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حزب اهلل :هل نفهم من كالم الم�شنوق �أنه تبرير
لإيجاد مم ّر �آمن لبع�ض الجماعات الإرهابية؟

تح�صن البلد في مواجهة الأخطار
�آن الأوان ل�صحوات فكرية
ّ

اعتبر حزب الله «أنّ سبب خالفنا مع بعضهم
في لبنان ،هو أنّ هؤالء يريدون الوالء ألميركا»،
ناصحا ً قوى  14آذار «بأن تقلع عن المكابرة وأن
تلتحق بشرف المشاركة في مواجهة العدوان
التكفيري على الجيش وعلى لبنان».
ور ّد الحزب على كالم وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق ،سائالً« :أنفهم من هذا الكالم أنه تبرير
إليجاد مم ّر آمن لبعض الجماعات اإلرهابية التي
اعتدت على الجيش وتهدّد األمن يومياً»؟

قاووق

فنيش

وفي هذا السياق ،ر ّد وزي��ر الدولة لشؤون
مجلس النواب محمد فنيش على وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،من دون أن يس ّميه،
سائالً« :ماذا يعني الحديث عن التوازن األمني؟
يعني أن نساوي بين المناطق التي ال تشهد
مناصرة للجهات التكفيرية واإلره��اب��ي��ة وال
تشهد تعدّيا ً على الجيش والقوى األمنية ،وبين
مجموعات تمارس مثل هذه األعمال اإلرهابية».
وقال فنيش خالل احتفال تربوي في مدارس
المصطفى في النبطية« :البعض وجد نفسه
محرجا ً أمام جماعات أو مجموعات اعتادت منه
أن يكون غطاء لها ،ورأى في تح ّول موقفه إرباكاً،
ف��أراد أن يعالج هذا اإلرب��اك واإلح��راج بإلقاء
االتهام جزافا ً وتحميل المسؤولية لمن ال يمكن
ألحد أن يرميه إال ب��وردة في مسألة الصدقية
والممارسة واقتران القول بالعمل» .وسأل:
«أنفهم من هذا الكالم أنه تبرير إليجاد مم ّر آمن
لبعض الجماعات اإلرهابية التي اعتدت على
الجيش وتهدّد األمن يوميا ً في عاصمة الشمال
طرابلس؟ وهل هذه عودة من جديد إلى رهانات
خاطئة وارتكاب خطايا»؟
وأض���اف فنيش« :ن��ح��ن منذ ال��ب��داي��ة كنا
بالممارسة والمواقف ،ندعو الحكومة إلى تح ّمل
مسؤولياتها في التصدّي أليّ مرتكب ومخ ّل
باألمن .ال غطاء ألح��د في أي حالة شغب في
مناطقنا ،ومن خالل دعوتنا للجيش اللبناني
والقوى األمنية أن تمارس دورها ،فإذا كان هناك
تقصير وعدم قيام بالواجب ال تلقى المسؤولية
على الذين كانوا دائما ً من دعاة رفع الغطاء عن
أيّ مرتكب ،قوال ً وفعالً».

قانصو وقاووق إلى جانب والد الشهيد رمال
ورأى «أنّ الكالم عن وجود احتقان سني -
شيعي «ال يعبّر عن الواقع ،ونحن نستغرب
العودة إلى الخطاب السابق نفسه» ،الفتا ً إلى
«أنّ هذا الكالم يحتقن في مخيّلة مطلقيه ،ألنهم ال
يجدون دورا ً إال من خالل التحريض المذهبي».
وتط ّرق فنيش إلى موضوع سجن رومية
«وت��ح��وي��ل��ه إل��ى غ��رف��ة عمليات للجماعات
التكفيرية واإلرهابيين» ،سائالً« :مسؤولية مَن
بقاء هذا الوضع»؟

فضل الله

ول��ف��ت ال��ن��ائ��ب حسن فضل ال��ل��ه إل��ى «أنّ
المقاومة في السابق كانت عرضة للتشكيك
ولالستهداف من بيئات كثيرة ،ولكنها أكملت
الطريق ولم تلتفت إلى كل ذلك التشكيك لتصل
إل��ى توفير مظلة الحماية للجنوب وللوطن
بالتكامل مع الجيش اللبناني في مواجهة العدو
«اإلسرائيلي» ،واألم��ر ذاته يتكرر في مواجهة
الخطر الجديد».

وق��ال فضل الله خ�لال احتفال تأبيني في
بلدة حداثا الجنوبية« :إننا من دعاة أن تقوم
الدولة بمسؤولياتها الكاملة في حماية لبنان،
ولكننا نفتش عنها دائما ً فال نجدها إالّ منقسمة
على نفسها! وتأخذها السجاالت واالنقسامات
والمواقف يمينا ً وشماالً ،وواحدة من المظاهر
لحال الدولة ما يتعرض له الجيش اللبناني،
ف��ه��ذه ال��رص��اص��ات ال��ت��ي تطلق على جنود
وضباط ودوري���ات الجيش اللبناني ما كان
يمكن لها أن تطلق لو لم تسبقها وتواكبها نيران
سياسية من قوى وجهات وشخصيات داخل
الدولة وخارجها .وعندما تطلق النار السياسية
على الجيش يتم تسهيل االستهداف المسلح».
وسأل« :هل يمكن للذي يستهدف هذا الجيش
سياسيا ً ومن ثم أمنيا ً أن يكون مساهما ً في
بناء دول��ة وفي إعطائها صالحياتها الكاملة
في حماية البلد ،فدعونا نحمي مؤسساتنا
التي ال نقدر على حمايتها نتيجة هذا الخطاب
السياسي».

ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في
ح��زب الله الشيخ نبيل ق���اووق ،من جهته،
«أنّ الجيش اللبناني يتع ّرض لعدوان مفتوح
من العصابات التكفيرية ،وهي ليست مج ّرد
اعتداءات عابرة منفصلة ،بل هي قرار خارجي
تكفيري بالعدوان المتواصل على الجيش ،وهو
عدوان على ك ّل الكرامة واالستقرار والوحدة
الوطنية» ،الفتا ً إلى «أنّ العدوان التكفيري
على الجيش أسقط األقنعة في الشمال ،وفضح
الذين يدعمون ويغطون العصابات التكفيرية،
والجهات التي تغطي وتساعد إمارة التكفيريين
في رومية هي نفسها التي تغطي وتساعد
العصابات التكفيرية في الشمال».
وق��ال ق��اووق خالل احتفال تأبيني أقامه
ح��زب ال��ل��ه بمناسبة أس��ب��وع الشهيد علي
ح��س��ي��ن رم���ال ف��ي حسينية ب��ل��دة ال��دوي��ر
الجنوبية ،حضره الوزير السابق علي قانصو
وال��ن��ائ��ب السابق أم��ي��ن ش���ري« :ك��ل الذين
ح ّرضوا على الجيش هذا نتاج تحريضهم،
االع��ت��داءات والقتل والدماء ،فهم شركاء في
الجريمة ،وكفى مكابرة وعنادا ً عند قوى 14
آذار ،ننصحهم بأن يقلعوا عن المكابرة وأن
يلتحقوا بشرف المشاركة في مواجهة العدوان
التكفيري على الجيش وعلى لبنان ،وليس من
المسؤولية الوطنية بشيء أن تتعاطى قوى
 14آذار وكأنّ غزوة عرسال وغزوة بريتال غير
موجودتين».

الموسوي

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
حسين الموسوي ،بدوره ،خالل احتفال تربوي
في قاعة ثانوية المصطفى «أنّ سبب خالفنا
مع بعضهم في لبنان ،هو أنّ هؤالء يريدون
ال��والء ألميركا ونحن ال نريد ذل��ك ،وأن نقبل
بما تحدّده لنا أميركا سواء من خالل انتخاب
رئيس للجمهورية وتحديد هوية الرئيس ،أو
من خالل تأييدنا لتدخلها في تسليح الجيش
اللبناني ،حيث أنها ال تقبل بأن يسلح هذا
الجيش من أي دولة أخرى إال بشروط».

لم يتطرق �إلى االعتداءات على الجي�ش قت ً
ال وتحري�ض ًا

الم�شنوق يح�صر المخاطر بـ«المه ّربين والمز ِّورين»
ويغفل المخططات الم�شبوهة ّ
�ضد لبنان والمنطقة!
غابت االعتداءات على الجيش ال
سيما في عرسال وطرابلس وسبل
ج��ب��ه ه���ذه االع���ت���داءات وتحصين
المؤسسات العسكرية عن كلمة وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
في احتفال أقامته ال��وزارة لمناسبة
ال��ذك��رى السنوية الثانية الغتيال
اللواء وسام الحسن والمؤهل أحمد
صهيوني ،في قصر األونيسكو أول
من أمس.
كما أغفلت الكلمة قضية المتهمين
بتلك االع���ت���داءات وال���ص���ادرة في
حقهم قرارات قضائية ،ويتردّد أنهم
«م��ت��وارون» عن األنظار فيما يتردّد
أيضا ً أنّ ه��ؤالء ،الذين يظهرون في
وسائل اإلعالم والمساجد والمؤتمرات
الصحافية ،يتمتعون بحصانات
سياسية وحزبية ودينية ،في مقابل
ت��رك��ي��ز ال��م��ش��ن��وق ع��ل��ى م��ا يصفه
بـ«مربع الموت» في بريتال من دون
غيرها!
لم يأتِ وزير الداخلية ،مثالً ،على
ذكر الفا ّر من وجه العدالة مصطفى
الحجيري (أب��و طاقية) ،وهو الذي
ك��ان يمتدحه المشنوق ،وق��د ظهر
األول في مؤتمر صحافي علني في
منزله بعرسال بعد يوم من إصدار
القضاء مذكرة إلقاء القبض في حقه
بتهمة االنتماء إلى تنظيمات إرهابية،
وحملته على ال��ق��ض��اء والجيش،
من دون أن تتحرك األجهزة لتنفيذ
المذكرة في حقه ،فهل (أبو طاقية)
من «قادة الصحوات»؟
وكانت مادة اإلثارة لجمهور قوى
 14آذار في ذكرى الحسن ،هي حزب
ال��ل��ه ،شريك المشنوق وت��ي��اره في
الحكومة ،حيث فتح المشنوق جبهة
ض���دّه مالمسا ً توجيه االن��ت��ق��ادات
الالذعة له في إط��ار طائفي ،متهما ً

إي���اه بتوفير الحصانة الحزبية،
كما هاجم المؤسسات العسكرية
واألمنية ،متهما ً إياها بالتمييز في
التعاطي مع المواطنين و«محاسبة
البعض في لبنان من لون واح��د».
وبينما أعطى الحيّز األكبر من خطابه
لـ«المز ّورين والمه ّربين في النبي
شيت وبريتال» حسب اتهاماته ،لم
يتوجه وزير الداخلية بكلمة واحدة
إلى المح ّرضين على الجيش والدولة
م��ن بعض ال��ت��ي��ارات والسياسيين
والتنظيمات اإلرهابية في الشمال
وع��رس��ال ومناطق أخ���رى ،والذين
يحملون مشاريع مشبوهة وخطيرة،
ع��ل��ى غ�����رار «داع������ش» و«ج��ب��ه��ة
تمس جوهر البلد ومصيره
النصرة»ّ ،
وت��ت��ج��اوزه إل���ى ه��وي��ة المنطقة

ومستقبلها وتن ّوعها ودوره��ا وسط
العواصف واألزم���ات الدامية التي
تتع ّرض لها.
وقدّم المشنوق الذي مثل رئيسي
مجلس النواب والحكومة نبيه بري
وتمام سالم في االحتفال ،في حضور
شخصيات سياسية وحزبية ودينية
وعسكرية ،لكلمته بتأكيده أن��ه ال
يح ّمل بري وسالم مسؤولية كالمه،
قائالً « :أشكر صاحبي الدولة الرئيس
نبيه بري والرئيس تمام سالم على
تكليفي بتمثيلهما في هذه المناسبة،
لكنني ال أح� ّم��ل��ه��م��ا م��س��ؤول��ي��ة ما
علي في
سأقول ،تاركا ً لهما أن يتقدما ّ
نص الرصانة والعقل والمنطق».
ّ
وأك��د المشنوق «أن��ن��ا على قاب
قوسين أو أدنى من اكتشاف جريمة

ال��ل��واء الشهيد وس��ام الحسن ،لقد
حصلنا على الصورة وما زال هناك
الصوت ،وهذا األمر سيعلن في الوقت
المناسب ،وأن��ا مسؤول عن كالمي،
سيعلن ،وستعرفون كلكم الحقيقة،
وأق���ول للقتلة مهما فعلتم وأينما
ذهبتم أو صعدتم إلى أعلى األبراج،
ولو ذهبتم إلى أبعد األماكن ،سنطالكم
وسنقتص منكم
سنطالكم سنطالكم،
ّ
بالعدل والقانون».
وتطرق إلى الخطة األمنية معتبرا ً
أنّ مسارها ت��ح� ّول إل��ى «محاسبة
ب��ع��ض المرتكبين ف��ي ل��ب��ن��ان من
ل���ون واح�����د ،وص����رف ال��ن��ظ��ر عن
بعضهم اآلخ��ر ،ألنّ حزبا ً سياسيا ً
يوفر الحماية ،وألنّ جهازا ً رسميا ً
تفتقر رئاسته إلى الصفاء الوطني

(داالتي ةنهرا)

الحضور في ذكرى الحسن

كنعان :الرئا�سة لي�ست معركة �شخ�ص �أو �سلطة
أكد أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب ابراهيم كنعان «أنّ
معركة الرئاسة بالنسبة إلينا ليست معركة شخص أو سلطة ،بل
معركة الوجود والحضور والشراكة» ،داعيا ً إلى التمسك «أكثر من
أي وقت مضى ،بمعركة انتخابية حرة على المستويين الرئاسي
والنيابي».
وخالل تمثيله رئيس التكتل العماد ميشال عون في العشاء
السنوي لهيئة بسكنتا في التيار الوطني الحر سأل كنعان« :ماذا
تعني االنتخابات الرئاسية في غياب الحرية وفي ظل عدم احترام
إرادة الشعب ،وفي ضوء تغييب الرأي المسيحي وتهميشه في ظل
النظام التعددي الذي نعيش فيه»؟ وقال« :ليست هذه الشراكة في
القرار التي تجعلنا مسؤولين كسوانا عن كل المسائل والقرارات.

فمعركة الرئاسة بالنسبة إلينا ليست معركة شخص أو سلطة،
بل معركة الوجود والحضور والشراكة .فإذا هناك شخص اليوم
يجسد هذه اإلرادة ،وهو العماد ميشال عون ،فنطلب أن يكون في
هذا الموقع ،ليس من أجله ومن أجل حزبه أو من يمثلهم فحسب،
بل من أجل لبنان وحصانته واستقراره والحفاظ على مناعته
ووحدته الوطنية .فللمسلم اللبناني كما المسيحي مصلحة
في وص��ول العماد عون أو من يتمتع مثله بالحيثية والتمثيل
والحضور .لذلك طالبنا بالعودة إلى الشعب ،وهو ما اعتبر جريمة
بالنسبة إلى بعضهم .فكيف تكون الديمقراطية في ظل تغييب
إرادة الشعب؟».
وأضاف كنعان« :أما على صعيد االنتخابات النيابية ،فنرفض
االستمرار في القوانين المسخ التي زورت إرادة اللبنانيين عموما ً
والمسيحيين خصوصا ً ( )...ومعركتنا ستستمر ،وال تنتهي بمجرد
وصول  20أو  30نائبا ً إلى المجلس النيابي ،بل بتثبيت الشراكة
وتحقيق المناصفة».
وتابع« :على الصعيد اإلنمائي ،حققنا العديد من المشاريع في
السنوات األخيرة ،ولكنّ المطلوب كثير ومعركة تكريس اإلنماء
ستستمر أيضاً ،ألنها حق وليست منة من أحد .فالمساواة في
الحقوق والواجبات ليست معركة حزب من دون اآلخر ،بل هي
حق للتيار كما الكتائب والقوات واألحرار والقومي والوعد ،هي
معركة المسيحيين .فلن تكونوا في صلب القرار يوما ً وتحققوا
ما تحلمون به على المستويات كافة ،إذا لم تتمسكوا اليوم،
أكثر من أي وقت مضى ،بمعركة انتخابية حرة على المستويين
الرئاسي والنيابي ،بدءا ً بقانون انتخاب يغير الماضي ويأخذنا
إلى المستقبل ب��رأس مرفوع وبقامة تقول ال ،وفقا ً للقناعات
والخيارات ،ال ألي إمالءات».

ف��ي م��ق��ارب��ة ال��م��وض��وع األم��ن��ي».
وق��ال« :في كل مرة أتحدث فيها عن
خاطفين ف��ي ب��ري��ت��ال ،أو م��زوري��ن
في النبي شيت ،أو ما يفوقهما في
حي الشراونة في بعلبك .يأتيني
ال��ج��واب الحزبي :ال سلطة لنا وال
قدرة لنا ،وال حتى معلومات تساعد
على فرض األمن ،الفاعلون يهربون
إلى الجرود التي ال نعرف أولها من
آخرها» .يكتمل الجواب من الجهاز
الرسمي بأقل أو أكثر من التبريرات.
فجأة تصبح الجرود أرض معركة،
فيها م��ت��اري��س ودش���م ومقاتلون
يشارك فيها حزبيون بمساندة من
الجهاز الرسمي نفسه ،ولو من بعد».
وقال« :دققت الكبير ،الكبير ،والكثير
من األب��واب ،ولكن من دون نتيجة،
خاطبت األك��ب��ر م��ن ال��ع��ق��ول .منعا ً
لليأس وتجنبا ً لالنفجار أو التعطيل.
ولكن م��ن دون نتيجة .ذهبت إلى
فخامة الرئيس سليمان مرات طالبا ً
حصانته الوطنية ،وذه��ب��ت م��رات
وم��رات إل��ى الضمانة الوطنية في
رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه
بري ،وفي كل مرة كان يوافقني على
ما أقوله ،ذهبت إلى التوازن الوسطي
ف��ي ول��ي��د ب��ك ،ون��اق��ش��ت م���رات مع
الضمير العسكري الوطني العماد
ميشال ع��ون في الموضوع نفسه،
لكن ال نتيجة».
وأك���د المشنوق «أن��ن��ا ل��ن نقبل
ب��ت��ح��وي��ل��ن��ا إل����ى ق����ادة ص��ح��وات
متخصصين ف��ي ف��رض األم��ن على
ّ
قسم من اللبنانين ،فيما القسم اآلخر
ينعم بالحصانة الحزبية».
وتخللت االحتفال كلمة لكل من
المدير العام لقوى األم��ن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص واإلعالمي
مرسيل غانم.

«المرابطون» :لتعزيز
قوى الجي�ش في العرقوب
دعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون الحكومة اللبنانية إلى «األخذ في االعتبار األخطار
المحدقة بمنطقة العرقوب في الجنوب اللبناني ،وتعزيز قوى
الجيش في المنطقة».
وحذرت الهيئة في بيان خالل اجتماعها ال��دوري برئاسة
العميد مصطفى حمدان ،من «خطورة األدوار لوليد جنبالط
وسمير جعجع» ،مؤكدة «أنّ انتصار أهلنا في سورية العربية
قيادة وجيشا ً عربيا ً سوريا ً سيصون ويحمي سورية ولبنان
وسيسحق اإلرهابيين».
وث ّمن المرابطون «صمود الجيش الوطني اللبناني في منطقة
عرسال وج��روده��ا» ،وحيوا شهداء الجيش والمقاومة ،كما
قدروا عاليا ً «المواقف الوطنية ألهل عرسال في رفض تواجد
المسلحين في بلدتهم ،ووقوف أهلنا في القاع ورأس بعلبك
والفاكهة وبخاصة المسيحيين من كل األطياف السياسية
بوجه الهجمات اإلرهابية على قراهم» ،داعين اللبنانيين
جميعا ً إلى «التماثل بأهلنا في البقاع الشرقي في الدفاع عن
األرض والعرض».
ودعا المرابطون الحكومة اللبنانية مجتمعة إلى «األخذ في
االعتبار وبجدية األخطار المحدقة بمنطقة العرقوب في الجنوب
اللبناني ،وتعزيز قوى الجيش في المنطقة وعدم االتكال على
تواجد قوات اليونيفيل لمنع تعديات اإلرهابيين والمخربين
القادمين من الجوالن وبقية المناطق السورية ،والتنبه إلى دور
«اإلسرائيليين» في إنشاء بؤر اإلرهاب والتخريب في الجوالن
ودرعا وجبل العرب».
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جنبالط :الجي�ش بحاجة �إلى ح�صانة �سيا�سية
قبل الدبابات والطائرات

جنبالط بين مستقبليه خالل زيارته العشائر
اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
«أنّ الجيش في حاجة إلى حصانة سياسية قبل الدبابات
والطائرات» ،داعيا ً إلى الحفاظ «قدر اإلمكان على وحدتنا
الوطنية آخذين في االعتبار الخالفات السياسية الكبرى».
وعلق جنبالط على ما قاله وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق عن رفضه «تحويل لبنان إلى قادة صحوات»،
قائالً« :نعم ال نريد صحوات ،لكن آن األوان أن تكون
هناك صحوات فكرية تجمع اللبنانيين وتخرجهم من هذا
السجال العقيم الذي يمزقنا في كل يوم».
وجال جنبالط أمس ،في منطقة خلدة وعرمون ،يرافقه
نجله تيمور ووزير الزراعة أكرم شهيب والنواب غازي
العريضي وهنري حلو وفؤاد السعد ،مفوضا الداخلية في
الحزب التقدمي هادي أبو الحسن واإلعالم رامي الريس،
ووكيل داخلية الغرب في الحزب زاهي الغصيني.
بدأت الجولة في منزل الشيخ أبو ديب كامل الظاهر،
حيث أقيم استقبال حاشد شاركت فيه العشائر العربية
من مختلف المناطق والمشايخ .وألقى جنبالط كلمة قال
فيها« :ماذا عساي أقول اليوم لنحافظ قدر اإلمكان على
وحدتنا الوطنية آخذين في االعتبار الخالفات السياسية
الكبرى؟ لكن نقف جميعا ً وقفة واحدة وراء الجيش الذي
يخوض معركة قاسية جداً ،وهذا الجيش في حاجة إلى
حصانة سياسية قبل الدبابات والطائرات وقبل كل شيء،
في حاجة إلى حصانة سياسية ،إذ نرى في كل أسبوع
شهيدا ً أو شهيدين من الجيش في غير الموقف المطلوب،
لذلك فإنّ الحصانة السياسية والحد األدنى من التوافق
على دعم هذا الجيش وتحصينه سياسيا ً هو المهم».

عرمون

ثم توجه جنبالط وال��وف��د إل��ى بلدة عرمون وكانت
محطته األولى في قاعة آل الجوهري حيث أقيم له استقبال
تقدمه رئيس البلدية الشيخ فضيل الجوهري.
وألقى جنبالط كلمة ق��ال فيها« :كلنا عائلة واح��دة
عشيرة واحدة من ثغور مكان ما هم إخواننا عرب خلدة
وكل العشائر العربية ،لحوران ،لدرعا ،وهناك تعبير يقال
كما طبق النحاس الذي إذا ضربته هنا يرن أواخر درعا،
لذلك إذا كانت عندي وصية غير حسن الجوار والعالقات
االجتماعية واالنفتاح والحوار على جميع المكونات في
لبنان ،إن شاء الله نقدر بمساعدتكم ومساعدة الع ّقال
أن نعمل من أجل المصالحة المطلوبة والضرورية بين
األهل وبين العشيرة الواحدة من السويداء إلى حوران إلى

القنيطرة إلى حضر إلى عرفة وهذه مهمة جدا ً ألنّ مستقبلنا
ليس العيش المشترك ،مستقبلنا المصير المشترك».
بعدها توجه الوفد إل��ى خلية آل المهتار حيث أقيم
له استقبال من الفاعليات الروحية واالجتماعية ،وقال
جنبالط« :لن أطيل الكالم حول السياسة او غيرها كما أنتم
في عرمون عائلة واحدة وعرمون أصبحت جزءا ً من بيروت
والضاحية ،أوصيكم أن تكونوا مع الضاحية وبيروت
أيضا ً عائلة واحدة كل يحتفظ برأيه السياسي يناقش ما
يريد أن يناقش ديمقراطيا ً لكننا عائلة واحدة في الضاحية
وبيروت» .وأضاف« :أعلم أنّ الخالفات السياسية كبيرة
والنقاشات السياسية مزعجة ولست ألدخل في سجال مع
صديقي الوزير نهاد المشنوق نعم ال نريد صحوات ،لكن
آن األوان أن تكون هناك صحوات فكرية تجمع اللبنانيين
وتخرجهم من هذا السجال العقيم الذي يمزقنا في كل يوم،
نعم نريد صحوات فكرية تؤدي بنا إلى حوار ألنّ الحوار
وحده يستطيع أن يجنب هذه البالد مزيدا ً من التوترات
ويحصن البالد في مواجهة األخطار المحدقة
المذهبية
ّ
نحصن الجيش بالدبابات
ويحصن الجيش ،فقبل أن
ّ
ّ
فلنحصنه عبر صحوات فكرية وحوار».
والمدافع،
ّ
وانتقل بعد ذلك إلى قاعة آل الحلواني ،ثم قام جنبالط
والوفد بزيارة مقام الشيخ أبو سعيد أمين أبو غنام ،وزار
بعدها خلية آل أبو غنام فكان استقبال تقدمه رجال الدين
والفاعليات.
وأعلن جنبالط عن رفضه المطلق لألمن الذاتي ،وقال:
«جيشنا باسل يحمينا ،الحرس البلدي وحده يحمي طبعا ً
وعلينا أن نتنبه ،على الحرس البلدي أال يقوم بتجاوزات
أو بالتشهير بالناس كما ح��دث مع األس��ف في عاليه،
فالحرس البلدي يرعى شؤون المواطن بدعم من وزارة
الداخلية ،واألج��ه��زة األمنية موجودة وف��رع مخابرات
الجيش والمعلومات ،والشرطة القضائية ،جيشنا موجود
لذلك أرفض رفضا ً مطلقا ً كل مظاهر ما يسمى األمن الذاتي
وبهذه الطريقة نساعد الدولة في المواجهة الكبرى لحماية
حدودنا من عرسال إلى غير عرسال».
بعد ذلك زار جنبالط والوفد خلية آل يحيى ،حيث كان
في استقباله جمع غفير من المشايخ والفاعليات وتحدث
باسمهم قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور
يحيى.
ثم انتقل جنبالط في نهاية الجولة إلى قاعة آل دقدوق
حيث كان في استقباله حشد من الفاعليات والمشايخ
واألهالي.

«التحرير والتنمية» :العتماد الخطاب الهادئ
والت�صدي لمحاوالت تفتيت المنطقة وتدميرها
رأت كتلة التحرير والتنمية «أنه
آن األوان لكي نتصدى بدمنا من أجل
أن نتفادى تدمير وتفتيت وتقسيم
هذه المنطقة» ،داعية إلى «اعتماد
الخطاب السياسي الهادئ والموزون،
واالبتعاد عن لغة اإلثارة والتحريض
والشحن ،واإلق�لاع عن كل ما يفرق
ويشرذم».
وإذ أك���دت الكتلة «أنّ سلسلة
الرتب والرواتب قطعت مرحلة جيدة
ومتقدمة ،وأنّ األم��ور ستصل إلى
نهاياتها اإليجابية» ،رأت أنّ معالجة
مشاكل وه��م��وم ال��ن��اس اليومية ال
ت��زال «دون المستوى المطلوب»،
داعية إلى «وض��ع خطة استثنائية
لمعالجة األزمات اليومية المتفاقمة
والمتراكمة».

بزي

وفي هذا السياق ،رأى النائب علي
ب��زي «أن��ه آن األوان لكي نتصدى
بدمنا م��ن أج��ل أن نتفادى تدمير
وتفتيت وتقسيم ه��ذه المنطقة»،
معتبرا ً «أنّ هذه المعركة هي المعركة
القاضية والمعركة الفاصلة ،فإما أن
نكون وإما ال نكون وأجزم أننا سنكون
في هذه المعركة كما في كل المعارك
أس��ي��اد ال��ح��ق وال��ع��زة واإلنسانية
والوطنية».
وق���ال ب��زي خ�لال رع��اي��ت��ه حفل
التخريج السنوي لطالب ثانوية
حسن كامل الصباح الرسمية في
النبطية ،ممثالً رئيس مجلس النواب
نبيه بري« :أما على مستوى التحدي
اآلخر ،والذي له عالقة بسلسلة الرتب
وال���روات���ب ،نحن ف��ي ح��رك��ة أم��ل ال
نتكلم شيئا ً فوق الطاولة وآخر تحت
الطاولة ،نحن منذ البداية كنا وما
زلنا من الداعمين للحقوق المكتسبة
وللمطالب المحقة لهيئة التنسيق
النقابية ،وعقدنا أكثر من اجتماع
مع كل المعنيين في هيئة التنسيق
النقابية».

جابر

وأك��د النائب ياسين ج��اب��ر ،من
جهته« ،أنّ سلسلة الرتب والرواتب
قطعت م��رح��ل��ة ج��ي��دة وم��ت��ق��دم��ة،
وأن األم���ور ستصل إل��ى نهاياتها

جابر يلقي كلمته
اإليجابية على صعيد إقرار السلسلة
كحق مكتسب لجميع الموظفين
في القطاعين العام والخاص ،ومن
ضمن هؤالء العسكريين في الجيش
اللبناني وفي القوى االمنية الذين
يستحقون ك��ل ال��دع��م وأق��ل��ه الدعم
المادي نظرا ً إل��ى التضحيات التي
يقدمونها في الدفاع عن لبنان في
مواجهة الخطرين «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
واإلرهابي التكفيري».
وق���ال ج��اب��ر خ�لال رعايته حفل
إط�لاق كتاب «النظام التعليمي في
لبنان» ،للدكتور حسان قبيسي« :إنّ
سلسلة الرتب وال��روات��ب تسير في
المسار التشريعي ال�لازم وستكون
الخاتمة سعيدة وإيجابية ونحن في
كتلة التحرير والتنمية برئاسة دولة
الرئيس نبيه بري من الداعمين منذ
البداية إلعطاء الحقوق المكتسبة
ألصحابها المستحقين».

قبيسي

وسأل النائب هاني قبيسي خالل
احتفال تأبيني في دير الزهراني –
النبطية« :أيعقل أن يطلق الرصاص
م��ن قبل لبنانيين على الجيش ما
ي��ؤدي إلى سقوط شهداء وبعضهم
يسكت وي��ع��ت��رض ع��ل��ى حكومات
الحس الوطني؟
وسياسات ،أين هو
ّ
عندما تتعرض األوطان للخطر تتحد
المعارضة وال��م��واالة لمواجهة هذا
الخطر».

هاشم

ودع���ا ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م إلى
«اعتماد الخطاب السياسي الهادئ
والموزون ،واالبتعاد عن لغة اإلثارة
والتحريض والشحن ،واإلقالع عن كل
ما يفرق ويشرذم ،والسير بما يجمع
ويلم الشمل ،ألنّ وحدة الموقف عامل
أساسي في مسيرة مواجهة األخطار،
التي تحيط بنا».
واعتبر هاشم خالل جولة قام بها
أمس في قرى العرقوب« ،أنّ الخطر
األساسي والدائم والداهم هو الخطر
«اإلسرائيلي» ،حيث ال يزال هذا العدو
يحتل جزءا ً من أرضنا ،ويضع وطننا
في دائرة استهدافاته الدائمة» ،الفتا ً
إلى «أنّ الخطر المستمر هو الخطر
اإلره��اب��ي التكفيري ،ال��ذي يتقاطع
ويتماهى مع الخطر الصهيوني في
أهدافه وغاياته».
واختتم هاشم« :مع كل اإليجابية
التي نسجلها للحكومة العتيدة في
مسيرة عملها ،إال أنّ صرخة الناس
وهموم اللبنانيين الحياتية اليومية،
ما زال��ت معالجتها دون المستوى
المطلوب ،لذلك فقد آن األوان لوضع
خطة استثنائية لمعالجة األزم��ات
اليومية المتفاقمة والمتراكمة ،بدءا ً
من الكهرباء والماء ،إلى أزمة الغالء
وأزمة البطالة وغياب فرص العمل،
وم���ا ت��ت��رك��ه م��ن آث���ار سلبية على
المجتمع».

