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رئي�س «اللقاء الديمقراطي» زار بكفيا
مراد �أعلن وثيقة اللقاء الوطني :لتعزير الروح القومية
جنبالط :مقاطعة االنتخابات قفز في المجهول وتح�صين الأ ّمة في مواجهة زحف التطرف
الجميّل� :إجرا�ؤها قبل الرئا�سية ت�أقلم مع الفراغ

الجميل مستقبالً جنالط وطعمة وتيمور جنبالط
أك��د رئيس ح��زب الكتائب أمين
الجميل ورئيس اللقاء الديمقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط التنسيق
للوصول إلى «تسوية متواضعة»
لمعالجة بعض المشكالت وتحصين
المؤسسات ،فيما رف��ض جنبالط
مقاطعة االنتخابات النيابية والقفز
في المجهول.
وفي إط��ار جولته على القيادات
السياسية ،التقى جنبالط في بكفيا
أم��س الجميل ف��ي ح��ض��ور النائب
نعمة طعمة وتيمور جنبالط.
وت��ح��دث جنبالط ،بعد اللقاء،
مشيرا ً إل��ى ان العالقة السياسية

والشخصية التي تربطه بالرئيس
أمين الجميل والعالقة الخاصة بين
نجله تيمور والنائب الجميل.
وأق � ّر بوجود أم��ور «نستطيع أن
نعالجها وأمور أخرى أكثر تعقيداً»،
مؤكدا ً «التنسيق مع الرئيس الجميل
ل��ل��وص��ول إل��ى م��ب��ادرة متواضعة
لتحصين المؤسسات ،وفي مقدمها
دع��م الجيش وس��ائ��ر المؤسسات
األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ف��ظ ال��دول��ة
والجمهورية».
ور ّدا ً على س���ؤال عما إذا كان
يؤيد موقف الرئيس سعد الحريري
بعدم السير باالنتخابات النيابية

جعجع يرف�ض تو ّلي
عون الرئا�سة لعامين

ق��ب��ل ال��رئ��اس��ي��ة ،أج���اب جنبالط:
«ال نستطيع القفز ف��ي ال��ف��راغ أو
المجهول واالمتناع عن المشاركة
في االنتخابات ،مع تأكيد ضرورة
إج��راء االنتخابات الرئاسية ،ومن
دون إه��م��ال األض���رار الناتجة من
التمديد لمجلس ال��ن��واب ،في حال
حصوله».
وعن موقف سفراء الدول الكبرى
ال��ذي��ن اع��ت��ب��روا أنّ االن��ت��خ��اب��ات
النيابية غير ممكنة في ظ ّل الوضع
األم��ن��ي ال��راه��ن ،ق��ال جنبالط« :ال
أتكل على س��ف��راء ال���دول الكبرى.
ال��ل��ه ي��س��ع��دن وي��ب��ع��دن» ،م��ؤك��دا ً
سعيه «الى التوافق والتوصل إلى
تسوية» ،ثم استدرك قائالً« :إن شاء
الله يطلع بإيدنا شي».

الجميل

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه ما زال مرشح  14آذار
لرئاسة الجمهورية ،مستدركا ً بالقول« :لكنني في الوقت نفسه ،أعلنت وحركتي
االستعداد للتباحث حول إيجاد مرشح توافقي إذا أراد الفريق اآلخر ذلك ،ولكن
لألسف هذا الفريق يرفض مجرد البحث عن مرشح آخر غير مرشحه» .وشدّد
على «رفضه اقتراح بعض الوسطاء في الدوائر السياسية بتولي عون رئاسة
البالد ،ولو لمدة عامين».
وأعرب جعجع في حديث إلى «وكالة األنباء األلمانية» عن أسفه لـ»عدم
وجود أفق لحل أزمة الرئاسة» ،معتبرا ً أنه «طالما حزب الله وحليفه رئيس تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون على موقفهم من مقاطعة االنتخابات،
فلألسف ال يوجد أفق للحل».
من جهة أخرى ،استبعد جعجع أن «يكون التحالف الدولي الذي تقوده
الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب يهدف إلى إسقاط الرئيس بشار األسد»،
معتبرا ً أنّ «التحالف يستهدف «داع��ش» في األس��اس ،ال إسقاط النظام في
سورية كما يردّد بعضهم ،ولو كان هذا هو الهدف الحقيقي لما استحت أي من
الدول المشاركة في التحالف أن تقول ذلك عالنية ،خصوصا ً أنّ هناك بالفعل
العديد من ال��دول المشاركة في التحالف تعلن منذ زمن أنها تقوم بجهدها
إلسقاط النظام».
على صعيد آخر ،التقى جعجع في معراب وفد لجنة الصداقة اللبنانية -
الفرنسية.

وأك���د ال��ج��م��ي��ل ،م��ن ج��ه��ت��ه ،أنّ
«الجلسة ك��ان��ت مفيدة ،والنائب
جنبالط ونحن على الموجة نفسها،
ونسعى الى إيجاد بعض الحلول
المتواضعة للمشكالت القائمة».
وق���ال« :صحيح أنّ ثمة مشكالت
ك��ب��رى مؤجلة ال��ح�� ّل ،ل��ك��نّ ه��ذا ال
يمنع وضع الحلول للمشكالت التي
تعني المواطن مباشرة وحمايته
من أضرارها نتيجة تفاقمها بسبب
تقاعس السياسيين» .وأض���اف:
«يجب الحفاظ على المؤسسات،
خصوصا ً تلك التي تعاني فراغاً،
وتوافقنا على تحصينها ودعمها،
بدءا ً بالجيش».
واع��ت��ب��ر ال��ج��م��ي��ل أنّ «ح��ص��ول
االنتخابات النيابية قبل الرئاسية
يعني تهميشا ً للمؤسسة األم وتأقلما ً
مع الفراغ الرئاسي ،وهذا أمر خطر».
وأك��د ر ّدا ً على س��ؤال ع��ن تشريع
ال���ض���رورة أن «ال ض����رورة تفوق
انتخاب رئيس للجمهورية».

أعلن «اللقاء الوطني» الجامع
ل��ق��ي��ادات وفاعليات وشخصيات
وقوى وطنية ،وثيقته التأسيسية
ال��س��ي��اس��ي��ة والمتضمنة «رؤي���ة
ب��رن��ام��ج��ي��ة ل��م��واج��ه��ة ت��ح��دي��ات
استثنائية في ظل ظروف عصيبة
ج����داً ،لكنها ليست عصية على
المعالجة بهمة وطنيين صادقين
يلتقون بإخالص على كلمة سواء».
وأكد اللقاء في برنامجه أنه «ال
يسعى إل��ى تكوين كتلة طائفية
أو مذهبية ،أو االدع��اء أن��ه يمثلها
بأكملها ،كما أنه ليس دعوة طائفية
موجهة من طائفة ض ّد طائفة أخرى،
وال دعوة مذهبية موجهة من مذهب
بعينه ض ّد مذهب آخر ،إنما هو لقاء
سياسي دوافعه تمييز نفسه وطنيا ً
عن سواه داخل المذهب الواحد».
وج��اء إع�لان الوثيقة م��ن منزل
رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
ع��ب��د ال��رح��ي��م م����راد ف���ي ح��ض��ور
النواب :الوليد سكرية ،قاسم هاشم
وكامل الرفاعي ،ون��واب سابقين
وش��خ��ص��ي��ات ح��زب��ي��ة وعسكرية
ودينية.
وأشار مراد الذي تال الوثيقة إلى
أنّ اللقاء الوطني «يهدف إلى حشد
القيادات والفعاليات الوطنية من
كافة المناطق اللبنانية ،في إطار
تج ّمع يعمل على تجسيد وتعزيز
الروح القومية العربية في الشارع
اللبناني بمجمله ،مع تأكيد رفض
فكرة اختصار هذا الشارع في أي

مراد متحدثا ً خالل القاء

(أكرم عبد الخالق)

يواجه فيها لبنان ،واألمة العربية
كلها جملة من المخاطر والقضايا
واألزم����ات الداخلية والخارجية
المتشابكة والمترابطة بطريقة
لم يواجهوها من قبل في التاريخ
الحديث .أزمات وتحديات ومخاطر
متشابكة ،ومتشعبة ،ال تواجهها
الدول والحكومات فقط ،وإنما أخذت
تتغلغل داخ��ل النسيج الشعبي،

تر�سيخ الديمقراطية ي�أتي �ضمن
م�شروع تحقيق بناء الدولة و�إعادة
بناء الم�ؤ�س�سات الد�ستورية على
�أ�س�س وطنية �سليمة
شخص أو أية جهة أو فئة من دون
غيرها» ،معلنا ً أنّ «هذا اللقاء مفتوح
أمام كل من يرغب في االنضمام إليه،
على أن يلتزم أهداف اللقاء ،ومبادئه،
ومنطلقاته الوطنية والعربية».
ول��ف��ت إل���ى أنّ «ال��م��ب��ادرة إل��ى
تشكيل اللقاء تأتي في ظل معطيات
استثنائية بكل المعايير ،ألنها
قد تكون من ال��م��رات القالئل التي

فأصبحت تهدّد كيانه بمخاطر الفتنة
والتفتيت واإلره��اب والتكفير التي
تقوم جماعات مسلحة وممولة من
الحلف األميركي الغربي الصهيوني
التركي وأتباعه بتغذيتها ودعمها».
وأكد مراد «أنّ المبادرة تسعى إلى
تأكيد مناعة لبنان ،واستمراريته
وتعزيز ق��درات��ه على الصمود في
وج��ه ال��ح��م�لات ال��ش��رق أوسطية

الزاحفة من عواصم عالمية غربية،
وم��ن مواقع إقليمية تنهش حدود
األمة وكيانها وهويتها» ،موضحا ً
أنها «تسعى إلى تحصين األمة في
وجه زحف شديد التطرف يستتر
باإلسالم ،والدين منه براء ،ويشترك
مع الزحف ال��ق��ادم من الغرب في
العداء للعروبة واإلسالم».
وأكدت الوثيقة التأسيسية للقاء
الوطني على جملة م��ن المبادئ
أب��رزه��ا «ع��روب��ة لبنان ووح��دت��ه
ونظامه الديمقراطي ونبذ الطائفية
والمذهبية والمناطقية» ،كما دعت
يصحح
إلى «نظام انتخابي حديث
ّ
التمثيل الشعبي باعتماد النسبية».
ورأت أنّ «ص���ون السلم األه��ل��ي،
وتعزيز اللحمة الوطنية ،وترسيخ
الديمقراطية يأتي ضمن مشروع
تحقيق بناء ال��دول��ة وإع���ادة بناء
المؤسسات الدستورية على أسس
وطنية سليمة ،ومن خالل إصالحات
جذرية في بنية النظام السياسي
القائم ،باتجاه تجاوز الطائفية،
وصوال ً إلى إلغائها ألنّ أزمة النظام
البنيوية تكمن ف��ي األس���اس في
طبيعة النظام القائم على الطائفية
السياسية».
وأك���دت الوثيقة «ال��ت��زام خيار
المقاومة نهجا ً وأس��ل��وب �ا ً وقيما ً

وأخالقا ً للتحرير والدفاع عن لبنان
وردع االع���ت���داءات الصهيونية،
والتمسك بتطبيق اتفاق الطائف
ل���ج���ه���ة ت��ف��ع��ي��ل ال���م���ؤس���س���ات
الدستورية ،الستكمال تطبيق ما
لم يطبق منه ال سيما :العمل على
تجاوز حالة الطائفية السياسية
وتعزيز كل ما يوطد أركان الوحدة
الوطنية».
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توظيف سياسي» .وأك��دت «رفض
كل أشكال الوصاية الخارجية وكل
آل��ي��ات التدخل األجنبي المباشر
وغير المباشر في الشأن اللبناني
بما يتعارض مع اإلرادة اللبنانية
الجامعة ،والعمل على إسقاط هذا
التدخل وآلياته بالوسائل ،والطرق
ال��م��ش��روع��ة ،والملزمة للشعوب
حيث تتعرض أوطانها للتدخالت،
ول��ل��غ��زو ال���خ���ارج���ي ،وت��ط��ب��ي��ق
األص��ول الدبلوماسية والقوانين
المرعية اإلجراء والتشديد على تلك
التي تمنع السفراء والمبعوثين
والموفدين من التدخل في الشؤون
الداخلية اللبنانية ،وتجريم من
يتعاون أو يسهل ،أو يمهّد الطريق
لتلك التدخالت».
ورأى اللقاء «أنّ تصحيح العالقة
مع سورية ال ب ّد أن يستند إلى قاعدة
الميثاقين :ميثاق  ،1943ال��ذي
يقضي بأال يكون لبنان مقراً ،أو ممرا ً
للتآمر على سورية ،وميثاق الطائف
ينص على قيام
عام  ،1989ال��ذي
ّ
عالقات لبنانية مميزة مع سورية،
فثمة مصلحة مشتركة للبلدين ألن
تكون العالقات بينهما صحيحة،
وممتازة انطالقا ً من طبيعة هذه
العالقات الضاربة جذورها عميقا ً
في الجغرافيا ،والتاريخ المشترك
وصالت القربى ،والتي تجعلها أكثر
من مميزة».
كما أك��دت الوثيقة «دع��م نضال
الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه،

لت�صحيح العالقة مع �سورية ا�ستناداً
�إلى ميثاق  1943الذي يق�ضي ب�أال
يكون لبنان مقراً �أو ممراً للت�آمر عليها
ين�ص على قيام
واتفاق الطائف الذي
ّ
عالقات مميزة
ّ
ودق اللقاء «ناقوس الخطر حيال
م��ا يتعرض ل��ه القضاء اللبناني
م��ن تهميش ،األم���ر ال���ذي يسيء
إل��ى القضاء وإل��ى كفاءته ودوره
وسمعته» ،معتبرة أنّ «األولوية
تكمن في حماية القضاء اللبناني من
المداخالت ،والتدخالت التي تح ّد
من دوره ومن استقالليته» ،وشدّدت
ع��ل��ى «ض�����رروة إب���ع���اده ع��ن أي

واس��ت��ع��ادة ح��ق��وق��ه ال��م��ش��روع��ة،
ورف����ض ك��ل م��ش��اري��ع التوطين
والتهجير وم��م��ارس��ة ك��ل أشكال
الضغط من أجل تنفيذ القرار 194
الذي يضمن ّ
حق عودة الفلسطينيين
إلى فلسطين ،وذلك بموازاة العمل
على معالجة أوضاع الفلسطينيين
في مخيمات لبنان ،وتأمين حقوقهم
المدنية والسياسية ،واالجتماعية».

دريان وا�صل ا�ستقبال المهنئين

وقع كتابه الجديد «الولي المجدد»

الم�شنوق :نرف�ض المقاي�ضة
واالبتزاز في ملف الع�سكريين

قا�سم :واجهنا الإرهاب من �سورية
لحماية ظهر لبنان ومقاومته

لقاء الأحزاب يدعو الحكومة
�إلى عدم التراخي في مواجهة الإرهابيين
ج�دّد «لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية» رفضه «التمديد للمجلس النيابي الممدّد له
أصالً» ،مطالبا ً «الحكومة بعدم االستمرار في التراخي في
مواجهة اإلرهابيين».
وعبر اللقاء في بيان بعد اجتماعه ال��دوري في مقر
جبهة العمل اإلسالمي أمس ،عن رفضه «التمديد للمجلس
النيابي الممدّد له أصالً» ،معتبرا ً «أنّ إجراء االنتخابات في
موعدها أمر ضروري وأساسي لتجديد الحياة البرلمانية
والتداول السلمي للسلطة ،وأي إع��ادة لهذا االستحقاق
بذريعة عدم انتخاب رئيس للجمهورية أو أي ذريعة
أخرى ،هي إمعان في تفاقم األزمة السياسية ومحاولة
مكشوفة البتزاز اللبنانيين للمجيء برئيس ينفذ األجندات
الخارجية» .ورأى «أنّ فريق  14آذار يصر على مواصلة
السياسة االبتزازية التي كشف عنها باألمس الرئيس سعد
الحريري الذي أكد أن ال انتخابات نيابية حتى ولو أدى
ذلك إلى الفراغ».

وأشار اللقاء إلى «أنّ إقدام الجماعات اإلرهابية المسلحة
في منطقة عرسال على خطف جندي لبناني جديد والتهديد
بذبح عسكري ثالث يؤكد استمرار خطورة هذه الجماعات،
وفي الوقت نفسه يكشف حالة الميوعة غير المب ّررة في
الموقف الحكومي الذي يستمر في المراهنة على التفاوض
عبر قطر إلط�لاق العسكريين المخطوفين ،ويمتنع عن
استخدام أوراق القوة الموجودة لدى لبنان في مواجهة
اإلرهاب التكفيري».
وطالب الحكومة «باإلقالع عن هذه السياسة وحزم
أمرها وعدم االستمرار في التراخي في مواجهة اإلرهابيين،
وصون هيبة الجيش اللبناني ،وعدم تعريضه لمزيد من
الضرر بدوره» .واستنكر «استمرار إهمال الحكومة لحالة
التدهور الخطير في الخدمات ،وال سيما الكهرباء والمياه
وعدم تحركها سريعا ً وعدم تشكيل هيئة طوارئ لمعالجة
ه��ذه األزم��ة التي تضغط بقوة على اللبنانيين وتزيد
معاناتهم وأزماتهم االقتصادية واالجتماعية».

�أحمد كرامي :تحركات م�شبوهة
في طرابل�س والو�ضع غير مريح
أكد عضو «كتلة التضامن» النائب
أحمد كرامي «أنّ الوضع مقلق في
لبنان ككل وطرابلس ج��زء من هذا
البلد ،وم��ع احترامنا لإلعالم لكنه
ّ
يضخم بعض ال��وق��ائ��ع أح��ي��ان�اً»،
مشيرا ً إلى «أنّ الوضع غير مريح في
لبنان عموما ً وفي عاصمة الشمال
خصوصاً ،واألجهزة األمنية تعمل في
شكل ممتاز لمعالجة هذا الموضوع
وحماية المدينة».
ول����ف����ت ك����رام����ي ف����ي ح��دي��ث
ل��ـ»ال��م��رك��زي��ة» إل��ى «ب��ع��ض األم��ور
التي تقلق المواطن» ،وق��ال« :نحن
ع��ل��ى ات��ص��ال م��ع ال��ق��وى األم��ن��ي��ة
واستخبارات الجيش لمتابعة هذه
المسائل ومعالجتها ،ون��أم��ل بأال
يحدث أي ط���ارئ» ،مستبعدا ً «أن
يعود الوضع األمني في طرابلس إلى
ما كان عليه قبل الخطة األمنية».

وع���ن ال��ح��دي��ث ع��ن ض� ّ
��خ أم���وال
طائلة في المدينة الستقطاب الشباب
وشراء السالح ،قال كرامي« :ال أملك
جوابا ً عن ه��ذه المسألة ،وتحديدا ً
ل��ج��ه��ة م���ن ي��دف��ع وم���ن ي��ق��ب��ض»،
موضحا ً «أنّ التحركات المشبوهة
داخ���ل المدينة واض��ح��ة لألجهزة
األمنية التي تراقبها بدقة ،إضافة إلى
مالحظة بعض المظاهر المسلّحة في
بعض األماكن».
وع��ن تعزيز اإلج����راءات األمنية
في طرابلس ،شدّد على «أنّ الجيش
اللبناني وال��ق��وى األمنية يملكان
الصالحيات ك��اف��ة ،وخ�لال اتصال
هاتفي م��ع رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم ،أكد الصالحية المطلقة لهذه
األجهزة األمنية بأن تتصرف من أجل
حفظ أمن المدينة» ،مضيفاً« :إن شاء
الله «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة

االسالمية» لن يقتحما طرابلس».

آل ميقاتي يتب ّرأون
من أبي هريرة

من جهة أخ��رى ،أك��دت رابطة آل
ميقاتي في بيان ،أنّ المدعو بالل
عمر ميقاتي (الملقب بأبي هريرة)،
ال يمتّ إليها بأي صلة قرابة أو عالقة
عائلية.
كما أك��دت الرابطة «أنّ مواقفه
وارتباطاته ال عالقة لها بالعائلة،
الملتزمة دوما ً باعتدالها ووسطيتها،
كما بالتزامها الشرعي ،وانتمائها
اللبناني والعربي ،ودعم المؤسسات
الدستورية والرسمية ،والجيش
اللبناني وسائر القوى األمنية».
يشار إلى أنّ أبو هريرة متهم بذبح
الجندي اللبناني الشهيد علي السيد.

دريان والمشنوق

(داالتي ونهرا)

واص��ل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دري��ان استقبال
المهنئين في دار الفتوى ،فالتقى وزير البيئة محمد المشنوق الذي أشار بعد
اللقاء إلى أنّ «انتخاب المفتي دريان بهذه األكثرية المطلقة بما يُشبه اإلجماع
يعني كثيرا ً بالنسبة إلينا في لبنان ،يعني الثقة التي محضه إياها المسلمون،
ليس فقط كهيئة ناخبة ولكن كمجتمع مدني يريد أن تنتقل هذه المؤسسة إلى
مزيد من التعاون الداخلي واللحمة اإلسالمية والوطنية ،وحتماً ،مزيدا ً من
االلتزام بالتكافل والتضامن في المجتمع وبين جميع مكوناته».
وردا ً على سؤال حول ّ
ملف العسكريين المخطوفين ،رأى المشنوق أنه «ال
ب ّد من إطالق هؤالء األسرى من جنودنا البواسل» .وقال« :أما الرؤية للمستقبل
والتهديد الدائم بوجود أطراف ستسعى إلى االنتقام من هؤالء األسرى فقط
لعملية ابتزاز ،فهذا موضوع يهولون فيه علينا كل يوم ،ولكننا لن نخضع لمثل
هذا التهويل ،والحكومة في هذا الموضوع واحدة وجادّة في ما قامت به ،أما
المقايضة على رؤوس هؤالء األشخاص فمرفوضة بالمطلق».
كما استقبل المفتي دريان األمين العام للجماعة اإلسالمية إبراهيم المصري
يرافقه رئيس المكتب اإلعالمي وائل نجم.

الخازن� :إن كانت هناك �صفقة
فرئا�سة الجمهورية � ْأو َلى
استغرب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن
الحديث عن التمديد للمجلس النيابي ،معتبرا ً أن في حال كانت هناك صفقة
تعقد ،فاألولى انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال في بيان أمس« :عندما يتساءل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن
ّ
يحق
غرابة الحديث عن التمديد لمجلس ال يعمل نوابه ويتقاضون أجورهم،
لنا أن نستغرب الحديث عن صفقات لتهريب هذا التمديد الذي أعلن الرئيس
بري جهارا ً أنه سيصوت ضدّه» .وأضاف« :في اليونان ،الذي كان يعمل نواب
تحسسا ً
أمته ،وفي ظ ّل أزمة مالية عاتية ،تم ّنع النواب عن تقاضي أجورهم
ّ
وتعاطفا ً مع مواطنيهم .وفي أوكرانيا ،التي حمل المتظاهرون الوزير المعترض
على احتجاجاتهم ،ورموه في مكب القمامة ،أظهروا امتعاضهم بأقصى درجات
التعبير .أما في لبنان ،حيث تنقطع الكهرباء تحت وط��أة أزم��ة المياومين
وإدارتهم ،فإننا على موعد مع العتمة الشاملة نهاية هذا الشهر بعدما هدرنا على
هذه المؤسسة أكثر من عشرين مليار دوالر لتحسين خدماتها منذ عقدين».
وتابع الخازن« :وسط هذه األزمات ،كيف يجرأون الحديث عن صفقات لتمديد
الشواذ القائم في البالد .وإذا ما كان هناك من صفقة تعقد ،فاألولى أن تكون
انتخاب رئيس للجمهورية لئال نظل دولة بال رأس ونفقد ما تبقى من عقولنا».

قاسم خالل حفل التوقيع
لفت نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى
أنّ الحزب واجه اإلرهاب من البوابة السورية لحماية ظهر
لبنان ومقاومته ،مشيرا ً إلى أنّ الذين رعوا الوحش الداعشي
هم الذين يعلنون الحرب عليه بعد أن أفلت من عقالهم.
ك�لام قاسم ج��اء خ�لال توقيعه كتابه الجديد «الولي
المجدّد» في حفل أقيم في قاعة الجنان طريق المطار،
في حضور السفير اإليراني محمد فتحعلي ،وحشد من
الشخصيات السياسية والنيابية والثقافية.
وق��ال ق��اس��م« :أدرك ح��زب الله قبل الكثيرين خطر
التكفيريين ومشروعهم اإللغائي لك ّل مخالف لهم ،وواجههم
من البوابة السورية لحماية ظهر لبنان ومقاومته ،فحقق
إنجازات كبيرة قللت من مخاطرهم على لبنان ،ولوال أداء
حزب الله في جهاده المقدس في سورية لرأينا التكفيريين
كـ»داعش» والنصرة وغيرهما يقيمون الحواجز في بيروت
ويعلنون حيث يصل إجرامهم وقتلهم لكل كائن حي إمارتهم
اإللغائية لكل من عداهم».
وأض���اف« :ال��ذي��ن رع��وا الوحش الداعشي هم الذين
يعلنون الحرب عليه بعد أن أفلت من عقالهم ،وقد دفعت
سورية وحدها أكثر من  170ألف ضحية وشهيد فضالً عن
التدمير فيها من أولئك الذين يدعون اليوم محاربتها ،لقد
سبقهم حزب الله في مواجهة الخطر التكفيري».
وأكد قاسم أنّ حزب الله «قدم تجربة مشرقة في الفكر
والسياسة والجهاد واألخ�لاق ،ونجح في محطات خطرة
صحة مواقفه وخياراته ،وما زال يدعو
ومعقدة ،وأثبت
ّ
شركاءه في الوطن إلى االعتبار من األحداث والعودة إلى
حوار الحلول والشراكة لبناء البلد».

وفد حزب الله عند شاتيال

تابع وف��د ح��زب الله برئاسة نائب رئيس المجلس
السياسي محمود قماطي جولته على الفعاليات الحزبية،
فزار أمس رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيال
وجرى عرض للتطورات في لبنان والمنطقة.
ولفت شاتيال بعد اللقاء إلى غموض أه��داف التحالف
ال��دول��ي لمحاربة اإلره���اب «بخاصة أنّ حلف األطلسي
هو من يقوده» ،معتبرا ً أنّ «المنطقة تحتاج إلى تفاهم
وتعاون لمواجهة اإلرهاب وأسبابه ونتائجه ،ال إلى حلف
غربي يملي على المنطقة سياسته العدوانية» .وق��ال:

«يوجه حزب الله والمؤتمر الشعبي اللبناني نداءهم إلى
كل اللبنانيين لالتحاد حول الثوابت الوطنية وتحصين
المجتمعات من العصبيات العدوانية واالبتعاد عن كل ما
يسيء إلى وحدة المسلمين والوحدة الوطنية ،ويدعوان
إلى تنشيط دور المجلس النيابي لمعالجة مشاكل الناس
واإلس��راع في انتخاب رئيس جمهورية الذي يشكل رمزا ً
لوحدة لبنان ،مؤكدين التضامن الكامل مع العسكريين
المخطوفين وأهاليهم بما يحافظ على أرواحهم وعلى كرامة
الجيش والدولة».
وأكد شاتيال «التزام الطرفين وسائر األطراف الوطنية
باستعادة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والتمسك بالمقومات
الدفاعية للبنان التي أثبتت جدواها وانتصارها بتعاون
الجيش والمقاومة وبقوة الوحدة الوطنية».

حب الله وفتح

وفي سياق آخر ،التقى المسؤول عن الملف الفلسطيني
في حزب الله حسن حب الله أمين سر حركة فتح في لبنان
حسن زيدان «أبو إيهاب» وتناول البحث «آخر التطورات
على الصعيد الفلسطيني وال سيما العدوان األخير على غزة
وانتصار المقاومة».
وأكد الطرفان ،بحسب بيان للعالقات اإلعالمية في حزب
الله ،أنّ «انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة على العدوان
الهمجي هو انتصار لمشروع ثقافة محور المقاومة ونهجها
في المنطقة مدعومة من سورية وحزب الله وإيران».
كما اعتبرا «أنّ المشروع األميركي الذي عمل على زرع
الكيان الصهيوني في قلب عالمنا العربي واإلسالمي قد
فشل في تحقيق أهدافه التوسعية فعمد إلى زرع الحالة
التكفيرية في قلب عالمنا العربي واإلسالمي».
ورأى حب الله «أنّ انتصار المقاومة في غزة أ ّرخ لعصر
جديد بحيث لم يعد في إمكان العدو اإلسرائيلي أن يحتل
أرض�ا ً وشعبا ً وإنّ مآله إلى ال��زوال واالنهيار» .وأضاف:
«علينا تجاوز هذه الفتنة لترتقي المقاومة إلى مصاف
النصر الكبير» ،مؤكدا ً أنّ «حماية النصر في غزة لن تكون
موحد بعيدا ً من حسابات التجيير
إال بموقف فلسطيني
ّ
واالستثمار لهذا النصر ألنّ للمقاومة دورا ً كبيرا ً في وأد
الفتنة».

