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عزاء وموا�ساة و�صالة بين عائلتي ال�شهيدين مدلج وال�سيد

با�سيل �أطلق م�شروع البيت اللبناني  -الرو�سي

الحاج ح�سن :دما�ؤهما �أطف�أت نار الفتنة

زا�سيبكين :لمكافحة الإرهاب بالتعاون بين الأنظمة

باسيل وزاسيبكين خالل االحتفال في البترون
رئيس االركان متحدثا ً إلى الضباط والعسكريين

تعزية ومواساة بين والدي الشهيدين مدلج والسيد
في انتظار ما ستؤول إليه الزيارة التي من المرتقب أن
يبدأها رئيس الحكومة تمام سالم إلى قطر التي وصلها
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس ،وما
ستسفر عنه المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع
ّ
ملف العسكريين المخطوفين ،وفق ما أعلن
تركيا وقطر في
رئيس الحكومة خالل جلسة مجلس الوزراء أول من أمس ،ما
زال الترقب سيد الموقف ال سيما من األهالي الذين ينتظرون
ما ستسفر عنه هذه الزيارة بفارغ الصبر ،علّها تتكلل بعودة
أبنائهم العسكريين.
وتجلت أمس ،أروع مظاهر الوحدة الوطنية وإيالء مصلحة
الوطن على كل ما عداها من اعتبارات فئوية ،مذهبية كانت
أم طائفية ،في زيارة العزاء والمواساة التي قامت بها عائلة
الرقيب الشهيد علي السيد لعائلة الجندي الشهيد عباس
مدلج ،في بلدة أنصار البقاعية حيث جمعتهما صالة الجمعة
في مسجد البلدة على نية الشهداء ومخطوفي الجيش
وخالص لبنان ،كما جمعهم المصاب الموجع بفقدان علي
وعباس.
وض ّم الوفد والد الشهيد السيد وأفرادا ً من العائلة ،الشيخ
وليد اسماعيل ممثالً مفتي عكار الشيخ زيد زكريا ،رئيس
بلدية فنيدق خلدون طالب وأعضاء المجلس البلدي ،رئيس
اتحاد بلديات جرد القيطع عبداإلله زكريا ومخاتير.
وجمعت العائلتين في مصابهما صالة الجمعة المشتركة
في مسجد بلدة أنصار بإمامة المفتي الشيخ بكر الرفاعي
الذي كان في استقبال الوفد ،إلى جانب وزير الزراعة حسين
الحاج حسن ،عضو قيادة فرع حزب البعث في البقاع علي
زين ناصر الدين ،ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.
ودعا الرفاعي في كلمته إلى «الوحدة االسالمية والعيش
ّ
الحق في
الواحد ونبذ الفتن واألحقاد» .وقال« :ليس لدينا
التعرض لالجئين السوريين أو ألمن المواطنين على الطرق،
وهذا الموقف المتقدم كرسه والدا الشهيدين اللذين بموقفهما
قطعا الطريق على كل من أراد العبث بأمن الوطن».
وأعلن اسماعيل ،في المقابل ،أنّ الزيارة أتت على قاعدة
«إنما المؤمنون إخوة» ،وقال« :جئنا من عكار لنبني جسور
اإلخوة بين عكار وبعلبك الهرمل ،همنا واحد وغايتنا واحدة،
جئنا لنتشارك الحزن واأللم ولنوحد الصفوف والكلمة».
وتحدث رئيس اتحاد بلديات جرد القطيع  -عكار عبداإلله
زكريا ،باسم الوفد الفتا ً إلى أنّ «هذه المبادرة كانت من والد
الشهيد السيد ،وأثبتت لكل اللبنانيين أنّ الوطن ال يحيا إال
أمام هؤالء الرجال» .وأضاف« :لقد أريد أن تكون هناك فتنة
سنية  -سنية ،فلم يفلحوا ،وأرادوها فتنة سنية  -شعية،
ومن هذا البيت العريق نقول لم ولن تفلحوا في ضرب هذا
موحدين ،وجئنا من فنيدق لمواساة
الوطن ،وردّنا أننا سنبقى ّ
عائلة الشهيد عباس مدلج ،ونقول لهم نحن مصيبتنا واحدة
ويدنا ممدودة إليكم ،ويجب أن نتصدى لهذه الهجمة التي
يتعرض لها لبنان ،وعلى الحكومة اللبنانية أخذ مبادرة
جدية إلطالق المخطوفين ،على أمل أن تكون دماء السيد
ومدلج فداء لرفاقهما ،ونحن مع المؤسسة العسكرية التي ال
بديل لها سوى الفوضى وعدم االستقرار».

الحاج حسن

وتحدث الحاج حسن باسم عائلة الشهيد مدلج وأهالي
منطقة بعلبك ــ الهرمل ،فقال« :أنتم إخوتنا في الوطن والدين
والنضال ،وجمعنا في هذه الدار شرف الشهادة والتضحية
وال��وف��اء في الجيش اللبناني ،جمعنا واج��ب التضحية
والشرف والوفاء للجيش الذي نقف معه وخلفه وأمامه،
صفا ً واحدا ً يدافع عنا وندافع عنه ،يحمي الوطن ونحميه
بالوحدة الوطنية والقرار السياسي الحازم للحكومة والقوى
السياسية».
ورأى أنّ «دماء الشهيدين أطفأت نار الفتنة» ،وقال« :إنّ

البلدة بالعوائق ،احتجاجا ً على استمرار خطف العنصر في
قوى األمن الداخلي علي رامز البزال من قبل المسلحين في
جرود عرسال ،وذلك بمشاركة رئيس البلدية محمد البزال
وفعاليات البلدة وحشد من األهالي.
وطالب البزال الحكومة باإلسراع في الخطوات اآليلة إلى
اإلف��راج عن المخطوفين العسكريين» ،مؤكدا ً أنّ «األهالي
ض ّد عمليات احتجاز حرية المواطنين وإقفال الطرقات» .كما
دعا أهالي عرسال إلى «القيام بخطوة متقدمة لإلفراج عن
المخطوفين ،فكلنا في المنطقة أهل وتربطنا معا ً العالقات
االجتماعية والدينية واألخالقية».
وناشدت والدة المخطوف البزال الخاطفين اإلفراج عن
ابنها.

جولة تفقدية لرئيس األركان
في عرسال

الحاج حسن متحدثا ً في أنصار البقاعية
تضحيات الشهداء دين في أعناقنا بالوقوف في وجه كل
األخطار ،وعلى الحكومة االستمرار في مساعيها الجادة
والفاعلة إلعادة المفقودين العسكريين وقوى األمن ،وعلى
الدولة الحزم في أمرها في مالحقة المخلين باألمن ومن
يعكر صفو السلم األهلي وهذا من واجبات الحكومة والقوى
األمنية».
وأك��د أنّ «م��ن واج��ب الحكومة أيضا ً احتضان عائالت
المفقودين والشهداء ،والوقوف إلى جانبهم وأن تحافظ
على الوحدة الوطنية» ،داعياً« :اللبنانيين جميعا ً إلى عدم
االنزالق إلى ما يريده الكفرة من فتنة ،ألن اللبنانيينّ جميعا ً
أعلنوا أنهم ض ّد اإلره��اب والقتلة ،وعلينا عدم تحقيق أي
هدف لهم من خالل التعرض ألي مواطن».
وختم الحاج حسن« :مجيئكم اليوم إلينا يا أهلنا في
عكار هو رسالة إلى كل اللبنانيين في كل المناطق ،إنّ ما
وحدنا ط��وال مئات السنين ،مسيحيين ومسلمين ،سنة
وشيعة ،سيوحدنا مهما اشتدت الظروف ،وإنّ دماء عباس
وعلي غالية علينا ،ونأمل بأن يكون هذا اللقاء فرجا ً لألهل
المنتظرين ،وأن يكون شهيدانا فداء للمخطوفين».
وقدمت وال��دة الشهيد مدلج نسخة من القرآن وصورة
البنها إلى والد الشهيد السيد.

قطع طريق البزالية

وتواصلت مظاهر االحتجاج على خطف العسكريين ،حيث
قطع أهالي البزالية صباح أمس ،الطريق الدولية عند مدخل

«الن�صرة» و«داع�ش»
ي�صادران جرافات من عر�سال
استولت مجموعة مسلحة من «جبهة النصرة»
و«داع��ش» أمس ،على عدد من الجرافات في أطراف
عرسال ونقلتها إلى الجرود ،بعد تحطيم عناصرها
محتويات ولوازم ومعدات ثالث كسارات في عرسال
عائدة إل��ى كل من المختار ملحم الحجيري ،محمد
علولي وهاني الحجيري.

بارود :تعيين هيئة الإ�شراف
جاء خارج المهلة القانونية
نص مخالف».
غياب ّ
وذ ّك�����ر ب�����ارود ب���ال���م���ادة  19من
قانون االنتخاب ،والتي تعطي هيئة
اإلش����راف ع��ل��ى ال��ح��م��ل��ة االنتخابية
صالحية «تل ّقي طلبات وسائل اإلعالم
ال��راغ��ب��ة ف��ي ال��م��ش��ارك��ة ف��ي اإلع�ل�ان
المدفوع األج��ر ،ومراقبة تقيّد اللوائح
وال��م��رش��ح��ي��ن ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام على
اختالفها بالقوانين واألن��ظ��م��ة التي
ترعى المنافسة االنتخابية ،وممارسة
الرقابة على اإلنفاق االنتخابي ،إضافة
إلى صالحيات أخ��رى» .وأش��ار إلى أنّ
«الصالحيات والمهمات والضوابط
تستوجب قيام هيئة اإلش��راف ،بالح ّد
األدنى ،بالتزامن مع تاريخ بدء الحملة
االن��ت��خ��اب��ي��ة (أي م��ن ت��اري��خ تقديم
ال��ت��رش��ي��ح��ات) ،ب��ل إن��ه��ا تستوجب،
ب��رأي��ن��ا ،أن تش ّكل قبل ه��ذا التاريخ
بعشرة أيام على األقل ،على ما يستدل
ويستفاد من البند ( )1من المادة 66
من القانون الذي فرض ،بوضوح كلّي،
«على وسائل اإلعالم الرسمي والخاص
التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو
اإلعالم االنتخابي ،أن تتقدّم من الهيئة
قبل عشرة أيام على األقل من بداية فترة
الحملة االنتخابية بتصريح (.»)...
وأضاف بارود« :م ّما تقدّم ،يتضح أنّ
هيئة اإلش��راف على الحملة االنتخابية

ميدانياً ،تفقد رئيس األركان اللواء الركن وليد سلمان قبل
ظهر أمس ،الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة عرسال،
حيث جال في مراكزها ،واطلع على أوضاعها ،وإجراءاتها
الميدانية المتخذة لحماية المنطقة م��ن اإلرهابيين
واستعدادها لمواجهة أي ط��ارئ ،كما اجتمع بالضباط
والعسكريين ،من ّوها ً بجهودهم وتضحياتهم ،وناقالً إليهم
توجيهات قائد الجيش العماد جان قهوجي.

أجراءات أمنية في طرابلس
وتوقيفات في المناطق

وفي طرابلس ،شدّد الجيش اللبناني إجراءاته األمنية في
محيط المساجد في طرابلس تزامنا ً مع صالة الجمعة ،حيث
قطع الطرقات المؤدية إليها .كما قام بتفتيش السيارات
ودقق في أوراق أصحابها.
أم��ا في صيدا ،فكشف مصدر أمني لـ«المركزية» ،أنّ
المداهمات التي قامت بها مخابرات الجيش منذ مساء
الخميس لتجمعات ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ف��ي صيدا
وضواحيها ،أسفرت عن توقيف  17نازحا ً حتى اآلن ،من
بينهم  5كانوا على صلة بالشيخ أحمد األسير في مجمع
عبرا ،أما الباقون فأوقفوا في تجمعات اإليمان والشاكرية
وزاروب النجاصة والعاليلي ،وعثر بحوزتهم على أسلحة
فردية وممنوعات.
وفي الدكوانة نفذت شرطة البلدية وعناصر من قوى
األمن الداخلي ،مداهمات ألماكن سكن النازحين السوريين،
في رأس الدكوانة والسالف ،وت ّم توقيف  13سوريا ً وضبط
أجهزة خلوية وكمبيوتر.
وف��ي ص��ور ،داهمت ق��وة من الجيش اللبناني مخيما ً
للنازحين السوريين في مدينة صور بحثا ً عن مطلوبين.

كان يقتضي تعيينها قبل 2014/8/8
كح ّد أقصى (أي قبل  10أيام من المهلة
القصوى لنشر مرسوم دع��وة الهيئات
الناخبة) لتمكينها من ممارسة المهمات
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ت��والّه��ا ق��ان��ون �اً ،وهي
ّ
تخطيها ألنّ دور الهيئة
مهمات ال يمكن
ليس استشاريا ً وإنما تترتب عليه نتائج
توثيقية للمخالفات (ق��د يستند إليها
المجلس الدستوري خالل النظر في طعن
ما) ونتائج قانونية مختلفة ،م ّما يع ّرض
العملية االنتخابية برمتها للطعن».
وأك��د« :ض���رورة قيام هيئة مستقلة
لالنتخابات تكون دائ��م��ة غير ظرفية
وتشمل صالحياتها مختلف االنتخابات
النيابية والمحلية ،العامة والفرعية،
وت��ك��ون مستقلة بالكامل ع��ن السلطة
التنفيذية ،مجلس وزراء ووزارات
وإدارات مختلفة ،أسوة بما ذهبت إليه
معظم األنظمة االنتخابية عبر العالم».
وتابع ب��ارود« :يبقى السؤال األب��رز
حول جدية القرار السياسي في اتجاه
إجراء االنتخابات (المؤجلة أصالً) في
ظ��ل حديث متكرر ع��ن تمديد ث��انٍ غير
دس��ت��وري وف��ي ظ��ل ق���رارات الحكومة
المتتالية المتخذة خارج المهل ،في شكل
يدعو إلى االستغراب ،على رغم جدية
اإلجراءات المتخذة إداريا ً ولوجستيا ً على
مستوى وزارة الداخلية والبلديات».

القانون األرثوذكسي ومن يقبل بأي رئيس للجمهورية ،ومن
اعتبر أنّ «داعش» هو غير موجود ،وأنّ معلوال لم تحدث
والموصل لم تهجر ،تهرب من مسؤولياته في المقاومة
طويالً» .وتابع باسيل« :أما اآلن فإنه آن األوان ،باعترافه
أخيرا ً بوجود السرطان ،بأن يعود إلى المقاومة في كل
معانيها وأن يتخلى عن سياسة المناكدة والتمريك ،فلنضع
خالفاتنا السياسية جانبا ً ونقاوم معا ً وجميعا ً هذا الخطر
التكفيري الداعشي الوجودي ،فنستحق أن نكون أبناء
المقاومة ونستحق أن نكون أوفياء لشهدائها».

زاسيبكين

وق��ال زاسيبكين من جهته« :عندما اصبحت كرامة
الشعب مهددة وقفنا بحزم ض ّد هذا الهجوم علينا وض ّد
التزوير للنهج السياسي الروسي» .وأضاف« :نعتبر أنفسنا
في الصفوف األولى للدول التي تحارب اإلرهاب .في منطقة
الشرق األوسط كنا أول من أشار إلى خطر هذه الظاهرة في
حين كانت بعض األطراف تمول اإلرهاب».
ودعا زاسيبكين «إلى التالحم وتوحيد الصفوف للمجتمع
الدولي من أجل مكافحة اإلرهاب بجهود مشتركة وتعاون
بين األنظمة» .وق��ال« :نقدر عاليا ً المواقف التي تبذلها
الديبلوماسية اللبنانية من خالل سياستها الخارجية
في االعتماد على األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ،وال
يمكن عزل أي دولة تبذل جهودا ً فاعلة في مجال مكافحة
اإلرهاب».

�صعوبة بالغة في �إجراء االنتخابات

ميقاتي :لإيجاد �شبكة �أمان تحمي طرابل�س

مناورة للجيش في حامات

وف��ي إط���ار االس��ت��ع��دادات لمواجهة ال��ظ��روف األمنية
الصعبة ،نفذ الجيش مناورة في منطقة حامات ،وقالت
قيادة الجيش في بيان« :في حضور عدد من ضباط الجيش
ومسؤولي فرق التدريب األميركية والبريطانية العاملة في
لبنان ،نفذت وحدات من مدرسة القوات الخاصة والقوات
الجوية والبحرية ،وأفواج التدخل األول ،المدفعية الثاني
وال��م��درع��ات األول ،م��ن��اورة قتالية ف��ي منطقة حامات،
تخللتها رمايات بالمدفعية والدبابات والطوافات والزوارق
الحربية.
وتأتي ه��ذه المناورة في إط��ار خطة التدريب النوعي
التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جاهزية الوحدات،
واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف
القتالية».

زهرا للراعي :هل تريدنا
نن�ضم �إلى �سرايا المقاومة؟
�أن
ّ

مخيبر وكرامي تقدما بتر�شيحهما

تنتهي يوم الثالثاء المقبل مهلة تقديم
الترشيحات لالنتخابات النيابية ،وقد
تواص َل تقديم الطلبات لوزارة الداخلية
َ
والبلديات ،حيث تقدم أمس ك ّل من عضو
تكتل التغيير واإلص�لاح النائب غسان
مخيبر ،والوزير السابق فيصل كرامي
بطلب ترشيحهما ،في وقت اعتبر فيه
الوزير السابق زياد بارود أنّ التأخر في
تشكيل هيئة اإلشراف على االنتخابات
ينطوي فعليا ً على تداعيات قانونية
عدة تهدّد سالمة العملية االنتخابية.
وأوض��ح ب��ارود في بيان أم��س« ،أنّ
ق��رار مجلس ال��وزراء القاضي بتعيين
هيئة اإلشراف على الحملة االنتخابية
جاء متأخرا ً وخ��ارج المهلة القانونية
اإللزامية التي فرضها قانون االنتخاب
النافذ رقم .»2008/25
وأش��ار إلى أنّ «التأخر الواضح في
تشكيل هيئة اإلش���راف على الحملة
االنتخابية ينطوي فعليا ً على تداعيات
قانونية ع��دة ت��ه �دّد س�لام��ة العملية
االنتخابية ب��رم��ت��ه��ا» ،إل��ى معطيات
قانونية وهي أنّ المادة  54من قانون
االنتخاب معطوفة على المادة  65منه
تنص «على أنّ فترة الحملة االنتخابية
ّ
تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح .وتقديم
الترشيح هو أمر ممكن اعتبارا ً من تاريخ
نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في

(مديرية التوجيه)

دعا وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى
وضع الخالفات السياسية جانبا ً ومواجهة الخطر التكفيري
«الداعشي» الوجودي ،معتبرا ً أنّ إبعاد أي دولة راغبة
بمحاربة «داعش» يترك لها مجاال ً ومكانا ً للبقاء والتغلغل
والتمدّد.
ك�لام باسيل ج��اء خ�لال إطالقه ،ولمناسبة م��رور 70
عاما ً على العالقات اللبنانية  -الروسية ،مشروعي البيت
اللبناني  -الروسي وترميم الواجهة البحرية لقاعة كنيسة
مار جرجس ،وذلك خالل احتفال أقيم في حرم ميناء مدينة
البترون في حضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر
زاسيبكين.
وج �دّد باسيل التأكيد على أنّ «الحرب على «داعش»
يجب أن تنطلق من األمم المتحدة تماما ً كما حصل بالقرار
األخير  ،»2710معتبراً« :أنه ال يجوز إبعاد أي دولة راغبة
بمحاربة «داع��ش» ألنّ األم��ر يترك لداعش مجاال ً ومكانا ً
للبقاء والتغلغل والتمدد الح��ق�اً» .وق��ال« :ال يجوز عدم
تخطي أي خالف سياسي ،محلي إقليمي أو دولي ،من أجل
إزالة داعش» .ولفت إلى أنّ روسيا «هي نصيرة األقليات
في المنطقة ،ليس في مواجهة أكثرية في المنطقة ألنه ال
أكثريات في المنطقة والعالم إال بمقدار اعتمادها للحق
اإلنساني» .وأضاف« :قاومنا وسنقاوم «داعش» وأخواته،
في الميدان وفي السياسة ،مع الجيش ومن ضمن الدولة.
وإنّ من سهل بالنار للمحتل الدخول طورا ً ومن صلى له
للدخول أطوارا ً أخرى ،ومن قبل باتفاق اإلذعان ،ومن أسقط

(داالتي ونهرا)

انتقد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا كالم
البطريرك الراعي في مؤتمر دعم المسيحيين في واشنطن
والذي ح ّمل فيه الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية الفراغ
الرئاسي.
وسأل زهرا البطريرك الراعي في بيان أمس« :كيف تعمم
فتح ّمل مسؤولية الفراغ من دون تمييز؟ وكيف تسمح لنفسك
بمن وم��ا تمثل م��ن مرجعية روح��ي��ة ومعنوية وضميرية
بالمساواة بين الملتزم الدستور وم��ن يعطله ،في الوقت
الذي يحضر نواب  14آذار وكتلة النائب وليد جنبالط وكتلة
الرئيس نبيـه بـري إل��ى الجلسـات كلهـا النتخاب رئيس
للجمهورية؟».
وأضاف« :إنّ فريق  14آذار يا صاحب الغبطة لديه مرشح
معلن وبرنامج واض��ح ويتمسك بالدستور نصا ً وروح��ا ً
وبتطبيقه وبأصول العمل السياسي الديموقراطي ،وهو مع
ذلك أبدى كل استعداد لعدم التمسك بمرشحه واالنتقال إلى
البحث عن مرشح توافقي ،فكيف تساويه بالفريق اآلخر الذي
ال نعرف ما إذا كان لديه مرشح فعالً ،وبالتالي ليس لديه أي
برنامج ،وهو يعطل االستحقاق الرئاسي بغيابه عن عشر
جلسات على التوالي ،ويرفض أي توافق وأي حل أو مبادرة
للحل»؟ وتابع« :أما في قولك يا صاحب الغبطة والنيافة أنه
ال يمكن لقوى  8و 14آذار أن تستمر على مسارين منفصلين،
فاسمح لنا أن نسألك :م��اذا تريدنا أن نفعل؟ هل تريد أن
نحمل السالح وننضم إل��ى سرايا المقاومة؟ هل تريد أن
نقاتل في سورية؟ هل تريد أن نقاطع جلسات انتخاب رئيس
للجمهورية»؟
وقال زهرا« :أما ما نأسف له أشد األسف فهو قولك أن ال  8وال
 14آذار قدما مبادرات للحل .فكيف لك أن تنطق بهذا الكالم
الذي يؤلم الحقيقة ،وخصوصا ً أنّ الدكتور سمير جعجع ومن
قلب بكركي بالذات طرح مبادرته واقترح ثالثة خيارات للحل،
فضالً عن أنّ المبادرة األخيرة لفريق  14آذار لم يجف حبرها
بعد ،في ظل غياب أي مبادرة أو ب��ادرة حلحلة من الفريق
المعطل؟».

ميقاتي خالل لقائه اإلعالميين في طرابلس
رأى الرئيس نجيب ميقاتي أنّ
ه��ن��اك ص��ع��وب��ة ب��ال��غ��ة ف��ي إج���راء
االنتخابات النيابية ،مؤكدا ً في الوقت
نفسه أنه سيترشح بغض النظر عن
إمكان إجراء االنتخابات في موعدها.
ودان ميقاتي كل المحاوالت الرامية
إلى زرع ب��ذور الفتنة في طرابلس،
داعيا ً إلى إيجاد شبكة أمان تحمي
المدينة.
وقال ميقاتي في لقاء مع اإلعالميين
في طرابلس أم��س« :هناك صعوبة
بالغة في إجراء االنتخابات النيابية
ف��ي موعدها بسبب ال��ظ��روف التي
يشهدها لبنان ،وبالتالي فإنّ تمديد
والي��ة المجلس النيابي ،يعتبر كما
قلت سابقاً ،أبغض الحالل» .وأمل
«بأن تكون هناك حلحلة على مستوى
انتخاب رئ��ي��س للجمهورية ،بعد
التمديد لمجلس النواب» .وأضاف:
«س���أق���دم ت��رش��ح��ي ل�لان��ت��خ��اب��ات
النيابية ،بغض النظر عن إمكان إجراء
االنتخابات في موعدها».
ودع���ا ميقاتي ك��ل األط����راف في

(داالتي ونهرا)
لبنان إلى «تغليب المصلحة الوطنية
على ما عداها ،وبذل الجهود ،كل مع
جمهوره وقواعده الشعبية من أجل
التهدئة ونبذ العنف ومنع السقوط
في الفتنة» ،مشيرا ً إلى «أنّ كثيرا ً من
األطراف يسعى إلى وأد الفتنة ورفض
االنجرار لها».
وإذ أم���ل أن تتم االستحقاقات
اللبنانية «على البارد» ،لفت ميقاتي
إلى «أنّ النظام اللبناني بأكمله مكبل،
ولم يعد قادرا ً على اإلنتاج ،وبالتالي
ال ب��� ّد م��ن أن ت��ك��ون ه��ن��اك صدمة
إيجابية إلع���ادة ال��ح��رك��ة إل��ى هذا
النظام ،قد تكون أقل من الطائف وأكثر
من ال��دوح��ة ،من أج��ل إيجاد السبل
الكفيلة بعودة عمل مؤسسات الدولة
بانتظام عام» .ولفت إلى أنّ «تنظيم
داع��ش هو صنيعة أط��راف ع��دة في
المنطقة ،وكل طرف حاول االستفادة
منه في مشروعه أو ضمن صراعه مع
الطرف اآلخر».
وأش��ار إل��ى «م��ا أعلنته الواليات
المتحدة األميركية من أنّ القضاء على

داع��ش يحتاج إل��ى ث�لاث سنوات»،
قائالً« :ال أحد يمكنه أن يتكهن ماذا
يمكن أن يحصل خالل هذه الفترة،
وما هي المعوقات التي يمكن أن تطيل
هذه المدة».
واعتبر أنّ «الجيش اللبناني هو
صمام األمان للجميع ،وعلينا دعمه
بكل الوسائل وعدم اإلساءة إلى دوره،
وال سيما في هذه المرحلة الخطيرة
ال��ت��ي ن��م��ر ب��ه��ا ،ون��ت��م��ن��ى أن تجد
االتصاالت الجارية في شأن اإلفراج
عن العسكريين خواتيمها اإليجابية
قريبا ً ج��دا ً من أج��ل طي ه��ذا الملف
المؤلم».
ودان ميقاتي «ك��ل ال��م��ح��اوالت
الرامية إلى زرع ب��ذور الفتنة ،بدءا ً
من حرق الشعارات الدينية وصوال ً
إلى الكتابات الطائفية على جدران
الكنائس» ،م��ش �دّدا ً على «ض��رورة
تضافر جهود كل القيادات السياسية
والدينية والمدنية واألمنية لوضع
ح� ّد لما يجري وإليجاد شبكة أمان
تحمي طرابلس».

منددة بتحري�ض ال�ضاهر ّ
مواقف ّ
�ضد الجي�ش
ودعوات �إلى رفع الح�صانة عنه ومحاكمته
القت المواقف التي أطلقها عضو كتلة المستقبل النيابية
النائب خالد الضاهر والتي ح� ّرض فيها على الجيش،
حملة استنكار واسعة .حيث دعت شخصيات سياسية
وحزبية إلى رفع الحصانة عن الضاهر ومحاكمته بتهمة
الخيانة العظمى.
وطالب رئيس «المركز الوطني» في الشمال كمال الخير،
في تصريح أمام وفود زارته في دارته في المنية« ،النيابة
العامة التمييزية والقضاء العسكري بالتحرك الفوري
لالدعاء على النواب الذين يطعنون الجيش اللبناني في
ظهره وهو يخوض معاركه المشرفة مع اإلرهاب التكفيري،
تمهيدا ً لرفع الحصانة النيابية عنهم ومحاكمتهم بتهمة
الخيانة الوطنية العظمى» ،مؤكدا ً أنّ «البديل عن مؤسسة
الجيش اللبناني هو الفوضى الشاملة».
وبعد أن استدعت النيابة العامة العسكرية الزميلة
نانسي السبع ،تساءلت أمانة اإلعالم في حزب التوحيد
العربي في بيان« :هل شاهدت النيابة العامة العسكرية
تقرير قناة «الجديد»؟ وهل كانت في عطلة باألمس ولم

تشاهد مؤتمر خالد الضاهر؟ أال يستحق تهديد السلم
األهلي واإلس���اءة للجيش أن تستدعي النيابة العامة
العسكرية هذا الشخص أم أنها تسمع ما تريد؟».
واعتبر األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد،
من جهته« ،أنّ مواقف النائب خالد الضاهر تمثل الموقف
الرسمي لكتلته النيابية وتياره السياسي».
ورأى في تصريح األمين العام لتيار المستقبل أحمد
الحريري من موقف الضاهر ض ّد الجيش« ،محاولة منه
للتنصل من هجوم الضاهر على الجيش وتحريضه مع
النائبين أحمد كبارة ومعين المرعبي عليه وتلطيخ أيديهم
بدماء جيشنا».
وق��ال األسعد« :إنّ هجوم الضاهر يكشف عن عقيدة
لديه تتبنى تقسيمه ودعوة إلخراج منطقة عكار الوطنية
من مؤسسة الجيش» .ودعا المجلس النيابي إلى «اإلفراج
عن الطلب المقدم من قيادة الجيش لرفع الحصانة عن هذا
النائب ،والذي وضع في األدراج منذ أكثر من سنتين من
دون سبب أو تفسير».

