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الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب جال على الم�س�ؤولين

بحث في الهبة مع دهقان وظريف

الأراكي :هناك خطة �صهيونية لتمزيق
المنطقة وتبرير قيام دولة يهودية فيها

مقبل :الم�ساعدات الإيرانية للجي�ش
�ستكون م�ؤثرة في مقاومته الإرهاب

اآلراكي وفتحعلي وعبدالله والوفد عند بري في عين التينة
أكد األمين العام للمجمع العالمي
للتقريب بين المذاهب الشيخ محسن
األراك��ي «ض��رورة مواصلة الجهود
في سبيل توحيد الكلمة ومواجهة
فتنة التكفيريين والفتنويين في
ه���ذه المنطقة ،وض����رورة توحيد
ه���ذه ال��ج��ه��ود ف��ي س��ب��ي��ل توجيه
البوصلة إلى العدو األساس في هذه
المنطقة».
وجال األراكي أمس برفقة السفير
اإلي���ران���ي م��ح��م��د فتحعلي ووف��د
م��ن ات��ح��اد علماء ال��م��ق��اوم��ة ،على
المسؤولين السياسيين والمرجعيات
الروحية ،وجرى البحث في أوضاع
المنطقة وما يحاك لها من مؤامرات
لبذر الفتنة الطائفية والمذهبية ،وفي
سبل تعزيز التقارب بين المذاهب
اإلسالمية.

في عين التينة

بدأ الوفد جولته من عين التينة
حيث التقى رئيس مجلس النواب
ن��ب��ي��ه ب����ري .وق����ال األراك�����ي بعد
اللقاء« :تحدثنا مع دول��ة الرئيس
ب��ري ع��ن قضايا العالم اإلسالمي

والمنطقة ،وخصوصا ً في ما يتعلق
بالمؤامرات التي تحاك في منطقتنا
لتفريق األم���ة اإلس�لام��ي��ة وإلث���ارة
ال��ف��ت��ن ب��ي��ن ال��ش��ع��وب اإلس�لام��ي��ة
وشعوب المنطقة .وقد أكدنا وأكد
دولته ضرورة مواصلة الجهود في
سبيل توحيد الكلمة ومواجهة فتنة
التكفيريين والفتنويين ف��ي هذه
المنطقة ،وض��رورة توحيد الجهود
في سبيل توجيه البوصلة إلى العدو
األساس في هذه المنطقة ،وهو العدو
الصهيوني والقوى االستكبارية التي
تدعمه ،وضرورة توحيد الكلمة في
مواجتهه وتوجيه شعوبنا جميعا ً
على أن الجبهة األساس حيث ال ب ّد أن
تتحد جهودنا في سبيل المواجهة مع
العدو الصهيوني هي جبهة المقاومة
اإلس�لام��ي��ة وال��م��ق��اوم��ة الوطنية».
وأض���اف« :عرضنا مشروع اتحاد
علماء المقاومة ،وباركه دولته وأكد
ضرورة أن يواصل العلماء دورهم في
توحيد كلمة األمة وتوجيه البوصلة
نحو ال��ع��دو األس���اس ،وه��و العدو
الصهيوني ،وأن يقوموا بدورهم
ف��ي ت��وج��ي��ه ال��ش��ع��وب اإلس�لام��ي��ة

(حسن ابراهيم)

 ...وعند دريان في دار الفتوى

إل��ى حقيقة ما تريده الصهيونية،
وأنّ هناك خطة صهيونية لتمزيق
المنطقة وتحويل بلدانها إلى دول
طائفية ومذهبية لكي يبرروا بذلك
تحويل «إس��رائ��ي��ل» الغاصبة إلى
دول��ة يهودية ،فتكون لهم دولتهم
الدينية الخاصة ،وتكون في المنطقة
دول أديان ومذاهب ،وإذا حصل ذلك
فلن تنتهي الحروب بين هذه الدول،
حروب على أساس االختالف الديني
والمذهبي ،وكان لكلمة دولته التأثير
الجيد على ما كنا نعزمه من مواصلة
عمل اتحاد علماء المقاومة».

في الخارجية

ث���م ان��ت��ق��ل ال���وف���د إل����ى وزارة
الخارجية والمغتربين ،حيث التقوا
وزير الخارجية جبران باسيل وقال
األراك���ي بعد اللقاءُ « :وفقنا اليوم
بلقاء وزي���ر الخارجية اللبنانية
وال��ذي التقيناه أيضا ً في طهران،
وك����ان ي��ح��م��ل م��ع��ه ف��ك��رة ال��ل��ق��اء
الديني المشترك بين ق��ادة األدي��ان
اإلس�لام��ي��ة والمسيحية بمختلف
أطياف أتباعهما ،وكانت له فكرة ل ّم

(ت ّموز)

شمل أتباع ه��ذه األدي���ان من خالل
ط��روح��ات نأمل ب��أن تكون موفقة.
وقد أعلنا للوزير باسيل استعدادنا
كمجمع عالمي للتقريب بين المذاهب
اإلسالمية ،لمد يد التعاون معه ومع
وزارة الخارجية اللبنانية في سبيل
إن��ج��اح ه��ذا ال��م��ش��روع ودع���م هذه
الخطوة المباركة».
وردا ً على سؤال عن تفاصيل هذه
القمة ومكان عقدها والجهة التي
ستنظمها ،أجاب آراكي:
«إنّ وزارة الخارجية اللبنانية
هي التي تنظم هذه القمة ،وستعقد
في بيروت ،وسيتم دع��وة ق��ادة من
أتباع األدي��ان والمذاهب المسيحية
واإلس�لام��ي��ة .وح��ت��ى اآلن ل��م يتم
تحديد موعد النعقادها ،ولكنه ليس
بوقت بعيد».

قبالن

وزار ال��وف��د أي��ض �اً ،نائب رئيس
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبداألمير قبالن ،الذي بارك
«كل عمل ومسعى يوحد المسلمين
ويجمع شملهم ويعزز تعاونهم»،

داعيا ً «علماء المسلمين أن يتحدوا
ويحصنوا وحدتهم فينطلقوا من
كل أقطار األرض لنصرة فلسطين
وشعبها.
وقال اآلراكي ،من جهته« :تدارسنا
معه وطرحنا في خدمته عدة قضايا،
وم��ن أهمها م��ش��روع ات��ح��اد علماء
المقاومة ،وق��د ب��ارك ه��ذا المشروع
وأكد ضرورته ،وهو له دور كبير في
توحيد الكلمة وتوجيه البوصلة نحو
العدو الصهيوني الشرس الذي يهدد
أمن المنطقة كلها وشعوبها».
ب��ع��د ذل���ك زار األراك������ي مفتي
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ش��ي��خ عبداللطيف
دريان ،وقال بعد اللقاء« :طلبنا منه
ما دام لبنان في وصفه يحتل هذا
المركز المتميز وهو بالفعل كذلك،
أن ي��ك��ون ل���دار ال��ف��ت��وى اللبنانية
ولسماحته حفظه الله الدور المتميز
ف��ي تقديم الحلول ل��درء الفتن في
منطقتنا ،وأن يكون لسماحته ولدار
الفتوى ال���دور المتميز ف��ي توحيد
الكلمة وفي تقريب المسافات بين
اتجاهات هذه األمة ،بين فئات هذه
األمة ،بين شعوب هذه المنطقة».

حزب اهلل :معادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة
حققت ما عجز عنه التحالف الدولي
قاووق

السيد

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،رأى رئ��ي��س المجلس
السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد «أنّ
هناك من يبحثون عن الحل في لبنان بالخوف
ف�لا ي��ج��دون��ه ،ويبحثون عنه بالكثير من
التكاذب والتضليل» .وقال السيد في احتفال
تأبيني في بعلبك« :إنّ الحل في لبنان يكون
عبر موقف سياسي لبناني موحد ،يأخذ على
عاتقه ق��رار مواجهة الخطر والتهديد للبنان
كله واللبنانيين جميعاً ،وهذا األمر يقتضي أن
تتضافر الجهود واإلمكانات والقوة والشجاعة
التي تسمح بأن نعطي الجيش اللبناني دوره
وم��ا يحتاجه ف��ي ه��ذه المعركة ،م��ن القوة
الروحية والمعنوية والعسكرية واألمنية ،وأن
نقف وراءه وبجانبه» .وسأل« :لماذا تتهيبون
وتمارسون التضليل؟ لماذا تريدون أن تزرعوا
ال��خ��وف والقلق ال��ذي يشعر ب��ه الكثير من
الناس في مناطق عدة ،فمنطقكم وسياساتكم
وق��رارات��ك��م ال توحي باألمن واالس��ت��ق��رار ،بل
توحي للبنانيين بمزيد من القلق والخوف
واالضطراب».
وختم السيد« :ليس أمامنا إال أن نقف بجانب
الجيش ،وإذا اقتضت المصلحة أن نكون أمامه.
وهذه المعركة تحتاج إلى جاهزية ،وال يجوز أن
ننظر إليها من الجوانب السياسية الضيقة».

فياض

وفي هذا السياق ،أش��ار عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب علي فياض إلى «أنّ بعضهم
يطلق خطابا ً يؤازر التكفيريين في كل نواحيه،
لكن تنقصه عبارة واحدة هي أن يعلن أنه معهم،
فهو ينتقد الجيش ويسعى إلى تقييد حركته

قاووق خالل االحتفال التأبيني في حومين
طائفيا ً ويتهمه اتهامات شتى وهي باطلة ،وهو
يسعى إل��ى ض� ّ
�خ الساحة اللبنانية بخطاب
طائفي استفزازي ،ويتهجم على المؤسسات
ويعمل على إضعافها والتشكيك فيها» ،معتبرا ً
«أنّ إضعاف الجيش معنويا ً أو سياسياً ،وهو
في أرض المعركة ،ج��رم يرقى إل��ى مستوى
الخيانة ،أما االعتداء عليه أمنيا ً وعسكريا ً فهو
إرهاب وحرب على كل الوطن يجب أن يواجه
بشتى السبل ومن دون هوادة».
وق��ال فياض خ�لال رعايته حفل التكريم
الثاني للمشاركين ف��ي ال���ورش وال���دورات
التربوية الذي أقامه تجمع المعلمين في لبنان
في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي في
مدينة النبطية« :ال تزال مشكلتنا الكبرى هي
مع الخطاب المزدوج والباطنية السياسية
واألج���ن���دات غير المعلنة ،وه���ذا م��ا يشكل
الخاصرة الرخوة للوضع اللبناني» .وأضاف:
«إنّ اللبنانيين جميعا ً في مركب واحد ،وليست
هناك م��راك��ب م��ت��ع�دّدة ،فمصالحهم واح��دة

ومصيرهم واحد ،مسيحيين ومسلمين ،سنة
وشيعة ودروزاً ،بل إنّ من يدفع الفاتورة األكبر
من جراء اإلرهاب التكفيري هي الطائفة السنية
الكريمة ،التي يجعل من مناطقها مضطربة
أمنيا ً ومشلولة إقتصاديا ً وقاحلة اجتماعياً،
ويظهرها وكأنها متم ّردة على الدولة» .وتابع
فياض« :نحن نقول بصراحة :أيها اللبنانيون
األخطار كبيرة ،لكنّ الوطن عصي على االنكسار،
وحتى ال تكون الفاتورة باهظة فإنّ ضمانتنا
وحدتنا وتماسكنا ،فالمشروع التكفيري
ال يواجه بالذعر أو بالحياد أو بالرهانات
الطائفية الجانبية ،بل بالمواجهة والثبات
حتى القضاء عليه» .وق��ال« :نأسف ب��أنّ كل
الدعوات المتك ّررة التي أطلقناها والتي دعت
إلى تهدئة الخطاب السياسي وتقريب المواقف
لم تلق ردودا ً إيجابية ،بل على العكس من
ذلك هناك من يص ّر على خطاب التوتير وإثارة
الغرائز وتعميق الخالفات وتقييد دور الجيش
والمؤسسات في مواجهة التكفيريين».

وأك��د نائب رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله الشيخ نبيل قاووق ،من جهته« ،أنّ
المقاومة اليوم في ذروة قوتها وف��ي أيامها
الذهبية على مستوى الجاهزية والسالح
والخبرات ،وهي اليوم قادرة أن تحرز النصر
على أي عدوان «إسرائيلي» وأن تستكمل مسار
االنتصارات التي بدأتها في سورية ،وهذا ما أثار
حنق وإحباط وخيبة المراهنين على المشروع
التكفيري في المنطقة».
وق��ال ق��اووق خ�لال احتفال تكريمي أقامه
حزب الله في ذكرى أسبوع أحد عناصره في
حسينية بلدة حومين التحتا« :إنّ الذي يهمنا
في لبنان هو أنّ العدوان التكفيري عليه لم يعد
كالما ً وإنما أصبح واقعا ً قائماً ،لم تعد القضية
احتماالت وإنما أصبحت حقائق ،التكفيريون
لهم بؤر أمنية وعسكرية في مختلف المحافظات
اللبنانية وهم يحتلون أجزاء من أراضي لبنان
عند الحدود الشرقية مع سورية ،إنها ساعة
للتضامن الوطني والوقوف إلى جانب الجيش
اللبناني».
وأض��اف« :إنها ساعة للدهشة أنّ الجيش
يتعرض لالعتداءات يوميا ًوهناك قوىً سياسية،
باتت معروفة ،توفر حصانة للمعتدين وترفع
الحصانة عن الجيش اللبناني ،وعلى فريق
 14آذار أن ّ
يكف عن المغامرات غير المحسوبة
وليحسم خياراته السياسية ويلتحق بشرف
معركة ال��دف��اع ع��ن لبنان ف��ي وج��ه ال��ع��دوان
التكفيري ،وال يكررون تجربة  ،2006نريد لهم
أن يكونوا إلى جانب الجيش في هذه المواجهة
ليكسبوا شرف الدفاع عن لبنان أمام العدوان
والغزوات التكفيرية».
وختم ق��اووق« :بمعادلة الجيش والشعب
والمقاومة ،استطاع لبنان أن يحقق ما عجز
عنه التحالف ال��دول��ي في ال��ع��راق وسورية،
نحن في لبنان في الجيش والمقاومة أوقفنا
أي تمدّد لداعش إلى بلداتنا ومدننا ،وهذا إنجاز
للبنان».

الكتائب :للقيام ب�أب�سط الواجبات
«المرابطون» تزور ال�سيد:
لعدم عرقلة �أي مبادرة لدعم الجي�ش وانت�شال لبنان من الم�ستنقع القاتل
زار وفد من حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون برئاسة أمين الهيئة القياديةمصطفى حمدان ،رئيس المجلس السياسي
ف��ي ح��زب الله ابراهيم أمين السيد وج��رى
عرض لمختلف التطورات السياسية في لبنان
والمنطقة.
وأك������د ال��م��ج��ت��م��ع��ون ،ب��ح��س��ب ب��ي��ان
ل��ـ«ال��م��راب��ط��ون» ،ض���رورة «العمل لحماية
لبنان من األخطار التي تتربصه من العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» م��ن جهة ،وم��ن المجموعات
التكفيرية من جهة أخ��رى ،وذل��ك بالوقوف
جميعا ً صفا ً واح��دا ً خلف الجيش اللبناني
ودع��م��ه بكل السبل ال��م��ت��اح��ة» .ورأوا «أنّ
استهداف الجيش من ناحية ،والخطابات
التحريضية ض��ده من ناحية أخ��رى ،تعتبر
تآمرا ً واضحا ً على دوره الوطني ،ومحاولة

لزعزعة استقرار لبنان وض��رب المؤسسة
الوحيدة المتبقية والتي تشكل حصنا ً لحماية
لبنان واللبنانيين» .كما أكدوا «أهمية تسليح
الجيش وعدم عرقلة أي مبادرة لدعمه تحت
عناوين وذرائع غير واقعية».
ورأى المجتمعون «أنّ التحالف الدولي
لمحاربة داعش غير جدي في القضاء على هذه
الظاهرة التكفيرية الغريبة عن مجتمعاتنا،
وأنّ المطلوب وق��ف تمويل ه��ذه الجماعات
وإغ�لاق الحدود أم��ام دخ��ول اإلرهابيين إلى
بالدنا ،ووقف حمالت التحريض الفتنوية التي
تسعى لتمزيق مجتمعاتنا من الداخل» .وثمنوا
«تضحيات المقاومة التي قدمت أبناءها شهداء
دفاعا ً عن كل الوطن ،وهي ما زال��ت حاضرة
وقوية وجاهزة لردع أي ع��دوان على أرضنا
وشعبنا».

أع����رب ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب ع��ن ق��ل��ق��ه حيال
«التقصير النيابي الفاضح لعدم احترام
االنتخابات الرئاسية» ،الفتا ً إلى «أنّ المطلوب
القيام بأبسط الواجبات الوطنية والدستورية
والسياسية من أجل انتشال لبنان من هذا
المستنقع القاتل».
وأسف الحزب في بيان بعد اجتماعه أمس
برئاسة الرئيس أمين الجميل «الستمرار
النهج العبثي والهمجي في قتل الجنود األبرار
من الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه بكل
تفانٍ وشجاعة وبسالة للحفاظ على سيادة
البالد وأمن العباد ،وآخرهم الجندي الشهيد
جمال هاشم».
ودع��ا المؤسسات ال��دول��ي��ة ،م��ن عامة أو
خاصة ،إلى احترام «سيادة الدولة اللبنانية
وصالحية المؤسسات الوطنية ،بنفس اهتمام

مقبل ودهقان خالل مؤتمرهما الصحافي في طهران
أكد وزي��ر الدفاع الوطني سمير
مقبل أنّ المساعدات التي ستقدمها
اي���ران للجيش اللبناني ستكون
م��ؤث��رة ف��ي ت��ع��زي��ز م��ق��اوم��ت��ه في
مواجهة الجماعات اإلرهابية.
وأع��رب مقبل خ�لال لقائه وزير
الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف في طهران أمس عن شكره
إي����ران ع��ل��ى ال��ه��ب��ة ال��ت��ي منحتها
للجيش اللبناني ،مؤكدا ً «أنّ هذه
المساعدات سيكون لها دور ملحوظ
في تعزيز صمود لبنان في مواجهة
الجماعات اإلرهابية والتكفيرية».
وق���ال« :ف��ض�لاً ع��ن مشكلة العدو
الصهيوني بالنسبة إلى لبنان ،فإنّ
ه��ذا البلد يواجه حاليا ً مشكلتين
رئ��ي��س��ي��ت��ي��ن إح���داه���م���ا ال��ع��بء
االقتصادي واألمني لتدفق الالجئين
السوريين ،والمشكلة األخ��رى هي
خطر تغلغل واتساع نطاق اإلرهاب
داخل لبنان».
وأك���د ظ��ري��ف ،م��ن جهته« ،أنّ
الجمهورية اإلسالمية ستبقى ،كما
ف��ي ال��س��اب��ق ،إل��ى ج��ان��ب مقاومة
الشعب والجيش اللبناني ،وعلى

استعداد تام ألي شكل من أشكال
ال���ت���ع���اون ال��س��ي��اس��ي واألم���ن���ي
والمخابراتي للتصدي للجماعات
التكفيرية واإلره��اب��ي��ة» ،مضيفاً:
«إنّ العالم أجمع أدرك اليوم أنّ
ال��ت��غ��اض��ي ع��ن خ��ط��ر الجماعات
اإلره��اب��ي��ة المسلحة ف��ي سورية
خالل السنوات الثالث الماضية كان
خطأ ً استراتيجيا ً فاحشاً ،دفع ثمنه
الشعب اللبناني والمنطقة وكان
م��ن نتائجه ان��ع��دام األم��ن وتدفق
الالجئين».
وأش���ار ظ��ري��ف إل��ى «أنّ أهمية
مكانة الوحدة والتضامن والوفاق
الوطني بين جميع القوى والطوائف
اللبنانية ،تكمن ف��ي منع تغلغل
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ومواجهة
التطرف» ،معربا ً عن أمله في أن
«يتمكن الشعب اللبناني وق��واه
السياسية في أسرع وقت ممكن ومن
طريق الحوار والتوافق من انتخاب
رئيس جديد للبالد».
وك��ان مقبل التقى وزي��ر الدفاع
اإلي��ران��ي حسين دهقان ال��ذي أكد
أنّ ب�لاده مستعدة لشحن معدات

دفاعية إلى لبنان لمساعدة الجيش
اللبناني.
وأش�����ار ده���ق���ان خ�ل�ال مؤتمر
صحافي مشترك مع مقبل إلى أنّ
ال��ه��دف م��ن شحن ه��ذه المعدات
التي لم يتم ذك��ر محتوياتها «هو
إحباط المتطرفين الذين يخططون
للقيام بأعمال غير إنسانية في
سورية والعراق ولبنان» ،مضيفاً:
«س��ن��ق��دّم ش��ح��ن��ة م���ن ال��م��ع��دات
ال��دف��اع��ي��ة اإلي��ران��ي��ة الصنع إلى
الجيش اللبناني ليتمكن من محاربة
الجماعات المتطرفة واإلرهابية».
ولفت دهقان إل��ى «أنّ الشحنة
تنتظر اآلن الموافقة اللبنانية»،
واصفا ً لبنان بـ «البلد الذي يتحلّى
ب��م��ك��ان��ة خ��اص��ة» ف��ي السياسة
الخارجية اإليرانية.
وأكد مقبل ،بدوره ،أنّ وزير الدفاع
اإليراني وافق على توفير قسم كبير
م��ن متطلبات الجيش اللبناني،
مشيرا ً إلى «أنّ هذه الهبة من دون أي
شروط ،وبالطبع ال ب ّد من المصادقة
عليها في مجلس الوزراء اللبناني،
من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة».

جابر� :أي خرق في ملف الرئا�سة يحتاج
�إلى تفاهم «الم�ستقبل» و«التغيير والإ�صالح»

�إ�ضعاف الجي�ش جرم يرقى �إلى م�ستوى الخيانة

رأى حزب الله أنّ لبنان استطاع بمعادلة
الجيش والشعب والمقاومة «أن يحقق ما عجز
عنه التحالف الدولي في العراق وسورية»،
معتبرا ً «أنّ إضعاف الجيش معنويا ً أو سياسياً،
وهو في أرض المعركة ،جرم يرقى إلى مستوى
الخيانة».
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هذه المؤسسات بالرعايا السوريين».
وأض��اف البيان« :كما ال يغيب عن بالنا
وقلقنا التقصير النيابي الفاضح لعدم احترام
االنتخابات الرئاسية حتى اليوم على رغم
م��رور  149يوما ً على الفراغ الرئاسي ،وما
يترتب ع��ن ذل��ك م��ن تداعيات كارثية على
مؤسساتنا الوطنية وص��دق��ي��ة لبنان في
الخارج».
ورأى حزب الكتائب «أنّ المطلوب القيام
بأبسط ال��واج��ب��ات الوطنية والدستورية
والسياسية من أجل انتشال لبنان بمؤسساته
ال��دس��ت��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية من هذا المستنقع القاتل الذي
يتخبط فيه منذ س��ن��وات وال سيما منذ أن
انطلقت مرحلة االنتخابات الرئاسية في
لبنان ،وقبل ذلك ،التجديد للمجلس النيابي».

اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر
«أنّ أي خرق في موضوع الرئاسة يحتاج إلى تفاهم بين
أكبر كتلتين في المجلس النيابي وهما كتلة المستقبل وكتلة
تكتل التغيير واإلصالح.
وقال جابر في حديث لـ«المركزية»« :إننا أمام ثالثة
خص التمديد للمجلس النيابي :االنتخابات
خيارات في ما ّ
الواجب أن تجري والتمديد والفراغ .ولألسف الحكومة
لم تعيّن حتى اآلن هيئة اإلشراف على االنتخابات ووزير
الداخلية نهاد المشنوق المعني في شكل أساسي في
موضوع إجراء االنتخابات ص ّرح مرارا ً أنّ الظروف األمنية
ال تسمح بإجراء االنتخابات» .ورأى جابر «أنّ األمور تتجه
نحو التمديد وهو أهون الشرين من بين الخيارين اآلخرين،
وهو أفضل من الفراغ».
وعن قضية العسكريين المخطوفين ،أمل جابر «أن
يكون الفرج قريبا ً للعسكريين ،خصوصا ً وأنّ هذا األمر
وضع في أيدي أصحاب االختصاص من القيادات األمنية
التي كان لها الباع الطويل في التعاطي مع موضوع كهذا

وعلى رأس هؤالء المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم».
وعن وجود خاليا نائمة والكالم الذي قاله قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،أكد جابر «أننا أمام خطر وجودي في
لبنان أمام ما ترتكبه هذه العصابات اإلرهابية التي تختلف
في مسمياتها من «داعش» إلى «جبهة النصرة» التي ارتكبت
مجازر في حق الجيش وقتلت خيرة ضباطه وجنوده ،هذه
العصابات تشكل خطرا ً محدقا ً وداهما ً على كل المناطق
اللبنانية وإذا كان اإلرهاب يستهدف عرسال والعسكريين
في الشمال فهو يطاول كل لبنان» ،من ّوها ً بـ«الحديث
األخير لقائد الجيش الذي شكل صدمة للمواطنين من أجل
االستعداد واليقظة والتنبه إلى األخطار وأن يكون كل مواطن
خفيرا ً للوقوف خلف دولته وجيشه».
وفي شأن الهبات المقدمة إلى الجيش ،اعتبر جابر «أننا
في هذا الوقت ،وفيما اإلره��اب يدق أبوابنا ويهدّد شعبنا
ومجتمعنا في حاجة إلى ك ّل المساعدات من الداخل والخارج
ومن أي جهة أتت وان نقول للجميع شكراً».

ف�ضل اهلل :الفتنة �ست�سقط
الهيكل على ر�أ�س الجميع
أكد العالمة السيد علي فضل الله
على ض���رورة «أن «ي��ك��ون الخطاب
ف��ي ه��ذه المرحلة المعقدة خطابا ً
وحدويا ً جامعا ً بعيدا ً من كل المزايدات
المذهبية» ،مؤكدا ً «أنّ الفتنة التي يعمل
بعضهم على إشعالها ستسقط الهيكل
على رأس الجميع».
وخ��ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه إم����ام مسجد
ال��غ��ف��ران ف��ي ص��ي��دا ال��ش��ي��خ حسام
العيالني ،اعتبر السيد فضل الله «أنّ
هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها األمة
تحتاج إلى العقالء والعلماء الواعين
الذين يرفعون صوتهم عاليا ً لمواجهة
كل الحاالت التي تريد تخريب العالقات
اإلسالمية  -اإلسالمية ،واإلسالمية
 المسيحية ،وإدخال مجتمعاتنا فيح��روب وفتن ت��ؤدي إل��ى إس��ق��اط كل
مواقع القوة فيها» ،داعيا ً إلى «أن يكون
الخطاب ف��ي ه��ذه المرحلة المعقدة
خطابا ً وحدويا ً جامعا ً بعيدا ً من كل
المزايدات والحساسيات والمفردات
المذهبية التي يطلقها أصحابها لش ّد

العصب المذهبي أو الطائفي هنا أو
هناك ،والتي تزيد من حالة االحتقان
والتوتر في الشارع ،وال سيما في ظ ّل
وجود أزمة تخويف متبادلة بين السنة
والشيعة».
ونبه فضل الله إلى «أنَّ الفتنة التي
يعمل بعضهم على إشعالها ،ستسقط
الهيكل على رأس الجميع وسيخسر
الكل فيها» ،وح ّذر من «المراهنة على
التحالف الدولي لتقوية هذا الفريق
أو ذاك» ،معتبرا ً «أنّ هذا التحالف أتى
إلدارة الصراع في المنطقة وضبط إيقاع
المعركة على خلفية استنزاف الجميع
وإخضاعهم ،وليس لح ّل مشاكلهم
وإنهاء معاناتهم».
ودع��ا اللبنانيين إل��ى «ال��ح��وار في
م��ا بينهم لتجنيب البلد الفوضى
واالهتزازات األمنية وحاالت االحتقان،
ولتحصينه م��ن تداعيات م��ا يجري
حوله».
وأك���د الشيخ ال��ع��ي�لان��ي ،ب���دوره،
«ضرورة إعطاء الجيش الغطاء الكامل

لمواجهة ال��ح��االت اإلره��اب��ي��ة التي
تسعى إلى إحداث فتنة بين اللبنانيين
وتخريب البلد» ،مشدّدا ً على «عدم إبقاء
هذا الدعم إعالمياً ،بل ترجمته في أرض
الواقع» ،مشيرا ً إلى «أنّ مواجهة هذه
الحاالت التكفيرية واإللغائية ينبغي أن
تكون من مسؤولية علماء السنة أوالً».
كما استقبل السيد فضل الله وفدا ً من
عشيرة آل جعفر من الهرمل ،شكره على
تعزيته لهم وعلى ما تقدمه مؤسسات
ال��م��رج��ع ف��ض��ل ال��ل��ه م���ن خ��دم��ات
اجتماعية وتربوية ووجه إليه دعوة
لزيارة الهرمل.
وق��د أث��ن��ى فضل ال��ل��ه على «دور
العشائر الوطني في حفظ التعايش
والتنوع في منطقة البقاع ،في ظ ّل
محاوالت ضرب هذا االنصهار وإدخال
ه���ذه المنطقة ف��ي ص��راع��ات تحت
عناوين مختلفة» ،الفتا ً إلى «أنّ هناك
من يريد إسقاطنا نفسيا ً ومعنويا ً من
خ�لال اإلش��اع��ات التي تطلق من هنا
وهناك».

المحكمة الدولية ا�ستمعت �إلى خبير
�أجهزة الت�شوي�ش في موكب الحريري
استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها،
باالستماع إلى الشهود .واستمعت خالل جلسة عقدتها
أمس إلى شاهد س� ّري يحمل رمز  PRH507ويخضع
لتدابير حماية الشهود.
ويعمل الشاهد  PRH507في مجال اإللكترونيات
منذ  30عاماً ،وعمل على تصميم وبناء وصيانة أجهزة
التشويش في موكب الرئيس الراحل رفيق الحريري منذ
عام .1995
وت��ح��دث الشاهد ال��س� ّري خ�لال الجلسة ع��ن أجهزة
التشويش التي كانت في موكب الحريري .وق��ال« :في

تفحصت أجهزة التشويش في الموكب كانت تلك
آخر مرة ّ
األجهزة تعمل في شكل جيد وطبيعي».
وكشف أنه كان يقوم بزيارة لبنان  4مرات في السنة
للتأكد من عمل األج��ه��زة في الموكب .وق��ال« :أجرينا
اختبارا ً في مسرح الجريمة ألجهزة تشويش مشابهة
لألجهزة التي كانت موجودة في موكب الرئيس الحريري
للتأكد من عملها يوم االنفجار».
يذكر أنّ الشاهد  PRH507قدم في إفادة سابقة أمام
لجنة التحقيق الدولية شرحا ً مفصالً عن كيفية عمل أجهزة
التشويش في موكب الرئيس الراحل رفيق الحريري.

