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تابع جوالته في ق�ضاء عاليه و�شارك و�أر�سالن في ذكرى �شهداء بي�صور

«قولنا والعمل» تحتفل بذكرى االنت�صار

جنبالط :ال بدّ من ت�سوية ّ
لحل م�أزق الرئا�سة
وت�شبيه حزب اهلل بـ«داع�ش» هرطقة �سيا�سية

الحاج ح�سن :كلنا معنيون بمواجهة الإرهاب

أحيا أهالي بلدة بيصور في قضاء
عاليه ،ذكرى شهداء البلدة ،باحتفال
في باحة القاعة الشرقية في البلدة،
حضره رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ،الوزيران أكرم
شهيب ووائ��ل أبو فاعور ،والنواب:
ط�لال أرس�ل�ان ،غ���ازي العريضي،
هنري حلو ،النائبان السابقان أيمن
شقير وم���روان أب��و ف��اض��ل ،الوزير
السابق م��روان خير الدين ،وفد من
الحزب السوري القومي االجتماعي
ض ّم المندوب السياسي لجبل لبنان
الجنوبي حسام العسرواي ومدير
مديرية بيصور وس��ام العريضي
وأع��ض��اء هيئة ال��م��دي��ري��ة ،ممثل
ح��زب الله ب�لال داغ��ر ،ممثل حركة
أم��ل علي القاضي ،رئيس الحركة
اليسارية اللبنانية منير بركات،
رئ��ي��س هيئة األرك����ان ال��ع��ام��ة في
الجيش اللواء وليد سليمان ،قائد
الشرطة القضائية العميد ناجي
المصري ،رئيس مؤسسة العرفان
التوحيدية الشيخ علي زين الدين،
ممثل المجلس الدرزي الشيخ غاندي
مكارم ،رئيس المحكمة الدرزية العليا
القاضي فيصل نصر الدين ،وأعضاء
م��ن المجلس وال��ق��ض��اة ،ع���دد من
المديرين العامين ،رئيس الصندوق
المركزي للمهجرين العميد نقوال
الهبر ،إم��ام مسجد كيفون الشيخ
حسين الحركة ،ومسجد القماطية
ال��ش��ي��خ م��ه��دي ال���غ���روي ،رؤس���اء
بلديات ومخاتير المنطقة وفاعليات
اجتماعية وروحية ،وحشد كبير من
المواطنين.
وألقى رئيس اتحاد بلديات الغرب
رئيس بلدية بيصور وليد العريضي،
كلمة توجه فيها إل��ى النائب وليد
جنبالط قائالً« :نحن على يقين بأنّ
هذا الحراك السياسي ،الذي تقوم به
بالتعاون مع األمير طالل أرس�لان،
ومع جميع األفرقاء السياسيين ،هو
من أجل حماية لبنان وكل اللبنانيين،
هم يهجرون المسيحيون من العراق
وس��وري��ة ،وأن���ت ت��رع��ى مصالحة
كبيرة من أج��ل إع��ادة المسيحيين
إلى هذا الجبل وتشبّثهم في أرضهم،
يقسمون األقطار العربية وأنت
هم
ّ
تعمل جاهدا ً من أجل وحدة لبنان،
وهذا المشهد الرائع اليوم ،إنما يعزز
األمل لدينا بنجاح هذا التحرك وهذه
المسيرة».

أرسالن

وألقى أرسالن كلمة أشار فيها إلى
أنّ «لبنان هو اليوم في خطر شديد
وداهم ،كما المنطقة العربية بأسرها،
وأم��ام هذه األخطار ال مجال للتردّد
واالنكفاء ،وال مجال إلضاعة الوقت،
والسخافات السياسية والطوائفية
واألنانيات القاتلة» .واعتبر أنّ «أيّ
أداء س��ي��اس��ي ي��ج��ب أن ي��أخ��ذ في
االعتبار هذه الحقيقة الخطرة ،فتت ّم

وقال« :في تصريح ألحد السياسيين
يشبّه «داعش» بحزب الله ،ما هذه
التعصب
الهرطقة السياسية وهذا
ّ
وه��ذا الغباء؟ وهناك آخ��ر ق��ال عن
التيار الوطني الحر أن��ه كداعش
أيضا ً هذا ليس بغريب ،لدينا عدو
واح��د اسمه «داع���ش» ،ما زلنا في
بداية الطريق لمحاربته ،لمحاربة
اإلرهاب».
وف���ي ال��ش��أن ال��رئ��اس��ي ،أش��ار
جنبالط إلى أنه يسعى مع الرئيس
ب���ري وال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه
ل��ل��وص��ول إل���ى ت��س��وي��ة «ل��ت��ج��اوز
ه��ذا ال��م��أزق ،فمركز الرئاسة ليس
ف��ق��ط للمسيحيين ه��و م��رك��ز لك ّل
اللبنانيين» .وق��ال« :ال��ف��راغ مد ّمر
وي��ض��ع��ف ل��ب��ن��ان ،ل��ذل��ك ال ب��� ّد من
تسوية .س��أرى م��ع الرئيس بري
وم���ع ال��س��ي��د ح��س��ن وم���ع غيرهما
م��ن السياسيين كيفية ال��وص��ول
إل��ى تسوية» .وأض��اف« :نحن لنا
مرشحنا صحيح ولن نكون عقبة في
حال التسوية .ليس عدد أصواتنا
ال���ذي ي��ق��دم أو ي��ؤخ��ر  10أص��وات
أو  12صوتاً ،مرشحنا هو النائب
هنري حلو ،لكن ال ب ّد من تسوية من
أجل استمرار المؤسسات واستمرار
الملحة».
الحياة ومعالجة القضايا
ّ

الغداء الجامع في بيصور

العريضي

خالل إحياء ذكرى الشهداء
صياغة الموقف السياسي بما يخدم
حماية الوطن اللبناني أوال ً وأخيراً».
وأض��اف« :نحن ال نخطئ البوصلة
على الصعيد ال��وط��ن��ي وال��ق��وم��ي،
فنضحي أح��ي��ان�ا ً كثيرة بحقوقنا
ّ
مؤسسين
ال��م��ب��اش��رة ك��م��وح��دي��ن
ّ
نضحي خدمة للسلم
للكيان اللبناني،
ّ
األه��ل��ي بين اللبنانيين ،ولتثبيت
االستقرار السياسي ،الذي من دونه
ينهار الوطن وينهار االقتصاد ،لذا ال
نشعر ب��أيّ إح��راج في أن نطلب من
باقي مك ّونات المجتمع اللبناني ،أن
يتنازلوا أحيانا ً عن بعض مطالبهم،
أو عما يعتبرونها حقوقا ً منزلة لهم
من دون سواهم ،ألننا نحن نتصرف
كلبنانيين أوالً ،فإننا نسارع إلى
توحيد مواقفنا ون��ت��ج��اوز بعض
تمايزاتنا كلما نشعر بخطر داهم
يتهدّد الوطن».

جنبالط

والقى جنبالط كلمة أشار فيها الى
أهمية التن ّوع السياسي والطائفي
ال��ذي «هو غنى لبنان وك� ّل األم��ة».
وق��ال« :علينا أن نحافظ على هذا
ال��ت��ن� ّوع ،وه��ذا الغنى وننطلق من
خالله من أجل دعم مسيرة االستقرار
ومحاربة التكفيريين ،بخاصة الذين
أتوا علينا من منطقة عرسال ،وعلينا
أي��ض �ا ً أن ن��ح� ّي��ي ش��ه��داء الجيش
اللبناني والقوى األمنية ،التي من
خاللها أحبطنا مؤامرات كبيرة من
تفجيرات متعدّدة ومتنوعة».

جولة في كيفون وبيصور

وك��ان جنبالط ج��ال ف��ي بلدتي
كيفون ،وكانت المحطة األول��ى في
حسينية ب��ل��دة كيفون حيث أقيم

للنائب جنبالط استقبال شعبي
ش����ارك ف��ي��ه إم����ام ال��ب��ل��دة الشيخ
حسين الحركة ،ممثالً ح��زب الله
بالل داغر وحركة أمل عماد غملوش،
ورئيس اتحاد بلديات الغرب وليد
العريضي.
وتحدث جنبالط داعيا ً إلى دعم
ال��ج��ي��ش وال���وص���ول إل���ى تسوية
لتجاوز «المأزق» الرئاسي .وقال:
«أه��م النقاط فلندعم الجيش .وقد
سمعت نظريات وتحليالت حول
الجيش .لماذا فقدوا بعض المراكز
في آخر معركة في عرسال؟ ولماذا
استعادوها وإلى آخره»؟ وأضاف:
«نقول دعم الجيش أساسي وعدم
ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي ق�����درات ال��ج��ي��ش.
معركتنا مع اإلرهاب مع «داعش» ال
تزال في البداية ،وأتعجب من بعض
الذين يخرجون في تصريحات».

ثم انتقل جنبالط والوفد إلى منزل
النائب غازي العريضي في بيصور
حيث ك��ان ف��ي استقباله جمع من
األهالي ورجال الدين.
وألقى العريضي كلمة توجه فيها
إلى جنبالط قائالً« :عبَرنا معك ك ّل
المراحل الصعبة وسنعبر معك في
هذه المنطقة هذه المرحلة الصعبة
األخطر في مواجهة ما تحذر منه ،أي
اإلرهاب».
ور ّد جنبالط بكلمة اعتبر فيها
أنّ «تنظير بعض السياسيين حول
أداء الجيش طعن به وبصدقيته».
وق��ال« :الجيش قام بك ّل واجباته،
فقد شهداء وجرى احتجاز رهائن».
وأض��اف« :ال توجد دولة في العالم
وال جيش ف��ي العالم إال وي��م� ّر في
هذه المرحلة ،وان شاء الله سيعود
الرهائن من خالل الجهات األمنية
بالتفاوض» .وأمل أن يصل المكلفون
م��ن قبل ال��دول��ة بالتفاوض حول
العسكريين المخطوفين إلى نتيجة،
معتبرا ً أننا «ما زلنا في بداية الطريق
من أجل محاربة اإلرهاب نتكل فقط
على الجيش وعلى األم��ن وال نريد
أن يتح ّول شعور اإلره��اب وخوف
اإلره���اب إل��ى شعور م��ع��ا ٍد لالجئ
السوري ألن��ه الج��ئ ،عندما تنتهي
الحرب األهلية في سورية يعود إلى
بيته ،لن يبقى هنا ،لكن ال نستطيع
أن نخلق عنصرية تجاه السوري،
ويجب أن نتعاون مع األمن في حال
كانت هناك نشاطات مشبوهة».

اقتراح «التغيير والإ�صالح» ما زال يتفاعل

يح�صن الرئي�س ب�أكثرية مو�صوفة ولي�ست عددية
بارود :يجب �أن ّ
ما زال اقتراح تكتل التغيير واإلصالح الذي
أعلنه النائب إبراهيم كنعان يتفاعل في األوساط
السياسية ،ال سيما بعد أن اعتبر البطريرك
الماروني بشارة الراعي أنه «ال يتناسب مع
الخطر الوجودي» ،وأشار عضو التكتل النائب
فريد الخازن إلى أنّ التكتل قدم اقتراحه «نتيجة
انسداد األف��ق السياسي واألزم��ة الموجودة»،
معتبرا ً أنّ «االحتكام إلى الشعب هو أقصى ح ّد
في العمل السياسي الديمقراطي ،وليس مفاجئا ً
أن تكون هناك مواقف مؤيدة أو معارضة وهذا
ما توقعناه» .وقال في حديث لـ«المركزية»:
«حين يتعرض أي نظام ديمقراطي ألزمة يتم
االحتكام إل��ى الشعب ،وجوهر اقتراحنا هو
العودة إلى الشعب على مرحلتين بسبب تكوين
لبنان الطائفي».
واعتبر الخازن «أنّ الخطر الوجودي الذي
ي��واج��ه��ه ل��ب��ن��ان ،م��ص��دره الرئيسي تطرف
الحركات اإلسالمية في محيط لبنان ،ورأينا
نموذجا ً منها من «داع��ش» و«جبهة النصرة»
وأخواتهما في عرسال وهو أسوأ نموذج يمكن
أن يهدّد استقرار لبنان وأمنه ومبدأ العيش
المشترك فيه ،هذه الحركات تش ّكل خطرا ً أمنيا ً

ووجوديا ً حقيقيا ً على ك ّل اللبنانيين» .وأضاف:
«أم��ا الخطر اآلخ��ر فمصدره انهيار ال��دول في
المحيط العربي من سورية والعراق ،إضاف ًة
الى االنقسام المذهبي العميق ،هذه هي عناوين
األخطار الكبرى وليس مسألة انتخاب رئيس
الجمهورية أو اقتراح قانون ،خصوصا ً أنّ هذا
االقتراح عبارة عن مبادرة وليس مفروضا ً على
الشعب اللبناني ،بل عليه أن يسلك طريقه إلى
مجلس النواب بداية ،إلقراره».

حرب :مشروع مشكلة

ولفت وزي��ر االت��ص��االت بطرس ح��رب إلى
أنّ «نغمة البحث في نظام سياسي جديد في
ظل شك أو خلل في صحة التمثيل وفي ظل ما
يحصل في المنطقة وفي ظل التشنج الكبير،
تضعنا أم��ام مشروع مشكلة وليس مشروع
حل».
ورأى في حديث إذاعي أمس« :أنّ ما نحتاج
إليه اليوم في لبنان هو أن يواجه اللبنانيون
ال��ت��ح��دي��ات بطريقة أف��ض��ل وإع��ط��اء نموذج
أنّ العيش معا ً ممكن ف��ي وق��ت أنّ البعض
ف��ي المنطقة يخبرنا أنّ العضالت تستبدل

العقول» .وأضاف« :لبنان يقدم نموذجاً ،بأنّ
العقل يستطيع أن يكون راجحا ً وال شيء يمنع
أن تعيش مكونات مختلفة مع بعضها تحت
عناوين ديمقراطية ومشاركة في الحكم .لبنان
ع��اش ديمقراطية مأزومة أحيانا ً ولكن على
األقل كنا نتمتع بديمقراطية لم يكن يتمتع بها
غيرنا».

رعى حفل تخرج في ثانوية ب�سكنتا

بو �صعب :الوحدة هي الأ�سا�س
أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على أهمية الوحدة في مواجهة
اإلرهاب .وفي سياق آخر ،جدّد بو صعب تأكيد دعمه مطالب األساتذة.
وخالل رعايته حفل تخرج تالمذة ثانوية بسكنتا الرسمية في قاعة كنيسة مار
يوسف في البلدة ،قال بو صعب« :في ظل الوضع الذي نمر به والذي تمر به المنطقة
ال يمكن إال أن نكون موحدين فال  8و ،14هناك «داعش» ونحن» .وأضاف« :أؤكد أننا
إذا كنا «نحن» فـ»داعش» هي التي ستخسر لذلك مهما اختلفنا في اآلراء السياسية
والمتن غني بالتنوع السياسي وكذلك بسكنتا والشوير ليست بعيدة عن هذا التنوع
االيجابي ،ولكن في النتيجة نحن أخوة وأوالد قرية واحدة وبلد واحد».
وجدّد بو صعب تأكيد دعمه مطالب األساتذة ،معتبرا ً أنّ مصلحة الطالب أولوية.
وقال« :صحيح أنني اختلفت مع هيئة التنسيق النقابية حول نقطة أساسية كان
سببها أنتم ،هؤالء التالمذة الذين يجب أال يقف أحد في وجههم فهم يريدون الدخول
إلى الجامعات وبناء مستقبلهم» .وأضاف« :أنا متفهم لمطالب األساتذة وحاولت أن
تبقى االمتحانات ورقة في أيديهم حتى تقر سلسلة الرتب والرواتب ولكن هذا يعني
أن عاما ً كامالً سيذهب من عمرهم» .وتابع بو صعب« :أنا وعدت األساتذة بأنني لن
أصدر إفادات وقطعت هذا الوعد ألقوي مطالبهم عند السياسيين وكثير من النواب
يعرفون أنّ موقفنا كان داعما ً لهذه المطالب المحقة في المجلس النيابي ولكنّ األمر
ليس بيدنا وال يمكننا أن نفتح أبواب المجلس ونشرع».

بارود

وأك��د الوزير السابق للداخلية والبلديات
المحامي زياد بارود أنّ «اقتراح انتخاب رئيس
الجمهورية من الشعب هو في المطلق اقتراح
ديموقراطي ،إذ أنّ انتخاب المرشح باالقتراع
المباشر أفضل من أن يكون على مرحلتين،
أي انتخاب النواب في المرحلة األولى ومن ثم
ينتخب النواب رئيس الجمهورية في مرحلة
ثانية» .وف��ي المقابل اعتبر ب��ارود أنّ «هذا
االقتراع المباشر يحتاج إلى ضوابط كتلك التي
تم لحظها في االقتراح مثالً ،إذ إنّ هذه الضوابط
ضرورية حتى ال تكون هناك أرجحية أكثرية
عددية م��ا ،مهما كانت طبيعتها سياسية أو
طائفية أو غيرها ألنّ رئيس الجمهورية يجب

بو صعب يلقي كلمته خالل الحفل

أن يكون محصنا بأكثرية موصوفة انتخبته
ول��ي��س بأكثرية ع��ددي��ة ناشئة ع��ن ظ��روف
معينة ،وبالتالي فإنّ هذا االقتراح بمبدئه هو
اقتراح ديمقراطي وربما يجب في يوم من األيام
أن نصل إلى تطبيقه».
وسأل بارود« :هل المناصفة محققة بالكامل
على مستوى مجلس ال��ن��واب حتى نقول إنّ
المجلس الذي ينتخب رئيس الجمهورية يؤمن
المناصفة»؟
ولفت إلى أنّ «أزمة المناصفة قائمة حاليا ً
بسبب قوانين انتخابية متعاقبة ل��م تعط
المناصفة مداها ،بالتالي إنّ ه��ذا الموضوع
يحتاج ال��ى إع���ادة نظر ج��ذري��ة ف��ي قانون
انتخابي يجب أن يؤمن هذا المبدأ الميثاقي
ألنّ المناصفة ليست عددية ،فالمادة  24من
الدستور عندما تنص على انتخاب مجلس
النواب بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين
إنما تنطوي على بعد ميثاقي ليست له عالقة
بعدد كل من الفئتين ،هذا الميثاق غير المكتوب
يعطي معنى آخر للبنان في وقت يتعرض فيه
المسيحيون كما المسلمون لما يتعرضون له
في المنطقة».

(أحمد موسى)

مقدم الحضور
أحيت جمعية قولنا والعمل ذكرى انتصار تموز ،2006
في احتفال حاشد أُقيم في برالياس برعاية وزير الصناعة
الدكتور حسين الحاج حسن ،وحضور إمام مسجد القدس
في صيدا الشيخ ماهر حمود ولفيف من العلماء وممثلين
عن األحزاب والقوى الوطنية والقومية وفاعليات المنطقة
وحشد من األهالي.

الحاج حسن

ورأى الحاج حسن «أننا نواجه تحديا ً كبيرا ً في األمن
والعسكر واالقتصاد والسياسة واالجتماع ومقومات
ال��دول» .وقال« :ال أتحدث عن لبنان وسورية ،فأين اآلن
العراق ومصر وتونس وليبيا واليمن وقلق دول الخليج
من الوحش الذي صنعوه وأرادوا له أن يسقط المقاومة
بكل فصائلها ودول��ه��ا وشعوبها وتياراتها مسلميها
ومسيحيها»؟ وأض���اف« :ن��ح��ن معنييون ،لبنانيين
وسوريين وعراقيين ومصريين ،وكل الجنسيات وكل
األع���راق بالمواجهة الفكرية والثقافية واالجتماعية
والجهادية دفاعا ً ع ّنا جميعا ً ليس من القتل فحسب ،بل
من التدمير االقتصادي واالجتماعي والبنيوي والنفسي
وتهديد الدول».

ح ّمود

بدوره شنّ الشيخ ماهر حمود هجوما ً عنيفا ً وقاسيا ً
على وزي��ر العدل أش��رف ريفي ال��ذي الق��ى نتنياهو في
وص��ف المقاتلين ف��ي غ��زة على أنهم م��ن نفس صنف

الدواعش ،وقال« :لألسف تجاوب معه وزير العدل عندما
قال بكل وقاحة أيضا ً حزب الله وداعش هما نفس األمر
كلهم إلغائيون ،وهكذا بكل وقاحة وباستخفاف العقول
البسيطة ،ونحن نقول له ال يا معالي اللواء ليست داعش
مثل حزب الله وليس حزب الله مثل داعش وال حماس
والجهاد مثل داع��ش وأن��ت تعلم ذلك تماما ً لكنك تعلم
وتتعامى ،والمشكلة أنك فعالً إن كنت ال ترى فتلك مصيبة
وإن كنت ترى فالمصيبة أعظم».
ورأى حمود «أنّ مايسترو واحد يحرك الدواعش في
الموصل وسنجار وغيرها وهو الذي حرك الدواعش في
عرسال وقبل ذلك في باب التبانة وفي أكثر من مكان».

ّ
القطان

وأسف رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان
تع خطورة ما يجري في عالمنا
«ألنّ األمة حتى اللحظة لم ِ
العربي واإلسالمي وينبغي أن تستفيق من سباتها وتعلم
أنّ الذي يقتل ويذبح ويكبر ال دخل له باإلسالم ،وينبغي لها
أن تعي خطورة ما يخطط لها ألننا نرى أمام أعيننا العالم
الغربي والعالم المستكبر يشمت بنا وينظر إلينا نظرة
دونية ألنه لألسف يظن أنه نال ما يريد من خالل تشتتنا
وتفرقنا وتقاتلنا» .وأضاف« :إنّ ما يحصل في غزة يزيدنا
يقينا ً بأنّ النصر الذي تحقق في لبنان عام  ،2006على
أيدي المجاهدين المقاومين من جميع الطوائف والمذاهب
وبقيادة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،هو
النصر نراه أمام أعيننا في غزة».

�أمل �أحيت ذكرى الإمام ال�صدر في البقاع
أحيت حركة أمل  -قيادة البقاع،
ال��ذك��رى  36لتغييب اإلم���ام السيد
موسى الصدر ،في احتفال أقيم في
مركز قيادة اإلقليم في بعلبك ،حضره
ال��ن��ائ��ب��ان ك��ام��ل ال��رف��اع��ي والوليد
سكرية ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك
حسين عواضة ،المفتي خليل شقير،
ممثلو دار إفتاء بعلبك ،قيادات من
حركة أمل ،الحزب السوري القومي
االجتماعي ،ح��زب الله والفصائل
الفلسطينية.

الرفاعي

والقى الرفاعي كلمة تحدث فيها
عن إبعاد فكر اإلم��ام الصدر« ،الذي
حذر اللبنانيين من الفتنة ،وافتدى
سلمهم األهلي ،وقاد الناس في االتجاه
السليم والصحيح ض ّد العدو الواحد

وال��دائ��م في لبنان والوطن العربي
والمجتمع اإلن��س��ان��ي» .وأض���اف:
«ال يستقيم الحديث عن المقاومة
في لبنان ،من دون استحضار إمام
ال��م��ق��اوم��ة السيد م��وس��ى ال��ص��در.
ذل��ك الرجل االستثنائي في المكان
والزمان ،الذي رسم قواعد وثوابت
المواجهة في البلد الصغير بحجمه
الكبير بدوره ،والمقاومة هي رد فعل
على الفعل األساسي ،وهو االحتالل.
وال��م��ق��اوم��ة ه��ي ال��م��س��ار الواقعي
الوحيد ال��ذي يملك مشروعيته في
الفعل والتغيير ،وفي منظور سماحته
ه��ي ج��زء أس��اس��ي م��ن ال��ص��راع مع
العدو «اإلسرائيلي»».

حاطوم

وأل���ق���ى ال���م���س���ؤول اإلع�ل�ام���ي

المركزي عضو الهيئة التنفيذية في
الحركة الدكتور طالل حاطوم كلمة
قال فيها« :تعالوا إلى كلمة سواء،
الحوار ال��ذي ابتدأه الرئيس نبيه
بري لكي يالقي الحلول ،ويتبع كل
ما من شأنه أن يحرر ه��ذا الوطن،
ألنّ غ��ي��ر ال��ح��ر ال يمكن أن يكون
محررا ً للقدس أو لغيرها ،نريد أن
نكون أحرارا ً في أوطاننا أوالً ،حتى
نستطيع أن نحرر القدس من المحتل
«اإلسرائيلي» لذلك كان إصرار دولة
الرئيس على أن يأتي للحوار ،الذي
يحررنا جميعاً ،ويزيل هواجس كل
األط���راف السياسية ل��دى مكونات
الوطن ،ويزيل حالة القلق واإلرباك
األمني ،ومنع المؤامرة عن لبنان
والتأكيد على نقطة ارت��ك��از تكون
منطلقا ً لتحرير فلسطين».

ي�صب
قان�صوه :كالم ريفي ّ
في خانة �إنتاج فتنة �س ّنية ــ �شيعية
انتقد عضو تكتل بعلبك  -الهرمل
النائب عاصم قانصوه ،بشدة ،كالم
وزي���ر ال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي «ال��ذي
شبه فيه حزب الله المقاوم بداعش
اإلرهابية» .وقال في تصريح« :من
المعيب على وزير العدل أن يتفوه
بهذه الترهات».
واعتبر قانصوه في تصريح أنّ
ما قاله ريفي «يصب في خانة إنتاج
فتنة س ّنية  -شيعية بدأت في أيامه
عندما كان مديرا ً عاما ً لقوى األمن
الداخلي ،وهو اليوم يستمر في هذه

السياسة كرأس حربة في مشروع
الفتنة الطائفية تحضيرا ً لخوض
معركة النيابة والوزارة».
وفي مجال آخر ،ح ّذر قانصوه من
أنّ «أزمة عرسال لم تنت ِه بعد ،فهناك
عدد كبير من المسلحين ما زالوا في
البلدة ويحضرون ألعمال إرهابية
جديدة ألنّ المخطط التكفيري لهذه
الجماعات م��ا زال ق��ائ��م�اً» .وأثنى
على كالم األمين العام لحزب الله
ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه األخ��ي��ر
بخصوص االستنفار واالستعداد

لمواجهة «داعش» ،وقال« :علينا أن
نكون حذرين ألنّ المرحلة القادمة
صعبة ج��دا ً وتتسم بالعنف ،وهي
حالة بقاء أو ال بقاء لألمة العربية
واإلسالمية» .وأمل «بأن نحل قضية
المختطفين من العسكريين وقوى
األمن ،وأن يعودوا إلى أهلهم بأقصى
سرعة» .وختم قانصوه« :نقبل أن
يأتي بهم أش��رف ريفي من داعش،
وإن كانت هناك إشارات كبيرة تدل
على التواصل القائم بين داع��ش
والمستقبل».

دعا �أبناء ال�سويداء �إلى محاربة «داع�ش»

وهاب :ال حياد في هذه المعركة
أكد رئيس تيار التوحيد العربي الوزير السابق وئام
وهاب أنّ «داعش يشكل خطرا ً على كل المنطقة» ،مجدّدا ً
دعوته لـ«وقوف الجميع إلى جانب الجيوش ،إن كان
الجيش اللبناني أو العراقي أو السوري ،لمواجهة هذا
الخطر ،ألنّ مواجهة الجيوش ال تكفي وعلى المجتمعات
المساعدة في هذا المجال ،كل وفق خصوصيته».
وخ�لال استقباله وف��ودا ً شعبية من مناطق عدة في
دارت��ه الجاهلية ،ق��ال وه��اب« :إنّ الخطر يداهم اليوم
السويداء ،ويأتي من شرقها ،وندعو أهالي السويداء إلى
االتكال على أنفسهم واالستعداد للمرحلة المقبلة لحماية
هذه المحافظة ،والجميع سيكون إلى جانبهم».
وطالب المعنيين من أبناء الطائفة هناك «االبتعاد عن
الخطابات ،ألنّ الخطابات والغداوات والعشاوات ال تحل
المشكلة في السويداء ،بل الدعم المباشر والوقوف في
شكل جدي مع األهالي وليس تركهم والتفرج عليهم في
اعتداء جديد قد يهدّد قرى المحافظة».
وتوجه وهاب إلى «الميسورين» من أبناء السويداء
«ليقوموا بواجبهم تجاه المنطقة وأهلها الذين قاتلوا،
ومساعدة أهالي الشهداء والجرحى هناك الذين هم بحاجة
إلى عالج» .ودعا أبناء المحافظة إلى «تنظيم أنفسهم عبر
فصائل أو وحدات مقاتلة قادرة على التحرك في أي منطقة
في السويداء في حال حصول أي مكروه ،والخروج من
حالة الفوضى في المواجهة».
واعتبر وه��اب أنّ «الخطابات وال��ك�لام ع��ن تحييد

السويداء عن الصراع القائم وما إلى ذلك هو كالم سخيف،
ألن ال أحد قادرا ً على الوصول إلى داعش لتحييد الناس
عما يجري ،وإنّ ه��ذه الخطابات وال��دع��وات ليست إال
لتضليل الناس والمساندة في ذبحهم .فال اإليزيديون وال
المسيحيون في الموصل والعراق كانوا يقومون بالحرب
ض ّد داعش ،ورغم ذلك تهجروا ،مع كل المحاوالت التي
قاموا بها لتحييد أنفسهم ،ونتمنى أن ال يعطي أحد نصائح
بموضوع التحييد».
واختتم وهاب مؤكدا ً أنه «في هذه المعركة ال يوجد
محايد .هناك ضد أو م��ع ،والمحايد يكون مع داعش
ومشروعها .إنّ المعركة موجودة ،وعلى ك ّل واحد تحديد
موقعه».

