اللبنانية نقول انه قد آن األوان إليجاد ح ّل
جذري كي ال تتك ّرر هذه الحرب مرة أخرى».

دريان تابع �ش�ؤون ًا دينية ومناطقية

البعريني طالب بزيادة تمثيل عكار
في المجل�س ال�شرعي

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان وفدا ً من التجمع
الشعبي العكاري برئاسة النائب
السابق وجيه البعريني يرافقه ممثل
التجمع في استراليا أحمد البعريني.
وقال البعريني« :أبلغت سماحته
تقديري مع ك ّل المخلصين لخطابه
المعتدل ومواقفه الحكيمة التي يدلي
بها في ك�� ّل المناسبات .والتقدير
ك��ذل��ك ل��ق��راره ب��إج��راء انتخابات
المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى
ومجالس األوقاف اإلدارية ،وتمنيت
عليه إت��خ��اذ ق��رار مماثل النتخاب
مفتيي المناطق».
أض���اف« :تمنيت على صاحب
السماحة التدخل مع من يحاولون
اح��ت��ك��ار ق����رار ال��ط��ائ��ف��ة السنية

بالمناصب وال��م��واق��ع مما يعطل
ال��وف��اق وي��ح��رم ال���دار م��ن طاقات
إسالمية متميّزة ،ويمنع التفاف كل
القوى والشخصيات حولها» ،منبّها ً
«ه��ؤالء من مخاطر احتكار التمثيل
ألية طائفة ،ألنّ الثروة الوطنية في
التعدّدية والتن ّوع والتفاعل ،فذلك
يثمر محبة وألفة».
وختم البعريني« :تمنيت على
سماحته بلفتة كريمة لعكار في ما
بعد لجهة زيادة تمثيلها في المجلس
الشرعي ،والسعي إلى تنمية مداخيل
األوق��اف وذلك من أجل توفير دخل
معقول للعلماء واألئمة والعاملين
في دوائر األوقاف واإلفتاء .ولمست
م��ن سماحته تجاوبا ً كما ع�� ّودن��ا،
ونأمل الخير ،كما قدمنا اليه الشكر

لمواساتنا في العزاء بوالدتنا».
واستقبل دريان ،النائب السابق
ط�لال المرعبي ،والمعتمد الديني
لدى دار الفتوى في ايداليد جنوب
استراليا الشيخ ري��اض الرفاعي،
يرافقه الشيخ أحمد أبو عيد ،اللذين
اطلعا المفتي على أوضاع الجالية
اللبنانية ال سيما المسلمين في
اس��ت��رال��ي��ا وع���ن ال��ن��ش��اط��ات التي
يقومون بها.
كما استقبل ،النائب زياد القادري،
ث��م رئيس جمعية ال��دع��اة الشيخ
محمد ابو القطع النقشبندي وبحث
معه ف��ي ال��ش��ؤون االس�لام��ي��ة .كما
ع��رض دري��ان ال��ش��ؤون العامة مع
رئيس متخرجي جمعية المقاصد
مازن شربجي.

المأسوية التي تعصف بالمنطقة.
ترف االستئثار بنا والنهج ،انتهيا
بالنسبة إلينا .إننا نرفع الصوت
اليوم قبل أن نرفع القبضات بوجه
من يفكر بلحظة واحدة أن يعزلنا عن
رئاستنا وجيشنا ،إدارتنا ،إنمائنا،
وشراكتنا الفعلية في صناعة القرار
الوطني».
وتابع« :ال تفسروا انفتاحنا على
شركائنا ضعفا ً أو حاجة ،بل هو
امتناع واقتناع منا بأننا شركاء
كاملون في الوطن ،فال تستغلوا ذلك
في غير موقعه فيشتمل األمر عليكم.
لذلك يصر التكتل على أن يبادر
مجلس الوزراء فوراً ،إلى وضع حد
لهذا النوع من المخالفات الخطيرة،
ب��اإلق��دام على التعيين ال��ف��وري
لقياداتنا العسكرية واألم��ن��ي��ة،
فاإلقصاء ب��أي حجة وذري��ع��ة لم
يعد على ج��دول أع��م��ال تاريخنا
وحاضرنا ومستقبلنا ،فنحن في
صلب المعادلة التي ترسي حكم

األقوياء والشجعان في مكوناتهم
إلنقاذ لبنان».
وتابع« :المنطقة على فوهة بركان
متفجر ،اذهبوا إلى المفاوضات في
عواصم محايدة ،محايدة كما األمر
بالنسبة لجنيف في موضوع الحرب
السورية ،وأوج��دوا حلوال ً سياسية
لحروبكم العربية المأسوية التي ال
تخدم إال أعداء أمتكم».
وأش������ار ج��ري��ص��ات��ي إل����ى أن
«ال��ح��ري��ات اإلع�لام��ي��ة مصانة في
الدستور والمواثيق الدولية ،وجرم
التحقير متوافق على تحديده قانونا ً
بما يحصل خالل جلسات المحاكمة،
وي��م��س ب��ق��رار هيئة المحكمة أو
العدالة ،هذا فضالً عن بدعة محاكمة
األش��خ��اص المعنويين .ارتضينا
التنازل عن سيادتنا القضائية خدمة
لما سموه «الحقيقة» في الظروف
التي تعرفون ،إال أننا لن نرتضي
التنازل عن حريتنا العامة والخاصة
األساسية».

ن�صب على توحيد
الهم ُم ّ
الخازنّ :
القرار حول اال�ستحقاق
عقد اجتماع في مق ّر حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» بين أمين الهيئة
القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان ،ورئيس «جمعية قولنا والعمل» الشيخ
أحمد القطان ورئيس «حركة اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبد الرزاق.
وأعرب القطان عن «تأييد الحوار بين جميع األطياف اللبنانية ،والذي من شأنه أن
يخفف االحتقان المذهبي والطائفي في بلدنا» ،مطالبا ً ك ّل «القوى السياسية باستكمال
الحوار رغم محاوالت العرقلة التي تستهدف أمن واستقرار لبنان واللبنانيين والوحدة
الوطنية واإلسالمية».
ودعا القطان إلى «موقف إسالمي موحد وإصدار فتوى تح ّرم العدوان على اليمن».
واعتبر الشيخ عبد ال��رزاق ،من جهته« ،أنّ الدين اإلسالمي مستهدف والعروبة
مستهدفة ،ونحن واثقون بأنّ أهل اليمن وأهل الشام سوف ينتصرون على المشروع
اإلرهابي الصهيوني في المنطقة».
وأشار حمدان إلى أنه «انطالقا ً من فكرنا القومي العربي الناصري ،نؤكد أنّ المعركة
القومية األساسية هي على أرض فلسطين الحرة العربية ،ويجب توحيد الجهود من
أجل تحرير ك ّل فلسطين وقدسها الشريف» ،الفتا ً إلى «أننا نعلم أنّ ساحة العمليات
األساسية التي تهدّد مشروع تحرير فلسطين قد بدأت على أرض الشام وفي سورية
العربية بالتحديد».
ولفت حمدان إلى «عصابات اإلخوان المتأسلمين الذين ال يمكن بتاتا ً أن نأمن لهم
مهما نافقوا باسم الدين ،ومهما طرحوا من شعارات ومس ّميات الصحوات ،أثبتت اليوم
أنهم كانوا رأس الحربة في تفتيت أمتنا ،فتنا ً مذهبية قاتلة».
وأكد «أننا مع وحدة اليمن أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات كي يبقى اليمن ،يمنا ً عربيا
سعيداً ،ال يمنا ً حزينا ً مشتتا ً ومفتتا ً يهدّد األمن القومي العربي الذي ال يُصان إال
بمواجهة العدو اليهودي التلمودي على أرض فلسطين».

استقبل رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير
جعجع م��س��اء أول م��ن أم���س ف��ي م��ع��راب رئيس
المجلس العام الماروني ودي��ع الخازن ال��ذي قال
بعد اللقاء« :لقد تداولنا في آخر المستجدات حول
العالقة المتط ّورة بين حزب القوات اللبنانية والتيار
الوطني الح ّر من أجل حلحلة ك ّل الملفـات الخالفية
بين تيارين سياديّين وقيادتين مارونيتيـن ،فأبدى
الدكتور جعجع ارتياحه الى ما ت ّم حتى اآلن على
صعيد التفاهمات التي أزي��ل منها عامل االلتباس
والشكوى ،واعتبره في حكـم المنتهي ،وأنه ،على ح ّد
تعبيره ،أصبح وراءنا».
وأشار الى أنه «ترك للفريقين المتحاورين حرية
التعبير ع��ن موقفهما ف��ي ال��ش��ؤون االقليمية وفق
استراتيجيتين وقناعتين ال تفسد أي منهما في
منصب اآلن على كيفية توحيد
العالقة وداً ،ألنّ اله ّم
ّ
القرار الماروني ،بالتفاهم مع الرئيس أمين الجميّل

والنائب سليمان فرنجية ،حول االستحقاق الرئاسي،
إلخراجه من عنق الزجاجة حرصا ً على المصلحة
المسيحية خصوصاً ،والوطنية عموماً».
وأك��د ال��خ��ازن «أنّ ال��رأي ك��ان متفقا ً على أهمية
اإلس��راع في وضع ح ّد للمماطلة في انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،واالستجابة لنداءات البطريرك
��ح صوته ،واعتلّت
بشارة بطرس ال��راع��ي ،ال��ذي ب ّ
صحته لجعل ه��ذا االستحقاق ف��ي م��ن��أى ع��ن أيّ
تجاذب ،ألنّ المصير المسيحي في عين العاصفة
االقليمية ،ولم يعد جائزا ً أيّ تأخير في بتّ هذا الملف
لما له من تأثير على مجريات األمور في الدولة ،وعلى
األوض��اع المسيحية المتع ّرضة لشتى المخاطر في
دول المنطقة».
وكان الخازن زار رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون في الرابية وعرض معه األوضاع
العامة وموضوع الحوار مع «القوات اللبنانية».

الرابطة المارونية وا�صلت لقاءاتها في روما

�ساندري :البابا يعمل بهدوء
النتخاب رئي�س للجمهورية

«الم�ستقبل» :الحوار يراوح لكنه م�ستم ّر
توقفت كتلة «المستقبل» خالل اجتماعها أمس أمام الذكرى األربعين الندالع
الحرب األهلية في لبنان ،مؤكدة «أهمية استخالص الدروس والعِبر من فظاعة هذه
المأساة التي تكبّد بسببها الشعب اللبناني أفدح الخسائر».
واعتبرت الكتلة أنّ حجم هذا الهول وهذه الجروح البليغة التي لم تلتئم إالّ بشق
األنفس ولهذا السبب ،يجب أن تدفع اللبنانيين إلى وجوب استخالص العِبر والدروس
من ك ّل ذلك والعمل على االستفادة منها لمنع تكرارها أو التو ّرط في مثيالتها مستقبالً.
وأشارت الكتلة إلى أنّ «التجارب قد أثبتت أنه بغير ثقافة الحوار الهادف إلى إيجاد
األرضية المشتركة والثقة المتبادلة بين اللبنانيين تحت سقف دولة القانون الحامية
للجميع يتح ّول لبنان إلى ساحة اقتتال واحتراب مفتوحة على ك ّل الشرور».
وفي هذا السياق ،اعتبرت الكتلة «انّ الحوار الجاري مع حزب الله في هذه
الظروف ،يشكل ضرورة يجب استمرارها بالرغم من التباين الكبير بين الطموح
وبين الواقع في ما وصل إليه هذا الحوار من المراوحة وعدم التقدم في اكثر من
موضوع ،وكذلك في ضوء استمرار الخالفات العميقة والكبيرة مع حزب الله ،وذلك
بهدف العمل على خفض التشنج والتوتر تمهيدا ً للوصول الى توافق وطني يؤ ّمن
انتخاب رئيس للجمهورية وينهي حالة الشغور في موقع الرئاسة األولى».

جبهة العمل :اال�ستراتيجية الثالثية
تحفظ الوحدة الوطنية

دريان والبعريني

جريصاتي متحدثا ً في الرابية

عر�ض مع عون وجعجع «التفاهمات»

حمدان مجتمعا ً إلى القطان وعبد الرزّاق

خالل االجتماع بين «اللقاء الوطني» وحزب الله

ج��دد تكتل التغيير واإلص�ل�اح
رفضه التمديد في األسالك العسكرية
واألمني معتبرا ً هذا األم��ر ع��زال ً له،
داعيا ً مجلس ال��وزراء إلى التعيين
الفوري للقيادات العسكرية واألمنية
منبها ً إلى «أننا نرفع الصوت اليوم
قبل أن نرفع القبضات بوجه من يفكر
بلحظة واحدة أن يعزلنا».
وق����ال ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي عقب االجتماع األسبوعي
للتكتل برئاسة النائب ميشال عون
في دارته في الرابي« :،أوالً ،عنوان
هذه الجلسة أنها جلسة تمديدات
بامتياز ،فالتمديدات التي نريد
إنمائية وخدماتية تفيد الشعب
اللبناني بكافة أطيافه ،وال يرغبون
بها ،في حين أن تمديداتهم قائمة
وال نريدها على اإلط�ل�اق ،ال سيما
في األس�لاك العسكرية واألمنية.
تمديداتنا ،خط الغاز الساحلي،
خطة الكهرباء المتكاملة ب��دءا ً من
الذوق وامتدادا ً على مساحة الوطن،
إنتاجا ً وتوزيعا ً وتحصيالً وتأهيالً،
وال��ت��م��دي��دات المائية م��ن س��دود
ج ّمدوها تقينا العطش والتصحر .أما
تمديداتهم ،فهي انتقائية وخطيرة،
ومخالفة لقانون ال��دف��اع الوطني
وقانون تنظيم قوى األمن الداخلي،
في حال أقدموا على سحب المخالفة
على السلك األمني».
وأضاف« :انتهى األمر عندنا عند
هذا المعطى الذي يعزلنا بالمطلق
ويس ِير مصالح سوانا ،فليسمحوا
لنا .إن هذا األمر وج��ودي بالنسبة
إل��ي��ن��ا ،أح���بَ اآلخ����رون أم ك��ره��وا!
األم��ر لنا ف��ي م��ا يخصنا ويحصن
وطننا ،ال سيما في ه��ذه الظروف
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أكدت «جبهة العمل اإلسالمي» «أهمية االستراتيجية الدفاعية الثالثية الجيش
والشعب والمقاومة في مواجهة أي ع��دوان خارجي ،وفي الدفاع عن األرض
والشعب والحرمات والمقدسات ،وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيغة
العيش المشترك».
ودعت الجبهة خالل اجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ الدكتور
زهير الجعيد وحضور النائب الدكتور كامل الرفاعي وأعضاء مجلس القيادة «الدولة
اللبنانية وحكومة المصلحة الوطنية إلى ضرورة متابعة األوضاع االجتماعية
والمعيشية والخدماتية ،وإلى معالجة قضايا الناس وتخفيف آالمهم وأوجاعهم،
وإلى توفير وتأمين ك ّل الخدمات والمطالب المحقة للمواطن اللبناني ،وكذلك العمل
على تذليل العقبات السياسية وغير السياسية التي تقف سدا ًفي وجه إقرار سلسلة
الرتب والرواتب ودفع العجلة االقتصادية واالجتماعية نحو األمام ورفع مستوى
المعيشة من خالل اعتماد سياسة اقتصادية واضحة حريصة على الوطن وأبنائه
في آن معاً».
ولمناسبة الذكرى األربعين لبداية الحرب األهلية في لبنان دعت الجبهة إلى
«االتعاظ وأخذ الدروس والعِبر ،وإلى تناسي األحقاد والتسامح في ما بينهم على
قاعدة الشراكة الحقيقية واالحترام المتبادل ،والعمل على إعادة اللحمة وبناء الثقة
من جديد من أجل النهوض بوطننا والحفاظ عليه وعلى سيادته ومؤسساته ووحدة
شعبه في ظ ّل األزمات الصعبة والخطيرة المحيطة بنا اليوم من كل جانب».

ساندري مع الرابطة المارونية
واص��ل وف��د الرابطة المارونية
برئاسة سمير ابي اللمع زيارته إلى
روما ولقاءاته مع المسوؤلين ،حيث
التقى المسؤول عن الملف اللبناني
في وزارة الخارجية في الفاتيكان
المونسونيور البيرتو أورتيكا .وت ّم
التداول في الوضع في لبنان على
المستويات ك��اف��ة وال��واق��ع ال��ذي
يعيشه الشعب اللبناني.
وأعلن المكتب اإلعالمي للرابطة
أنّ الوفد سلّم أورتيكا وثيقة للبابا
فرنسيس تض ّمنت «رؤي��ة ونظرة
ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة ل�لأوض��اع
السياسية واألمنية واالقتصادية
في لبنان باعتبار أنّ قداسة البابا
وال��ف��ات��ي��ك��ان هما ال��م��رج��ع األخير
كدولة حامية ليس فقط للمسيحيين
وال��م��وارن��ة في لبنان وال��ش��رق بل
لجميع المك ّونات اللبنانية».
بعد ذلك ،زار الوفد رئيس مجمع
ال��ك��ن��ائ��س ال��ش��رق��ي��ة ال��ك��اردي��ن��ال
ليوناردو ساندري الذي أطلع الوفد
على االتصاالت والجهود التي يقوم

بها البابا «من أجل المحافظة على
لبنان بمسيحيّيه ومسلميه ،وعلى
يستتب في
الواقع ال��ذي يجب ان
ّ
العالم العربي وع��دم اللجوء الى
العنف بل الى المحبة والسالم».
ووع����د س���ان���دري ال���وف���د ب��أن��ه
«سيتمنى على قداسة البابا إيفاد
مندوب خ��اص إل��ى لبنان من أجل
دع���م ال��وج��ود المسيحي وح��ض
المسؤولين اللبنانيين على اإلسراع
في إنجاز االستحقاق الرئاسي».
وأكد أنّ «الكرسي الرسولي لديه
اط�ل�اع عميق على م��ا يحصل في
لبنان وهو يعمل بهدوء للمعالجة،
وأه������ ّم ش����يء ان���ت���خ���اب رئ��ي��س
للجمهورية».
وأك��د ساندري انّ «المسيحيين
في لبنان وال��ش��رق تع ّرضوا على
م�� ّر ال��ع��ص��ور الض��ط��ه��ادات كثيرة
وتخطوها بفضل إيمانهم وصالبتهم
وتعلقهم ب��أرض��ه��م» ،موضحا انّ
«المسيحيين في لبنان مجبرون
على البقاء ف��ي وطنهم وف��ي هذا

الشرق والعيش مع باقي الطوائف
كأخوة بمحبة وسالم».
وشكر اب��ي اللمع ،ب���دوره« ،ك�� ّل
المسؤولين في حاضرة الفاتيكان
وعلى رأسهم قداسة البابا للجهود
التي يبذلونها للحفاظ على لبنان
ومساعدته على تخطي ك ّل الصعاب».
وأكد انّ «الفاتيكان يقوم باتصاالت
يومية مع العديد من الدول المعنية
بالوضع اللبناني» ،معتبرا ً أنّ «هذا
الدعم هو المظلة التي تحمي لبنان».
ول��ف��ت ال��ى أنّ «ال��وف��د لمس من
المسؤولين الذين التقاهم أنّ التقارب
األميركي االيراني يساعد في حلحلة
موضوع االستحقاق الرئاسي إضافة
الى االتصاالت الجارية مع السعودية
والخليج في هذا الخصوص».
وأق��ام سفير لبنان في الفاتيكان
العميد جورج خوري مأدبة غداء في
دارته على شرف الوفد ،شارك فيها
المعتمد البطريركي الماروني في
الفاتيكان ورئيس المعهد الماروني
الحبري المطران فرانسوا عيد.

