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�إرهابيون ي�سلمون �أنف�سهم والجي�ش يوا�صل عمليات الدهم والتوقيف

دعا �إلى العمل �سوي ًا لم�صلحة بناء لبنان

م�صادرة �أ�سلحة من منزل دقماق و�ضبط قذائف ومتفجرات في طرابل�س

حزب اهلل :للتعاطي مع الهبة
الإيرانية بم�س�ؤولية وطنية

واصلت وح��دات الجيش أمس دهم األماكن
المشتبه باختباء المسلحين اإلرهابيين فيها أو
وجود أسلحة فيها في الشمال .والبارز على هذا
الصعيد ،دهم الجيش منزل والديّ الشيخ بالل
دقماق في منطقة أبي سمرا في طرابلس ،حيث
صادر عددا ً من األسلحة.
وفيما قال دقماق أنّ األسلحة كانت موضوعة
هناك منذ مدة ،أوضحت قيادة الجيش في بيان
أنه في إطار متابعة اإلجراءات األمنية التي تقوم
بها وحدات الجيش لترسيخ األمن واالستقرار
في طرابلس ،رصدت قوة من الجيش في محلة
أبي سمرا ليل أول من أمس« ،تحركات مشبوهة
ألش��خ��اص يقومون بنقل صناديق مجهولة
المحتوى وبطريقة مريبة ،فتمت مداهمة المكان
حيث عثر على كميات كبيرة م��ن األسلحة
المختلفة ،وق���واذف «آر بي ج��ي» وقناصات
وذخائر متنوعة .وبنتيجة التحقيق تبين أنها
عائدة إل��ى المدعو ب�لال دق��م��اق .وت � ّم تسليم
المضبوطات إلى المرجع المختص ،وبوشر
التحقيق بإشراف القضاء المختص».
وأفاد دقماق الموجود في تركيا «أنّ األسلحة
موضوعة هناك منذ مدة وليست جديدة ،لكنّ
من حق الجيش دهم الموقع الذي يريد ساعة
يريد ،وأنا سأتابع الموضوع مع قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،و«الصديق» العميد عامر
الحسن ،رئيس فرع المخابرات في الشمال».
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ام��ت ق��وة م��ن الجيش
بدهم ع��دد من األم��اك��ن المشبوهة في محلة

بعض األسلحة والذخائر المصادرة من منزل دقماق في طرابلس
أبي سمرا -طرابلس ،حيث تمكنت من ضبط
مخازن تحتوي على كميات من البنادق الفردية
والرشاشات والقذائف الصاروخية والقنابل
ال��ي��دوي��ة وال��ذخ��ائ��ر ،إض��اف��ة إل��ى كميات من
المتفجرات واألعتدة العسكرية المتنوعة .وت ّم
تسليم المضبوطات إل��ى المرجع المختص،
وبوشر التحقيق مع الموقوفين.
وفي سوق الخضار ،عثرت قوة من الجيش

(مديرية التوجيه)

أثناء قيامها بدورية تفتيش في المحلة« ،على
ص��اروخ عيار  107ملم مفخخ ،و 5عبوات
ناسفة معدة للتفجير من بعد ،ق��درت زنتها
بحوالى  23كلغ ،كان قد وضعها المسلحون
الس��ت��ه��داف وح���دات ال��ج��ي��ش ،أث��ن��اء تنفيذ
العمليات العسكرية األخ��ي��رة في المدينة.
وعلى األثر فرضت عناصر الدورية طوقا ً حول
المكان ،كما حضر الخبير العسكري وعمل على

تفكيكها» ،بحسب بيان لقيادة الجيش.
وأعلنت ال��ق��ي��ادة ف��ي ب��ي��ان آخ���ر ،أنّ قوى
الجيش أوقفت مساء أول من أمس في منطقة
طرابلس 8 ،أشخاص لبنانيين إلقدام بعضهم
على إط�لاق النار ،وبعضهم اآلخ��ر على رمي
قنابل يدوية في اتجاه مراكز الجيش في أوقات
سابقة ،كما أوقفت ستة سوريين لالشتباه بهم،
ولتجولهم داخ��ل األراض��ي اللبنانية من دون
أوراق قانونية.
وفي عكار ،تابعت وحدات الجيش تدابيرها
العسكرية وسيّرت دوري��ات وأقام حواجز في
العديد من القرى والبلدات العكارية ،فيما ننفذ
ف��وج المغاوير عمليات ده��م في خ��راج بلدة
فنيدق.
ودهم الجيش بلدة بحنين وأطرافها ،وصوال ً
إلى البساتين والطريق المؤدي إلى س ّد البارد،
وأوقفت عددا ً من المطلوبين داخل أحياء المنية
للتحقيق معهم ،في حين سلّم بعض األشخاص
أنفسهم ليالً إلى السلطات األمنية .وأسفرت
المداهمات في بلدة ذوق الحبالصة ،عن توقيف
كل من ف .ابراهيم و ف .حبلص الملقب بـ«أبو
عمر» ،بعد مطاردة في أحد البساتين تخللها
إطالق نار.
وسجل انتشار كثيف للجيش في بلدة عدوة
ُ
ومحيطها عند مجرى نهر البارد الفاصل بين
الضنية وعكار وصوال ً حتى عيون السمك ،وقام
بتفتيش دقيق لكل السيارات وسيّر دوري��ات
مكثفة في المنطقة.

مقر «يونيفيل» و�شارك في لقاء �شعبي في مرجعيون
زار ّ

با�سيل :ملتزمون بـ 1701ون�سعى �إلى ال�سالم واال�ستقرار
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
«التزام لبنان بالقرار  ،1701وسعيه إلى تحويل
هذا األمر إلى وقف دائم إلطالق النار».
وأك��د القائد ال��ع��ام لـ«يونيفيل» الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو ،من جهته« ،الدعم الكامل
المتواصل لجهود الحكومة اللبنانية من أجل
تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية».
وزار باسيل أمس ،المق ّر العام لـ«يونيفيل»
في الناقورة ،حيث كان في استقباله الجنرال
بورتوالنو وكبار الضباط.
وقدمت ثلة من الجنود الدوليين التحية لوزير
الخارجية الذي توجه على الفور إلى صالون
الشرف ،حيث عُ قد اجتماع موسع استمع خالله
باسيل إل��ى ش��رح مفصل م��ن ب��ورت��والن��و عن
طبيعة مهام اليونيفيل في الجنوب لجهة تنفيذ
القرار  ،1701والتعاون الوثيق بين الجيش
اللبناني والـ»يونيفيل».
كما اطلع باسيل من القائد العام على الوضع
في منطقة عمليات الـ»يونيفيل» وأمور متعلقة
بتنفيذ والية القوات الدولية بموجب قرار مجلس
األمن  .1701وتحدثا عن الحاجة إلى استمرار
التعاون الوثيق بين الـ»يونيفيل» والسلطات
اللبنانية لضمان االستقرار والهدوء في جنوب
لبنان .وتركزت النقاشات على شؤون ذات صلة
بالتقرير المقبل الذي سيرفعه األمين العام لألمم
المتحدة حول تطبيق القرار  1701إلى مجلس
األمن.

بورتوالنو

وق��ال بورتوالنو بعد اللقاء« :شكلت زيارة
وزي��ر الخارجية إل��ى اليونيفيل اليوم شرفا ً
لي وتشجيعاً .فهذه هي الزيارة األولى لوزير
خارجية لبناني إلى اليونيفيل منذ عام .»1978
وأض��اف« :الزيارة تبعث رسالة قوية بأنّ

باسيل يتسلّم درعا ً تقديرية من بورتوالنو
لبنان ثابت في التزامه بالقرار  1701وبمهمتنا،
ّ
بغض النظر عن التحديات التي يواجهها البلد
اليوم .وقد أكدت للوزير دعمنا الكامل المتواصل
لجهود الحكومة اللبنانية من أجل تعزيز قدرات
القوات المسلحة اللبنانية».
وشكر بورتوالنو لباسيل «المساعدة القيمة
التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين إلى
موظفي اليونيفيل من أجل ضمان تنفيذ سلس
لعمليات البعثة».

باسيل

ولفت باسيل ،من جهته ،إلى «أنّ هذه الزيارة
لها أهمية ورمزية كونها زيارة لوزير خارجية
لبنان الى اليونيفيل .ثانيا ً فيها رسالة شكر

للمجتمع الدولي ولقوات اليونيفيل لمساهمتهم
اإليجابية في إح�لال االستقرار في الجنوب.
وثالثا ً فيها تأكيد على التزام لبنان بالقرار
 ،1701وسعي لبنان إلى تحويل هذا األمر إلى
وقف دائ��م إلط�لاق النار ،واالنتقال من مرحلة
االس��ت��ق��رار إل��ى مرحلة ال��س�لام ،ال��س�لام ال��ذي
تعيشه الدول بانضوائها تحت مظلة المجتمع
الدولي وتحت سيادة القانون الدولي ،باحترامها
لسيادة واستقالل الدول األخرى ،وطبعا ً اعترافها
ّ
بحق اختالف الشعوب مع بعضها بعضاً».
وأضاف« :لبنان رائد بانضوائه لهذه المبادئ
اإلنسانية والدولية ،على رغم معاناته من العدو
«اإلسرائيلي» لعدم احترامه للشرائع الدولية،
ومن أجل ذلك نحتاج إلى القوات الدولية هنا

ً
ممثال �سالم
افتتح معر�ض الكتاب الفرن�سي

دريان ا�ستقبل وفد
اللقاء الوطني لإقليم الخروب

عريجي ي�ؤكد تما�سك الدولة
وال�شعب والتفافهما حول الجي�ش

دريان متوسطا ً أعضاء وفد اللقاء الوطني إلقليم الخروب
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبداللطيف دري��ان ،في دار
الفتوى النائب أحمد فتفت وعرض
معه األوضاع العامة ال سيما الوضع
األمني في منطقة الشمال.
وأشار فتفت بعد اللقاء إلى «أنّ
معالجة المشاكل ال تكون بمعالجة
النتائج ب��ل بمعالجة األس��ب��اب،
واألسباب لألسف عديدة ،وهي إذا
كانت منطلقاتها هنا في دار الفتوى
قد بدأت بأخذها في االعتبار هناك
منطلقات أخرى يجب أن تؤخذ في
االعتبار ،منها المنطلقات المعيشية
واإلنمائية ،وهناك شكر لما قامت
به الحكومة ودول��ة الرئيس سعد
الحريري باألمس من مساعدات ،إنما
هذا غير ٍ
كاف ،ألنّ عودة المناطق إلى
حضن الدولة يعني أن تحتضنها
الدولة أيضا ً بكل مقوماتها اإلدارية
والمالية واإلنمائية».
ثم استقبل دري��ان النائب جمال
الجراح الذي قال بعد اللقاء« :زيارة
س��م��اح��ة المفتي ف��ي ه��ذا ال��ظ��رف
ال��دق��ي��ق ف��ي منطقة ال��ب��ق��اع وف��ي

منطقة الشمال كانت ضرورية ،ومن
األهمية أن نطلع على توجيهات
سماحته ف��ي ه��ذه المرحلة ،وأن
نطلعه على أجواء البقاع وما يجري
هناك وخصوصا ً في منطقة عرسال،
وعمليات الخطف التي يتعرض
ل��ه��ا ال��م��واط��ن��ون ف��ي المنطقة».
وأضاف« :صاحب السماحة متابع
ل�لأوض��اع ف��ي ك��ل المناطق س��واء
في الشمال أو في البقاع وتحديدا ً
في عرسال ،ويعمل ليل نهار على
إط�ل�اق المخطوفين وع��ل��ى إع��ادة
األمن واالستقرار إلى المنطقة وإلى
كل لبنان ،ووضعنا سماحته في
األج���واء ،واطلعنا منه أيضا ً على
آرائ���ه ف��ي بعض المواضيع التي
تهم المواطنين والمنطقة وال سيما
ال��م��وض��وع األس���اس���ي ال���ذي يهم
سماحته وه��و ال��وح��دة الوطنية
والعيش المشترك والمحافظة على
األمن واالستقرار في لبنان».
والتقى مفتي الجمهورية وف��دا ً
من اللقاء الوطني إلقليم الخروب
برئاسة عميد جامعة الحكمة مارون

لتساعد على فرض وتأمين االستقرار» ،مشيرا ً
إلى وجود «تحديات كبيرة تواجهنا اليوم كما
العالم ،من إرهاب بأشكال كثيرة».
وتابع باسيل« :نحن نسعى ونوجه رسالة
م��ن هنا لعدم ال��م��زج بعناصر متفجرة على
األرض اللبنانية .نحن نسعى إل��ى السالم
واالستقرار ،وكل العناصر التي تهدّدهم وحدها
كافية لتخرب المناخ االستقراري ،فكيف إذا
اجتمعت مع بعضها بعضاً؟ وبالتالي هذا خطر
على لبنان وعلى المنطقة ،ومن هنا نؤكد رفضنا
لكل شيء مناقض للسالم واالستقرار».
وأشار وزير الخارجية إلى «أنها ليست المرة
األولى التي يقدم فيها الجيش اللبناني شهداء
من أج��ل لبنان ،فقد ق��دم شهداء في الجنوب
والشمال والبقاع وه��ذه ضريبة دم يدفعها
الجيش وك��ل اللبنانيين» ،وق��ال« :المهم أن
تكون من أجل غاية نبيلة لنحافظ على وطننا.
فالمظاهر اإلرهابية التي تأخذ أشكال دولة
وأشكال مجموعات نستطيع أن نحمي لبنان
واإلنسانية منها ،وإذا كان الجيش اللبناني يدفع
عن كل اإلنسانية هذا الثمن ،فإنّ لبنان تع ّود أن
يدفعه لكنّ المهم أن يكون لدى المجتمع الدولي
الوعي الكافي ليساهم ويساعد لبنان في تأدية
رسالته ورسالة التسامح».
ودعا باسيل اللبنانيين إلى «أن يعملوا من
أجل بلدهم وأال يتركوه بال رأس».
وقد استبقى بورتوالنو وزير الخارجية إلى
مائدة الغداء ،وقدم له درعا ً تقديرية.
ومن مق ّر «يونيفيل» انتقل باسيل إلى بلدة
رميش حيث تفقد بعض المشاريع في البلدة
وزار ضريح ال��ل��واء الشهيد فرنسوا الحاج.
وتوجه بعد ذل��ك إل��ى مرجعيون حيث شارك
في لقاء شعبي عقد في فندق «دانا» في حضور
شخصيات وفاعليات المنطقة.

بستاني ،واستقبل بعد ذلك سفير
السنغال في الكويت ولبنان عبد
األحد أمباكي يرافقه القنصل العام
الفخري للسنغال في لبنان أحمد
مخدر وج��رى البحث في األوض��اع
العامة.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر أش���اد مفتي
الجمهورية بتصريح أش���اد فيه
«بمبادرة الرئيس سعد الحريري
ال��ت��ب��رع بمبلغ  20م��ل��ي��ون دوالر
للمناطق التي ت��ض��ررت م��ن ج��راء
األحداث األخيرة في مدينة طرابلس
وال��ش��م��ال» ،الف��ت �ا ً إل���ى «أنّ ه��ذه
المبادرة الكريمة تتكامل مع الموقف
المبدئي الذي أعلنه الرئيس سعد
ال��ح��ري��ري ،وال���ذي يشكل خريطة
طريق إسالمية ووطنية تقوم على
أس��اس التمسك بالدولة اللبنانية
وبمؤسساتها الشرعية وبخاصة
بمؤسسة الجيش وقوى األمن .كما
تقوم على نبذ اإلره��اب والتصدي
لإلرهابيين الذين يشوهون صورة
اإلسالم ويسيئون إلى صيغة عيشه
الوطني المشترك».

أكد وزير الثقافة ريمون عريجي «تماسك الدولة حكومة وشعبا ً والتفافهما
حول الجيش اللبناني» .وخالل رعايته افتتاح معرض الكتاب الفرنسي في
دورته الحادية والعشرين ،بعنوان« :كلمات وحكايات» في البيال ممثالً رئيس
الحكومة تمام سالم ،في حضور السفير الفرنسي باتريس باولي ،قال عريجي:
«من المؤسف أن نشهد في أيامنا هذه واقعا ً مريرا ً تتفجر فيه قوة العنف
ويتفشي رفض اآلخر ،فيتعرضان سوية للحريات األساسية تحت عنوان ض ّد
األلوهية ويشرعان بحرق الكتب حيث تكمن حرية التفكير».
وأض��اف« :بينما تتضافر جهودنا الفكرية لمقاومة جحافل الظالم ،يبذل
جنودنا دماءهم لحماية هذه الحرية األساسية .ونؤكد من على هذا المنبر
تماسك الدولة حكومة وشعبا ً والتفافهما حول الجيش اللبناني رافعين الصالة
والدعاء عن أرواح شهدائنا .وإذا غدت في بعض األحيان إراقة الدماء أمرا ً ال مفر
منه كما الحال اليوم ،فال يمكن المحافظة على السالم وكرامة االنسان إال من
خالل نضال الكلمات وكتابة التاريخ ،نضال طويل يتسم بالصبر».
وأش��ار عريجي إلى «أنّ وزارة الثقافة حاضرة لدعم وتشجيع المواهب،
لتوفير الفرص ودع��م المبادرات الفردية والجماعية التي تعزز الروابط
االجتماعية وترسم وجه لبنان الحديث والمتجدد .كما تحرص الوزارة على
بناء جيل مستنير وحكيم الرأي تلتقي طاقاته حول مثال أعلى لإلنسانية ،مثال
يتجسد بالصدق والحرية والتنوع ويشكل ركيزة أساسية هي لبنان الغد».
ّ
ولفت باولي ،من جهته ،إلى «أنّ الفرنكوفونية ليست مساحة لغوية فقط ،بل
هي جماعة تربطها قيم مشتركة .وفي وقت تجتاح فيه الحروب المنطقة ،مهدّدة
بخنق صوت الكتاب ،وفي وقت يواجه لبنان التحديات ،من المهم إعادة تأكيد قيم
التسامح والحوار والتنوع ،فهذه القيم بني عليها لبنان ،وهي مصدر قوته».
وحضر االفتتاح وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج ،س��ف��راء :االت��ح��اد االوروب��ي
أنجلينا إيخهورست ،كندا هيالري تشيلدز آدام��ز ،بلجيكا ألكس لينارت،
سويسرا فرنسوا ب��اراس ،إيطاليا جيوسيبي مورابيتو ،ألمانيا كريستيان
كالجس ،ورومانيا فيكتور مرسيا ،النائبان عاطف مجدالني وفؤاد السعد،
رئيس المجلس االقتصادي  -االجتماعي روجيه نسناس ،النائب السابق
سمير عازار ،ممثلة األمين العام للمنظمة الفرنكوفونية عبدو ضيوف ريجين
الفوا ،السيناتور الفرنسية كريستيان كمرمان ،وحشد من الهيئات االجتماعية
والثقافية والتربوية.

وفد من وادي خالد زار بو�صعب
استقبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وفدا من فاعليات
وادي خالد ،وبحث معه تأمين األساتذة المتعاقدين للمدارس الرسمية العديدة
في البلدة ،من بين أبنائها ،ألنّ المتعاقدين الوافدين من خارج البلدة ومن أماكن
بعيدة جغرافياً ،يتغيّبون باستمرار بسبب بعد المسافات والحوادث .وطالب
الوفد بأن يتاح ألبناء وادي الخالد التعاقد في بلدتهم.
وأك��د بوصعب إعطاء األول��وي��ة لهم عند درس التعاقد والحاجات في
المدارس ،وعبّر عن توجهاته لالهتمام بهذه المنطقة العزيزة من لبنان تربويا ً
واجتماعياً.
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دعا حزب الله إلى «العمل سويا ً لمصلحة بناء لبنان»،
ناصحا ً بعدم انتظار ح ّل األزمة في المنطقة أو اتفاقات دول
إقليمية ،معتبرا ً «أنّ ما يحقق األمن واالستقرار واستعادة
الحياة السياسية في هذا البلد هو التفاهم الوطني».
وإذ تساءل عن «مصير الهبات التي أقاموا الدنيا حولها
سياسيا ً وإعالمياً» ،دعا الحزب إلى التعاطي مع الهبة
اإليرانية «بمستوى المسؤولية الوطنية» ،ومن موقع
من يدرك أنّ ثمة حاجة للجيش اللبناني لهذه الهبة كي
يستكمل معركته في وجه اإلرهاب.

قاسم

وف��ي ه��ذا السياق ،اعتبر نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ لبنان بلد يمكنه أن يستفيد
من تنوعه لالتفاق بين مكوناته المختلفة من أجل بناء
الدولة».
وقال قاسم في كلمة ألقاها بمناسبة الليلة السادسة من
عاشوراء في منطقة تحويطة الغدير« :صحيح أنّ لبنان
يتأثر باألزمات الموجودة في المنطقة ولكن لحسن الحظ
أنّ كل دول العالم اليوم تريد االستقرار في لبنان كل واحد
لسبب ،فهذه فرصة علينا أن نستغلها ،وأن نتعامل مع
بعضنا وأن نفهم تماما ً أنّ لبنان ال يستأثر به أي فريق ،وال
يديره أي فريق ،وال تستطيع أي دولة في المنطقة أو في
العالم أن تفرض أوامرها وقراراتها على لبنان» .وأضاف:
«علينا أن نتفاهم مع بعضنا وبإمكاننا أن نتفاهم ،لكن إذا
كان فريق من اللبنانيين يتهم فريقا ً آخر ،ويخترع اتهامات
ما أن��زل الله بها من سلطان ،ودائ��م�ا ً يحاول أن يزعج
بشتائمه ومواقفه التي تستجلب العداوة في الداخل ،هل
نتوقع أن ينطلق لبنان نحو الحل؟ ال يمكن ألنه إذا كان
هناك فريق يضع العصي في الدواليب هذا يعني أنه يعطل
الحل ،والحل مشترك بين جميع األفرقاء».
وتابع قاسم« :ألم يحن لكل الناس أن يعرفوا تماما ً أنّ
الخطر القادم هو خطر تكفيري أطل بأنيابه وضرب ضربة
قاسية بفعل القيادات الحكيمة التي أشارت إليه وعمل
الجيش اللبناني ال��ذي كان حريصا ً على حماية السلم
األهلي وضبط الوضع في لبنان»؟
وتوجه قاسم إلى الذين كانوا يعولون على التكفيريين،
قائالً« :نقبل بأنكم أخطأتم في رهانكم ولكن عودوا مرة
أخ��رى إلع��ادة حساباتكم ونمد األي��دي مع بعضنا حتى
نتمكن من العمل سويا ً لمصلحة بناء لبنان ،وإال َّ إذا كنا
ننتظر حل األزمة في المنطقة فهي طويلة لسنوات ،إذا كنا
سننتظر اتفاق دول إقليمية حتى نتفق نحن في لبنان ،فإنّ
هذا االتفاق اإلقليمي يحتاج إلى وقت والله أعلم متى يكون
لبنان على الئحته ،فضالً عن أنّ األساس أن نتفاهم نحن
أوال ً قبل أن يطلب منا أن نتفاهم ،وبإمكاننا أن نصنع الكثير
فيما لو كنا معاً».

رعد

ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،من
جهته« ،أنّ ما يحقق األمن واالستقرار واستعادة الحياة
السياسية في هذا البلد هو التفاهم الوطني» ،معتبرا ً «أنّ
من يهرب من هذا التفاهم هو الذي يعطل األمن واالستقرار
ويعطي فرصة للعابثين باألمن واالستقرار».
ودعا خالل مجلس عاشورائي في حسينية بلدة أنصار
إلى «انتهاز الفرصة لتحقيق تفاهم وطني وتحقيق انتخاب
رئيس للجمهورية ،وهذا ما لن يحصل إال إذا تفاهمنا» ،الفتا ً
إلى «أنّ عدم التفاهم أدى إلى إفشال  14جلسة النتخاب
رئيس بسبب عدم اكتمال النصاب».

فياض متحدثا ً في الغازية

فياض

وسأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض،
ب��دوره ،عن «مصير الهبات التي أقاموا الدنيا حولها
سياسيا ً وإعالمياً ،ورغم ذلك مضت أشهر ولم تأتِ هذه
المساعدات».
وقال خالل المجلس العاشورائي الذي أقامه حزب الله
في «مجمع اإلمام المهدي في بلدة الغازية« :أين أصبحت
هذه المساعدات ولماذا التباطؤ والتلكؤ والغموض الذي
يحوط ه��ذه الهبات والمساعدات العسكرية للجيش
اللبناني ،في حين أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
وبطريقة سلسة وعملية قدمت هبة للجيش وفتحت األبواب
أمامه ،كي يستفيد مباشرة من دون اختراقات أو تعقيدات
وبعيدة من أي بيروقراطية تفرضها الدول عادة ،وقالت
إنها مستعدة منذ اللحظة لمساعدة الجيش اللبناني،
فلماذا هذا التلكؤ والغموض في الموقف الرسمي»؟
ودعا فياض الحكومة إلى «التعاطي مع هذا الموضوع
بمستوى المسؤولية الوطنية ،ومن موقع من يدرك أنّ ثمة
حاجة للجيش اللبناني لهذه الهبة ،كي يستكمل معركته
ومسا ً
في وجه هذه الجماعات التي تتربص خطرا ً وتهديدا ً ّ
بأمننا ووحدتنا واستقرارنا».

قاووق

وأش��ار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
الشيخ نبيل قاووق ،في كلمة له في المجلس العاشورائي
في حسينية حومين الفوقا «أنّ «إسرائيل» التي راهنت على
التكفيريين إلضعاف المقاومة وقطع طريق اإلم��دادات في
سورية ،اعترفت بعد ثالث سنوات على األزم��ة السورية
بأنها أخطأت في الرهانات االستراتيجية ،ألنها راهنت
على سرعة سقوط النظام وعلى استنزاف وتورط حزب
الله فيها ،والنتيجة أنّ «إسرائيل» خسرت الرهانات وزادت
المقاومة قوة ومنعة وتحصينا ً وسالحاً ،وهي اليوم ترتجف
من معادلة األنفاق إلى الجليل ،كما يزعمون ،والمستوطنون
يرتجفون من معادلة الجليل التي وعد بها سيد المقاومة
السيد حسن نصر الله» .وقال« :لبنان الذي انتصر على
العدوان «اإلسرائيلي» عام  ،2006يفتخر اليوم بأنه انتصر
على ال��ع��دوان التكفيري ال��ذي تمدّد وتوسع في العراق
وسورية ،ولم ينجح في التمدّد والتوسع في لبنان ،ألنّ
معادلة الجيش والشعب والمقاومة كانت له بالمرصاد»،
مشيرا ً إلى «أنّ وجود المقاومة خلف الحدود الشرقية ،هو
استراتيجية وطنية لمواجهة الخطر التكفيري وتضييق
الهامش أمام هذا الخطر».

«�أمل» :لمقاربة اال�ستحقاقات
بمرونة وم�س�ؤولية
أكدت حركة أمل «ضرورة العمل
بجدية حتى نتمكن م��ن تشكيل
متراصة تعطي دعما ً معنويا ً
وحدة
ّ
وسياسيا ً للجيش اللبناني» ،داعية
«جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا ً
واحدا ً وجنبا ً إلى جنب مع الجيش
اللبناني والقوى األمنية لمواجهة
تحدي اإلرهاب».
ولفتت الحركة إل��ى «أنّ هناك
الكثير من االستحقاقات المطلوب
مقاربتها بالكثير م��ن ال��م��رون��ة
والمسؤولية».

بزي

ودع�����ا ع��ض��و ك��ت��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
والتحرير النيابية النائب علي بزي
«جميع اللبنانيين إل��ى الوقوف
صفا ً واح��دا ً وجنبا ً إل��ى جنب مع
الجيش اللبناني والقوى األمنية
لمواجهة تحدي اإلره��اب» ،مؤكدا ً
«أنّ االنتصار على اإلرهاب سيكون
حليف اللبنانيين من خالل وحدتهم
ودعم جيشهم».
ولفت بزي في تصريح إلى «أنّ
ه��ن��اك الكثير م��ن االستحقاقات
المطلوب مقاربتها بالكثير من
المرونة والمسؤولية».

جابر

وحذر النائب ياسين جابر ،من
ج��ه��ت��ه ،م��ن «م���ح���اوالت بعضهم
زرع الفتنة بين اللبنانيين» ،داعيا ً
«إلى إفشالها من خالل م ّد اليد بين
األفرقاء».
وش��دّد جابر في حديث إذاع��ي
«على ضرورة العمل بجدية حتى
متراصة
نتمكن من تشكيل وحدة
ّ
تعطي دع��م �ا ً معنويا ً وسياسيا ً
للجيش اللبناني» ،الفتا ً إلى «أنّ
الشهر المقبل سيحمل مستجدات
في ملف االنتخابات الرئاسية».
وجه الرئيس نبيه
وأضاف« :لقد ّ
بري الدعوة إلى جلسة عامة وعلى
كل فريق تح ّمل مسؤولياته ،ألنّ
البالد للجميع والجميع مسؤول
عنها» ،داع��ي�ا ً إل��ى «العمل سوية
لتوحيد جهودنا».

خريس

ودع��ا النائب علي خريس إلى
«م��واج��ه��ة ك��ل ح����االت ال��ت��ط��رف
والتكفير ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا ال��ي��وم
أع����داء ال��دي��ن ب��اس��م ال��دي��ن ألنّ

المتضرر األك��ب��ر منها ه��و الوطن
وال��ع��ي��ش ال���واح���د ف��ي ل��ب��ن��ان»،
مشيدا ً بـ«المواقف األخيرة التي
صدرت عن تيار المستقبل في هذا
االتجاه» ،داعيا ً إلى «متابعة فعلية
لهذه المواقف».
وج�دّد خالل مجلس عاشورائي
ف��ي المعهد ال��ف��ن��ي ال��ت��رب��وي في
بلدة معركة ،ال��دع��وة إل��ى «دع��م
المؤسسة العسكرية التي تشكل
العمود الفقري للوطن» ،معتبرا ً
«أنّ أي خطاب سياسي تحريضي
ينال من هذه المؤسسة الوطنية
ال��ك��ب��رى ،إن��م��ا يستهدف ال��وط��ن
وبقاءه ووجوده».

حمدان

وانتقد عضو هيئة الرئاسة في
حركة أمل خليل حمدان المحرضين
ض ّد الجيش ،قائالً« :يريدون إطالق
النار على الجيش الذي قدم الشهداء
في عديسة وعربصاليم وحافظ
على الوحدة الوطنية وبيقظته فوت
على األع��داء الكثير من المكاسب،
هذا الجيش ُوجهت إليه نار الحقد
وإنّ جنوده الذين استشهدوا ماتوا
ب��ق��ذائ��ف الحقد وب��ق��ذائ��ف الذين
ي��ح��رض��ون على الجيش قبل أن
يشتشهدوا بالقذائف الفوالذية».
وأضاف« :إنّ الذين يدّعون أنهم من
المعممين العلماء والذين يوجهون
حقدهم الغادر ليشوهوا صورة هذا
الجيش وصورة المقاومة وصورة
لبنان بكامله ال يريدون إال منفعتهم
الذاتية والخاصة وهم يعلمون أنّ
ما يقومون به ليس إال غ��درا ً لهذه
األمة ولفلسطين».

حايك

واعتبر رئيس المكتب السياسي
ل��ح��رك��ة أم���ل جميل ح��اي��ك خ�لال
إلقائه كلمة حركة أمل في المجلس
العاشورائي الذي أقامته الحركة
ف��ي بلدة الصرفند« ،أنّ م��ن غير
الجائز الوقوع في فخ التخويف
الذي يمارس من خالل التكفيريين»،
الف��ت �ا ً إل��ى «أنّ ه��ن��اك ح���االت من
التضخيم والتخوين الذي يمارسه
ه���ؤالء ال��م��ت��وح��ش��ون» .وأض���اف:
«إننا نرى أنّ الذي يسير بمخطط
التخوين يهدف إلى ابتزاز من أجل
أن يكسب ويكون هناك تنازل من
قبل ال��دول التي أصيبت بنوبات

الرعب وب��دأت تستنجد باألجنبي
من أجل حماية األوطان».
ودع���ا ح��اي��ك إل��ى «ال��م��زي��د من
الوحدة والتماسك وإزال��ة الخطر
وصده وإلى وعي حقيقة أنّ لبنان
الذي هو بلد التنوع» ،مؤكدا ً «أنه
من غير المسموح تحويل لبنان إلى
منصة لتوجيه الرسائل الدموية».

فوعاني

وأش���ار م��س��ؤول حركة أم��ل في
البقاع مصطفى الفوعاني إلى «أنّ
م��ا ن��ش��اه��ده ال��ي��وم م��ن م��ح��اوالت
تكفيرية ت��ه��دف إل���ى ال��ن��ي��ل من
وح���دة أم��ت��ن��ا وم���ن وح���دة ال��ق��وة
التي نتمتع بها ،هي وجه آخر من
وج���وه «إس��رائ��ي��ل» ال��ت��ي عجزت
ع��ن مقاومتنا ،ف����أرادت أن تفتّ
م��ن عضدنا وأن تلهينا بصراع
هنا وهناك فكانت ه��ذه المذاهب
التكفيرية التي تقوم على القتل
والذبح باسم الدين وباسم اإلسالم
والدين واإلسالم منهم براء».
ودع���ا ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا خ�لال
مجلس عاشورائي في بلدة تمنين
التحتا« ،إل��ى التمسك بوحدتنا
الداخلية وأن نلتف حول جيشنا
الوطني ال��ذي كان باألمس يشيع
شهداء في كل لبنان ،وه��ذا يعني
أنّ الجيش مستهدف وه��و ليس
جيشا ً لمنطقة أو لطائفة أو لمذهب،
إنما ه��و عماد ه��ذا ال��وط��ن ،علينا
إذا ً أن نمده وندعمه وأال نوفر أي
جهد من أج��ل الوقوف إل��ى جانب
جيشنا ،ألنّ هناك مؤامرة تستهدف
أمتنا وتفتيت جيوشنا كما فعلوا
في مصر والعراق وكما يحاولون
أن يفعلوا في سورية» .وأض��اف:
«ب��وح��دت��ن��ا ال��داخ��ل��ي��ة وب��وح��دة
الموقف وااللتفاف حول المؤسسة
األم المؤسسة العسكرية ،نستطيع
أن نكون وطنا ً قويا ً متماسكاً ،وكما
انتصرنا على العدو «اإلسرائيلي»
ن��س��ت��ط��ي��ع أن ن��ن��ت��ص��ر ع��ل��ى كل
المؤامرات وكل ما يحاك لوطننا».
وح��ي��ا ال��ف��وع��ان��ي «ال��ع��م��ل��ي��ة
النوعية في ال��ق��دس» ،داع��ي�ا ً إلى
«إع����ادة البوصلة إل��ى فلسطين
وعدم السماح لهذا العدو بتصفية
ه��ذه القضية ألنها بالنسبة الينا
تبقى القضية المركزية» .ون��وه
بالموقف ال��س��وي��دي ب��االع��ت��راف
بالدولة الفلسطينية ،واصفا ً إياه بـ
ّ
والمحق».
«الجريء

