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حزب اهلل :ال حلول في المدى المنظور
ولن نتخلى عن مواقعنا خلف الحدود ال�شرقية

الراعي من البترون :لمواجهة
«داع�ش» في لبنان والمنطقة
جدّد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الدعوة إلى «انتخاب
رئيس للجمهورية في أسرع وقت» ،معتبرا ً أنه «ال يجوز الفراغ في المركز األول
في الدولة ،ولبنان والمنطقة يعيشان أخطارا ً كثيرة ومتعددة» .وشدّد على
«ضرورة مواجهة أخطار «داعش» في لبنان والمنطقة.
وكان الراعي زار بلدة شاتين قضاء البترون حيث جال برفقة الدكتور نزار
يونس على المشاريع الزراعية والبرك و«البركان» في جرود شاتين ،وأثنى
على «هذه المشاريع اإلنمائية التي يعمل فيها العديد من أبناء شاتين والجوار
ما يساعدهم في توفير قوت عيالهم وتعليم أوالده��م ويبقيهم في أرضهم
يحافظون عليها ويطورون طرق عيشهم من نتاجها».
والتقى في دارة يونس العديد من أبناء شاتين وخادم الرعية الخوري بطرس
مراد والنقيب السابق فايق يونس وأهالي من البلدات المجاورة.
وبعد استراحة في عين الحفة ومباركة األهالي والبيوت واألرزاق ،أشاد بما
لتنورين وشاتين «من إفضال على الكنيسة والوطن».
وفي حوار مع األهالي ،شرح الراعي معاناة مسيحيي العراق ،مؤكدا ً «أنه
سيرفع هذه المعاناة إلى الكرسي الرسولي خالل اليومين المقبلين».
وشدّد البطريرك الراعي على «ضرورة مواجهة أخطار «داعش» في لبنان
والمنطقة» ،مذكرا ً بما جاء في عظته أول من أمس.

وفد من قيادة «القومي» يه ّنئ دريان

3

قان�صو :الإرهاب ّ
يتهدد المنطقة ب�أ�سرها
ويجب توظيف ّ
كل الطاقات لمواجهته

قاسم في مقدم الحضور خالل االحتفال التأبيني في بعليك
نصح حزب الله قوى  14آذار بأن يقدموا رؤية سياسية
ويقولوا للناس م��اذا يريدون وم��اذا يفعلون لمعالجة
مشكلة البلد.
وأك��د ال��ح��زب أن��ه ي��ق��وم ،ف��ي مواقعه خلف الحدود
الشرقية ،بواجب وطني تاريخي ،ولن يتخلى عن هذه
المواقع حتى ال يكون «داعش» و«النصرة» فيها ،وبذلك
يضعف موقف لبنان ومنعته.

قاسم

وف��ي السياق ،اعتبر نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم «أنّ الجيش أسقط خطة التكفيريين
لالنتقال من عرسال نحو اإلمارة التكفيرية ،كما وف ّر على
لبنان الكثير».
وأشار قاسم خالل احتفال تأبيني في بعلبك إلى «أنّ
داعش وصلت إلى القمة منذ عشرة أيام ،وبدأ الع ّد التنازلي
لها وسيستمر» .وأضاف« :هؤالء ال يستطيعون االستمرار
ألنهم غرباء عن المنطقة ،ونحن سنستمر في مواجهتهم
وسننتصر عليهم بالتأكيد».
وتابع قاسم« :ننصح جماعة  14آذار بأن يقدموا رؤية
سياسية ويقولوا للناس ماذا يريدون ،قولوا للناس ماذا
تفعلون لمعالجة مشكلة البلد ،وما الذي تقدمونه بشكل
إيجابي ،إنكم تتصدون للتمديد للمجلس النيابي وتسعون
إليه ،وعطلتم المجلس النيابي في حجة عمال الكهرباء
وعدم الميثاقية وبأن حكومة ميقاتي مستقيلة».
وأعرب عن قناعته بأنه «ال توجد حلول في لبنان في
المدى المنظور» .وقال «يبدو أننا ننتظر طويالً تطورات
سورية والعراق وفلسطين وليس معلوما ً كم تطول فترة
االنتظار».

قاووق

وأك��د نائب رئيس المجلس التنفيذي في ح��زب الله
الشيخ نبيل ق��اووق «أنّ ح��زب الله في مواقعه خلف
الحدود الشرقية يقوم بواجب وطني تاريخي ،ولن يتخلى
عن ه��ذه المواقع حتى ال يكون «داع���ش» و«النصرة»
فيها ،وبذلك يضعف موقف لبنان ومنعته» ،معتبرا ً «أنّ
الخطر التكفيري على لبنان ضعف في إنجازات الجيش
والمقاومة ،لكنه لم ينت ِه فهو ما زال قائماً».
وأوض��ح خالل احتفال تأبيني في بلدة بيت ليف أ ّنه
«بعد ح��وادث الموصل زادت مخاطر التكفيريين على
لبنان ،وبالتالي ،مؤكدا ً الحاجة «إلى استنفار سياسي
وعسكري وكل الطاقات إلسقاط هذا المشروع ،فلبنان
ال��ذي أسقط المشروع «اإلسرائيلي» أق��در على إسقاط
المشروع التكفيري ما دامت فيه معادلة الجيش والشعب
والمقاومة».
وفي شأن العسكريين المخطوفين ،أشار قاووق إلى «أنّ
ما في يد الجيش اللبناني هو أغلى األوراق الضاغطة على
خاطفي العسكريين منه ،فالقادة التكفيريون الذين ما زال
الخاطفون يتلقون األوامر منهم موجودون تحت يده في
سجن رومية ،كما أنّ أنبوب حياة التكفيريين على الحدود
الشرقية هو في يد الجيش اللبناني أيضاً ،ألنّ التموين
والوقود واألموال ما زالت تنطلق من لبنان المنفذ الوحيد
أمام التكفيريين الموجودين على الحدود الشرقية في
جرود عرسال والقلمون» .ولفت إلى «أنّ الجيش اللبناني
ال تنقصه الشجاعة والبطولة بل إنّ ما ينقصه قبل السالح
العسكري سالح الموقف السياسي الشجاع والجريء
الذي ال لبس فيه».

لقاء الأحزاب :الجي�ش والمقاومة
عماد الوحدة الوطنية
اعتبرت هيئة التنسيق في لقاء
األح����زاب وال��ق��وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية «أنّ المطلوب وطنيا ً
ف��ي ه��ذه المرحلة تكثيف الجهود
لمواجهة خطر اإلره���اب الداعشي
ال���ذي يتهدّد المنطقة بحضارتها
وتنوعها ووحدتها ومجتمعاتها».
ودع����ت ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ب��ي��ان بعد
اجتماعها ال��دوري في مقرها أمس،
إل��ى «تحصين ال��س��اح��ة الوطنية
ومحاربة الخطاب التكفيري اإللغائي
واإلقصائي ونبذ الفتنة والتحريض
المذهبي أو التشكيك بدور المؤسسة
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��م��ق��اوم��ة
اللبنانية اللتين تشكالن عماد الوحدة
الوطنية».
ورأت« :أنّ الخطورة اليوم تتأتى
م��ن م��ح��اوالت ال��ب��ع��ض ال��ن��ي��ل من

هيبة الجيش وكرامته ،ولهذا فإنّ
السلطة السياسية تتحمل مسؤولية
أساسية في توفير الغطاء السياسي
للجيش وع��دم السماح بتعريض
وحدته وتماسكه ألي ضرر أو جعله
موضوع تجاذب سياسي» .وطالبت
الهيئة بـ«الوقوف بقوة خلف الجيش
ودع��م��ه بكل اإلم��ك��ان��ات لمواجهة
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ج��رود
ع��رس��ال ،والتنسيق م��ع الحكومة
السورية للتصدي للخطر اإلرهابي
ال��ذي يتهدّد البلدين والتوقف عن
معاندة الحقائق ومواصلة البعض
سياسة العداء المبنية على األحقاد
ض�� ّد س��وري��ة وال��ت��ي تلحق األذى
بمصالح كل اللبنانيين» ،معتبرة
أنّ «مواجهة خطر اإلره���اب ال��ذي
يتمدّد في المنطقة يستدعي وضع

ال��ح��س��اب��ات ال��خ��اص��ة وال��ث��ان��وي��ة
ج��ان��ب �اً ،وت��ق��دي��م أول��وي��ة الحفاظ
على ال��وح��دة الوطنية واستقرار
اللبنانيين وجعلها فوق أي اعتبار
آخر».
ودعت الهيئة الحكومة إلى «تحديد
موقف واضح من الوزير أشرف ريفي
الذي يمارس التحريض السافر ضد
المقاومة خارجا ً بذلك على البيان
ال���وزاري ،وكشف في شكل واضح
عن تحالفه مع القوى والهيئات التي
تشكك ب��دور الجيش وتحرض على
الفتنة ،وتشكل الوجه لقوى التكفير
اإلرهابي» ،الفتة إلى «أنّ من يحاول
النيل من دور حزب الله في سورية
إنما يعلن وقوفه إل��ى جانب قوى
اإلرهاب التي تهدّد لبنان بوحدته كما
تهدّد سورية».

دريان مستقبالً قانصو والوفد «القومي»

الراعي خالل جولته في شاتين ـ البترون

غانم :الرئي�س المنتخب من ال�شعب
يفقد �سلطته الميثاقية
اعتبر النائب روبير غانم أنّ «الرئيس المنتخب من الشعب يفقد سلطته
الميثاقية» ،موضحا ً أنّ «انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على
مرحلة أو مرحلتين ،ليس مجرد فكرة تطبيقية في سياق األداء لبلد مثل لبنان
الديمقراطي بالنسبة ،بل هو انقالب شامل وتغيير جذري يقضي على مبرر
وجوده كما يمس كيانه وقابليته على الحياة واالستمرارية».
وق��ال غانم في تصريح من المجلس النيابي أم��س« :إن كان من حكمة
للمشرع عندما وضع موضوع انتخابات الرئاسة من قبل مجلس النواب ،فإنّ
ال يقبل الشك أو الغموض ،أنّ إدخال البعد الديموغرافي والعددي وبوضوح
أكثر عامل األرق��ام على الميثاق الوطني ،كفيل بإنهاء فكرة لبنان وكيانه
ووج��وده وضرب هذه الحكمة ،وهذا النظام الذي نحن بصدده اليوم ،بلد
يتألف نسيجه من أكثر من  18مكوناً ،ارتضى أن يكون تمثيله نوعيا ً شامالً
وقادرا ً على أن يساوي بين كافة هذه المكونات ضمن النظام البرلماني الذي
يمنح رئيس الجمهورية بعد انتخابه ميزة تمثيله لكل المؤسسات والمكونات
وال يصل إلى مركزه برقم أو بعدد بل بتمثيل أفقي وعمودي يشمل كل المكونات
ويجعل من شرعية رئيس الجمهورية مركزا ً ومقاما ً وموقعا ً يتميز بالحصانة
والمناعة ويقاوم أية أكثرية عددية لمكون ما اليوم ولمكون آخر غدا ً من أن
يفرض واقعا ً ظرفيا ً على مركز ال زمني يرتبط برمز وحدة الوطن واستمرارية
عيشه المشترك الواحد وميثاقة الوطني».

«�أمل» و«الم�شاريع» :لدعم الجي�ش
في وجه الع�صابات الإجرامية
زار وفد من جمعية المشاريع الخيرية االسالمية برئاسة مسؤول العالقات
العامة الدكتور بدرالدين الطبش مقر المكتب السياسي لحركة امل ،حيث كان
في استقبالهم رئيس المكتب السياسي جميل حايك في حضور االعضاء ،وت ّم
التداول في األوضاع الداخلية والتحديات التي تعصف بالمنطقة.
يؤجج الخالفات
وص��در بيان أف��اد «ب��أنّ المجتمعين دان��وا ايّ خطاب
ّ
المذهبية ،واي توجه تفتيتي تقسيمي يعمل أعداء لبنان واالمة على إذكائه»،
وقد أكد الطرفان وجوب «إنجاز االستحقاقات الدستورية ،والوقوف الى
جانب المؤسسسات العسكرية واألمنية ،وبخاصة دعم الجيش الوطني ،في
وجه العصابات اإلجرامية التي تريد النيل من األمن الوطني».
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(ت ّموز)

زار وفد من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي
برئاسة رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي
قانصو مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبد اللطيف
دريان في دارته ،حيث ه ّنأه بانتخابه مفتيا ً للجمهورية
اللبنانية.
وض ّم الوفد القومي إلى قانصو ،د .كمال النابلسي ،د.
ربيع بنات ،زهير حكم ،محمد عبد الغني ،بطرس سعاده،
غسان حسان ،وزكريا شنطف.
وجرى خالل اللقاء التداول في عدد من المواضيع ،ال
سيما مواجهة الخطر اإلرهابي الذي يتهدّد لبنان.
وأش��ار قانصو بعد اللقاء إلى أنّ الزيارة هي «زيارة
تهنئة باسم الحزب السوري القومي االجتماعي لصاحب
الفضيلة على تو ّليه مسؤولية مفتي الجمهورية اللبنانية،
وكانت فرصة تبادلنا فيها الرأي حول الوضع العام في
البالد» .وقال« :توقفنا في شكل أساسي عند الخطر الداهم
المتمثل بخطر المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،هذا الخطر
ال��ذي يتهدّدنا كما يتهدّد المنطقة بأسرها ،األم��ر الذي
يقتضي منا جميعاً ،على اختالف مواقعنا ،أن نستنفر ك ّل
طاقاتنا وك ّل جهودنا لنوظفها في معركتنا ض ّد اإلرهاب».
وأضاف قانصو« :نحن نرى أنّ هذا اإلرهاب الذي يت ّكئ
زورا ً إلى اإلسالم تحتاج مواجهتنا له إلى فضح هذا االدّعاء
المزيّف ،وإلى إبراز أوجه التناقض ما بين اإلسالم ومبادئه
وما بين سلوك هذه المجموعات اإلرهابية ،التي تمثل

خطرا ً بالدرجة األول��ى على اإلس�لام ألن تش ّوه اإلسالم،
صنعت لكي تش ّوه هذا الدين الحنيف الذي ال يأمر
ولربما ُ
إال بالمحبة والتعاون والتسامح والتعاضد».
وختم ق��ائ�لاً« :لقد طرحنا على سماحته مشروع
ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي إلن��ش��اء جبهة
شعبية لمواجهة اإلره��اب في ك ّل بلد من هذه البلدان
التي يستهدفها هذا الخطر ،لكي يت ّم من خاللها توظيف
ك ّل طاقات األمة ،أكانت دينية أم ثقافية أم إعالمية أم
سياسية ،من أج��ل القضاء على ه��ذه الحالة الشاذة
الغريبة عن بالدنا ومجتمعنا».

لقاءات

كما التقى دريان السفير األميركي في لبنان ديفيد هِ ْل
على رأس وفد من السفارة ،وقال هِ ْل بعد اللقاء« :نحن
نمر بفترة من الضغط الكبير والصراع في المنطقة ،واليوم
أكثر من أي وقت مضى ،أرى أنّ من الضروري تعزيز هذه
الرسالة ،وبالتأكيد نحن في أميركا نقدر كثيرا ً وجود عدد
كبير من اللبنانيين الذين يحاولون وضع ح ّد لصراعات
كهذه ويبذلون ما بوسعهم من أجل بناء الجسور بين
الطوائف وإزالة الحواجز».
والتقى المفتي المنتخب وزي��ر الشؤون االجتماعية
رشيد درباس ،ثم وفدا ً من «لقاء بيروت الوطني» برئاسة
الوزير السابق محمد يوسف بيضون.

اللقاء الأرثوذك�سي :لدعم الجيو�ش
في مواجهة الإرهاب
دعا اللقاء األرثوذكسي العالم بأسره إلى التحرك
بسرعة أمام ما يجري من تطهير للمسيحيين واألقليات
في المشرق ودعم جهود دول وجيوش سورية ،العراق،
لبنان واألردن في مواجهة هذه الحالة اإلرهابية.
وحذر األمين العام للقاء النائب السابق م��روان أبو
فاضل في بيان «المجتمع العربي واإلسالمي من مغبة
ما يجري من اع��ت��داءات همجية على المسيحيين في
سورية بعد عملية التطهير التي طاولت المسيحيين
واألقليات في العراق على يد جحافل التكفير» .وقال:
«المسيحيون في منطقة محردة ،رمز من رموز العيش
المشترك والمواطنة في الشرق العربي ،واالعتداء عليهم
ومحاولة التكفيريين اقتالعهم من أرضهم يمثل اعتداء
على قيم العروبة واإلس�لام قبل أن يكون اعتداء على
المسيحية الحرة اآلمنة» .وأض��اف« :إنّ االعتداء على
محردة ،وهي معقل من معاقل األرثوذكسي ،مسقط رأس
المثلث الرحمات اغناطيوس الرابع هزيم ،التي قاومت
نير الغزوات والفاتحين منذ القرن الرابع للميالد ،والتي
احتصنت العروبة واإلس�ل�ام ،هو أم��ر م��دان ومستنكر
وعلى المسلمين قبل المسيحيين التحرك لردع هؤالء
المجرمين على ما يقترفونه في المشرق ،الذين إذا تمكنوا
من مسعاهم ،ال سمح الله ،سيترك أثرا ً عميقا ً وندوبا ً على
العيش المشترك».
ودعا أبو فاضل «العالم بأسره إلى التحرك بسرعة
أم��ام ما يجري من تطهير للمسيحيين واألقليات في

المشرق ودع��م جهود دول وجيوش سورية ،العراق،
لبنان واألردن في مواجهة هذه الحالة اإلرهابية» .ونبّه
تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي «أنّ خطر داعش
سيطاولهم عاجالً فال بد من االنخراط في المواجهة جنبا ً
إلى جنب إيران التي أدركت خطورة الظرف اإلقليمي».
ودعا القيادات اللبنانية في لبنان «إلى وعي خطورة
المرحلة واالرتقاء إلى مستوى التحدي وتشكيل جبهة
سياسية متراصة الستدراك خطر داعش الداهم».

الكتائب :االنتخابات الرئا�سية معبر �إلزامي
اع���ت���ب���ر ح�����زب ال���ك���ت���ائ���ب أنّ
االنتخابات الرئاسية تشكل معبرا ً
إلزاميا ً وآمنا ً لمعالجة سائر الملفات
الساخنة .ودع��ا إل��ى عقد «جلسة
خ��اص��ة لمجلس ال����وزراء لوضع
خطة مزدوجة ومنسقة تفضي إلى
تشكيل خلية أزم���ة للتعامل مع
واقع عرسال والمناطق الحدودية،
ووض��ع خطة متكاملة لإلفراج عن
األسرى العسكريين.
وأش����ار ال��ح��زب ف��ي ب��ي��ان بعد
اجتماعه ال����دوري أم��س برئاسة
ال��رئ��ي��س أم��ي��ن ال��ج��م��ي��ل ،إل��ى أن��ه
ب ّري مستقبالً البعلبكي في عين التينة
استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية
الرئيس ف��ؤاد السنيورة السفيرة الهندية
في لبنان آنيتا نايار وعرض معها األوضاع
العامة والعالقات الثنائية.
عرض وزي��ر الثقافة ريمون عريجي،
في مكتبه في ال��وزارة ،مع نقيب المصورين
الصحافيين كريم الحاج ووف��د من النقابة
ش��ؤون �ا ً نقابية ،ف��ي حضور المدير العام
للوزارة فيصل طالب.
وضم الوفد ،إلى جانب نقيب السينمائيين
ف��ي لبنان صبحي سيف ال��دي��ن ،النقيب
السابق للمصورين جمال السعيدي ،أمين
السر عزيز ط��اه��ر ،محمد عزاقير ،حسين
شعالن وزهير قصير.
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
محمد رشيد قباني ،في دار الفتوى ،سفير
تركيا إينان أوزيلديز وعرض معه األوضاع
العامة.
كما استقبل قباني وفدا ً من أمناء المقاصد.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري

(حسن ابراهيم)
مع نقيب الصحافة محمد بعلبكي ونائبه
جورج سكاف ،شؤونا ً إعالمية .ثم استقبل
وفدا ً من النادي الثقافي الرياضي االجتماعي
في جديدة عكار برئاسة رئيس النادي إيلي
الورد الذي قدم له درعا ً تقديرية.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن
لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور
النواب :إدغ��ار معلوف ،أنطوان سعد ،علي
عسيران ،علي عمار ،قاسم هاشم وباسم
الشاب ،القاضية ندى غمرة عن وزارة العدل
والقاضية كارل عسيران عن وزارة الداخلية
والبلديات.
وتابعت اللجنة الفرعية درس مشروع
القانون المتعلق ب��اإلرث لغير المحمديين،
فناقشت المواد  21و 22و 23و 24و 25و.26
ورأت أنّ هذه المواد تحتاج إلى المزيد من
اإليضاحات .وستتابع اللجنة درس المواد
المذكورة وإقرارها في جلسة يحدّد موعدها
الحقاً.

قباني وسفير تركيا

عريجي متوسطا ً مجلس نقابة المصورين الصحافيين

(داالتي ونهرا)

(داالتي ونهرا)

«قارب الوضع في البالد بكثير من
القلق ،وسط استمرار الشغور في
منصب الرئاسة من دون أي بارقة
تشير إل��ى ح��ل محتمل ف��ي المدى
المنظور».
واعتبر أنّ «االنتخابات الرئاسية
تشكل معبرا ً الزاميا ً وآمنا ً لمعالجة
سائر الملفات الساخنة ،وفي مقدمها
الوضع األمني الذي ينبئ بتطورات
غير مطمئنة ،والوضع االجتماعي
الذي يهدد بارباكات شعبية».
وإذ حذر من «تكرار أحداث عرسال
في حال لم تبادر السلطة إلى اتخاذ

االجراءات الميدانية لحماية البلدة
وس��ك��ان��ه��ا ،بخاصة ف��ي ض��وء ما
يحدث من حراك للمسلحين داخل
البلدة وعمليات دهم يقومون بها
بحثا ً ع��ن متعاونين م��ع ال��دول��ة
اللبنانية» ،طالب« :بجلسة خاصة
لمجلس ال���وزراء تعقد في حضور
قائد الجيش وقادة األجهزة األمنية
ل��وض��ع خ��ط��ة م��زدوج��ة ومنسقة
ت��ف��ض��ي إل���ى تشكيل خ��ل��ي��ة أزم��ة
للتعامل مع واقع عرسال والمناطق
الحدودية ،ووض��ع خطة متكاملة
لإلفراج عن األسرى العسكريين».

تج ّمع العلماء الم�سلمين :لعدم التفاو�ض
مع الإرهاب ّيين وو�ضع خطة لتحرير المختطفين
رأى تجمع العلماء المسلمين« :أنّ ما أعلن من قبل
الجهات األمنية بعد التحقيقات التي أجرتها حول
المشروع الذي كان يعد من قبل الجماعات التكفيرية من
خالل معركة عرسال والطريقة التي تمت فيها معالجة
الموضوع ،يجعلنا نقف أم��ام ت��س��اؤالت مريبة حول
الغموض الذي اكتنف القضية ،بخاصة مع اإلعالن عن
أنّ المسلحين ما زالوا موجودين في عرسال ويقومون
بدهم كل من يشتبهون بتعامله مع الجهات األمنية
الرسمية ،وما يزيد من االرتياب هو المعلومات حول
حشود عسكرية تكفيرية على أبواب عرسال».
واعتبر التجمع في بيان أنه «بات واضحا ً أنّ الطريقة
التي عولجت بها معركة عرسال لم تكن طريقة موفقة
وفيها رائحة تواطؤ من بعض المسؤولين ،وم��ن هنا
ف��إنّ ال��ذي يتحمل المسؤولية هي الطبقة السياسية
التي لم تجرؤ على اتخاذ قرار التصفية النهائية لهذه

الجماعات ،ووافقت على تسوية نعتبرها مذلة سمحت
ببقاء مسلحين في عرسال وخروج آخرين إلى جرودها».
وأض��اف البيان« :إنّ الكل يسأل ألم يكن على القيادة
السياسية والعسكرية فرض طوق حول عرسال يمنع
المسلحين من إخ��راج المختطفين من القوى األمنية؟
ومن هو المسؤول عن ذلك؟ وما هو العقاب الذي تعرض
له؟».
ودعا التجمع «الدولة اللبنانية إلى عدم التفاوض مع
اإلرهابيين التكفيريين ووضع خطة لتحرير المختطفين،
وأن ال يعودوا إلى سابقة توسيط المنحاز الذي لن يعمل
إال لمصلحة الجماعة التي ينتمي إليها» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا
الخطر الذي يمثله داعش والنصرة خطر وجودي ،ونقترح
هنا كعقاب رادع أن يصدر مجلس النواب اللبناني قانونا ً
يضع أقسى عقوبة ممكنة لمن يثبت انتماؤه إلى هذه
الجماعة ،وندعو إلى تضامن وطني في مواجهتها».

