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لماذا ال ين�أى الحريري بنف�سه عما يجري في ال�سعودية؟

«القاعدة» بين ال�سفارة
الإيطالية وال�سان جورج

 روزانا ر ّمال

} حسين ح ّمود
ل��م ت�ض��ع ش��ه��ادات ال�ق��ري�ب�ي��ن م��ن ال��رئ �ي��س ال��راح��ل رفيق
الحريري ام��ام المحكمة الدولية الناظرة بقضيته ،األخير في
خانة المسؤولين الضعفاء الذين ال يملكون القدرة على اتخاذ
القرارات وال حتى اإلدالء بموقف من القضايا والشؤون التي
يرفضها في دواخ�ل��ه ،وحسب ،بل أدّى تخبّطهم وارتباكهم
إما إلى تح ّولهم «مساخر» أو تركيب سيناريوات تصبح ض ّد
مزاعمهم التي يحاولون من ورائ�ه��ا إلصاق جريمة االغتيال
بسورية وحزب الله ،مهما كان الثمن.
فحديث فؤاد السنيورة مثالً عن «إهمال وتقصير» الضباط
التعسفي لمدة أرب��ع سنوات
األرب�ع��ة لتبرير ق��رار اعتقالهم
ّ
تقريباً ،ك��ان يجب أن يطاول أيضا ً رئيس أح��د الضباط الذي
يتبع له األخير في هيكلية المؤسسة التي يعمل فيها .وهذا
لم يحصل ول��م يعترض السنيورة وال فريقه السياسي على
استثناء المسؤول المذكور! علما ً أنّ اللواء علي الحاج اعتقل
وحده من قوى األمن الداخلي ألنه كان المدير العام للمؤسسة
واس�ت�ث�ن��ي رئ�ي��س ف��رع ال�م�ع�ل��وم��ات م��ن ال�ت��وق�ي��ف م��ع أن��ه هو
المسؤول ال��ذي ُيفترض به السعي إلى االستحصال على ك ّل
المعلومات عن وضع األمن السياسي واالجتماعي ونشاطات
العصابات والمنظمات اإلجرامية واإلرهابية .بينما في المقابل
اعتقل قائد الحرس الجمهوري آن��ذاك العميد مصطفى حمدان
مع انّ اختصاصه ال يتعلق بشؤون األمن التي تتجاوز القصر
الجمهوري .وقد أوضح حمدان مهامه في ردّه على السنيورة،
وأشار إلى َمن يعتقد أنه كان األ ْولى باالعتقال.
لكن األخطر واأله�ّ�م في الشهادات ما ورد على لسان أحد
المق ّربين ج��دا ً من الحريري ،وه��و أنّ وزي��ر الداخلية السابق
الياس المر أخبره ب��أنّ محاولة تفجير السفارة اإليطالية في
وسط بيروت عام  2004كانت تستهدف الحريري! ما يفترض
بالتالي إعادة التحقيقات بالجريمة وتحويلها إلى جهة اخرى
وتحديدا ً إلى من ُس ّميت بـ«مجموعة الـ »13التابعة لـ«القاعدة»
وال�ت��ي ك��ان أع�ض��اؤه��ا ،وال سيما أميرها ،اعترفوا أم��ام فرع
المعلومات ،بعد اعتقالهم ،بمسؤوليتهم عن اغتيال الحريري،
وذلك بعد توقيف مجموعة مجدل عنجر التي اتهمت بمحاولة
تفجير السفارة ومصالح أجنبية أخرى في لبنان على خلفية
مشاركة دولها باحتالل العراق.
وك��ان م��ن بين معتقلي «مجموعة م�ج��دل ع�ن�ج��ر» المدعو
اسماعيل الخطيب ال��ذي توفي أث�ن��اء التحقيق معه .أم��ا أمير
المجموعة فهو أحمد الميقاتي الذي أفادت التحقيقات ،أنه سكن
مدة من الزمن في الطريق الجديدة ،وهناك تع ّرف إلى الشاب
أحمد أب��و ع��دس ،ونشأت عالقة ما بين الرجلين .التحقيقات
توصلت إلى أنّ هناك من جنّد أبو عدس الذي أعلن في
كانت قد ّ
شريط مص ّور قبل تنفيذه العملية االنتحارية بموكب الحريري
في السان جورج عام  ،2005أنّ «مجموعة النصرة والجهاد»
التابعة لـ«القاعدة» هي من قام بذلك وأنه هو االنتحاري.
وكان ميقاتي ،قد أطلق سراحه عام  2010ثم أعيد اعتقاله
عام  2014إثر أحداث طرابلس األخيرة لمشاركته في المعارك
كقائد محور بعدما كان بايع تنظيم «داعش».
حتى اآلن ل��م ي�ب��در م��ن المحكمة ال��دول�ي��ة أي��ة إش ��ارة حول
إمكان تغيّر مجرى التحقيق ،بناء على شهادة المق ّرب جدا ً
من الحريري ح��ول المسؤولين عن محاولة تفجير السفارة
اإليطالية ،وعالقتهم باغتيال الحريري ،وفق ما قاله الوزير
األسبق الياس المر ،وهي في المقابل تتابع االستماع إلى فريق
 14آذار الذي يعتمد في إفادته على شهود أموات.

ن�شاطات

بعد حادثة القطيف ،وللمرة الثانية في الشهر نفسه ،ها
هو اإلرهاب يضرب مسجدا ً شيعيا ً في السعودية وتحديدا ً
في منطقة الدمام.
تبنى تنظيم «داع ��ش» العملية اإلره��اب�ي��ة وب��دأت سلسة
المواقف المندّدة بالتفجير تتوالى ،وأبرزها على الصعيد
اللبناني تعليق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي
اعتبر أنّ السعودية تدفع مرة جديدة ضريبة الحملة على
الفكر الضال ورفض االنجرار إلى الفتنة .و تابع الحريري:
يعتقد تنظيم «داع ��ش» أنّ ال ��ر ّد على التدخل اإلي��ران��ي في
الشؤون العربية ،يكون باالنتقام من أبناء الطائفة الشيعية
في السعودية أو لبنان أو العراق أو سواها ،وهو تفكير أسود
يمت إلى قيم اإلسالم والعروبة بصلة.
ال ّ
يقول الحريري إنه لن يكون هناك من ر ّد مسؤول ورادع
لمثل هذه الجرائم اإلرهابية ،أفضل من الرسالة التي وجهها
سلمان بن عبد العزيز إلى ولي العهد محمد بن نايف ،بعد
االن�ف�ج��ار ال��ذي استهدف ب�ل��دة القديح ف��ي القطيف ،وهي
الرسالة التي تحدّد خطوط المواجهة مع اإلرهاب والساكتين
عنه والمتعاطفين معه.
إذاً ،يوافق الحريري على أنّ لمواجهة اإلره��اب حديثا ً
تخص
آخ ��ر ،وب��ال�ت��ال��ي عليه اإلج��اب��ة ع�ل��ى أس�ئ�ل��ة ع��دي��دة
ّ
ب�ل��ده األول ل�ب�ن��ان ،باعتبار أن��ه واج��ه منذ ف�ت��رة اإلره��اب
ال��ذي يقبع ف��ي ج��روده وال ي��زال ينتظر موافقة سياسية
أو إجماعا ً يستطيع الحريري أن يشكل ضمانة حقيقية له
في المؤسسات الدستورية أو الحكومة من أجل أن ينفذ
الجيش اللبناني عملية عسكرية على غرار تلك التي نفذت

في عبرا وطرابلس الستئصال اإلرهاب.
يلفت موقف الحريري الحريص على السعودية ،ويظهره
معنيا ً ب��أن يكون ل��ه موقف واض��ح م��ن المشهد يصل إلى
القيادة السعودية.
الحريري ال��ذي يدعو ح��زب الله دائ�م�ا ً إل��ى ع��دم التدخل
في الشؤون السورية ،يبدي اليوم رأي��ه في ما يجري في
السعودية بك ّل ح��ري��ة ،ربما ألن��ه م��واط��ن س�ع��ودي ف��ي أي
حال من األحوال ومسؤول سياسي لبناني له رأي وموقف،
في هذا اإلطار .لكن أين أصبحت ذرائع دخول «داعش» إلى
لبنان بسبب تدخل ح��زب الله ف��ي س��وري��ة؟ م��اذا ل��و كلفت
مواقف الحريري غاليا ً وأثرت على قاعدته الشعبية وقاعدة
حزبه وعرضتها للخطر؟ أال يخشى الحريري من أن تؤدي
مواقفه هذه إلى استفزاز اإلرهاب في لبنان عن طريق فتح
جبهات في مناطق تخضع لقاعدة «المستقبل» الشعبية؟ أم
أنّ الحريري اقتنع بأنّ اإلرهاب ال يواجه بالصمت؟
أيقن الحريري ،ورغم اعتباره أنّ «داعش» يالحق الشيعة
أينما حلوا بسبب إيران التي باتت عبئا ً على الشيعة في الشرق
األوس ��ط ،أنّ حجة ات�ه��ام ح��زب ال�ل��ه باستجالب اإلره��اب
إلى لبنان بسبب تدخله في المعارك السورية لم تعد تخدم
كثيراً ،فالذي جرى في السعودية ،بمفهوم الحريري ،يعني
أنّ المملكة استفزت «داعش» في عقر دارها أو في معركتها
علنا ً وأنها استجلبت اإلره��اب إليها ،إال أنّ ه��ذا لم يحصل
واألصح أنّ «داعش» أعلن أكثر من مرة نواياه بإقامة دولته
في المملكة ،حتى أنّ بيان اإلعالن عن تبني عملية الد ّمام جاء
بتوقيع «والية نجد».
ال يبدو الحريري قادرا ً على النأي بالنفس عن ما يجري
في السعودية ،إال أن��ه في المقابل يعرف أن��ه غير مسموح
له بعد اليوم له أن يساجل ويعاتب ويسأل وتياره لماذا ال

�سالم عر�ض مع زواره �ش�ؤون ًا اجتماعية واقت�صادية

المشنوق وكاغ
عرضت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة سيغريد
كاغ مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق األوض��اع في لبنان
والمنطقة ،كما جرى التطرق إلى التطورات في عرسال والقلمون.
وبعد اللقاء ،قالت كاغ« :أجريت نقاشا ً بناء جدا ً مع معالي الوزير
نهاد المشنوق ،وتناول البحث الوضع في بلدة عرسال وفي منطقة
القلمون ،وكيفية إبقاء لبنان آمناً ،إذ نجدّد دعمنا لحكومة الرئيس تمام
سالم وللقوات الشرعية اللبنانية المسلحة».
وأضافت« :ناقشنا مسألة الفراغ الرئاسي وعملية استمراره ،وفي
ظ ّل هذه الظروف الحساسة جدا ً يجدّد المجتمع الدولي تأييده للحكومة
ويقف إلى جانبها في ك ّل اإلجراءات التي تتخذها إلبقاء الحدود الشرقية
آمنة مع سورية».
اختتم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته إلى
تركيا بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع وزير الشؤون الدينية الشيخ
محمد كورماز في حضور مفتي اسطنبول رحمه ي��اران ومفتي صيدا
وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ومفتي حاصبيا ومرجعيون الشيح
حسن دله والعديد من العلماء ،وت ّم التوقيع في قاعة جامع السلطان
محمد الفاتح في اسطنبول.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
النائب الوليد سكرية وتناول البحث األوض��اع العامة والتطورات
الراهنة.
كما استقبل وفدا ً من القضاة برئاسة النائب العام المالي القاضي علي
ابراهيم ،وجرى التداول في شؤون قضائية.

(مديرية التوجيه)

ينأى حزب الله بنفسه عن األحداث السورية ،وموقفه اليوم
ال يد ّل إال على ارتباطه الوثيق ووالئه للسعودية وهمومها
بعين العقالنية أوالً ،ال سيما في هذه الفترة التي ال يبدو فيها
موقفه وموقعه في المملكة مطمئنين ،وخصوصا ً لدى ولي
العهد محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي الذي وصفه
يوما ً بـ«الس ّفاح».
إنّ محاولة اعتبار الحريري إيران سبب المخاطر المحدقة
بالطائفة الشيعية ،أينما ح�ل��وا ،ه��و م�ج��رد تبرير لموقف
الحريري المزدوج الذي لم يتعاطى بالطريقة بنفسها عندما
ك��ان��ت التفجيرات تستهدف مناطق لبنانية ،وخصوصا ً
الضاحية الجنوبية لبيروت ،فبيانات ال��دع��وة إل��ى الوحدة
الداخلية في لبنان غابت حينها وح ّل محلها بيانات متفرقة
من تياره تتهم حزب الله باستحضار اإلره��اب إلى لبنان،
بعكس دعواته اليوم السعوديين إلى الوحدة .
ال��وح��دة الوطنية ال�ت��ي ي��دع��و إليها ال�ح��ري��ري ل��ن تكون
بخطوط حمر يرسمها هنا أو هناك حول عرسال والبلدات
المجاورة لها ،وال بازدواجية المواقف من كيفية مكافحة
اإلرهاب .
ف�ك�ي��ف ي�م�ك��ن أن ي��دع��و ال �ح��ري��ري ف��ي ال �س �ع��ودي��ة إلى
المواجهة وإل��ى دعم خطط وزي��ر الداخلية ،بينما يدعو في
لبنان إلى النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون سورية،
مع أنّ العدو المحدق بالجميع هو نفسه؟
«داع��ش» يضرب السعودية حيث لم يتدخل ح��زب الله،
هذا على الطريقة اللبنانية الداخلية ،لك ّن السلطات السعودية
تعرف معنى الخاصرة الرخوة التي تركتها بسبب إهمالها
المنطقة الشرقية القابلة لالنفجار والثورة في أي لحظة،
فتكون لحظة تفشي اإلرهاب على أنقاض الثورة حينها لن
تنفع المواقف وال مسرحيات التنديد.

سالم متوسطا ً أعضاء مجلس األعمال اللبناني الكوبي
عرض رئيس الحكومة تمام سالم
ال��ت��ط��ورات م��ع زواره ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،حيث التقى وف����دا ً من
المجلس الجديد لعمدة مؤسسات
الدكتورمحمدخالداالجتماعيةبرئاسة
الدكتور وسيم الوزان في زيارة تعارف
لمناسبة انتخاب المجلس الجديد .وقد
تناول البحث النشاطات االجتماعية
واإلنمائية التي تقوم بها المؤسسات.
وال��ت��ق��ى س�ل�ام وف����دا ً م��ن مجلس
رج���ال األع��م��ال اللبناني  -الكوبي
برئاسة علي كزما ال��ذي أطلعه على
التحضيرات الجارية لعقد أول ملتقى

ّ
ال�صف في مواجهة الإرهاب
�أختري :لتوحيد

ومن زوار السراي رئيس جمعية
«ف���رح ال��ع��ط��اء» ملحم خلف ال��ذي
أطلع س�لام على برامج ونشاطات
الجمعية.
وك���ان رئ��ي��س الحكومة استقبل
رئيس الجامعة العربية الدكتور عمرو
العدوي في حضور النائب عمار حوري
وعصام الحوري.
واستقبل أيضا ً وف��دا من جمعية
 Social Wayبرئاسة وفاء خوري
التي أعلنت بعد اللقاء أنّ الوفد عرض
ل��س�لام ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ق��وم بها
الجمعية في مدينة طرابلس.

القيام بما يلزم لتحريرها وحماية أهلها وأمالكهم» الفتا ً
إلى أنّ «جميع األفرقاء يتعاطون مع الملف بجدية وأهمية
قصوى لذلك ت ّم تخصيص جلسة حكومية االثنين المقبل
لمتابعة النقاش».
وش�دّد على أنّ الموضوع هو «موضوع وطني بامتياز
باعتبار أنه يتعلق بخطر محدق ببلدنا وأهلنا ،من هنا
المطلوب من الحكومة أن تتخذ ك ّل االجراءات الالزمة لمنع
أي مشاكل داخلية».
وتطرق عريجي إل��ى موضوع تعيينات ق��ادة األجهزة
األمنية ،الفتا ً إلى أ ّنه «لم يأخذ حقه من النقاش في الجلسة
الحكومية األخيرة».

ابراهيم زار جامعة �سيدة اللويزة:
لبنان ال ي�ستمر �إال بجميع طوائفه
زار ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام
ال��ل��واء عباس إب��راه��ي��م م��ع وف��د من
ضباط المديرية ضم العمداء روالن
أبو ج��ودة ،الياس البيسري ،رياض
طه وص�لاح ح�لاوي ،جامعة سيدة
اللويزة ( )NDUفي زوق مصبح،
بدعوة من رئيسها األب وليد موسى
الذي استقبلهم مع نوابه األب بشارة
خوري ،الدكتور إيلي بدر وسهيل مطر،
إضافة إلى عدد من عمداء الكليات.
وفي لقاء في مكتب رئيس الجامعة،
أع��رب ابراهيم عن اع��ت��زازه بوجود
صرح علمي مثل جامعة سيدة اللويزة،
داعيا ً إدارة الجامعة إلى «العمل على
تثبيت الشباب المسيحي في لبنان
الذي ال يستمر إال بوجود جميع أبناء
طوائفه ،فعندما ينعدم وجود طرف
من األطراف ينتهي «لبنان الرسالة».
وأعلن األب موسى أنّ «الجامعة
تفتخر بجهاز مثل جهاز األمن العام
الذي هو من أفضل األجهزة» .وأكد أنّ
«الجامعة تدعم الشباب المسيحي
لالنخراط في أجهزة الدولة».
ودون إبراهيم في سجل الشرف
في الجامعة الكلمة التالية« :تشرفت
بزيارة ه��ذا الصرح التربوي الكبير

ألنّ هذه المجموعات اإلرهابية ال ينتج منها سوى الدمار
والقتل والنهب .ونتمنى أن يخلصنا الله وينقذنا جميعا ً من
هذه المجموعات اإلرهابية ومن الذين يدعمونها ويقدمون
لها المساعدات المالية والعسكرية والسياسية من العرب
وم��ن غير ال��ع��رب» .وأض���اف« :ق��دم��ت ل��ه دع��وة رسمية
لحضور المؤتمر السادس للمجمع العالمي ألهل البيت الذي
ينعقد انشاء الله بعد شهر رمضان في نهاية شوال وبداية
ذو القعدة في آب المقبل .وأتمنى أن تلبى دعوتنا ،وقد وعدنا
دولته بذلك».
ثم استقبل بري السفير األميركي في لبنان ديفيد هل
في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان ،وجرى عرض
الوضع في لبنان والمنطقة.

(داالتي ونهرا)

اقتصادي لبناني  -كوبي في أيلول
المقبل ،إضافة إلى فرص االستثمار
االقتصادي المتبادل بين لبنان وكوبا.
كما استقبل وفدا ً مشتركا ً من اتحاد
النقابات السياحية ونقابة أصحاب
المطاعم والمقاهي والباتيسري في
لبنان ،وبحث معهم األوض���اع التي
يمر بها القطاع السياحي واألزمة التي
يعاني منها .وقد أكد سالم حرصه على
«ديمومة وإنتاجية هذا القطاع ودعمه
باإلمكانات المتوافرة الستمراريته في
ظ� ّل األوض��اع الصعبة التي تمر بها
البالد».

أكد وزير الثقافة ريمون عريجي أنّ البحث في الجلسة
األخيرة لمجلس الوزراء جرى في جو «هادىء ورصين» في
موضوع أزمة عرسال وجرودها.
وق��ال عريجي في حديث لـ«النشرة»« :ج��رى عرض
لوجهات النظر المختلفة من قبل الوزير حسين الحاج حسن
ووزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ،كما كان ع� ٌ
�رض للوضع
الميداني من قبل وزير الدفاع سمير مقبل ،وكلمة ختامية
لرئيس مجلس الوزراء تمام سالم».
وأضاف« :بالرغم من اآلراء المتباينة في هذا الملف ،فقد
كان هناك رأي مشترك في مجلس ال��وزراء بأنّ أج��زاء من
عرسال ،ال سيما منطقة الجرد ،محتلة وعلى الدولة والجيش

أعرب مرجع
روحي أمام بعض
الخلّص من زواره
عن استيائه من
محاولة فريق
سياسي اإليحاء
بأنه يغطي توجها ً
لهذا الفريق على
عالقة باستحقاق
رئاسة الجمهورية،
ليس ألنّ هذا
التوجه مخالف
للدستور ،بل ألنّ
من شأنه أيضا ً ج ّر
البالد إلى مخاطر
جديدة ،ومفاقمة
األزمة الداخلية
التي تزداد ملفاتها
السياسية واألمنية
واالقتصادية تعقيدا ً
يوما ً بعد يوم...

بري ا�ستقبل هل وم�س�ؤو ً
ال �إيراني ًا
ّ

استقبل رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري قبل ظهر
أمس في عين التينة مستشار مرشد الثورة اإلسالمية في
إيران الشيخ محمد حسن اختري والسفير اإليراني محمد
فتحعلي ،وتناول الحديث التطورات في لبنان والمنطقة.
وقال اختري بعد اللقاء« :أنا سعيد جدا ً بلقائي دولة
الرئيس بري خالل زيارتي هذه للبنان للمشاركة في اجتماع
أعضاء المجمع العالمي في اإلقليم العربي ،وكذلك لحضور
مؤتمر اتحاد علماء المقاومة ،وخرجنا الحمدلله بنتائج
إيجابية في تبادل وجهات النظر وضرورة توحيد الصف
اإلسالمي ومواجهة األفكار اإلرهابية التكفيرية .ونسأل الله
أن يوفق علماء المسلمين بصورة خاصة وعلماء ك ّل األديان
السماوية ،ونطالبهم بمواجهة األفكار التكفيرية واإلرهابية،

عريجي :جميع الأفرقاء يتعاطون
مع ملف عر�سال بجدية

قهوجي وسكرية

خفايا
خفايا

ابراهيم يدون كلمته في سجل الشرف
الشاهد على ت��اري��خ لبنان وقيمته
وحضارته .سيبقى هذا الصرح مقلعا ً
للرجولة .دام هذا المقلع الكبير مصنعا ً
لرجال الوطن ،ضاربا ً في الجذور،
متين األركان ،باقيا ً على م ّر الزمان ،ما
بقي لبنان».
وق��دم موسى إلى إبراهيم درعا ً
تكريمية تقديرا ً لعطاءاته ،وبادله
مدير األمن العام بكتاب «فصول من

تاريخ األمن العام».
بعدها جال ابراهيم والوفد المرافق
مع األب موسى ومسؤولي الجامعة
علىالمكتبةومختبراتالهندسةوقسم
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
إضافة إلى المرصد الفلكي.
وفي الختام ،أقام رئيس الجامعة
مأدبة غداء على شرف إبراهيم والوفد
المرافق.

ب ّري مستقبالً أختري

(حسن ابراهيم)

رئي�س محكمة العدل الفاتيكانية في بيروت موفداً من البابا

مومبرتي� :س�أبحث مع الم�س�ؤولين
اال�ستحقاق الرئا�سي و�أو�ضاع الم�سيحيين
في ظ ّل الشغور في سدّة الرئاسة
األولى والذي أنهى عامه األول ،وعلى
وقع االنتهاكات التي ترتكب في ّ
حق
مسيحيي المشرق وتهدّد وجودهم
في هذه المنطقة ،وصل إلى بيروت
أمس وزير خارجية الفاتيكان السابق
ال��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي لمحكمة العدل
في الفاتيكان الكاردينال دومينيك
مومبرتي موفدا ً من البابا فرنسيس
على رأس وف��د ،ف��ي زي���ارة للبنان
تستمر حتى الخميس المقبل ،للبحث
في الوضع الراهن وتداول الشؤون
اللبنانية وأوض��اع المسيحيين في
لبنان والمنطقة ،واالطالع على سير
عمل المحاكم الروحية المسيحية في
لبنان.
ويشارك مومبرتي خالل وجوده
ف��ي ل��ب��ن��ان إل���ى ج��ان��ب البطريرك
ال���م���ارون���ي ال���ك���اردي���ن���ال ب��ش��اره
الراعي ،وفي حضور بطاركة الشرق
ومطارنته ،في اجتماع يتطرق إلى
أوضاع المسيحيين في الشرق ،وفي
االحتفاالت التي ستقام في مناسبة
اختتام الشهر المريمي في حريصا،
على أن يلتقي مسؤولين رسميين
وف��اع��ل��ي��ات س��ي��اس��ي��ة لالستماع
إل��ى وجهة نظرهم حيال الملفات
المطروحة في لبنان.
وكان في استقبال الموفد البابوي
ف��ي المطار المطران سمير مظلوم
ممثالً البطريرك ال��راع��ي ،السفير
ال��ب��اب��وي غبريالي كاتشا ،رئيس
أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش ،األمين العام للدوائر
البطريركية ف��ي ب��ك��رك��ي األب��ات��ي
أنطوان خليفة.
وأع����رب م��وم��ب��رت��ي ع��ن س���روره
ل��زي��ارة ل��ب��ن��ان ،وق����ال« :سألتقي
خ�لال وج��ودي في لبنان ع��ددا ً من
المسؤولين والفاعليات السياسية

الراعي مستقبالً مومبرتي في بكركي
والرسمية لتداول الشؤون الداخلية
اللبنانية ،وخ��ص��وص �ا ً م��وض��وع
رئاسة الجمهورية ،كونه يه ّم ك ّل
األط���راف في لبنان» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة
بالنسبة إلى أوضاع المسيحيين في
لبنان والمنطقة».
وأعلن أنه سيشارك في االحتفاالت
التي ستقام في مناسبة زيارة تمثال
عذراء سيدة فاطيما إلى لبنان.
م���ن ال���ص���رح ال��ب��ط��ري��رك��ي في
بكركي ،بدأ الموفد البابوي لقاءاته
حيث استقبله البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي في حضور
البطريرك الكاردينال مار نصرالله
بطرس صفير وعدد من األساقفة.
وقال مومبرتي بعد اللقاء« :إنها
فرحة كبيرة أن أعود إلى لبنان من
جديد ،بعد أن كنت مستشارا ً للسفارة
البابوية بين عامي  1996و.1999
وب��ع��ده��ا ،ع���دت ف��ي إط���ار مهمتي
كأمين سر للعالقات مع الدول .إني
أت��وج��ه بالشكر الكبير إل��ى غبطة

البطريرك الراعي ال��ذي دعاني إلى
زيارة لبنان .وقد بدأت مسؤوليتي
ال��ج��دي��دة م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام كعميد
لمحكمة التوقيع الرسولي العليا
في الفاتيكان ،بعد أن عينني قداسة
البابا كارديناال ً خالل كونسيستوار
آذار الماضي» .وأوض��ح «أنّ هذه
المحكمة تعنى بالسهر على إدارة
العدالة لإلكليروس ،وهذه الزيارة
ستكون مناسبة أيضا ً للقاء المحاكم
الكنسية في لبنان».
وأض�����اف« :خ��ل�ال ه���ذه األي���ام
القصيرة التي سأمضيها في لبنان
ستكون لي لقاءات أخوية عدة مع
شخصيات ع��دة ،وف��ي ذل��ك تعبير
عن اهتمام وقلق قداسة البابا الذي
يتابع عن ق��رب األح��داث في لبنان
والشرق األوس��ط .ودائ��م�ا ً بشفاعة
ال��ع��ذراء مريم وك � ّل قديسي لبنان،
ن��أم��ل االس��ت��ق��رار ل��ه��ذا ال��ب��ل��د كي
يستعيد وج��ه��ه الحقيقي ،بحيث
يعيش الجميع معا ً ويتعاونوا من
أجل الخير العام».

