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قهوجي تفقد وحدات الجي�ش في طرابل�س وعكار:

حيا العملية البطولية �ضدّ �أحد رموز التطرف ال�صهيوني

دماء ال�شهداء حمت وحدة لبنان من م�شاريع الفتنة

حزب اهلل :معادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة
باتت �ضرورة ا�ستراتيجية لحماية لبنان
أكد حزب الله أنّ التكفيريين «ال عالقة لهم بالمذاهب
اإلسالمية ،وال ينتمون إلى أي مذهب ،وال يتحمل مسؤوليتهم
أتباع أي مذهب في لبنان» ،داعيا ً «الجميع إل��ى اليقظة
والتوحد في مواجهة المشروع التكفيري الذي يتهدّد
والحذر
ّ
لبنان وجيشه ومقاومته».
ورأى الحزب «أنّ ما يحصل اليوم من تهديدات واعتداءات
يؤكد أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة باتت ضرورة
استراتيجية لحماية لبنان أمام األخطار القادمة من الموصل
والرقة».

قاسم

 ...ومعزيا ً وسلمان بالشهيد سمعان

قهوجي متوسطا ً الضباط والعسكريين خالل جولته
جال قائد الجيش العماد جان قهوجي يرافقه الضباط الكبار
في القيادة على الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس
وعكار ،متفقدا ً مواقع الجيش والجنود المنتشرين في المنطقة.
كما زار ثكنة عرمان ،والتقى قيادة الوحدات العسكرية.
وأوضحت قيادة الجيش أنّ قهوجي اطلع من قادة الوحدات
على إجراءاتها الميدانية المتخذة ،لترسيخ األمن واالستقرار في
طرابلس والشمال عموماً ،ثم اجتمع بقادة الوحدات وعسكرييها
وقدّم لهم التعزية باستشهاد رفاقهم ،من ّوها ً بكفاءتهم وجهودهم
المميّزة ،ومزودا ً إياهم التوجيهات الالزمة للمرحلة المقبلة.
وزار قهوجي ورئيس األركان اللواء الركن وليد سلمان ،بعد
الظهر عائلة المالزم األول الشهيد نديم سمعان في صالون كنيسة
مار تقال بقنايا  -المتن ،حيث قدما تعازيهما إلى أفراد العائلة.
ونوه قهوجي بـ»مناقبية الشهيد وبطولته وتفانيه في أداء
واجبه العسكري حتى الشهادة» ،الفتا ً إلى «أنّ دماءه ودماء
جميع رفاقه الشهداء والجرحى التي سالت فوق أرض الشمال ،قد
حمت وحدة لبنان من مشاريع الفتنة والفوضى التي كان يخطط
لها اإلرهابيون» ،مؤكدا ً «االستمرار في مالحقة كل المعتدين على
العسكريين حتى توقيفهم وإنزال القصاص العادل بهم».
في غضون ذلك ،استمرت وحدات الجيش بمداهمة ومطاردة
المسلحين المتورطين في ح��وادث بحنين  -المحمرة ،حيث
تركزت المداهمات في محيط مدرسة دار السالم وجامع هارون،

إضافة إلى األط��راف الرئيسية لبلدة بحنين وتحديدا ً الطريق
المؤدية إلى س ّد البارد ومنطقة أف��ران لبنان األخضر ،وسط
تحليق مروحي واستطالعي للجيش .وتمكنت وحدات الجيش
من توقيف العديد من المسلحين.
وأشارت المعلومات إلى أنّ المداهمات التي نفذتها وحدات
من الجيش في قرى وبلدات مشتى حسن ومشتى حمود وخراب
الحياة وحبل المنصورة في منطقة الدريب عكار ،أسفرت عن
توقيف  13شخصا ً من بينهم  3لبنانيين في مشتى حمود هم
( :س.ك ،.ه.ع ،.خ.و.).
ومن بين الموقوفين السوريين العشرة ،أحد قادة المجموعات
المسلحة التي كانت قاتلت في قلعة الحصن في الداخل السوري
ويدعى شادي ك.
وأعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة مواصلة قوى الجيش
تكثيف عمليات الدهم والتفتيش بحثا ً عن المسلحين الفا ّرين،
أقدم ك ّل من :شعيب عمر صعب ،عبدالرحيم أحمد حسن ،علي
أحمد سعد على تسليم أنفسهم لوحدات الجيش في منطقة
الشمال مساء أول من أم��س ،كما أوقفت هذه الوحدات أربعة
أشخاص آخرين لالشتباه في عالقتهم بالمجموعات المسلحة،
إضافة إلى توقيف المدعو نبيل خضر المير المطلوب لتأليفه
عصابة سلب بقوة السالح.
وفي قضاء راشيا – البقاع ،أوقفت وحدة من مديرية المخابرات

الموفد القطري يلتقي خاطفي الع�سكريين في الجرود

�سالم للأهالي :الق�صة معقدة والتفاو�ض �صعب ً
جدا

توجه الموفد القطري إلى ج��رود عرسال لالطالع على
ش��روط خاطفي العسكريين من أجل إطالقهم ،وعليه قرر
أهالي المخطوفين بعد لقاء وفد منهم أمس في السراي رئيس
الحكومة تمام سالم وقف التصعيد في انتظار النتائج.
وكان سالم أكد لألهالي «أنّ التفاوض جا ٍر على قدم وساق
مع خاطفي العسكريين اللبنانيين ،لكن الوصول إلى النتيجة
اإليجابية التي نريدها قد ال يتم في وقت قريب» .واستمع
الوفد من س�لام إل��ى تأكيدات «ب��أنّ الحكومة ماضية في
جهودها حتى تحرير المخطوفين ،مهما كان الثمن».
وجدّد ألهالي المخطوفين تضامنه معهم وتفهمه لغضبهم،
داعيا ً إياهم إلى «عدم السماح باستعمالهم البتزاز الدولة»،
مشيرا ً إلى «أنّ القصة معقدة ،وطبيعة التفاوض صعبة
جداً» .وقال سالم« :أنا أحمل هذه األمانة ولن أتخلى عنها،
لكنني لن أقدم ضمانات أو وعودا ً لكي ال أغشكم» .واختتم:
«نحن جميعا ً معكم شركاء في المعاناة ،لبنان كله معكم،
وفرصة النجاة التي يمكن أن نقدمها ألبنائنا تكمن في
تماسكنا وموقفنا القوي».
وبعد اللقاء أشار والد العسكري المخطوف محمد طالب،
إلى أنّ سالم وضع األهالي في أج��واء المفاوضات منذ 3
أشهر حتى اليوم ،وق��ال« :ننتظر عودة الموفد القطري من

جرود عرسال ،لكنّ رئيس الحكومة لم يعطنا أي تطمينات».
وأعلن طالب باسم أهالي المخطوفين «وقف التصعيد في
انتظار عودة الموفد القطري من جرود عرسال والحصول على
تطمينات».
وكانت وال��دة العسكري المخطوف خالد مقبل حاولت
إض��رام النار بنفسها في مكان االعتصام في ساحة رياض
الصلح ،فتدخل األه��ال��ي وأنقذوها في اللحظة األخيرة،
فانهارت وأصيبت بحال إغ��م��اء ،م��ا استدعى نقلها إلى
مستشفى الكرنتينا.

ابراهيم :هناك من يستعمل الملف للمزايدة

إل��ى ذل��ك ،أك��د المدير العام لألمن العام ال��ل��واء عباس
ابراهيم ،أنه «في قضية العسكريين المخطوفين ،ال مفاوضات
بدون شروط ،وأننا لن ننجر لالبتزاز» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك
من يستعمل قضية المخطوفين للمزايدة».
وأوض��ح ابراهيم في حديث إلى محطة «أن بي أن» أنّ
من يريد اللعب على هذا الملف ،فإنه غير متمسك به ،وإنه
بمثابة كرة نار» ،الفتا ً إلى أنه ينتظر لوائح خطية بشروط
الخاطفين من الموفد القطري ،المنتظرة عودته من جرود
عرسال.

(مديرية التوجيه)
بالتنسيق مع مكتب أمن الدولة في القضاء 12 ،سورياً ،لالشتباه
بانتمائهم إلى مجموعات إرهابية وقتالهم الجيش في حوادث
عرسال ،إضافة إلى دخولهم األراض��ي اللبنانية بطريقة غير
شرعية .وبوشر التحقيق مع الموقوفين ب��إش��راف القضاء
المختص.
وفي بيان الحق ،أعلنت قيادة الجيش أنّ وحدة من الجيش
دهمت أول م��ن أم��س ،ع���ددا ً م��ن األم��اك��ن المشتبه ف��ي لجوء
المسلحين إليها في بلدات :المنية ،مشتى حسن ،ومشتى حمود،
وفي مخيمات النازحين السوريين في بلدة بحنين  -الشمال،
حيث أوقفت خمسين شخصا ً مشتبها ً بهم ،بينهم تسعة لبنانيين
وفلسطيني واحد والبقية من السوريين ،وضبطت في أحد هذه
األماكن ،كميات من األسلحة الحربية والقذائف الصاروخية،
إضافة إلى كميات من األعتدة العسكرية المتنوعة وكاميرات
التصوير وأجهزة االتصاالت.
من جهة أخرى ،أوقفت قوى الجيش في منطقة وادي حميد –
عرسال ،المواطن عبدالله محمود الحجيري الذي حاول اكتناف
أحد حواجز الجيش في المنطقة ،وهو يقود سيارة نوع بيك
آب شفروليه من دون أوراق قانونية ،واعترف بإقدامه مرات
عدة على تهريب أسلحة ومواد غذائية لمصلحة اإلرهابيين في
الجرود .وت ّم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر
التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الأمن الفرعي في الجبل:
ّ
ت�شدد في الحرا�سة لي ًال
ت��رأس محافظ جبل لبنان ف��ؤاد فليفل اجتماعا ً لمجلس األم��ن الفرعي في
المحافظة ،في مكتبه في سراي بعبدا ،حضره ممثل النيابة العامة االستئنافية
في جبل لبنان القاضية غادة بو سلوان ،قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد
محمد فهمي ،قائد درك جبل لبنان العميد جهاد الحويك ،رئيس فرع مخابرات
جبل لبنان العميد ريشار حلو ،ممثل المدير اإلقليمي لجهاز أمن الدولة العقيد
رؤوف سكرية ،رئيس دائرة األمن العام في جبل لبنان العقيد روجيه صوما وآمر
مفرزة بعبدا القضائية المقدم عارف غالييني.
في مستهل االجتماع ،أطلع المحافظ فليفل على التقارير الواردة من األجهزة
األمنية ،وشدّد على ضرورة إبقاء الجاهزية والتنسيق في ما بينها والطلب من
البلديات إبالغ عناصر الشرطة البلدية والحراس الليليين ضرورة التشدّد في
المراقبة والحراسة الليلية ،على أن يتم إبالغ القوى األمنية للقيام بمه ّمة أي
عملية للتفتيش أو المداهمة عندما يتطلب ذلك.
كما استعرض المجتمعون التدابير المتخذة بغية الح ّد من السرقات ال
سيما الصيدليات والمحالت التجارية ،وكذلك لجهة تفعيل ال��رادارات على
األوتوسترادات لتخفيف حوادث السير القاتلة.

ميقاتي :من يرفع ال�سالح
في وجه الدولة ال ينتمي �إلى طرابل�س

ميقاتي خالل مؤتمره الصحافي
سالم مجتمعا ً إلى أهالي العسكريين

(داالتي ونهرا)

توالي ردود الفعل الم�شيدة ب�إنجاز الم�ؤ�س�سة الع�سكرية

لقاء الأحزاب :لمكاف�أة الجي�ش على ت�ضحياته
توالت ردود الفعل المشيدة بإنجاز الجيش في طرابلس
وإحباطه مخطط القوى اإلرهابية ،والتي رأت أنّ ما هو
مطلوب من الدولة والحكومة مكافأة الجيش ضباطا ً وجنودا ً
على التضحيات الكبيرة التي يبذلونها هذه األيام لحماية
لبنان من خطر اإلرهاب التكفيري.
وناقش لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية ،خالل اجتماعه ال��دوري في مقر حزب االتحاد،
التطورات والمستجدات ،وتوقف خصوصا ً عند «اإلنجازات
المهمة التي حققها الجيش اللبناني في حربه ض ّد قوى
اإلره��اب التكفيري وتمكن من توجيه ضربات لها وإنقاذ
اللبنانيين من مخطط كانت تع ّد له في شمال لبنان ألخذه
رهينة واإلطاحة بالسلم األهلي واالستقرار في البالد».
وأكد اللقاء في بيان «أنّ الهجوم االستباقي للجيش ض ّد
القوى اإلرهابية التكفيرية ،حمى اللبنانيين وأمنهم وحال
دون نجاح هذا المخطط اإلج��رام��ي» ،موجها ً التحية إلى
«ضباط ورتباء وجنود الجيش على التضحيات الجسام
التي قدموها في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار اللبنانيين
والحفاظ على سلمهم األهلي» .ودان «كل من يواصل التطاول
على دور المؤسسة العسكرية ويحاول النيل منها وعرقلة
تأمين اإلمكانات التسليحية لها للقيام بدورها الوطني»،
معتبرا ً «أنّ كل من يقدم على مثل هذا التطاول على الجيش،
إنما يرتكب جرم الخيانة الوطنية ال سيما أنّ الجيش يدافع
عن الوطن ويحمي استقراره ولهذا فإنّ المطلوب رفع الغطاء
والحصانة عنه مهما كان موقعه».
ولفت اللقاء إلى «أنّ ما هو مطلوب من الدولة والحكومة
مكافأة الجيش ضباطا ً وجنودا ً على التضحيات الكبيرة
التي يبذلونها هذه األيام لحماية لبنان من خطر اإلرهاب

التكفيري والسهر على أمن اللبنانيين جميعا ً وبالتالي عدم
التهاون في اتخاذ إجراءات قانونية ض ّد كل من يعتدي على
الجيش» ،معزيا ً قيادة الجيش بشهدائها .واستنكر «امتناع
حزب الكتائب عن التوقيع على مرسوم صرف الرواتب
للعسكريين تحت حجة عدم التشريع في ظل انتخاب رئيس
للجمهورية» ،معتبرا ً «أنّ مثل هذا الموقف يأتي وكأنه عقاب
للجيش في الوقت الذي يقوم به بمهمة الدفاع عن اللبنانيين
وحماية وحدتهم الوطنية من أخطار التطرف واإلرهاب التي
تتهدّدهم».
ودان اللقاء «االعتداء على الشيخ ماهر عبد الر ّزاق والذي
يندرج في سياق سياسة إقصاء وإلغاء» ،داعيا ً األجهزة
األمنية والقضائية إلى «مالحقة الفاعلين وإن��زال العقاب
بهم».
وش��دّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
على «أنّ الجيش مدعو ٌم كلّيا ً بقرار من السلطة السياسية
وبتفاهم جميع الفرقاء في البلد ،وإنّ جميع اللبنانيين
من دون استثناء يقفون خلفه لمحاربة التطرف واإلرهاب
والحفاظ على السالمة العامة واالستقرار في لبنان».
وقد نفذ موظفو الدوائر الحكومية في سراي صيدا وقفة
تضامنية مع الجيش ،فتوقفوا عن العمل لساعة واحدة،
تعبيرا ً عن تضامنهم مع المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا ً
وعناصر ،وتحية لشهدائها الذين «قضوا ذودا ً ودفاعا ً
عن الوطن» ،مؤكدين «الوقوف خلف الدولة ومؤسستها
العسكرية وكافة أجهزتها األمنية درعا ً واقيا ً لكل لبنان».
يُشار إلى أنّ هذه الوقفة جاءت بعد الحوادث األمنية
المتنقلة في عدد من المناطق التي استهدفت الجيش والتي
أدت إلى سقوط شهداء وجرحى .

(داالتي ونهرا)

أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ طرابلس أثبتت أنها مع الجيش اللبناني وتسانده
وتدعمه» ،متمنيا ً على الجيش «أن يقوم بجهد إضافي كي يشعر المواطن الطرابلسي
أنّ الجيش بقربه ولخدمته» .وشدّد على «أنّ أي شخص يرفع السالح في وجه الدولة
ال ينتمي إلى المدينة في أي شكل من األشكال» ،قائالً« :نحن نعطي الجيش التغطية
الالزمة الستتباب األمن ،ودوره أن يعمل على تثبيت األمن ويترك الساحة بعد ذلك
لقوى األمن الداخلي لتقوم بدورها».
وقال خالل مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس« :لقد اثبتت طرابلس أنها مع
الجيش اللبناني وتسانده وتدعمه ،وأنّ كل أبنائها هم مع الجيش» ،الفتا ً إلى «أنّ
المواطن الطرابلسي يعبّر عن دعمه للجيش وعن الحاجة إلى بسط الجيش سلطة
األمن» .وأضاف« :أنا ال أسمح ألحد بالتعرض للجيش بأي شكل من األشكال ،وأقول
هذا الكالم كي ال يصطاد أحد في المياه العكرة ،ولكن يجب على الجيش أن يقوم بجهد
إضافي كي يشعر المواطن الطرابلسي أنّ الجيش بقربه ولخدمته».
وتابع ميقاتي« :باألمس سمعت شكاوى عدة في طرابلس عن توقيف شبان عاديين
في طرابلس لمجرد أنهم ملتحون ،وال أحد يعرف مكان توقيفهم .نحن نطالب بالعدالة
السريعة ،ومن يثبت تورطه في أي إخالل باألمن فلي َ
ُتخذ في حقه اإلجراء المناسب».
وسئل ميقاتي :كيف تصف شادي المولوي وأسامة منصور والشيخ حبلص.
هل هم إرهابيون أم أنهم يمثلون قسما ً من نبض الشارع السني؟ فأجاب« :أبداً ،أي
شخص يرفع السالح في وجه الدولة ال ينتمي إلى المدينة في أي شكل من األشكال».
وعن التنسيق والتوحد بين مختلف القيادات الطرابلسية في هذه الظروف ،قال:
«منذ فترة أطلقت مواقف تؤشر إلى حصول التمديد لمجلس النواب على رغم أنّ هذا
القرار غير صحي ولكنه في غياب البدائل يمثل أبغض الحالل .وطالما الجميع مدركون
أن ال انتخابات نيابية في القريب فلنضع جميعا ً أولوية طرابلس نصب أعيننا،
ولنتكاتف جميعا ً إلنقاذ هذه المدينة».

ويرحب بان�ضمام جنبالط �إلى «تويتر»
...
ّ
غ ّرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر حسابه الخاص على «تويتر» معربا ً عن
أمله بأن تكون الجولة التي حصلت في طرابلس هي األخيرة ،قائالً« :نحن
نم ّد يدنا للجميع لكي تكون طرابلس واحة أمنية مثالية لكل لبنان».
فر ّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط عبر حسابه الجديد
على الموقع باإلنكليزية فقال« :إ ّنه الوقت المناسب لمساعدة طرابلس بعد
المحنة التي مرت بها في ش ّتى القطاعات .فقد عانت كثيراً».
فأجابه الرئيس ميقاتي مرحبا ً به لدخوله العالم الرقمي ،قائالً« :وليد بك
أهالً بك على «تويتر» وأنا أوافقك الرأي ونحن نقوم بأفضل ما لدينا ولكن
المهام كثيرة والمسؤولية وطنية».

وف��ي ه��ذا السياق ،لفت نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ التكفيريين «ال عالقة لهم بالمذاهب
اإلسالمية ،وال ينتمون إلى أي مذهب ،وال يتحمل مسؤوليتهم
أتباع أي مذهب في لبنان» .وسأل« :هل يوجد شك في أنهم
أصحاب مشروع مترامي األطراف ،يعتبر لبنان أحد زواياه،
ويتكامل مع مشروعهم في سورية والعراق حالياً ،وامتدادا ً
إلى دول أخ��رى تصل إلى الكويت والسعودية واإلم��ارات
وبلدان أخرى يريدون أن يسيطروا عليها من أجل أن يتحكموا
بمسار تلك المنطقة وفق المشروع الخاص بهم»؟
وفي كلمة ألقاها في الليلة الخامسة من محرم في منطقة
األوزاع���ي ،ق��ال قاسم« :عجبا ً ألولئك الذين يدعون أنهم
يتصرفون ب��ر ّد فعل على عمل حزب الله وجهاده ،هؤالء
أصحاب مشروع قبل أن يواجههم حزب الله ،هؤالء أصحاب
مشروع قبل أزمة سورية ،هؤالء جاؤوا إلى سورية كجزء من
المشروع ،وذهبوا إلى العراق كجزء من المشروع ،وانطلقوا
من لبنان وجاؤوا إليه كجزء من المشروع الذي يريد إلغاء
الجميع على اإلط�لاق» .وأسف «ألنّ بعضهم في لبنان ما
زال يتغافل عن حقيقة المشكلة في لبنان ،ويربط هذا األمر
بتطورات المنطقة سياسياً ،وكل االتهامات التي ترمى علينا
أو على فريقنا هي اتهامات واهية لكنهم يبررون مواقفهم
العاجزة والفاشلة والتي لم تنجح في أي خيار حتى اآلن».

الموسوي

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي
«أنه من الظلم أن يقف أحد اليوم في لبنان ليحاول التنصل
من مهمته الوطنية في مواجهة العدوان التكفيري بالزعم أنّ
ثمة مواجهة أخرى يخوضها في لبنان معنا أو مع من يقف
في فريقنا السياسي» ،الفتا ً إلى «أنّ المشروع التكفيري في
المنطقة ليس رد فعل على تدخل حزب الله في سورية ،فهذا
المشروع قد بدأ منذ سنوات طويلة منذ أفغانستان وما بعد
أفغانستان».
ودعا الموسوي في كلمة ألقاها خالل الليلة العاشورائية
والتوحد
الخامسة في النبطية« ،الجميع إلى اليقظة والحذر
ّ
في مواجهة المشروع التكفيري الذي يتهدّد لبنان وجيشه
ومقاومته».

فياض

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض،
خالل المجلس العاشورائي الذي أقامه حزب الله وحركة
أمل في حسينية بلدة بليدا الجنوبية« ،أنّ مشكلتنا في
لبنان ال ت��زال في الخطاب المزدوج ال��ذي يطلقه بعضهم
وهو األمر الذي كنا نحذر منه دائماً ،فأولئك الذين يعلنون
شيئا ً ثم يعلنون شيئا ً آخر ويذهبون أحيانا ً في مواقفهم
إلى أقصى المواجهة مع الجماعات التكفيرية ثم يطلقون
مواقف أخ��رى تصب على نحو غير مباشر في دع��م هذه
الجماعات هم ال يزالون يحملون في جعبتهم أجندات خفية
ويراهنون رهانات خاطئة ويطلقون خطابات مزدوجة»،
مطالبا ً «الجميع بأن ينظروا إلى هذا الوطن الصغير الذي
نعتز باالنتماء إليه ونعتبره كبيرا ً بمكوناته وخصوصيته
وإنجازات شعبه ألنه يحتاج إلى حماية ورعاية وتظافر
كل أبنائه ومكوناته في سبيل مواجهة عاصفة الجماعات
التكفيرية التي تضرب في المنطقة» .وقال« :مهما أطلق هؤالء
من خطابات استفزازية ودع��وات تثير النعرات الطائفية

قاووق متحدثا ً في دير الزهراني
والمذهبية ومهما مارسوا ممارسات خاطئة فنحن سنبقى
في الموقع اإلسالمي والوطني الجامع ولن يتمكن هؤالء مهما
كلف األمر من أن يجرونا إلى الخطابات والمواقف المذهبية
والحسابات الفئوية الضيقة».

قاووق

واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»
الشيخ نبيل ق��اووق «أنّ ما يحصل اليوم من تهديدات
واعتداءات يؤكد أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة باتت
ضرورة استراتيجية لحماية لبنان أمام األخطار القادمة من
الموصل والرقة».
ورأى خالل المجلس العاشورائي الذي أقامه حزب الله
في بلدة دير الزهراني« ،أنّ الذين يقاتلون لبنان على الحدود
الشرقية هم ليسوا حالة منعزلة إنما هم امتداد إلمارة التكفير
في الرقة والموصل» .وقال« :إنّ مشروع داعش هو أن تكون
منطقتنا إمارة تكفيرية ،ويكون لبنان جزءا ً من هذه اإلمارة،
وهذا ليس شيئا ً مخف ّياً».
«إنّ
م��ا يحصل م��ن مسلسل غ��زوات
وأض���اف ق���اووق:
واعتداءات على لبنان إنما هو ترجمة لقرار من داعش ومن
النصرة ضد لبنان» ،متسائالً« :إذا كان أعداء لبنان قد اتفقوا
علينا فلماذا ال نتفق كلبنانيين على مواجهة الخطر المشترك
الذي ال يوفر أحدا ً من الفئات والقوى والمناطق اللبنانية»؟
وإذ اعتبر «أنّ شبح إمارة التكفير قد أُبعد عن لبنان» ،لفت
إلى «أنّ المعركة التكفيرية ض ّد لبنان لم تنت ِه وستطول»،
داعيا ً الجميع «إلى االرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية
في مواجهة هذا الخطر ،وأن يخرجوا من مواقع االنقسام إلى
مواقع التالقي والتوحد وتحصيل الوحدة الوطنية» ،مشدّدا ً
تحصن الداخل اللبناني كلما زادت منعة لبنان
على أنه «كلّما
ّ
أمام الخطر التكفيري واإلسرائيلي».

بيان

بعد إطالق النار مساء األربعاء على الناشط اليهودي
اليميني البارز يهودا غليك لدى خروجه من مؤتمر ناقش
المشاركون فيه ما يزعمون أنه ّ
حق لليهود في الموقع الذي
يعتبرونه األكثر قدسية لديهم أال وهو المسجد األقصى،
حيا حزب الله «العملية البطولية ض ّد أحد رموز التطرف
الصهيوني ،والتي تمثل ثبات الشعب الفلسطيني وإرادته
الشجاعة في الدفاع عن المسجد األقصى الشريف وتقديم
التضحيات الجسام التي يستحقها هذا الرمز المقدس في
تاريخ اإلسالم وفي تاريخ اإلنسانية جمعاء».
ودان الحزب في بيان« ،الخطوة غير المسبوقة التي
أقدمت عليها ق��وات االح��ت�لال الصهيوني والمتمثلة في
إقفال المسجد في شكل كامل أمام المصلين والمؤمنين»،
مستنكرا ً «سائر اإلج���راءات المتواصلة في حق المسجد
األقصى والقدس الشريف عامة ،ال سيما االعتداء اآلثم الذي
أدى إلى استشهاد األسير المحرر معتز حجازي واعتقال
أقربائه» .ودعا «الشعوب العربية واإلسالمية إلى التحرك
الحازم والوقوف صفا ً واحدا ً إلى جانب الشعب الفلسطيني
ومقاومته الباسلة».

�أمل :ال يمكن لأحد ا�ستدراج اللبنانيين
�إلى فتنة مذهبية �أو طائفية
أك��دت حركة أم��ل أن��ه «ال يمكن
ألح���د ع��ل��ى اإلط��ل�اق أن يستدرج
المسلمين السنة والشيعة إلى فتنة
مذهبية أو طائفية» ،معتبرة «أنّ
استهداف الجيش اللبناني في هذه
المرحلة هو استهداف لألمن والسلم
واالستقرار واستمرار للمؤامرة التي
تستهدف اليوم كل المنطقة العربية
كما تستهدف لبنان».

قبيسي

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،رأى عضو
كتلة التحرير والتنمية النائب هاني
قبيسي أنه عندما «يتعرض الوطن
لخطر داه���م ،تجتمع المعارضة
وال��م��واالة ل��درء ه��ذا الخطر ودع��م
جيش ال��ب�لاد» ،مشيرا ً إل��ى أنّ ما
ي��ج��ري ف��ي ل��ب��ن��ان ،ه��و أنّ هناك
مجموعة على الساحة اللبنانية
ال يعجبها الجيش اللبناني كيفما
تص ّرف أو فعل وبأي طريقة تصرف
لمواجهة الخطر».
وق��ال خ�لال مجلس عاشورائي
أق��ام��ه ح��زب الله وح��رك��ة أم��ل في
ال��خ��ي��ام« :إن ان��ت��ص��ر ال��ج��ي��ش ال
يعجبهم ان��ت��ص��اره ،وإن تع ّثر
ال يعجبهم ت��ع��ث��ره ،وم��ع األس��ف
ينتقدون هذه المؤسسة الوطنية
التي قاتلت إسرائيل ووقفت إلى
جانب المقاومة ،ليس لسبب إال
إلض��ع��اف ه���ذه ال���دول���ة الجيش
وتسهيل تمرير الفتنة في شوارعنا
وف��ي ساحاتنا ،بتهديدات أمنية
وب��غ��ي��ره��ا ،ب���أنّ ب��ع��ض المناطق
م��س��ت��ه��دف وب���ع���ض ال��س��اح��ات
العاشورائية مستهدفة ،معتقدين
أننا سنخاف».
وأض��اف قبيسي« :سنبقى إلى
جانب الجيش مهما فعل ،وكما قال
الرئيس نبيه بري ،يجب أن نكون
مع جيشنا ظالما ً كان أو مظلوماً».

بزي

واع��ت��ب��ر ع��ض��و كتلة التحرير
والتنمية النائب علي ب��زي «أنّ
لبنان اليوم يواجه تحديا ً كبيرا ً ألنّ
المشروعين الصهيوني واإلرهابي

مقدّم الحضور في سحمر
التكفيري وجهان لعملة واح��دة»،
مشيرا ً إلى «أنّ بإمكاننا أن نواجه
المشروع التكفيري ال��ذي ال يفرق
بين سني وشيعي وال بين مسلم
ومسيحي وال حتى بين مواطن
وآخ��ر ال بالجنس وال باللون وال
بالطائفة وال بالمذهب وال بالدين،
اإلره��اب ال طائفة له وال مذهب وال
لون وال طعم وال رائحة».
وأك�������د ب�����زي خ��ل��ال م��ج��ل��س
عاشورائي أقامه حزب الله وحركة
أمل في بلدة كفركال الجنوبية «أنه ال
يمكن ألحد على اإلطالق أن يستدرج
المسلمين السنة والشيعة إلى فتنة
مذهبية أو طائفية ،المعركة هي
معركة اإلنسانية جمعاء ض ّد هذا
المشروع التكفيري ال��ذي ال يفرق
بين دين وآخ��ر وبين مذهب وآخر
وب��ي��ن ق��وم��ي��ة وأخ����رى وب��ي��ن بلد
وآخر».

قبالن

واعتبر عضو هيئة الرئاسة في
حركة أمل رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن ،في كلم ٍة ألقاها خالل
مجلس عاشورائي في بلدة سحمر
في البقاع الغربي« ،أنّ استهداف
الجيش اللبناني في هذه المرحلة
ه���و اس���ت���ه���داف ل�ل�أم���ن وال��س��ل��م

(أحمد موسى)
واالستقرار واستمرار للمؤامرة التي
تستهدف اليوم كل المنطقة العربية
كما تستهدف لبنان» .وأضاف« :إنّ
التعرض للجيش والهجوم عليه
قبل أسابيع في عرسال وم��ا نتج
من ذلك والتعرض له باألمس في
طرابلس وما نتج عنه من شهداء
وجرحى والتعرض الدائم له على
الحدود الجنوبية من قبل إسرائيل
والتعرض للجيش في كل مكان،
هو تآمر واض��ح يهدف إل��ى ضرب
هيبة هذه المؤسسة من أجل إعطاء
الفرصة ألولئك الحالمين باإلمارات
الوحشية التكفيرية إمارات الجهل
والتخلف التي تسعى إلى تشويه
وت��ح��ط��ي��م دع��ائ��م اإلس��ل�ام وقتل
األبرياء وإلى إشعال الفتنة في كل
منطقة من مناطق لبنان كما أشعلت
الفتنة ف��ي ك��ل األق��ط��ار العربية،
وال نرى في ذلك إال خدمة مجانية
لمصلحة ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
ونحن قلنا ونقول وسنبقى نقول
إنّ «إسرائيل» هي عدو ٍ
كاف لنا وال
نفتش وال نبحث عن أعداء آخرين،
يكفينا هذا العدو وستبقى أعيننا
مفتحة على ه��ذا ال��ع��دو وسنبقى
نتطلع بحذر وانتباه لما يخططه
هذا العدو لالنقضاض على بلدنا
انتقاما ً لهزيمته».

