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حزب اهلل :على من يتوخى العدل
�أن يكون للعدل وزير ًا ال وزر ًا عليه

تن�سق مع �أحمد ميقاتي و�ضبط مخازن �أ�سلحة
توقيف م�س�ؤول خلية ّ

وثيقتان �أمنيتان لتوقيف دقماق وال�شهال
وريفي ينفي تورط مرافقه في نقل �أموال للم�سلحين
ت��س��ارع��ت ال��ت��ط��ورات األمنية
وال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��ي ط��راب��ل��س بعد
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى أس��ل��ح��ة ف��ي منزل
رئيس «جمعية إقرأ» الشيخ بالل
دقماق واعترافه بأنّ هذه األسلحة
تعود إل��ى الشيخ داع��ي اإلس�لام
الشهال ،في م��وازاة اتهام مرافق
وزي��ر ال��ع��دل أش��رف ري��ف��ي بنقل
أموال لخاطفي العسكريين.
وأص���در الجيش وثيقة أمنية
ل��ت��وق��ي��ف دق��م��اق ال��م��وج��ود في
تركيا ،بعدما ك��ان قد أص��در منذ
أي���ام وث��ي��ق��ة م��ش��اب��ه��ة لتوقيف
الشهال ،بسبب مواقفه ،وهو أيضا ً
خارج لبنان.
من جهته ،اعتبر وزي��ر العدل
أشرف ريفي أنّ الكالم عن توقيف
مرافقه المؤهل أول في قوى األمن
الداخلي ديب اللهيب بتهمة نقل
أموال لخاطفي العسكريين «كذب
واف��ت��راء ول��ه خلفية مخابراتية
إيرانية  -سورية لضرب قيادت
اإلعتدال الس ّني وتشويه صورتها
وسمعتها» .وطالب الجيش ووزير
الصحة وائل أبو فاعور «بتوضيح
تفاصيل هذه القضية».
وص������ودف ت��ص��ري��ح ري��ف��ي،
مع عيادته مرافقه ،إث��ر جراحة
«ال��دي��س��ك» ال��ت��ي أج��راه��ا ،حيث
دعا ريفي قيادة الجيش اللبناني
ووزير الصحة إلى «إصدار موقف
واض��ح م��ن قضية ات��ه��ام مرافقه
اللهيب بنقل أموال إلى المسلحين
في عرسال».
وأش��ار ريفي إلى «أنّ طرابلس
مع االعتدال ومع الجيش وأبناؤها
ليسوا في حاجة إل��ى فحص دم
للتأكد من وطنيتهم ،فهم وطنيون
أكثر من الذين يدعون الوطنية،

إجراءات الجيش في الصويري
وكلنا يعلم أنّ في الضاحية آالف
م��س��ت��ودع��ات األس��ل��ح��ة ،وعلى
الجيش أن يطبق الخطة األمنية
ب��ال��ت��س��اوي ع��ل��ى ك��ل المناطق
اللبنانية وعلى كل المواطنين».
وأع��ل��ن ال��ل��ه��ي��ب أن���ه سيأخذ
إذن �ا ً من قوى األم��ن لالدعاء على
صحيفة «األخ��ب��ار» ،م��ؤك��دا ً أنه
«طريح الفراش منذ 2014/9/6
ب��س��ب��ب ال��دي��س��ك وال��ع��م��ل��ي��ات
الجراحية التي يخضع لها».

توقيف مشبوهين
وضبط أسلحة

ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،ت��واص��ل��ت

(أحمد موسى)
عمليات التفتيش ع��ن م��خ��ازن
األس��ل��ح��ة واإلره��ب��ي��ي��ن ال��ف��اري��ن
ف��ي ط��راب��ل��س ،وده��م��ت وح��دات
الجيش محيط مسجد حربا في
باب التبانة ،حيث ضبطت مخزنا ً
للسالح يحتوي على  25بندقية
حربية ،ورشاش « ،»BKCوقاذف
«أر.ب����ي.ج����ي» ع���دد  ،2وكمية
من الذخائر المتنوعة والقنابل
ال��ي��دوي��ة وال��ص��واع��ق واألع��ت��دة
العسكرية ،كما أوقفت خالل عملية
ال��ده��م أح��د المشتبه فيهم .وت� ّم
تسليم الموقوف مع المضبوطات
إل��ى ال��م��رج��ع المختص وبوشر
التحقيق.

وأعلنت قيادة الجيش أنه «في
إط��ار تفكيك الشبكات اإلرهابية
ومالحقة عناصرها ،أوقفت قوى
الجيش المطلوب غالي حدارة في
منطقة الشمال ،لقيامه بتشكيل
نسقت مع الموقوف
خلية إرهابية ّ
أح��م��د سليم ميقاتي وآخ��ري��ن،
لتنفيذ المخطط ال��ذي ك��ان يع ّد
لمنطقة ال��ش��م��ال .وك��ان المدعو
ح���دارة ق��د ف�� ّر إل��ى ب��اب التبانة
بعد م��دة م��ن ده��م الجيش مكان
تمركز مجموعته اإلره��اب��ي��ة في
بقاعصفرين ،ثم حاول الفرار من
باب التبانة بعد الحوادث األخيرة
إلى أن ت ّم توقيفه».

فاعليات بيروتية زارت ال�شعار :ت�أكيد
على احت�ضان الدولة ورف�ض الإرهـاب
استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعّ ار في دارت��ه في طرابلس وفدا ً
من فاعليات بيروت ،في حضور وزير العدل
أش��رف ري��ف��ي ،وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية
رشيد درباس ،عضو كتلة المستقبل النائب
جان أوغاسابيان وراعي أبرشية طرابلس
للموارنة المطران جورج أبو جودة.
وأك���د المفتي ال��ش��عّ ��ار أم���ام ال��وف��د «أنّ
ط��راب��ل��س ك��ان��ت وستبقى مدينة للسالم
والعيش المشترك والوحدة الوطنية ،مدينة
النضال والثقافة والعلم والعلماء والعقل
والحكمة ،ولن تتغيّر رغم الحمالت اإلعالمية
المشبوهة والمغرضة لتشويه سمعتنا
وللمساس بهويتنا الوطنية».
وأكد الوزير ريفي ،بدوره« ،أنّ طرابلس
سيبقى رهانها دائما ً إلى جانب الدولة ولها
حق عليها أن تقيم مشروع تنمية كبيراً،
وهي في حاجة إلى مجلس إنمائي وتنموي
كبير لمناطق الشمال كافة».
ودع����ا ال���وزي���ر درب������اس ،م���ن ج��ه��ت��ه،
«المتم ّولين من أه��ل طرابلس أن يضربوا
المثال لسواهم من األشخاص الذين يرغبون
باالستثمار» ،ودعاهم إلى «أال يُسرفوا في
تبرعاتهم ب��ل أن يح ّولوها إل��ى مشاريع
اقتصادية ُمربحة لهم».
وأك����د ال��م��ط��ران أب���و ج����ودة «أنّ ال��ي��د
الخارجية التي تعمل على تشويه صورة
مدينة طرابلس تريد أن تعطيها ص��ورة
وكأنها حاضنة لإلرهاب ،بينما رأينا على
أثر الحوادث التي حصلت في المدينة أنّ
 99في المئة من أهالي طرابلس ال يقبلون

أن يكونوا حاضنين لإلرهاب ألنهم يريدون
أن ي��ع��ي��ش��وا ب��س�لام وأم����ان م��ع بعضهم
بعضا ً
ّ
بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية
والحزبية والطائفية» .وأمل «بأن نخرج من
هذه األزمة كي تعود طرابلس إلى ما كانت
عليه ويعود إليها وجهها الذي عرفناه منذ
ال��ق��دم ،وج��ه العلم والعلماء وج��ه الحياة
المشتركة بين مختلف ابنائها مسيحيين
ومسلمين».
وعبّر النائب أوغاسابيان عن أمله الكبير
«ب���إرادة أب��ن��اء طرابلس م��ن ك��ل الطوائف

والمذاهب ،وإرادة كل اللبنانيين جميعا ً الذين
آمنوا بالدولة للتغلب على األخطار التي تع ّم
المنطقة ككل ولبنان بدأ يتأثر بها».
ول��ف��ت ال��وزي��ر ال��س��اب��ق محمد يوسف
بيضون إل��ى «أنّ طرابلس في حاجة إلى
منطقة اق��ت��ص��ادي��ة ،ف��ال��م��دي��ن��ة بمرفئها
ومطارها نموذج لمدينة اقتصادية» ،مشيرا ً
إلى «أنّ الطرابلسيين ف ّوتوا مناسبات عديدة
ومشاريع إنمائية كثيرة أعددناها لهم ،ولكن
نأمل بأال نرى إهماال ً لهذه المشاريع بل نريد
أن نتعاضد مع أهل طرابلس لتنفيذها».

وأض��اف البيان« :كما أوقفت
قوى الجيش المطلوب داني الدنش
في جرم االشتراك مع آخرين في
إط�لاق ال��ن��ار ف��ي 2014/5/20
على دورية تابعة للجيش ،وإلقاء
رم��ان��ات يدوية أدّت إل��ى إصابة
بعض العسكريين ،ولمشاركته في
حوادث طرابلس األخيرة .وأوقف
الدنش أثناء محاولته الفرار من
ب��اب التبانة مستخدما ً بطاقة
هوية تعود إلى أحد أشقائه».
كذلك دهمت ق��وة من الجيش،
ع��ددا ً من األم��اك��ن المشبوهة في
منطقة المنية  -بحنين حيث
أوقفت كالً من توفيق محمد عكوش
ومحمد أحمد عكوش الشتراكهما
مع آخرين في إط�لاق النار على
عناصر الجيش في منطقة بحنين
خالل األحداث األخيرة ،كما أوقفت
م��واط��ن�ا ً لبنانيا ً وشخصين من
التابعية السورية لالشتباه بهم،
وضبطت بالقرب من مهنية البلدة
المذكورة ،قذيفة نوع «آر بي جي»
وكمية من األعتدة العسكرية .وت ّم
تسليم الموقوفين مع المضبوطات
إل��ى ال��م��رج��ع المختص وبوشر
التحقيق».
ك���ذل���ك ،ن��ف��ذت ق���وى الجيش
عملية ده��م واس��ع��ة ف��ي محيط
مخيم البداوي ،بحثا ً عن مسلحين
ومطلوبين ،كما نفذت عمليات
ده��م أخ��رى في مناطق مشبوهة
ع��دة .وس � ّي��رت دوري���ات وأقامت
ح��واج��ز تفتيش ظرفية ونقاط
رص��د ومراقبة ف��ي مختلف هذه
المناطق.

وتوقيفات
في الصويري

وف��ي البقاع أوضحت مصادر
أمنية أن��ه «إث��ر ورود معلومات
أمنية عن تواجد مجموعات ذات
صلة بتنظيمات أصولية متشددة
وعلى عالقة بـ «جبهة النصرة»
وتنظيم «داع����ش» داخ���ل مخيم
للنازحين في بلدة الصويري في
البقاع الغربي ،تتحرك وفق أوامر
خارجية وتحضر لعمل أمني معين
في المنطقة» ،دهمت وحدة خاصة
م��ن ال��م��خ��اب��رات ترافقها ق��وات
مؤللة للجيش المخيم المذكور
حيث أوقفت  12سورياً ،لإلشتباه
ف��ي ع�لاق��ة بعضهم بتنظيمات
إسالمية متشددة ،فيما البعض
اآلخر ال يملك أوراقا ً ثبوتية.
ون��ق��ل ال��م��وق��وف��ون إل���ى ثكنة
الجيش في أبلح ،لمتابعة التدقيق
بهوياتهم ،واستكمال التحقيق
معهم ،تمهيدا ً إلحالتهم إلى القضاء
المختص ،وإجراء المقتضى.
وتشير معلومات أمنية إلى
«تواجد خاليا نائمة ونشطة في
البقاع الغربي تتخذ من مخيمات
النزوح ستارا ً لها إلبعاد الشبهة
عن عناصرها» ،ما جعل األجهزة
األمنية كافة في المنطقة في حال
استنفار دائ��م ،إذ تشهد المنطقة
عمليات تفتيش واسعة ودقيقة
لتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين،
في عملية «استباقية» لمنع وقوع
أي عمل أمني ،بخاصة قبل يومين
من العاشر من محرم.

عبوة في حارة صيدا

ومساء أمس ،عثر الجيش على
عبوة معدة للتفجير زنتها 500
غرام موضوعة على طريق حارة
صيدا ،وح��اول الخبير العسكري
تفكيكها لكن تعذر عليه ذلك فقام
الجيش بتفجيرها.

الشعار متوسطا ً وفد الفاعليات البيروتية

مدننا وقرانا لي�ست بيئة حا�ضنة للإرهاب

دريان خالل االحتفال التكريمي في خلدة
وألدائ��ن��ا في مجال ال��دع��وة ،وهذا
األم���ر ال ي��ع� ّد نقيصة وإن��م��ا يع ّد
تطويرا ً وتحسينا ً في األداء ،ألنه
من الواجب علينا في هذه الظروف
الصعبة والحرجة والدقيقة أن
نظهر اإلسالم التسامحي المعتدل
الوسطي ،ونتصارح أيضا ً أننا لن
نكون في يوم من األيام كما لم نكن
سابقا ً داعين إلى الغلو أو التطرف
أو اإلرهاب».
وش����دّد دري����ان ع��ل��ى «أن���ه في
إسالمنا ال يوجد تطرف ،ال يوجد
غلو ،ال يوجد إره��اب ،إنما دعوة

(داالتي ونهرا)
مفتوحة إل��ى التسامح والمحبة
والرحمة بين المسلمين ولآلخرين
من جميع األبناء .باألمس كانت
ب��ي��روت وب��األم��س ك��ان��ت صيدا
وباألمس كانت عرسال وباألمس
القريب كانت طرابلس ،وباألمس
قدمنا نحن كطائفة أغلى ما عندنا
من ش��ه��داء ،مدننا وق��ران��ا ليست
فيها بيئة حاضنة للتطرف وال
لإلرهاب ،نحن كطائفة لن نكون إال
ضمانة للجميع في سبيل الدولة
العادلة الوطنية ال��ق��ادرة ،التي
تحميها المؤسسات القوية التي

ينضوي تحتها كل الطوائف ،وكل
المواطنين ي��ؤدون إليها الحقوق
وال���واج���ب���ات ،ه���ذه ال���دول���ة هي
مشروع كامل متكامل للمسلمين
ال��س� ّن��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ،ليس لنا أي
مشروع خ��اص في أي مدينة من
مدننا وال في أي قرية من قرانا».
وتابع دريان« :مع قلقنا على ما
يجري في لبنان ،آن األوان لجميع
الفرقاء أن يكونوا على ق��در كبير
من الوعي للملمة ما يجري في هذا
الوطن ،عند األزمات على الجميع أن
يتداعى إلى الحوار والتفاهم حتى

المقداد في مقدّم الحضور في لبّا َيا
أك��د ح��زب الله «أننا لن نقبل أن
ينكشف لبنان أمام الخطر التكفيري»،
مستنكرا ً أن يقارن مجاهدو المقاومة
بش ّذاذ اآلفاق من القتلة والمجرمين،
داعيا ً «من يتوخى العدل أن يكون
للعدل وزيرا ً ال أن يكون وزرا ً عليه».

قاسم

وفي هذا السياق ،أكد نائب األمين
العام ل��ـ«ح��زب الله» الشيخ نعيم
قاسم «أننا لن نقبل أن ننصرف إلى
مواجهة الفتنة م��ن دون االلتفات
الدقيق إلى أننا نواجه «إسرائيل»،
وإذا كان أحد يفكر بأنهم يصرفوننا
ويلهوننا بهذه الطريقة فهم مخطئون،
وفي الوقت الذي نواجه فيه الخطر
التكفيري ف��إنّ جاهزيتنا في أعلى
مستوياتها في مواجهة «إسرائيل»،
ولع ّل رسالة شبعا واضحة في وجود
المجاهدين في المواقع المتقدّمة
وق��درت��ه��م ع��ل��ى اخ��ت��راق ال��م��واق��ع
المحصنة عندما
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
ّ
يتخذون قرارا ً بذلك».
وق��ال خ�لال الليلة السابعة من
محرم ف��ي مقام السيدة خولة في
بعلبك« :نحن مع الحوار مع الطرف
اآلخ���ر .قلناها م���رارا ً وت��ك��رارا ً لكنّ
ال��ط��رف اآلخ��ر غير مستعد للحوار
وهو مثقل بمجموعة من االلتزامات
واالعتبارات وال��رؤى التي عليه أن
يتخلص م��ن عبئها لنجلس معا ً
ونتفاهم ،نحن حاضرون لحوار من
دون قي ٍد أو شرط ،ومن أراد أن يكون
جديا ً فهو يعرف الطريق للوصول
إلى هذا المسار».

صفي الدين

واعتبر رئيس المجلس التنفيذي
في الحزب السيد هاشم صفي الدين
خالل اليوم الثامن من عاشوراء في
مقام السيدة خولة في بعلبك« ،أنّ
ما قام به الجيش كان في محله ،وهو
الذي حمى البلد ولم يحم البقاع فقط،
فالبقاع معني وكلنا معنيون بحماية
البلدات وحماية أهلنا األع���زاء في
مواجهة هؤالء التكفيريين».

رعد

ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د رع���د إل���ى «أنّ أي
تسامح مع العقل التكفيري سيفضي
إل���ى ك��ارث��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى قضية

(أحمد موسى)
العسكريين المخطوفين».
وأك��د خ�لال افتتاح معرض سيد
الشهداء اإلم��ام الحسين ،في قاعة
الجامعة اللبنانية الدولية LIU
في النبطية« ،أنّ الجيش اللبناني
يستطيع أن يحسم المعركة في
جرود عرسال إذا ما توافر له الغطاء
السياسي» .وق��ال« :تبينّ أن ليس
ل��ه��ؤالء اإلره��اب��ي��ي��ن بيئة شعبية
حاضنة ،وإنما لهم بيئة سياسية
ح��اض��ن��ة ع��ن��دم��ا ي��زي��ل��ه��ا صاحب
القرار السياسي وينزع الستارة عن
مسرحهم يسقط كل من على المسرح
من اإلرهابيين».

فنيش

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش ،خالل المجلس
العاشورائي ال��ذي أقامه حزب الله
في حسينية بلدة قانا« :إننا ننظر
بإيجابية إل��ى التحول في الموقف
السياسي للعديد من القوى ووقوفها
وراء الجيش ،ألننا ال نريد لهؤالء
التكفيريين أن يستفيدوا من خالفاتنا
السياسية ،وال أن ينفذوا ويستغلوا
ال��خ�لاف��ات ل��ي��ك��ون ل��ه��م ف��ي لبنان
موطئ ق��دم ،ونحن ن��درك تماما ً أنّ
خطر التكفيريين ليس موجها ً فقط
إلى جماعة ومنطقة بذاتها ،بل إنه
يهدّد كل لبنان من خالل مشروعهم
التدميري ل��ه ،وإنّ ن��م��وذج لبنان
نقيض لمشروعهم كما ه��و نقيض
للمشروع الصهيوني».

فضل الله

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسن فضل الله خالل مجلس
عاشورائي في مجمع أهل البيت في
مدينة بنت جبيل ،إلى «أنّ العودة إلى
حضن الدولة له العديد من المرتكزات،
أولها الخروج من الرهان على سقوط
سورية في يد التكفيريين» ،وثانيها
«توفير الحصانة للجيش اللبناني
وتقويته ودعمه ورفع الغطاء عمليا ً
عن كل من يعتدي عليه وعلى كل
مخل باألمن واالستقرار ،أما المرتكز
الثالث فهو العودة إلى منطق الدولة
الحقيقي الذي تعبر عنه مؤسساتها»،
والرابع «يكمن في عدم االختباء وراء
تبريرات ومسوغات لم تعد تنفع في
إقناع أحد ،حيث أنّ جمهور الفريق
اآلخ��ر لم يعد مقتنعا ً ب��أنّ مشاركة

يع ّم االستقرار واألمن والسالم عند
المواطنين وفي هذا الوطن الحبيب
لبنان ،نحن سنكون داعمين ألي
خطوات ت��ؤدي إل��ى أن يكون هذا
الوطن وطنا ً مستقرا ً آمنا ً مطمئنا ً
يشعر فيه المواطنون أنهم يعيشون
ف��ي دول���ة تعطيهم حقوقهم في
العيش وفي حاجاتهم المعيشية،
وال ن��ري��د أن ي��ك��ون السياسيون
ف��ي جهة وال��م��واط��ن��ون ف��ي جهة
أخ��رى ،فلننظر جميعا ً إلى أحوال
المواطنين الذين يئنون تحت وطأة
الجوع والظالم والبؤس ،ما ذنبهم؟
أنهم مواطنون؟ أنهم لبنانيون؟».
وفي الختام ،تطرق دري��ان إلى
القضية المركزية فلسطين وما
يتعرض له المسجد األقصى من
انتهاكات ،ق��ائ�لاً« :إنها الجريمة
«اإلسرائيلية» الصهيونية ،علينا
جميعا ً كأصحاب قضية وعلينا
جميعا ً كعرب ومسلمين ،أن ندعم
وجود المقدسيين على أرضهم بكل
ما أوتينا من دعم إعالمي ومواقف
ودعم مادي» .وأضاف« :على العرب
جميعا ً وعلى الدول الصديقة أيضا ً
أن تحاول رف��ع الحماية الدولية
ع��ن االرت��ك��اب��ات وال��م��ج��ازر التي
يقوم بها العدو «اإلسرائيلي» على
المجتمع الدولي وعلى مؤسساته،
وعلى األم��م المتحدة أن تنظر إلى
هذا الشعب الفلسطيني وتقف معه
إلرجاع حقوقه المغتصبة».

حزب الله في سورية تسبّب الضرر
للبنان».

فياض

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض خ�لال المجلس
العاشورائي الذي يقيمه حزب الله
وحركة أمل في قاعة حسينية شهداء
بلدة الطيبة الجنوبية« ،أنّ ما ينكشف
يوميا ً من تحضيرات ومخازن أسلحة
وعبوات ناسفة ومخططات خطيرة
من قبل المجموعات التكفيرية ومن
يوفر لهم الغطاء السياسي يظهر
أنّ ثمة منظومة متكاملة تتمظهر
بأشكال ومواقع مختلفة ال تقتصر
على المجموعات التكفيرية التي
تنتمي لداعش والنصرة ،إنما هناك
ش��خ��ص��ي��ات ل��ه��ا صفتها الدينية
وأخ���رى لها صفتها السياسية قد
ذهبت بعيدا ً في التنسيق والتعاون
والحماية للمجموعات التكفيرية،
وإنّ ه��ذه الشخصيات ت��ؤدي دورا ً
خطيرا ً ال يقل خطورة عن المجموعات
التكفيرية التي تتولى تنفيذ الهجمات
اإلرهابية».

الموسوي

ورأى النائب نواف الموسوي «أنه
من الظلم أن يماثل أي أحد في لبنان
بين شباب المقاومة ومجاهديها،
وب��ي��ن ش����ذاذ اآلف�����اق م���ن القتلة
والمجرمين المنتمين إلى المجموعات
والفكر التكفيري ،وحاشى أن يقارن
مجاهدو المقاومة ب��ه��ؤالء القتلة،
ول��ذل��ك على م��ن يتوخى ال��ع��دل أن
يكون للعدل وزي��را ً ال أن يكون وزرا ً
عليه».

المقداد

وأك��د النائب علي المقداد «أنّ ما
يراد للبنان هو أكثر بكثير مما يتصور
بعضهم ،فما يراد للبنان هو الفتنة،
وهنا انتصار آخر عندما منعنا هذه
الفتنة».
وق���ال ال��م��ق��داد خ�ل�ال المجلس
العاشورائي في بلدة لبايا في البقاع
الغربي« :لقد كسرنا مشروع الفتنة
الس ّنية الشيعية ،ولن نعطيهم أي
فرصة لكي يحققوا ه��ذا المشروع،
فمشروعنا أال تكون هناك فتنة في
هذا البلد وال تطأ قلب هذا البلد أي قدم
غريبة عن هذا البلد والمجتمع».

نتائج الجل�سة مرهونة بمواقف بع�ض الكتل

«�أمل» :تمديد ال�ضرورة ا�ستثنائي ويجب
�أن ال نتجاهل انتخاب رئي�س للجمهورية
دعت حركة أمل إلى اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
بكل قوة ،الفتة إلى أنّ نتائج جلسة التمديد رهن بمواقف بعض
الكتل النيابية.
ولفتت الحركة إلى أنّ تمديد الضرورة لمجلس النواب« ،هو
تمديد «استثنائي» و «ال يجب أن نتجاهل ض��رورة انتخاب
رئيس الجمهورية».

دريان :لن نكون �إال �ضمانة في �سبيل الدولة العادلة الوطنية
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبداللطيف دريان «أنه ال
يوجد في اإلس�لام تطرف أو غلو
أو إرهاب ،إنما دعوة مفتوحة إلى
التسامح والمحبة والرحمة بين
المسلمين» ،مؤكدا ً «أنّ الطائفة
الس ّنية لن تكون إال ضمانة للجميع
في سبيل الدولة العادلة الوطنية
القادرة التي تحميها المؤسسات
القوية».
وخالل حفل تكريمي أقامه على
ش��رف��ه شيخ الطريقة الشاذلية
اليشرطية الشيخ أحمد الهادي
اليشطري ،في مبنى زاوية الطريقة
اليشرطية في خلدة ،قال دري��ان:
«دار الفتوى مواقفها وثوابتها
التاريخية ،سواء كانت هذه المواقف
أو الثوابت إسالمية أو وطنية ،هذه
ال��ث��واب��ت وال��م��واق��ف ه��ي راسخة
وثابتة ونحن عليها وسنكملها إن
شاء الله بمواقف وثوابت تراعي
ال��ظ��روف واألح����وال ف��ي مستقبل
المسلمين في هذا الوطن ،ومستقبل
المواقف الوطنية الكبرى أيضا ً
تصب في مصلحة هذا الوطن
التي
ّ
لبنان».
وأض���اف« :نحتاج ف��ي بعض
األحيان إلى كثير من المصارحة،
ألنّ ف��ي ال��م��ص��ارح��ة مصالحة
م���ع ال����ذات وم���ع اآلخ���ري���ن .في
المصارحة ،أقول نحن في حاجة
إلى تقييم وإعادة لبرامجنا الدينية
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زعيتر

وفي هذا السياق ،أكد وزير األشغال العامة والنقل غازي
زعيتر «أن ال أحد يمكنه التالعب بالمصير الوطني ،وقد حان
الوقت لتعويض الجيش خسائره في العديد والعتاد».
وقال خالل احتفال تأبيني في بلدة شمسطار« :نحن من
خالل الحكومة والمجلس النيابي والناس نعمل من أجل اقرار
مشروع زيادة عديد الجيش لخمسة آالف عنصر ،وسنعمل
من أجل رفع كفاية جيشنا الباسل وم��ده بالعدة والعتاد
وسنتابع موضوع الهبات السعودية واإليرانية ،ولن نقبل
بأن تضيع األمور في المسالك والمهالك وبفيتو من هنا وفيتو
من هناك» .وأضاف« :لن نقبل بالمزاعم مثل القول باستهداف
أهل السنة أو انحياز الجيش لفريق ض ّد فريق آخر ،ونسأل
المتبجحين وشيوخ الفتنة وزعماء الفوضى ،أين كانوا عندما
سقط لبنانيون تحت جسر المطار وفي الضاحية الجنوبية
ّ
يحق للجيش
وأطرافها ولماذا كان علينا أن نقبل بمنطق أنه
ما ال يحق لغيره وليس لغيرنا أن يقبل بالدولة وأن يزعم
وجود عنف مفرط ويريدون للجيش أال يرشق القتلة بوردة،
ويسارعون إلى التسويات التي أدى فتح بابها إلى جعل
أبنائنا في عرسال أسرى ورهائن ،وإلى الضغوط من أجل
فتح ممرات للخاطفين ،وأيضا ً لفتح ابواب خلفية للمجرمين
الذين جعلوا بيت الله في باب التبانة وجعلوا من بحنين
قاعدة لكمين»؟

جابر

وشدّد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر
على «ضرورة أن يكون اللبنانيون يدا ً واحدة في هذه المرحلة
الصعبة من تاريخ الوطن».
ودعا خالل استقباله في منزله في النبطية وفدا ً من تجمع
األندية والجمعيات في المدينة إلى «االلتفاف حول الجيش
والقوى األمنية وإعطائهم الدعم السياسي والمعنوي والمادي
المطلوب حيث يقدمون التضحيات الجسام والدماء الغالية
ذودا ً ودفاعا ً عن لبنان» ،مشدّدا ً على «فتح حوار بين اللبنانيين

لحماية لبنان من التحديات واألخطار التي يتعرض لها من قبل
الجماعات اإلرهابية والتكفيرية».

قبيسي

وأك��د النائب هاني قبيسي «أنّ المشكلة ليست سنية
وشيعية ،بل المشكلة هي من هو مع الوطن ومن هو ض ّد
الوطن» .وس��أل خالل احتفال تأبيني في كفرحتى« :كيف
يمكن لخالفة إسالمية أن تكون غير معنية وغير مسؤولة عما
يجري في المسجد األقصى»؟ معتبرا ً «أنّ هذه الخالفة أدوات
استخبارية تعمل لصالح «إسرائيل» وتصور للعالم أنّ الخالف
سني  -شيعي».
ولفت قبيسي إل��ى «أنّ استهداف الجيوش العربية هو
إلضعاف القدرات العربية في مواجهة العدو الصهيوني»،
مؤكدا ً «أنّ من قاوم «إسرائيل» وانتصر عليها ،ال يمكن إال أن
يكون مع الجيش فكل إمكاناتنا في تصرفه لحماية هذا البلد».

جمعة

ورأى نائب رئيس حركة أم��ل هيثم جمعة «أنّ علينا
مسؤوليات كثيرة تحتم علينا التضامن الوطني ،والمحافظة
على وحدتنا الوطنية» .وقال خالل احتفال أقامته قيادة إقليم
البقاع في الحركة في قاعة تموز في رأس العين« :يجب علينا
أن نسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية بكل قوة ،وإن كنا
سنشهد في هذه األيام تمديد الضرورة لمجلس النواب ،وهو
تمديد استثنائي لفترة استثنائية ،ولكن يجب أال نتجاهل
ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية الكتمال عقد المؤسسات
الدستورية في بلدنا».

حمدان

وأك��د عضو هيئة الرئاسة في حركة أم��ل خليل حمدان،
«أننا نراهن على الوحدة الوطنية التي في مضمونها خالص
لبنان ،بدال ً من الوقوف أمام الذين يريدون تسعير نار المذهبية
والطائفية وزعزعة وحدة الشعب اللبناني وأبناء الوطن».
وقال خالل مجلس عاشورائي في بلدة العديسة« :إنّ رهاننا
دائما ً على معادلة الجيش والشعب والمقاومة وعلى وحدتنا
الداخلية ،لنتكامل جميعا ً أم��ام الوحدة الوطنية ،مسلمين
ومسيحيين ،في مواجهة هذا اإلرهاب والعدو «اإلسرائيلي»،
ألنهما وجهان لعملة واح��دة» ،معتبرا ً «أنّ الجيش اللبناني
الذي استشهد معه أبطال ،هو ارتكاز لعملية النهوض الوطني
وللتضامن الوطني».

