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عر�سال تلملم �أ�شالءها وتح�صي خ�سائرها
والجي�ش �أحكم ال�سيطرة على كل المواقع المحيطة

«ال مجال بعد اليوم لالنق�سام بين المفتي والمجل�س ال�شرعي»

دريان مفتي ًا للجمهورية :المطلوب مبادرة
لمواجهة الفتنة بين الم�سلمين

خالل جلسة انتخاب المفتي

مصافحة بين السلف والخلف

في ظ ّل انعدام المنافسة الجدّية،
وبعد المشاكل الحادّة التي نشبت
بين مفتي الجمهورية محمد رشيد
قباني وتيار المستقبل ،تخللها تبادل
اتهامات ودع��اوى قضائية وحروب
دينية وسياسية ،انتهت بتسوية
مصرية برعاية سعودية ،انتخب
رئيس المحاكم الشرعية السنية
العليا الشيخ عبد اللطيف دري��ان
مفتيا ً جديدا ً للجمهورية خلفا ً لقباني
ال��ذي تنتهي واليته منتصف أيلول
المقبل .ون��ال دري���ان ( 61سنة)،
 74صوتا ً من أصل  93من الهيئة
الناخبة ال��ح��اض��ري��ن وغ��ي��اب 10
أعضاء .ونال منافس دريان الشيخ
أحمد ال��ك��ردي ،تسعة أص���وات ،في
حين وضعت ثماني أوراق بيضاء،
وألغيت ورقتان .
وت��ض� ّم الهيئة الناخبة رؤس��اء
الحكومة السابقين ال��ذي��ن حضر
منهم رئيس الحكومة تمام سالم
والرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب
ميقاتي ،ووزراء ونوابا ً حاليين من
الطائفة السنية ،أعضاء المجلس
الشرعي اإلسالمي األعلى والمفتين
المحليين العاملين وقضاة الشرع
العاملين وقضاة الشرع المتقاعدين
وأم��ي��ن��ي ف��ت��وى ب��ي��روت وطرابلس
والمدير العام لألوقاف اإلسالمية.
وألقى سالم في مستهل الجلسة
كلمة ق��ال فيها« :ف��ي صبيحة يوم
األح���د م��ن ال��ع��اش��ر م��ن آب ،نلتقي
ونجتمع موحدين متوافقين على
المصلحة العليا لطائفتنا ولوطننا
الحبيب لبنان» .وأكد «المضي قدما ً
في مسيرة تثبيت مرجعيتنا الدينية،
في مسيرة تثبيت دار اإلفتاء التي
مضت عليها عقود وهي تقوم بمهمات
ومسؤوليات جسام على مستوى
القيادة الدينية الوطنية في طائفتنا،
طائفة االع��ت��دال ،طائفة االنفتاح،
طائفة الدين اإلسالمي الرحب الذي
يتفاعل مع كافة مكونات الوطن من
ط��وائ��ف أخ��رى م��ن أج��ل المحافظة
على ل��ب��ن��ان ،لبنان الديمقراطي،
ل��ب��ن��ان ال��ح��ري��ة ،ل��ب��ن��ان ال��س��ي��ادة
ولبنان االستقالل» .وأضاف« :نحن
اليوم نمضي سويا ً في انتخاب مفتٍ
للجمهورية بهدف ترسيخ وتوطيد
دار ال��ف��ت��وى ب��ب��ع��ده��ا المؤسسي
الجامع ف��ي ق��ي��ادة الطائفة دينيا ً
وسط ما يشهده اإلسالم والمسلمون
من حاالت ووضعيات شا ّذة مؤذية
مض ّرة ال تمتّ إلى اإلسالم والمسلمين
في شيء».

النزاهة ،وتقتضيه الشورى» .وأكد
أن «ال مجال بعد اليوم لالنقسام بين
المفتي والمجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى».
ورأى دري����ان أنّ «م��ق��ام مفتي
الجمهورية هو مقام مصارحة كما أنّ
هذه الدار كانت وال تزال دار مصالحة،
والعالقات بين الشيعة والسنة داخل
اإلس�لام ليست على ما ي��رام» ،الفتا ً
إلى أنّ «ما يجري في العراق وسورية
ولبنان واليمن وليبيا هول هائل وما
نصنعه في أنفسنا يكاد يعجز عن
صنعه اإلسرائيليون .وأض��اف« :ال
ب ّد من المبادرة ألنّ الخسائر هائلة
وألنّ الفتنة بحسب ما جاء في القرآن
الكريم ال تنال من المتورطين فيها
فقط .وأعلم أنّ العديد منكم حاول
ويحاول ،وسوف أتشاور معكم ومع
القيادات الدينية اللبنانية والعربية
في ما يمكن عمله لمواجهة هذا الش ّر

المستطير» .وتابع دريان« :إنّ بيننا
وبين المسيحيين في الوطن شراكات
ووج���وه عيش ك��ري��م ،وق��د اختلفنا
ونختلف في أمور كثيرة ،لكننا ومنذ
ق� ّرر القرآن الكريم أنّ النصارى هم
ّ
الحق
األق��رب إلينا ،ما اختلفنا على
في الدين وفي الوطن وفي الحرية
وف��ي الكرامة والعيش المشترك».
واع��ت��ب��ر أنّ «تهجير المسيحيين
والفئات األخ��رى أو اضطهادهم من
ضمن ظ��واه��ر الطغيان والتطرف
والتمييز ،والتي ينبغي مكافحتها
اليوم قبل الغد» .وقال« :إنني ألتوجه
إل��ى الشركاء المسيحيين بمشاعر
ّ
الحق
التضامن والتعاطف وإحقاق
والقسط ،فنحن معا ً نستطيع القيام
بالكثير ان��ط�لاق�ا ً م��ن لبنان ،وطن
الرسالة واإلنسان».
وب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ،زار دري��ان
المفتي قباني في دار اإلفتاء ،ووعد

بعد اللقاء أن يبقى على اتصال دائم
مع قباني «ألنه بالفعل بالنسبة إلى
مرجعية دينية ال يمكن أن أستغني
عنها ف��ي العمل ،ول��ه ب��اع طويلة
بالنسبة إلدارة شؤون المسلمين في
تلك المرحلة التي تولى سماحته فيها
منصب مفتي الجمهورية».
بدوره ،رحب قباني بدريان وهنأه
بانتخابه مفتيا ً للجمهورية .

مأدبة جامعة
عند الحريري

و ظهرا ً أقام الرئيس سعد الحريري
م��أدب��ة غ���داء ف��ي م��ن��زل��ه لمناسبة
انتخاب دري��ان مفتيا ً للجمهورية،
حضرها الرؤساء سالم والسنيورة
وميقاتي ،المفتي قباني ،المفتي
المنتخب ،ووزراء ون���واب وفتيو
المناطق وأع��ض��اء الهيئة الناخبة

اعتداء على الم�ص ّورين ال�صحافيين
فور إع�لان نتائج انتخابات دار اإلفتاء ،سارع
المصورون إلى التقاط الصور ،وحصل تالسن تطور
إلى إشكال مع القوى األمنية أمام دار اإلفتاء ،أدى إلى
إصابة عدد من الزمالء الصحافيين منهم عبد الرحمن
العرابي ،حسن شعبان وماهر دنا.
وعلى األثر ،وبناء على طلب من رئيس الحكومة
تمام س�لام ،أعلن وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أنه سيشكل لجنة تحقيق في الحادث.
وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي في
بيان ،أنه «بعد انتهاء انتخاب مفتي الجمهورية
اللبنانية ،وعند المباشرة بإعالن النتيجة ،تدافع
اإلعالميون إلى المكان في شكل غير منظم ،مما حدا
بعناصر الحرس الحكومي إلى تنظيم الدخول ،تبعه
مشادّة كالمية تطورت إلى تدافع نتج منه إصابة أحد
الصحافيين وبعض العسكريين برضوض .وعلى
الفور وبناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق والمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،بوشر التحقيق بإشراف القضاء
المختص لتحديد المسؤوليات وستعلن النتيجة فور
ّ

االنتهاء منه» .واستنكرت نقابة المحررين وهيئات
نقابية وشخصيات سياسية الحادث.
كما استنكر وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج «بشدة
االعتداء على المراسلين الصحافيين والمصورين
الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني بتغطية انتخاب
المفتي الجديد في دار الفتوى».
وقال« :إنّ هذا الحادث يستدعي تحقيقا ً فوريا ً من
أجل مالحقة العناصر المسؤولة عنه وإنزال العقاب
بهم» ،معلنا ً تضامنه «الكامل» مع اإلعالميين.
من جهتها ،طالبت نقابة العاملين في اإلع�لام
المرئي والمسموع «السلطات المعنية بإجراء
تحقيق فوري وسريع من دون تسويف أو مماطلة
واتخاذ اإلج��راءات الرادعة في حق المعتدين على
اإلعالميين حتى ال تتكرر مثل هذه االعتداءات على
الجسم اإلع�لام��ي» .كما طالبت «األج��ه��زة األمنية
بحماية اإلعالميين الذين يقومون بمهامهم المهنية
ب��داف��ع وطني خالص ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة
والحرجة وليس بوصفها تغطية ألحداث إعالمية أو
سياسية».

المفتي دريان

وبعد إعالن النتيجة ،ألقى دريان
كلمة ق��ال فيها« :إنّ لكل م��ب��ادرة
في المجال الديني والوطني مهمة
ورس��ال��ة وب��رن��ام��ج �اً ،وإن��ن��ي وق��د
حظيت بدعمكم وثقتكم ،كلي تصميم
على أن أك��ون على مستوى األمانة
التي عهدتم لي بها في رعاية الشأن
الديني والوقفي والقضائي والخيري،
ب��ح��س��ب ال��م��راس��ي��م وال��ق��وان��ي��ن
واألع���راف المرعية ،وبما تقتضيه
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لحظة االعتداء على المصورين الصحافيين

(تموز)

(تموز)
وشخصيات.
وكان قباني ودريان قد وصال إلى
منزل الحريري في سيارة واح��دة،
وخالل المأدبة ألقى الحريري كلمة
توجه فيها إلى دريان قائالً« :إنّ اآلمال
معقودة عليكم ،في حماية الوحدة
اإلس�لام��ي��ة ،والتأكيد على خطاب
االعتدال ،وفي المحافظة على مكانة
دار الفتوى ،ودورها التاريخي ،كركن
أساسي من أرك��ان الوحدة الوطنية
اللبنانية ،والعيش المشترك بين
المسلمين والمسيحيين» .وأضاف:
«ن��ح��ن ،م��ن مواقعنا السياسية،
نتحمل المسؤولية أيضاً ،ولن نرضى
لقلة من المتطرفين ،أن تأخذ اإلسالم
والمسلمين إل��ى مواجهة مع باقي
الشركاء في الوطن واألمة».
وتلقى دريان سيالً من االتصاالت
المهنئة بانتخابه.

هيئة العلماء :لرفع
الوصاية عن دار اإلفتاء

وك��ان قد راف��ق عملية االنتخاب
اعتصام لـ «هيئة العلماء المسلمين»
أم��ام دار الفتوى تحدث فيه عضو
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ش��ي��خ أب���و ب��ك��ر الذهبي
الذي أشار إلى أنّ لفيفا ً من العلماء
المسلمين لبوا الدعوة إلى االعتصام
وشدّدوا على مجموعة ثوابت أهمها
«ح� ّ
�ق العلماء في اختيار رئيسهم
الديني ورف��ع الوصاية السياسية
عن دار الفتوى ،وإثبات عدم وجود
إجماع على مرشح واحد».
وق����ال ال��ذه��ب��ي« :ك��ون��ن��ا نمثل
ّ
يحق
مجموعة من العلماء المسلمين
لنا أن نرشح من نريد» ،مشدّدا ً على
أنّ «وقفتنا ه��ي للتأكيد على هذه
الثوابت التي سنناضل لتثبيتها».

مراد :دريان وعدنا
بإصالحات

من جهته ،أعلن النائب السابق
األسبق أنّ «المفتي دريان وعدنا أن
يكون هناك إص�لاح��ات جذرية في
دار اإلفتاء» .وتحدث عن االتصاالت
التي مهدت لالتفاق على انتخاب
مفت جديد ،وق��ال« :أجرينا لقاءات
متواصلة واتفقنا على مبادئ معينة
وأول��ه��ا االت��ف��اق على ع��دم التمديد
لمفتي الجمهورية اللبنانية السابق
وأن يكون هناك تواصل بين الفريقين
لالتفاق على اسم معين ،وتبين أنّ
اسم الشيخ دريان هو األفضل».
وأض���اف« :ال يمكن أن نقبل أن
نستميل المفتي دري����ان وعندما
نتوافق عليه لدينا ك ّل الثقة بأنه على
مسافة واح��دة من الجميع» ،معربا ً
عن اعتقاده بأنّ دريان «لديه من قوة
الشخصية لمحاولة الجمع وليس
التفرقة».
واعتبر أنّ «نظام األوقاف الحالي
ه���و ن��ظ��ام غ��ي��ر س��ل��ي��م وب��ال��ت��ال��ي
يجب أن يصحح أسلوب الترشيح
والقوانين».

أح��ك��م الجيش سيطرته على ك ّل
المواقع المحيطة ببلدة عرسال بعد
انتشار قواته في مواقع استراتيجية
عدة للتصدّي ألي مغامرة قد يقدم عليها
اإلرهابيون .وشملت عملية االنتشار
وادي الحصن ووادي حميد ووادي عطا
لجهة الشرق ،وفي محلة رأس السرج
وقرب مستوصف الحريري عند مدخل
البلدة الغربي ،وف��ي محلة المصيدة
شمال عرسال ،إضافة إل��ى مراكز في
وادي الرعيان وس��رج حسان جنوب
البلدة.
وسيّر الجيش دوريات مؤللة داخل
البلدة واستحدث حواجز ثابتة ومتنقلة
للحفاظ على األمن ،وأبدى المواطنون
ارتياحهم لوجود الجيش في بلدتهم
وانسحاب المسلحين منها.
وب��ع��د ان��ج�لاء غ��ب��ار المعركة ،بدأ
أهالي عرسال إحصاء الخسائر ،فتبين
مقتل  16من أبنائها بعضهم استشهدوا
دف��اع �ا ً ع��ن فصيلة ال���درك وال��م��واق��ع
العسكرية ،على يد المسلحين ،إضافة
إلى حوالى مئة جريح معظم إصاباتهم
طفيفة تلقوا العالج في المستوصف
الميداني وع��ادوا إلى بيوتهم ،والقليل
منهم استدعت حالته االن��ت��ق��ال إلى
مستشفيات البقاع لمتابعة العالج،
أما الخراب في المباني والممتلكات فقد
تركز في الناحية الشمالية الغربية
في محلة رأس السرج ومحيط مسجد
أبو إسماعيل .كما رصدت حوالى 500
خيمة محترقة بالكامل في مخيمات
النازحين السوريين ،وسلمت المخيمات
التي ل��م تطلق منها النيران باتجاه
مواقع الجيش أو التي تجنب المسلحون
دخولها ،ربما لوجود عائالتهم فيها .وقد
توزع عدد كبير من النازحين السوريين
وعائالتهم على مدارس ومساجد البلدة،
كما استم ّر انقطاع التيار الكهربائي في
البلدة بانتظار وصول وفد من الهيئة
العليا لإلغاثة برئاسة ال��ل��واء محمد
خير لمسح األض���رار والتعويض عن
المتضررين اعتبارا ً من اليوم.
وعلى صعيد آخ��ر ،كشفت مصادر
مقربة من الرئيس سعد الحريري أنه
قدّم من ماله الخاص مبلغ  15مليون
دوالر إلعادة إعمار عرسال.

مصير العسكريين
المخطوفين

ونعت قيادة الجيش الجندي أول
عبد الحميد ن��وح ال��ذي استشهد أول
من أمس متأثرا ً بجروح أصيب بها في
خالل االشتباكات التي خاضها الجيش
ض ّد المجموعات اإلرهابية في منطقة
ع��رس��ال .وعثر عصر أم��س على جثة
جندي في الجيش كان قد استشهد في
بداية المعارك في منطقة الحصن ،فيما
بقي مصير العسكريين المخطوفين
من الجيش وقوى األمن مجهوالً .وعلم
أنّ ه��ذا األم��ر مرهون بما ستسفر عنه
مساعي هيئة العلماء المسلمين في
تواصلها م��ع مشايخ س��وري��ي��ن من
النازحين إلى عرسال .وأفيد أنّ وفدا
منهم توجه إلى المنطقة الجردية للقاء
المسلحين الخاطفين ونقل مطالبهم.
وأوض���ح���ت م���ص���ادر ال��م��ؤس��س��ة
العسكرية لقناة المنار «أنّ المؤسسة
العسكرية ل��م تصلها أي معلومات
عن مصير أبنائها ،وأنها غير معنية
بالتفاوض ،وهي غير مطلعة على ما
يقوم ب��ه مشايخ ال��ت��ف��اوض ،مشدّدة
على أنّ تنفيذ أي ش��روط لن يقع على
عاتقها».
وفي السياق ،أشار الشيخ مصطفى
الحجيري (أب��و طاقية) إلى «أن��ه كان

موجودا ً في ك ّل جوالت المفاوضات التي
حصلت ولكن بعد خروج المسلحين إلى
جرود عرسال انقطعت االتصاالت بهم».
وع���ل���ى خ���ط م������واز ،ن��� ّف���ذ أه��ال��ي
العسكريين في الجيش وق��وى األمن
الداخلي المخطوفين اعتصاما ً على
الطريق الدولي عند تحويرة دورس -
البقاع قطعوا فيه الطريق في االتجاهين
لمدة نصف ساعة ،ورددوا شعارات
مؤيدة للجيش «بدنا والدنا إسالم س ّنة
ومسيحية ،بدنا ياهن كلهم» ورفعوا
األع�لام اللبنانية .ودع��وا إلى اعتصام
ينفذ في الثانية من بعد ظهر اليوم أمام
مركز تعاضد الجيش في رياق.
وليل أمس عبر  1090نازحا ً سوريا ً
عبر نقطة المصنع ال��ح��دودي��ة إلى
األراضي السورية.

دعم الجيش

وتواصلت المواقف المؤيدة للجيش
وال���م���ح��� ّذرة م��ن ت��م��دد المجموعات
اإلرهابية في لبنان.
وأك���دت فاعليات مدينة زحلة في
بيان بعد اجتماعها ف��ي مق ّر الكتلة
الشعبية ب��دع��وة م��ن رئيسها الياس
س��ك��اف« ،ال��دع��م ال��ك��ام��ل وال��ش��ام��ل
والالمحدود للجيش اللبناني ،ولك ّل
القرارات التي تحافظ على معنوياته
وكرامته وهيبة الدولة ،ودعم ك ّل القوى
األمنية في تصديها ومحاربتها لإلرهاب
ب��ك� ّل أش��ك��ال��ه وأن���واع���ه» ،داع��ي��ة إلى
«تزويدها بك ّل ما تحتاجه من أسلحة
ومعدّات وتجهيزات كي تقوم بدورها
دفاعا ً عن أرض الوطن» .وشكرت «ك ّل
الدول التي ساهمت وتساهم في تعزيز
قدرات الجيش اللبناني والقوى األمنية
الشرعية» ،آملة أن «تترجم الهبات التي
أُعلن عن تقديمها بأسرع وقت ممكن».

نواب بعلبك الهرمل

وتوقف تكتل «نواب بعلبك الهرمل»
بعد «اجتماعه الدوري أول من أمس عند
«ما يتعرض له الجيش والقوى األمنية
ومعهم أهلنا في عرسال المخطوفة وقد

أصبحوا رهينة العصابات التكفيرية»،
منبها ً من «أننا أم��ام أي��ام حاسمة من
تاريخ وطننا وأمتنا ،ال مجال فيها لغير
ورص الصفوف في مواجهة
الصدق
ّ
األخطار التي تهدّد الجميع».

نواب طرابلس

وعقد في منزل النائب محمد كبارة
اجتماع ض��م ن��واب طرابلس أول من
أم��س ،وتوقفوا عند «أح���داث عرسال
واإلن��ج��از ال��ذي تحقق م��ن خ�لال ق��رار
حكومي واضح وجريء بأن ال مهادنة
مع االرهاب» .ورأوا «في العمل العسكري
ال��ذي ت��واله الجيش اللبناني ونفذه
بالحزم المطلوب والحكمة الالزمة عمالً
بطوليا ً أدى إلى استعادة عرسال إلى
قلب الوطن وإنقاذها من الفتن».
وتوقف نواب طرابلس «عند الخلل
األمني ال��ذي ح��دث في طرابلس أثناء
انشغال الجيش في عرسال» ،مؤكدين
«أن ال ع���ودة ع��ن الخطة األمنية في
ط��راب��ل��س وي��ج��ب استكمال تنفيذها
بالكامل».
من جهته ،أوضح النائب أحمد فتفت
«أنّ ما قامت به هيئة العلماء المسلمين
في عرسال كان في إطار مهمة رسمية
بتكليف من وزير الداخلية كونها قادرة
على التواصل مع المسلحين هناك»،
داعيا ً إل��ى «إج��راء تحقيق في أسباب
سقوط مراكز الجيش بتلك السرعة على
رغم ك ّل المعلومات المسربة عن شيء ما
يحضر لعرسال».

فاعليات عرسال

وأكدت فاعليات بلدة عرسال وقوفها
إلىجانبالجيشوالقوىاألمنية.ودعت
إلى «إع��ادة ترتيب مخيمات النازحين
السوريين على أن تكون خارج نطاق
بيوت أهالي عرسال ،وأن تتمركز قوى
الجيش داخ��ل عرسال وخارجها وأن
تعمل بمؤازرة أهل عرسال وبلديتها على
منع أي مظهر مسلح وقمعه بالقوة».

علي عبد الكريم :مقرات مالئمة
للنازحين داخل �سورية
أعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أنه «تمت معالجة
أوض��اع دخ��ول العائدين السوريين الموجودين في منطقة المصنع
اللبناني ،وأنه تم إيجاد مقرات مالئمة لهم داخل األراضي السورية».
وشكر «التعاون الذي أبدته السلطات اللبنانية في هذا المجال».
وأوض��ح علي أنّ «هناك أشخاصا ً ليست لديهم أوراق ،وه��ذا األمر
يستدعي تحقيقا ً بالموضوع ،ألنّ بعضهم قد ال يكونوا سوريين».
وقال« :إنّ البعض دخل إلى لبنان من دون تدقيق ،ونحن مع إعادة
هؤالء إلى سورية وتجري اآلن إعادتهم» ،مشيرا ً إلى «أنّ البعض شارك
في أعمال إرهابية في عرسال ،ودخل لبنان عبر القلمون» .وأضاف« :لو ت ّم
تطبيق االتفاقيات بين لبنان وسورية لما وصل األمر بنا إلى هنا».

مثل بري في احتفال بلدي في م�شغرة

قبالن :هناك من يحاول �إ�سقاط الدولة والجي�ش

حزب اهلل :تو�سيع القرار  1701مرفو�ض
فياض

أعلن حزب الله استعداده للتحالفات السياسية التي تجعل
اللبنانيين جبهة موحدة تستطيع هزيمة الخطر التكفيري ،داعيا ً
إلى قراءة ما حصل في عرسال بإمعان ودقة.
ورفض الحزب «توسيع نطاق القرار الدولي  1701إلى الحدود
مع سورية» ،مشددا ً على أنّ «ضبط الحدود من مهمات األجهزة
اللبنانيةالمعنية».

بدوره ،رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خالل
احتفال تأبيني في بلدة دبين الجنوبية «أنّ الوطن بحاجة لتضافر
جهود أبنائه جميعا ً والتكاتف بين إرادات قياداته إلنقاذ الدولة عبر
إحياء المؤسسات والوقوف مع الجيش لحماية الوطن واإلقالع عن
بعض األفكار التي تزيد األوضاع تعقيداً».
واعتبر «أنّ الدعوة إلى توسيع نطاق القرار الدولي  1701إلى
الحدود مع سورية في البقاع ليس عمليا ً وغير قابل للتطبيق
فضالً عن أنه مرفوض سياسياً ،مع التأكيد أنّ حماية الحدود
مسألة سيادية تندرج في إطار صالحيات ومهام الجيش اللبناني
واألجهزة المعنية».

رعد

وفي هذا السياق ،رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد «أنّ نار الفتنة التي توقد تار ًة في العاصمة والشمال وطورا ً في
البقاع هي مراهنة من الذين يوقدوها على أنّ أسيادهم يستطيعون
وحوش تربت وروضت
أن يمسكوا بأيديهم مصير العباد والبالد عبر
ٍ
في زنازين ح ّكام المنطقة وأرسلت من أجل تأديب شعوبنا وإشاعة
الفوضى واالضطراب».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة عيتا الشعب ،دعا رعد إلى «كشف
حقيقة ما حصل في عرسال ومصير أبنائنا من الضباط والجنود
المخطوفين والمفقودين واضعا ً هذه األسئلة برسم السياسيين
المعنيين» .وشدّد على «ضرورة قراءة ما حصل في عرسال بإمعان
ودقة لالستفادة منه ألنّ شبح الفتنة لم تقفل األبواب دونه بعد».

الموسوي

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خالل
احتفال تأبيني في بلدة أرزون الجنوبية« :إننا اليوم ،وفي مواجهة
العدوان التكفيري الذي يستهدف لبنان ،حاضرون للتحالفات
السياسية التي من شأنها أن تجعل اللبنانيين جبهة موحدة
تستطيع هزيمة الخطر التكفيري في ميداني المواجهة والسياسة

قاووق

فياض متحدثا ً في دبين
بشكل سواء».
وأض��اف« :إنّ اللبنانيين حين احتلت بلدة عزيزة من بلداتهم
باألمس في غضون ساعات قليلة من المجموعات التكفيرية التي
عاثت فيها فسادا ًواعتدت على الجيش اللبناني وعلى القوى األمنية،
كان لسان حالهم كما قال الكثير من ممثلي الطوائف المسيحية أنه
لوال ما تسبب به حزب الله من هزائم متكررة للمجموعات التكفيرية
لكانت هذه المجموعات قد تغلغلت في بلداتنا وقرانا ومدننا ،لكننا
واثقون من قدرتنا على هزيمة هذا العدوان».

ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق خالل احتفال تأبيني أقيم في حسينية عين قانا «أنّ العدوان
التكفيري لم ينته على لبنان والخطر ما زال قائماً ،وهذا ما يفرض
على اللبنانيين حكومة أوالً ،وعلى  14و  8آذار اإلسراع في إقرار
استراتيجية وطنية لمواجهة اإلره��اب التكفيري الذي يهدّد ك ّل
الوطن وك ّل اللبنانيين» .وأضاف« :ما دام الخطر قائما ً في جرود
القلمون فنحن في حزب الله نؤكد أنه لو اجتمعت الدنيا علينا ما
تركنا نصرة وحماية أهلنا ومقدساتنا وسيكتب التاريخ مجددا ً أننا
كما هزمنا «إسرائيل» في  2006سنهزم اإلرهاب التكفيري ،ولبنان
المقاومة بمعادلته الجيش والشعب والمقاومة يستحيل أن يتحول
عصي على اإلره��اب «اإلسرائيلي»
إلى إم��ارات تكفيرية ،فلبنان
ّ
والتكفيري».

مقدم الحضور في مشغرة
دع���ا ع��ض��و هيئة ال��رئ��اس��ة في
حركة أمل إلى «اإلسراع في انتخاب
رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً إلى أنّ
«هناك من يحاول إع��ادة الك ّرة في
إسقاط ال��دول��ة والجيش ال��ذي هو
درع الوطن ،وهو الضمانة الوحيدة
واألخيرة» .
وخ�ل�ال رع��اي��ت��ه اح��ت��ف��ال وضع
حجر األس��اس لبناء القصر البلدي
في مشغرة في البقاع الغربي ممثالً
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري،
أع��رب قبالن «ع��ن ألمه لما يجري
في ال��وط��ن ،حيث يتعرض ألبشع
مؤامرة تستهدف إنسانه وكيانه،
وك ّل مكونات التعايش فيه» ،الفتا ً
إل���ى أنّ «ش��ه��داء ال��ج��ي��ش ال��ذي��ن
سقطوا في عرسال من ك ّل الطوائف
وال��م��ذاه��ب ،سقطوا م��ن أج��ل درء

(أحمد موسى)
الفتنة ،وحفظ البلد وحماية أمنه
واستقراره ،واصفا ً المرحلة التي
نم ّر بها بالخطرة» .وقال« :علينا أن
نتعظ من تاريخنا وإال فنحن ذاهبون
إل��ى المجهول» .وح� ّ
�ث على «عدم
التردّد بالوقوف إلى جانب الجيش،
لكي يحفظ ال��وط��ن» ،منبها «من
إلقائه في آتون اللهب ،ألنّ هناك من
يحاول إعادة الكرة في إسقاط الدولة
والجيش الذي هو درع الوطن ،وهو
الضمانة الوحيدة واألخيرة» .
ودع���ا ق��ب�لان «إل���ى التعلم من
الماضي وال��وق��وف أم��ام الحقائق
والتاريخ ،بحيث ال يمكن لهذا البلد
أن يحكم إال ب��ال��وف��اق وال��ت��واف��ق
ب��ي��ن ج��م��ي��ع أب��ن��ائ��ه» .وأض����اف:
«كفانا كالما ً وصراخا ً وال مجال إال
بالتالقي ،والبلد يتسع للجميع وال

يمكن لفريق أن ينتصرعلى آخر وال
يمكن لمجموعة وال لحركة وال لحزب
وال لطائفة وال لمذهب أن تستأثر بكل
شيء».
وحضر االحتفال الوزير السابق
سليمان طرابلسي ،النائب السابق
ناصر نصرالله ،منفذ ع��ام البقاع
الغربي في الحزب السوري القومي
االجتماعي د .نضال منعم ،مستشار
الرئيس سعد الحريري د .داوود
الصايغ ،مسؤول مكتب البلديات
في حركة أمل بسام طليس ،قائمقام
البقاع الغربي وسام نسبين وراشيا
نبيل المصري ،مسؤول حزب الله
في البقاع الشيخ محمد حمادي،
وممثلين ع��ن األح�����زاب وال��ق��وى
السياسية ،رؤساء بلديات وفعاليات
ورجال دين.

