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الراعي ه ّنا دريان:
لإجراء م�صالحة وطنية وانتخاب رئي�س

لإبعاد ّ
ملف الع�سكريين المخطوفين عن ال�سجال وت�صفية الح�سابات ال�سيا�سية

التو�سل
ن�صراهلل :مع التفاو�ض من موقع القوة ال
ّ
وال ّ
تهددونا بدخول بيروت فما زلنا على قيد الحياة
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله على ّ
حق الحكومة في التفاوض من أجل
تحرير العسكريين المخطوفين ،الذين اعتبر أنّ
قضيتهم إنسانية وطنية بامتياز ،مطالبا ً بأن
يكون التفاوض من موقع قوة وليس من موقع
االستجداء.
وش��دّد السيد نصرالله على أن��ه «ال يجوز
المس بأي ب��ريء من النازحين أو غيرهم وال
ّ
يجوز أن يحمل أح��د مسؤولية جرائم هؤالء
اإلرهابيين» .ورفض «أن يكون لبنان جزءا ً من
التحالف الدولي» ،مؤكدا ً «أنّ حزب الله ض ّد
داع��ش وكل االتجاهات التكفيرية التضليلية
وهو يقاتلها ويقدم التضحيات في سبيل ذلك».
وفي كلمة متلفزة عبر قناة «المنار» ،اعتبر
ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه «أنّ قضية العسكريين
المختطفين ف���ي ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��دى
المجموعات اإلره��اب��ي��ة ه��ي قضية إنسانية
وطنية بامتياز ال تتعلق بجهة أو منطقة أو
طائفة لبنانية محدّدة ،وإنما هي تتعلق بكل
الوطن وكل اللبنانيين».
ولفت السيد نصر الله إلى أنه «ك��ان يجب
وما زال أن يكون هدف الجميع هو استعادة
العسكريين المختطفين من األسر والعمل بكل
الوسائل وتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق
هذا الهدف» .وأضاف« :كان يجب منذ اللحظة
األولى التعاطي من قبل الجميع من سياسيين
ورجال دين ووسائل إعالم بمسؤولية عالية مع
هذه القضية» .وأسف ألنّ «البعض في لبنان
ح ّول قضية العسكريين المختطفين لتحقيق
مكاسب سياسية وتصفية حسابات وإث��ارة

رغم االنق�سام
ال�سيا�سي والتجاذبات
ي�ستطيع اللبنانيون
مواجهة � ّأي خطر
�إرهابي من خالل
جي�شنا و�شعبنا
و�صمودنا
نعرات طائفية ومذهبية» ،الفتا ً إلى أنّ «البعض
استخدم ال��ك��ذب لتشويه القضية حتى أنّ
البعض رفع سقف المطالب أكثر مما هي مطالب
الجهات الخاطفة نفسها حتى وضع البعض
المسؤولية على غير الجهات الخاطفة وحاول
تبرير ما حصل من قبل اإلرهابيين».
وق��ال السيد نصر الله« :ع��ادة في قضايا
مشابهة لقضية اختطاف العسكريين نحن في
حزب الله نتج ّنب اتخاذ المواقف العلنية ألنّ
الطرف الذي يحتجز هؤالء اإلخ��وة له عقليته
وطريقته وأفكاره ونحن نتعاطى بجدية وحذر
في مثل هذه الملفات» ،مضيفاً« :هذا ما حصل
في قضية مختطفي أعزاز على رغم أنّ حزب الله
طي الكتمان».
قام بأمور مهمة كثيرة بقيت ّ
وتابع السيد نصر الله« :نحن كنا نفضل أن
نناقش ملف العسكريين المخطفين في األماكن
المغلقة وليس في وسائل اإلعالم ،كنا نفضل أن
نناقشها في مجلس الوزراء ولكن نتيجة كل ما
جرى أنا مضطر أن اتكلم في اإلعالم».
وفيما أشار إلى أنّ «من األسباب التي دفعته
للتحدث عن قضية العسكريين المختطفين هو
كرامة المؤسسة العسكرية باعتبار أنّ هؤالء
العسكريين ينتمون إل��ى الجيش اللبناني،
إضافة إل��ى اعتبار ومشاعر وم��واق��ف أهالي
العسكريين وبسبب التشويه الذي يرافق هذه
القضية» ،لفت السيد نصر الله إل��ى أنّ «ما
جرى منذ ما يقارب الشهرين في منطقة عرسال
نتيجة توقيف الجيش ألحد العناصر اإلرهابية
وما تبع ذلك من أحداث لم يكن وليد لحظته أو
ساعته وبالتأكيد هو نتيجة تحضير كبير».
وتوجه السيد نصر الله «بالعزاء إلى أهالي

التحالف الدولي هو فرصة أو ذريعة لتعيد
أميركا احتالل المنطقة من جديد».
وأكد السيد نصرالله أن «ال مصلحة للبنان أن
يكون من ضمن التحالف الدولي وثمة مخاطر
عليه إذا ما انضوى فيه» ،مضيفاً« :نحن ال
نؤيد ونرفض أن يكون لبنان جزءا ً من التحالف
الدولي وليس من مصلحته أن يكون جزءا ً منه».
وتابع« :في بدايات حرب تموز عرض علينا
تسليم سالح المقاومة وقبول وجود أو مجيء
ق��وات متعددة الجنسية تتواجد في الجنوب
على ال��ح��دود وف��ي ال��م��ط��ار وع��ل��ى األراض���ي
اللبنانية وهذا ما رفضناه وأسقطناه بالدماء
والشهداء».

تهديدات الجماعات اإلرهابية

لن تتحقق أهداف اإلرهابيين في إثارة الفتنة
الشهداء الذين قتلتهم الجماعات اإلرهابية»،
مشيدا ً «بمواقف عوائل هؤالء الشهداء» .ودعا
«كل المسؤولين إلى التمثل بهذه المواقف»،
وتوجه أيضا ً «بالتحية وال��ع��زاء لكل عوائل
شهداء الجيش اللبناني».
وحيا السيد نصر الله عوائل العسكريين
األس��رى ل��دى المجموعات اإلره��اب��ي��ة ،وق��ال:
«نحن نعرف الصعوبات التي تعيشها عوائل
األسرى فنحن لدينا تجربة مع األسر من خالل
أسرانا مع العدو الصهيوني».
وأك��د السيد نصر الله أنّ «قضية عرسال
هي مسؤولية الحكومة اللبنانية بالدرجة
األولى وعلى الجميع مساندتها» ،ورأى أنّ «ما
حصل خالل األسابيع الماضية مؤلم ومحزن
ج��دا ً وي��دل على مستوى التعاطي مع قضية
من هذا النوع» .واعتبر السيد نصر الله أنه
«من الطبيعي في قضية من هذا النوع أنّ تقوم
الجهة المعنية بالتفاوض ونحن فاوضنا في
مناسبات عدة الستعادة أسرانا ،لذلك نحن لم
نرفض على اإلط�لاق مبدأ التفاوض» ،وأسف
ألنّ «البعض ح ّول القضية إلى مادة للسجال
وتصفية الحسابات السياسية» ،مشدّدا ً على
أنّ «كل من نقل عن حزب الله رفضه التفاوض
أو غير ذلك منافق وك��ذاب» .وأكد أنّ «من حق
السلطة السياسية أن تفاوض ونحن طالبنا
منذ البداية أن يكون التفاوض من موقع قوة من
أجل تحرير المخطوفين وليس االستجداء ألن ال
أحد في العالم يتوسل ويقدم نفسه للخاطفين
أن ال حول له وال قوة لديه ،فمن يريد أن يفاوض
يفتش عن نقاط القوة ويضعها على الطاولة».
ولفت السيد نصر الله إل��ى أنّ «الحكومة
اللبنانية تعرف ما هي نقاط القوة الموجودة
لديها وتجب عليها المفاوضة من موقع القوة
التوسل» .وق��ال« :إذا أردن��ا
وليس من موقع
ّ
أن يعود العسكريون يجب أن نفاوض بقوة
وال��ت��ف��اوض م��ن موقع ضعيف س��ي��ؤدي إلى
كارثة» .ورأى أنّ «استمرار المزايدات لن يؤدي
إلى ح ّل قضية العسكريين المختطفين» ،معتبرا ً
أنّ «لبنان يعيش إذالال ً حقيقيا ً منذ أسابيع
بسبب األداء السياسي للعديد م��ن القوى
السياسية» .وأض��اف« :إنّ الجهة المفاوضة
هي التي تبلّغ الرسائل وه��ي التي تتص ّرف
وتفاوض» ،داعيا ً إلى «وضع مطالب الخاطفين
ودراستها عبر قنوات التفاوض والنقاش وصوال ً
ألخذ القرار في شأنها».
وت��اب��ع السيد نصر ال��ل��ه« :إنّ الحكومة
اللبنانية تريد أن تضمن توقف القتل ومن ح ّقها
أن تقول إنها ال تفاوض تحت القتل والذبح».
وإذ تمنى «إبقاء قضية العسكريين األسرى
خارج المزايدات وتصفية الحسابات من أجل
الجيش والبلد والشعب» ،أكد السيد نصرالله
أنّ «التزوير أو الدجل ال��ذي مارسه البعض
ض ّد حزب الله في قضية المخطوفين لم ولن
يحقق شيئاً» ،مضيفاً« :إذا عادت الحكومة إلى
التفاوض وهذا من الطبيعي أن يحصل ،يجب
االستماع إل��ى المطالب والتفاوض» ،رافضا ً

«الخضوع للتهديد ألنه ال يمكن لدولة أو حكومة
أو جيش أو شعب أن يقبل به في كل العالم»،
وقال« :ال أحد يتعاطى مع قضية من هذا النوع
بخيار واحد».
ولفت السيد نصر الله إلى أنّ «من أهداف ذبح
الجنود التحريض على ردود فعل ض ّد النازحين
السوريين إلثارة الفتنة والجماعات المسلحة
ال��ت��ي تعتمد ال��خ��ط��اب المذهبي التكفيري
والتحريضي وتريد خلق الفتنة في لبنان ونقل
المس
اإلرهاب إليه» ،مشدّدا ً على أنه «ال يجوز
ّ
بأي بريء من النازحين أو غيرهم وال يجوز أن
يحمل أحد مسؤولية جرائم هؤالء اإلرهابيين».
وق���ال« :الخطف المضاد ال يجوز وال يحقق
شيئا ً ال بل يحقق أهداف الجماعات المسلحة
التكفيرية اإلرهابية ،وبعد أحداث الذبح التي
حصلت بذلنا جهودا ً لحماية النازحين وإبعاد
الخطر عنهم» .وذ ّك��ر أنه «بعد حادثة تفجير
الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت التي
أدت ال��ى سقوط عشرات الشهداء والجرحى
ُمس أي نازح
خاطبنا كل اللبنانيين أن ال ي ّ
سوري وأن ال يح ّملهم أحد جرائم اإلرهابيين
والتكفيريين وقلنا هذا الكالم مراراً».
وأكد السيد نصر الله أنّ «لبنان أمام تح ّد
حقيقي والمطلوب ضبط المشاعر والعواطف
المس باألبرياء والحفاظ على النسيج
وعدم
ّ
الوطني واالج��ت��م��اع��ي» .وق���ال« :منذ دخ��ول
حزب الله إلى القصير دعونا إلى تجنيب لبنان
الفتنة ودعونا إلى إبقاء المعركة على األراضي
السورية في حين أنّ الجماعات اإلرهابية أرادت
نقل الفتنة إلى األراضي اللبنانية».

لبنان والتحالف الدولي

وحول ما يُسمى «التحالف الدولي لمحاربة
داع��ش» ،قال السيد نصرالله« :لدينا موقف
مبدئي ال يتغيّر من ساحة إلى أخرى وال نوافق
على أن يكون لبنان جزءا ً من التحالف الدولي»،
مؤكدا ً أنّ «حزب الله ض ّد داعش وك ّل االتجاهات
التكفيرية التضليلية وه��و يقاتلها ويقدم
التضحيات في سبيل ذل��ك» .وأض��اف« :نحن
ض ّد التدخل العسكري األميركي وض ّد التحالف
الدولي سواء المستهدف داعش أو غيره» ،الفتا ً
إلى أنّ «أميركا صنعت أو شاركت في صنع
الجماعات اإلرهابية وه��ي ليست في موقع
أخالقي يؤهّ لها قيادة تحالف على اإلرهاب».
وشدّد السيد نصرالله على أنّ «أميركا هي
أ ّم اإلرهاب وأصل اإلرهاب في هذا العالم وهي
الداعم المطلق لدولة اإلره��اب الصهيونية»،
الفتا ً إل��ى أنّ «اإلدارة االميركية غير مؤهلة
أخالقيا ً لكي تقدم نفسها على أنها قائد لتحالف
دول��ي ض ّد اإلره��اب ،فالتحالف الدولي صنع
للدفاع عن المصالح األميركية وبالتالي ال شأن
لنا به» .واعتبر أنّ «من حق كل شعوب المنطقة
أن يشككوا في نوايا أميركا من هذا التحالف»،
مذكرا ً بأنّ «أغلب المصالح األميركية هي على
حساب مصالح المنطقة ونحن غير معنيين
أن نقاتل في تحالف دولي من هذا النوع ،فهذا

حزب اهلل يزور �سعد و«الديمقراطية»
في إطار جولته على الفاعليات السياسية والوطنية،
زار وفد المجلس السياسي في حزب الله برئاسة نائب
رئيس المجلس محمود قماطي ،يرافقه المسؤول عن
الحزب في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر األمين العام
للتنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد في
مكتبه في صيدا في حضور أعضاء قيادة التنظيم :خليل
الخليل ،وبالل نعمة ،ومصطفى حسن.
وعقد اجتماع جرى خالله ،حسب مكتب سعد ،عرض
«التحديات والتهديدات التي يتعرض لها لبنان ،ومن
بينها خطر اإلرهاب وما يمثله من تهديد لالستقرار والدولة
والمجتمع والكيان».
وت ّم «تأكيد أهمية مواجهة هذا الخطر مواجهة شاملة
تشمل الجوانب األمنية والعسكرية ،والسياسية والثقافية
وسواها» .كما شدّد الجانبان «على أهمية جبه اإلرهاب
تحت الراية الوطنية اللبنانية الجامعة ،وعلى التضامن
الكامل مع الجيش في المعركة التي يخوضها دفاعا ً عن
لبنان والشعب اللبناني».
وت ّم التطرق إلى «الحلف الذي أنشأته الواليات المتحدة
بزعم محاربة اإلرهاب ،بحيث ت ّم التأكيد على أنّ داعمي
اإلره��اب ومموليه ال يمكنهم أن يخوضوا صراعا ً فعليا ً

وجديا ً ضده ،وأنّ الواليات المتحدة إنما أنشأت هذا الحلف
لخدمة مصالحها السياسية واالقتصادية االستراتيجية
في البالد العربية».
وش���دّد المجتمعون على «رف��ض التدخل األميركي
واألجنبي في المنطقة» ،ودع��وا «الشعوب العربية إلى
رف��ض ه��ذا التدخل ال��ذي ال يستهدف إال تكريس مسار
التفتيت والتدمير والتقاتل في البلدان العربية خدمة
للمشروع األميركي  -الصهيوني».
وف��ي سياق آخ��ر ،زار وف��د من ح��زب الله ض � ّم عضو
المجلس السياسي في الحزب ورئيس الملف الفلسطيني
حسن حب الله والقيادي عطا الله حمود ،قيادة الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ،في مق ّرها المركزي
في مخيم مار الياس.
وأشار حب الله إلى أنّ اللقاء «هو لتأكيد العالقة بكل
أشكالها مع المقاومة الفلسطينية من الفصائل كافة ،وتأكيد
أهمية الوحدة الوطنية الداخلية» .وأضاف« :نريد أن نرى
فلسطين موحدة بكل أطيافها لنواجه العدوان والمؤامرة
التي تستهدف ليس فقط فلسطين إنما كل المنطقة ،كما
نريد أن نرى حكومات القوى العربية السياسية والشعبية
موحدة على أنّ بوصلة الجهاد هي فلسطين».

«الم�ستقبل» :دعم الحكومة في ملف الع�سكريين
ج��دّدت كتلة المستقبل النيابية
موقفها «م��ن أولوية انتخاب رئيس
للجمهورية على أي استحقاق آخر»،
مؤكدة «أنّ ه��ذا االنتخاب هو الذي
سيفعل االستحقاقات الدستورية ،وفي
طليعتها إج��راء االنتخابات النيابية
بعد إنجاز االستحقاق الرئاسي».
واع��ت��ب��رت الكتلة ف��ي ب��ي��ان تاله
النائب خضر حبيب بعد اجتماعها
الدوري برئاسة النائب سمير الجسر،
«أنّ المبادرة اإلنقاذية التي أطلقتها
قوى الرابع عشر من آذار تشكل طرحا ً
إيجابيا ً وموضوعيا ً باتجاه إنجاز

هذا االستحقاق ،خصوصا ً أنّ جوهر
المبادرة يقوم على فتح باب الحوار
بين كل األفرقاء اللبنانيين وصوال ً إلى
إنجاز تسوية وطنية».
وجدّدت الكتلة أيضاً« ،دعمها دون
قيد أو شرط رئيس الحكومة والحكومة
ف���ي م��ع��ال��ج��ة م��ل��ف ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين» ،معبرة «ع��ن تفهمها
الكامل ألهالي المخطوفين في مطالبهم
العادلة،وتعاطفهامعتحركهم،وصوال ً
إلى استعادة جميع هؤالء المخطوفين
آمنين سالمين إلى كل اللبنانيين».
وطالبت الجميع بـ«االبتعاد عن لغة

التخوين والتحريض ،والعمل على كل
ما من شأنه منع الفتنة بكل الوسائل
المتاحة».
وتابعت الكتلة ،حسب البيان،
«الخطوات المتعلقة بملف سلسلة
ال��رت��ب وال���روات���ب ،وال��ت��ق��دم ال��ذي
ت � ّم إح���رازه ف��ي ات��ج��اه التوصل إلى
نتيجة تحقق أف��ض��ل م��ا يمكن ،من
تلبية للمطالب ضمن قواعد التوازن
المالي ال��رص��ي��ن ،ف��ي ج��و بعيد من
الضغوط والمهاترات والمزايدات»،
آملة «التوصل إلى خاتمة إيجابية في
المستقبل القريب».

وبالنسبة إلى تهديد الجماعات اإلرهابية
للبنان ،قال السيد نصر الله« :مخطئ من يظن
أنّ بإمكانه ال��وص��ول إل��ى بيروت أو إل��ى أي
مكان ،وال أحد يمكنه أن يفرض على اللبنانيين
تهديدا ً كهذا ألننا ما زلنا على قيد الحياة ال يمكن
ألحد أن يفرض علينا تهويالً من هذا النوع».
وأض��اف« :اللبنانيون ق��ادرون على مواجهة
أي خطر إرهابي يواجههم فنحن ق��ادرون رغم
االنقسام السياسي والتجاذبات أن نواجه
اإلرهاب من خالل جيشنا وشعبنا وصمودنا»،
معتبرا ً أنّ «مسؤولية اللبنانيين أن يكونوا يدا ً
واحدة لمنع تمدد أي خطر إرهابي ض ّد البلد».
ولفت إلى أنّ «حماية لبنان من اإلره��اب تبدأ
باإلسراع في دعم الجيش والقوى األمنية وحل
مشكلة النازحين» ،داعيا ً إلى «االنتباه واليقظة

�أميركا هي � ّأم الإرهاب
و�أ�صله في العالم وهي
الداعم المطلق لدولة
الإرهاب ال�صهيونية
ونحن ّ
�ضد التحالف
ّ
و�ضد التدخل
الدولي
الع�سكري الأميركي
ومتابعة األح���داث فاالستنفار مطلوب من
الجميع ألنه غير معروف إلى أين يمكن أن تصل
بنا التطورات واألحداث».

فلسطين واليمن والبحرين

وح��ول االنتصار الفلسطيني على العدو
الصهيوني في غ��زة ،ب��ارك السيد نصر الله
«للشعب الفلسطيني باالنتصار الكبير الذي
تحقق» ،وأكد أنه «انتصار سياسي كبير ألنه
عطل ك��ل أه���داف «اس��رائ��ي��ل» المعلنة وغير
المعلنة».
وفي الشأن اليمني ،بارك السيد نصر الله
«المصالحة التي حصلت والتي تشكل فرصة
تاريخية إلخراج اليمن من مشاكله المعقدة».
وأض��اف« :نحن نسعد عندما يصل أي شعب
إلى حل سياسي».
وفي الموضوع البحريني ،قال السيد نصر
الله« :يجب أن نذكر بالخير الشعب البحريني
الذي يواصل حراكه السلمي على أمل أن يصل
إل��ى تحقيق أه��داف��ه وأن تساعده التطورات
اإلقليمية على تحقيق هذه األهداف» .وأضاف:
«نحن كجزء من ه��ذه األم��ة نتطلع أن تتمكن
شعوبنا من تخطي مآسيها وآالمها وأن تحول
التهديدات إلى فرص» ،مشيرا ً إلى أنّ «المنطقة
أمام تهديد كبير يمكن تحويله إلى فرصة».

ش�دّد البطريرك الماروني بشارة
الراعي على ضرورة «العمل من أجل
التفاهم بين الفريقين المتنازعين 8
و 14آذار وانتخاب رئيس للجمهورية
وإجراء المصالحة الوطنية» ،معتبرا ً
أن��ه «ال ي��ح� ّ
�ق ألي فئة أو م��ك��ون أو
تحالف سياسي أو مذهبي أن يهيمن
على البالد وينحرف بالديمقراطية
التوافقية عن غايتها».
وأع���رب ال��راع��ي بعد لقائه مفتي
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،مهنئا ً على رأس وفد،
عن تأييده «الكامل لكل ما ج��اء في
خطبة التنصيب التي فتحت آفاقا ً
جديدة على صعيد الوطن والمسلمين
والعيش المشترك» .وقال« :من واجبنا
ك��رؤس��اء روح��ي��ي��ن مؤتمنين على
القيم الروحية واألخالقية ،وبالتالي
على المبادئ الدستورية والثوابت
الوطنية ،ال سيما على الميثاق الوطني
والصيغة الميثاقية ،اللذين تنعشهما
روح الثقة المتبادلة على أساس من
الحقيقة والمحبة ،أن ننادي بها كلها،
ونطالب الجماعة السياسية عندنا
بتطبيقها في خياراتها السياسية،
وص��وال ً إل��ى غايتها التي هي تأمين
الخير العام الذي يضمن خير جميع
المواطنين ،وترقي المجتمع اللبناني
وتعزيز كيان الدولة».
ورأى ال��راع��ي أن��ه «ال ي��ح� ّ
�ق لنا
بعد أرب��ع وتسعين سنة من حياة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،وب��ع��د ص���دور وثيقة
الوفاق الوطني وإدراجها في الدستور،
وب��ع��د ت��ث��ب��ي��ت ال��م��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي

دريان والراعي
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(داالتي ونهرا)

وصيغته التطبيقية ،أن نتساءل «أي
لبنان نريد؟ أو أن نتكلم عن مؤتمر
ّ
يحق ألي
تأسيسي أو عن مثالثة .وال
فئة أو مكون أو تحالف سياسي أو
مذهبي أن يهيمن على البالد وينحرف
بالديمقراطية التوافقية عن غايتها
وهي خير البالد العام ،بل المطلوب
ال��والء للبنان أوال ً والتقيد بالدستور
والميثاق وتطبيق وثيقة ال��وف��اق
الوطني نصا ً وروح �اً ،وس ّد الثغرات
ال��دس��ت��وري��ة ال��ت��ي تتسبب بتعثر
سير المؤسسات الدستورية ،بعد
خبرة دامت خمسا ً وعشرين سنة».
وأض���اف« :وفيما نفصل تماما ً بين
إع�لان المبادئ والثوابت وحمايتها
وال���دف���اع ع��ن��ه��ا ،وه���ي م��ن واجبنا

كروحيين ،وبين التقنيات السياسية
واالقتصادية وهي من شأن الجماعة
السياسية ،يوجب علينا الضمير
الروحي والوطني عدم السكوت على
الظلم واالستبداد ومخالفة المبادئ
والثوابت الدستورية والميثاقية.
ونرى أننا في الوقت عينه أمام واجب
العمل من أجل التفاهم بين الفريقين
المتنازعين  8و 14آذار ،وانتخاب
رئيس للجمهورية وإجراء المصالحة
الوطنية وتأمين انتظام المؤسسات
العامة وتنزيه القضاء ودعم الجيش
والقوى األمنية وضبط السالح غير
الشرعي».
واستقبل المفتي دريان أيضاً ،سفير
السودان أحمد حسن أحمد محمد.

«تجمع العلماء» زار لحود:
مواجهة «داع�ش» �أولوية
دعا تجمع العلماء المسلمين إلى وضع مواجهة تنظيم
«داع��ش» واستمرار الحرب معه «في أولى أولوياتنا»،
داعيا إلى «إعطاء كل الدعم المادي والمعنوي لحسم
الوضع الشاذ في عرسال وتحريرها من أيدي خاطفيها».
لحود في دارته
وزار وفد من التج ّمع أمس الرئيس إميل ّ
في اليرزة وعرض معه األوضاع العامة.
وتحدث الشيخ حسان عبدالله بعد اللقاء مشيرا ً إلى أنّ
«لبنان يم ّر في مرحلة مصيرية من تاريخه فإما أن يجتمع
اللبنانيون على حماية الوطن ووحدته وإما أن يذهب هذا
الوطن إلى أخطار وجودية تدمر الكيان».
واعتبر أنّ «أول القرارات التي يجب أن تتخذ لحماية هذا
الوطن هو إعطاء ك ّل الدعم المادي والمعنوي لحسم الوضع
الشاذ في عرسال وتحريرها من أيدي خاطفيها» .وقال:
«ال يجوز أن يبقى لبنان من دون رئيس جمهورية ولكننا
نريد رئيسا ً قويا ً مقاوما ً تماما ً كما الرئيس إميل لحود ،ففي
عهده اكتسب الجيش عقيدته القتالية الحقيقية وحارب
اإلرهاب وانتصر ،أما أن نظل نبحث عن رئيس تسوية فهذا
غير مقبول».
وأضاف عبدالله« :يجب أن تجرى االنتخابات النيابية
في وقتها والظرف األمني ليس حجة مقبولة ،ولكن إنْ

أص ّروا على ذلك فيمكن التمديد لمجلس نواب يمارس دوره
وليس لمجلس معطل كما هو اليوم .وليكن موضوع قانون
االنتخاب على أساس النسبية هو البند األساسي الذي
يجب إقراره في هذا المجلس».
ورأى أنّ «الكيان الصهيوني هو المستفيد األكبر مما
يحصل في منطقتنا وهو يعمل على إيقاع الفتن بين أبنائها
ويسعى إلى إيجاد كيانات طائفية ومذهبية تب ّرر يهودية
كيانه ،بالتعاون والتنسيق التام مع داع��ش ،لذا يجب
وضع مواجهة هذا الكيان واستمرار الحرب معه في أولى
أولوياتنا .فباقتالع هذه الغدة السرطانية تح ّل كل مشاكل
منطقتنا».
وأشار عبدالله إلى أنّ الوفد أطلع لحود «على أجواء
المؤتمر الذي عقد في طهران ،والذي أنتج اتحادا ً عالميا ً
لعلماء المقاومة ،وقد بارك فخامته هذه الخطوة باعتبارها
خطوة في الطريق الصحيح بتحديد وجهة الصراع في
المنطقة بأنها صراع سياسي وليس مذهبيا أو طائفيا».

سفيرة النمسا

وكان لحود التقى سفيرة النمسا أورسوال فارينغر ،ووفد
رابطة النساء العربيات من فلسطين المحتلة.

لقاء أرسالن

وك��ان السيد نصرالله التقى أم��س رئيس
ال��ح��زب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس�لان ،وبحثا في التطورات السياسية في
لبنان والمنطقة.

«التغيير والإ�صالح» :الكالم
عن فتنة داخلية �ساقط
اع��ت��ب��ر ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلص���ل��اح أنّ «ك���ل ك�لام
ع��ن فتنة داخ��ل��ي��ة س��اق��ط،
وك��ل ك�لام ع��ن ح��رب أهلية
مرفوض وغير مقبول وهو
بمثابة العمالة لهذه الزمرة
التكفيرية التي اعتدت على
الجيش».
وأش���ار أم��ي��ن س��ر التكتل
النائب ابراهيم كنعان بعد
اجتماعه األسبوعي برئاسة
النائب العماد ميشال عون
في الرابية ،إل��ى أنّ التكتل
«ذ ّك������ر ب���م���واق���ف رئ��ي��س��ه
ال��م��ح��ذرة قبل وق��ف إط�لاق كنعان متحدثا ً بعد االجتماع في الرابية
النار في عرسال ،من عمليات
التفاوض التي لم تؤد إلى ما يخدم مصلحة لبنان والحفاظ على سيادته
وعسكره وأهله ،واليوم ،وفي ضوء ال��ق��رارات الصادرة عن الحكومة
التي نلتزم بها التزاما ً كامالً ،من خالل إعطاء الجيش الغطاء المطلوب
والصالحيات للقيام بما يلزم ،علما ً أنه ليس في حاجة ألي غطاء في حال
االعتداء عليه» .وأضاف« :في ضوء بعض التبريرات لألعمال اإلرهابية،
والتحذير من أي خطوات حازمة وحاسمة بحجة عدم الوقوع في الفتنة،
نذكر بأنّ هذه المجموعات المسلحة والتي كفرتها كل األمم ،هي من دخلت
إلى لبنان واعتدت على جيشه .وبالتالي فكل كالم عن فتنة داخلية ساقط،
وكل كالم عن حرب اهلية مرفوض وغير مقبول وهو بمثابة العمالة لهذه
الزمرة التكفيرية التي اعتدت على الجيش».
وتابع كنعان« :في ظل الحديث عن جلسة تشريعية ،نذكر بأنّ التكتل
طالب بتشريع الضرورة منذ أشهر .وكما طالبنا في السابق بضرورة وضع
ضوابط لمسألة النزوح السوري ،نلفت في هذا السياق إلى وجوب القيام
بواجباتنا بمعالجة األم��ور الملحة والقضايا األساسية ،ومنها تسليح
الجيش وسلسلة الرتب واليوروبوند .وأما هذا التشريع ،فيجب أن يكون
مستندا ًَ إلى المبادئ القانونية والدستورية العادلة .وسيكون لنا رأي
وموقف في كل ملف من هذه الملفات ،منسجما ً مع طروحاتنا ومبادئنا التي
أعلناها سابقاً .فبعدما أقرت لجنة المال والموازنة مشروع قانون برنامج
تسليح الجيش ،مع ضوابط تضمن إعطاء النسبة األكبر للتسليح وليس
ألي أمر آخر ،نعتبر هذا القانون من األمور الملحة المرتبطة بمصلحة لبنان
العليا ،والتي يجب عرضها وإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة».

لحود مستقبالً وفد «تجمع العلماء المسلمين»
ّ

(داالتي ونهرا)

�سليمان :ال�شغور يخدم الإرهاب
أس��ف ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد ميشال
سليمان «الستمرار الشغور الرئاسي
بعد م��رور  122ي��وم�ا ً و 13دع��وة
غير مستجابة لجلسات انتخاب
الرئيس» ،مؤكدا ً «أنّ أكثر ما يخدم
منطق اإلره���اب في ه��ذا التوقيت،
هو االستمرار في ترك البالد «جسدا ً
بال رأس» .وشدّد أمام زواره أمس،
على أهميّة «وح��دة الموقف للر ّد
على التهديدات اإلرهابية التي ال
تميّز بين مذهب وآخر وال بين طائفة
وأخرى وال حتى بين فريق وفريق».
وث� ّم��ن الرئيس سليمان موقف
أه���ال���ي ال���ش���ه���داء ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المتعالي على ال��ج��راح وال��داع��ي
إلى الحكمة والتر ّوي ونبذ الفتنة
التي لن تجد لها ممرا ً وال مقرا ً في
لبنان» ،متمن ّيا ً «توحيد الجهود ما
بين الحكومة اللبنانيّة واألهالي
ب��م��ا يضمن س�لام��ة العسكريين
وعودتهم».
وك���ان سليمان استقبل نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري
الذي أمل «بأن يتوقف البعض عن
العرقلة التي تمنع انتخاب رئيس
جديد للجمهورية».
ث���م ال��ت��ق��ى وزي����ر االت���ص���االت
بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء:
«كلنا يركز على األزم��ة اإلنسانية
الكبيرة والوطنية التي نعيشها في
موضوع العسكريين المختطفين
وال��ت��ه��دي��دات التي تصدر بقتلهم
والجهود المبذولة إلخالئهم التي
نتمنى أن تتكلل بالنجاح مع األخذ

سليمان والعريضي
ف���ي االع��ت��ب��ار ال��ب��دائ��ل لمساعي
إطالقهم وهي بدائل صعبة وتع ّرض
حياة العسكريين للخطر ،ألنّ إقدام
السلطة ع��ل��ى خ��ط��وات عسكرية
فقط من دون أن تواكبها اتصاالت
سياسية يؤدي إلى تعريض حياة
العسكريين للخطر وإلى استعجال
ردود الفعل التي قد تقضي على
حياتهم».
واس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س سليمان
النائب غازي العريضي الذي دعا
إل��ى «اإلس���راع في انتخاب رئيس
للجمهورية وتوحيد ال��رؤي��ة في
�ص م��واج��ه��ة اإلره����اب من
م��ا ي��خ� ّ
خ�ل�ال ت��أك��ي��د م��وق��ع وم��رج��ع��ي��ة
ال��دول��ة ومؤسساتها على رأسها

(داالتي ونهرا)
الجيش اللبناني والمؤسسات
األم���ن���ي���ة األخ������رى وت���وف���ي���ر كل
اإلم��ك��ان��ات وال��دع��م وتعزيز الثقة
بهذه المؤسسات وتعزيز الثقة
أيضا ً بالمسؤولين الذين يتابعون
موضوع المخطوفين العسكريين
لدى المنظمات المعروفة».
وم���ن زوار ال��رئ��ي��س سليمان:
السفير الصيني جيانغ جيانغ،
والسفير الفلسطيني أشرف دبور،
ورئيس بلدية بسكنتا طانيوس
غانم.
وأب����رق س��ل��ي��م��ان إل���ى العاهل
ال��س��ع��ودي ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه بن
عبدالعزيز للتهنئة بـ«العيد الوطني
السعودي».

