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ّ
م�ستعدون للحوار مع «الم�ستقبل»
ن�صر اهلل:
والتخلي عن دعم مر�شحنا للرئا�سة غير من�صف
أك��د األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله استعداده للحوار مع تيار المستقبل
داعيا ً القوى السياسية إلى العمل على استعادة
ملف الرئاسة من القوى اإلقليمية.
ورأى نصر الله أنّ توصيف ال��ص��راع في
المنطقة بأنه س ّني  -شيعي «خطأ كبير يرتكب
في حق المنطقة وما يحصل فيها» ،داعيا ً إلى
النظر في أسباب هذا الخطر.
وفي ما يتعلق بالتمديد للمجلس النيابي،
أش���ار نصر ال��ل��ه إل��ى وج���ود ث�لاث خ��ي��ارات:
االنتخابات والتمديد وال��ف��راغ ،وق��ال« :إننا
مستعدون إلجراء االنتخابات ،وال مانع لدينا
من التمديد».
وأضاف« :لسنا جاهزين أبدا ً أن يذهب أحد
بالبلد إلى الفراغ ،ونأسف لتوجيه االتهام إلينا
بأخذ البلد إلى الفراغ ،وهو ما نرفضه ونحن مع
أي شيء يمنع من الذهاب إلى الفراغ .وصلنا
إلى نقطة حساسة ج��دا ً يتوقف عليها مصير
مؤسسة مجلس النواب ،ونحن جميعا ً معنيون
بأن نقدم المساعدة للرئيس بري إلخراج البلد
من هذا المأزق الكبير».
وفي شأن االنتخابات الرئاسية ،أكد نصر
الله أن��ه «ال يوجد أح��د في البلد يريد الفراغ
في رئاسة الجمهورية ،نريد في أس��رع وقت
ممكن أن يكون هناك رئيس جمهورية في قصر
بعبدا ،وأدعو القوى السياسية إلى العمل على
استعادة هذا الملف من القوى اإلقليمية» ،مؤكدا ً
أنّ إيران وسورية تريدان تحقيق االستحقاق».
وتابع السيد نصر الله« :فريقنا يملك القرار
الداخلي الوطني وتفويض إقليمي ،وه��ذا ما
يجب أن ينجز لدى الفريق اآلخ��ر .وبالنسبة
الينا نحن ن��دع��م ترشيحا ً معينا ً وم��ح �دّدا ً
والجميع يعرفه ،وهذا الترشيح يتمتع بأفضل
تمثيل مسيحي وأفضل تمثيل وطني ،وبعضهم
يقول أنه يجب التخلي عن دعم هذا الترشيح
وهذا غير منصف».
وتوجه السيد نصر الله إلى اللبنانيين وإلى
القوى السياسية قائالً« :إذا كنتم تنتظرون
تغيرات إقليمية فستنتظرون طويالً ،يجب أن
يكون الحوار األساسي مع المرشح الطبيعي
الذي يتبناه فريقنا السياسي».
وعن أحداث طرابلس والشمال ،رأى السيد
نصر الله أنه «من خالل المعطيات والمعلومات
ّ
يحضر
والحقائق ،أصبح واضحا ً حجم ما كان
لطرابلس وللشمال .وال شك في أنّ الذي تح ّمل
العبء األول في هذه المواجهة هي مؤسسة
الجيش اللبناني ،إذ تحمل الجيش اإلساءات
وواص���ل عمله وتحمل مسؤولياته ونجح
مؤكدا ً ثقته وإيمانه «ب��أنّ الجيش اللبناني

فنيش

السيد نصرالله يحيي المشاركين في إحياء مراسم عاشوراء في الرويس
وال��ق��وى األمنية الرسمية ،تشكل الضمانة
الحقيقية للبنان وبقائه ،وهما أثبتا جدارتهما
في أكثر من تح ّد خطر ،وهما قادران على تح ّمل
ه��ذه المسؤولية عندما تتوافر له اإلمكانات
المادية».
ولفت السيد نصر الله إلى «أنّ العامل اآلخر
واألساسي جدا ً والذي ساهم في تخطي لبنان
لهذه المصيبة الكبرى ،هو موقف أهل الشمال
عموما ً والمرجعيات الدينية والسياسية في
الطائفة اإلسالمية الس ّنية الكريمة في لبنان،
خصوصاً ،ول��و لم يكن ه��ذا الموقف ،ألخذت
األمور في الشمال وطرابلس منحى آخر ،ونحن
نقدر عاليا ً ه��ذا الموقف وه��ذا السلوك وهذا
األداء».
نسجل أنّ ال��دور األبرز
وأض��اف« :يجب أن
ّ
في هذا الموقف هو لتيار المستقبل ولقيادة تيار
المستقبل ،قد نختلف في كثير من المواقف وفي
كثير من التحليالت والتقييمات وأحيانا ً قد نصل
إلى مرحلة العداء ،لكنّ أخالقنا تقول إنه عندما
يكون هناك موقف صحيح وشريف ،يجب أن
نشكره ونقدّره بمعزل عن كل الخالفات بيننا.
وفي هذا السياق وجهتُ دعوات إلى الحوار في
وسائل االعالم ،إذا أردنا أن نحيّد البلد ونحصن
البلد يجب أن نتحاور».
وأعلن السيد نصر الله استعداده للحوار مع
تيار المستقبل ،وقال« :مستعدون لهذا الحوار
وجاهزون له ،وهذا الموضوع قيد المتابعة».
أما في شأن الهبة اإليرانية ،فقد أكد نصر الله
أنه «مع كل دعم يقدم للجيش اللبناني ،وفي

هذا السياق كانت الهبة اإليرانية ،وخالل كل
المدة الماضية كان يقال إنّ إيران لم تقدم شيئا ً
ولم تساعد ،لذلك أتى وفد إيراني وقدم الهبة
التي ستكون بوابة لهبات إيرانية مستمرة.
هذه الهبة غير مشروطة ،إيران تريد أن تساعد
ونحن كفريق لبناني نقول إننا ال نريد أن نحرج
أحدا ً وفيها مصلحة للبنان».
وع���ن م��ل��ف ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن،
ق��ال نصر الله« :نحن كحزب الله نظرا ً إلى
خصوصيتنا ووجودنا في سورية ،نفضل أن
ال نقارب هذا الموضوع إعالمياً ،هذه القضية
في عقلنا وقلبنا ،والحكومة اللبنانية تتابع
هذه المسألة بج ّد وهي مسألة معقدة ،وأدعو
أهالي العسكريين إلى مزيد من الصبر وإلى
مزيد من الدعم للحكومة ،ألنه في مسألة معقدة
من هذا النوع نحتاج إلى التكاتف والتعاون.
كما أدعو الحكومة أن ال تغفل الملفات الحياتية
واالجتماعية للناس ،فالجهة الوحيدة القادرة
والمعنية بمعالجة هذه الملفات هي الحكومة
والدولة فقط ال غير».
ورأى نصر الله أنّ توصيف ال��ص��راع في
المنطقة بأنه سني  -شيعي «خطأ كبير يرتكب
في حق المنطقة وما يحصل فيها» .وأضاف:
«هناك خطأ في فهم وتشخيص الصراعات
وهذا ما يعقد الحل .ما يحصل اآلن في المنطقة
مصيري ،وال أحد يمكن أن يقول إنّ ما يجري
في المنطقة ال يعنيه ،هناك خطر كبير على كل
المنطقة ،أال يستحق هذا الخطر أن ننظر إلى
أسبابه»؟

�أكد �أمام نقابة المحررين �أن ال فتنة طائفية �أو مذهبية في لبنان

دريان يعلن عن م�ؤتمر �إ�سالمي  -م�سيحي في الأزهر

(داالتي ونهرا)

أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «أن
ال فتنة طائفية أو مذهبية في لبنان» ،مشدّدا ً على «أنّ
اإلس�لام بعيد كل البعد من اإلره���اب» .وكشف دري��ان
عن مؤتمر إسالمي  -مسيحي سيعقد أوائل شهر كانون
األول المقبل في األزهر الشريف ،وسيبحث في العالقات
اإلسالمية  -المسيحية وفي موضوع اإلره��اب وكيفية
التصدّي له.
واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان
وفدا ً من مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس
عون ،الذي قال في بداية اللقاء« :إنّ دار الفتوى ليست
دارا ً للسنة ،والمجلس اإلسالمي ليس مجلسا ً للشيعة،
والبطركيات ليست مقار للمسيحيين ،في لبنان نحن
شعب واح��د في مجتمعات ع��دة تجمعها قيم المحبة
والسالم والتسامح».
وت��وج��ه ال��ى المفتي دري���ان ب��ال��ق��ول« :المسلمون
واللبنانيون يعولون عليكم الكثير .يعولون على فكرك
النير وقلبك الكبير وعلى مواقفك الحكيمة التي يجمع عليها
كل أبناء السنة .وفقك الله في مهمتك في الوطن واإلفتاء،
ونحن سنكون إلى جانبك ،وتكون أنت لنا مرجعا ً في النقد
البناء ال الهدّام».
ورد المفتي دريان بكلمة شكر فيها النقيب على عاطفته
ومحبته لدار الفتوى ،وحيا «رجال اإلعالم ودوره��م في
بناء مجتمعات صالحة ومسالمة» ،م��ش�دّدا ً على «أنّ
اإلسالم بعيد كل البعد من اإلرهاب ،وما يحصل من بعض
االفتراءات هي محاولة لتشويه الدين اإلسالمي ،فاإلسالم
براء منها وهو دين االعتدال والمحبة والتسامح والرحمة
بين جميع عباد الله».

ودع��ا إلى «العمل بين جميع اللبنانيين على مفهوم
المواطنة على أن يكون الجميع متساوين في إطار الدولة
الوطنية العادلة والقادرة».
وبعد اللقاء الذي دام ساعة نقل النقيب عون عن مفتي
الجمهورية تأكيده «أن ال فتنة طائفية أو مذهبية في لبنان
رغم كل التحديات التي يمر بها الوطن» ،كاشفا ً عن عقد
مؤتمر إسالمي مسيحي أوائ��ل شهر كانون األول المقبل
في األزهر الشريف عنوانه العالقات اإلسالمية المسيحية
ليس في لبنان والشرق بل في كل العالم إضافة إلى
موضوع اإلرهاب والتصدي له.
وأضاف عون« :قال لنا سماحته ،ال أرى لبنان المستقر
من دون رئيس للجمهورية ،وعلى النواب اتخاذ القرار
المناسب بالنسبة للتمديد للمجلس النيابي ،الذي هو سيد
نفسه وهو من يتخذ القرار وما يراه النواب في جلساتهم
أمر عائد إليهم».
واستقبل مفتي الجمهورية سفير المغرب في لبنان
الدكتور علي أومليل الذي أكد بعد اللقاء أنه «ال يمكن
للبنان أن يكون حقيقة لبنان الرسالة ،إال إذا كان تعايش
كل الطوائف والمذاهب في أمن وسالم ،ويكون في ذلك
إغناء للدين كرسالة سماوية لجميع األدي��ان ،ويكون
ذلك بالفعل هو القيمة المضافة لكل ما هو روح��ي في
زمن شوهت فيه صورة اإلسالم ،ولكن نعتقد أنها مرحلة
صعبة ولكنها ستمر لكي يعود للبنانيين وللمسلمين
دورهم الرائد كجزء من الحضارة اإلنسانية».
واستقبل دري��ان أيضا ً وف��د جمعية المقاصد ،ض ّم
مديري مرافقها برئاسة رئيسها أمين الداعوق في حضور
وزير البيئة محمد المشنوق.

دروي�ش ا�ستقبل وفد الجماعة الإ�سالمية:
الوحدة لدرء الأخطار المحدقة بالجميع
استقبل رئيس أساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
درويش في مطرانية سيدة النجاة
ف��ي زح��ل��ة ،وف����دا ً م��ن الجماعة
اإلسالمية في البقاع برئاسة علي
أبو ياسين ،وت� ّم عرض األوض��اع
العامة في البالد وخصوصا ً في
منطقة البقاع.

وادي خالد ت�شكره على الرقي في المداهمات

ولفت إلى «أنّ الصراع في ليبيا يعكس صراع
محورين إقليميين وليس صراعا ً بين السنة
والشيعة ،هناك محور تركي  -قطري يدعم
الجبهة في ليبيا ،ومحور إماراتي  -سعودي
يدعم جبهة أخ���رى» .وس��أل« :ف��ي سورية،
هل صراع جبهة النصرة مع باقي الجماعات
المسلحة في سورية صراع سني  -شيعي،
هل المعركة في كوباني هي ص��راع سني -
شيعي؟ وهل استهداف المسيحيين في العراق
وسورية إلى ح ّد اإلب��ادة ،له عالقة بالصراع
السني  -الشيعي .هل استهداف بقية األقليات
له عالقة بالصراع السني  -الشيعي»؟

دريان متوسطا ً وفد نقابة المحررين

وش���دّد المطران دروي���ش على
«ال��وح��دة بين جميع اللبنانيين
وضرورة االنفتاح والتواصل بين
كل مكونات الوطن ،لدرء األخطار
ال��م��ح��دق��ة ب��ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى ح � ّد
سواء».
وأش����اد أب���و ي��اس��ي��ن «ب��ال��دور
ال��ري��ادي ال���ذي يلعبه المطران
دروي��ش في االنفتاح والتواصل
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حمليات �سيا�سية

مع جميع الفرقاء في هذه الظروف
الصعبة التي تشهدها البالد».
من جهة أخ��رى ،غادر المطران
دروي��ش لبنان أمس متوجها ً إلى
البرتغال حيث سيلتقي ع��ددا ً من
المسؤولين واألساقفة ،وسيلقي
سلسلة م��ح��اض��رات دي��ن��ي��ة في
لشبونة وفاطيما،على أن يعود
مطلع األسبوع المقبل.

وف��ي م��واق��ف ن��واب ح��زب الله م��ن مجمل
التطورات ،اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش «أنّ منطلقات الحوار تكمن
في اإلرادة والتحرر من السياسات الخارجية
للبحث ف��ي شكل مستقل وف��ق �ا ً لحسابات
المصلحة الوطنية والبناء على اإلنجازات
التي تحققت واالس��ت��ف��ادة مما ثبت بالدليل
وب��ال��م��م��ارس��ة العملية أن��ه ي��خ��دم مصلحة
لبنان».

فياض

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
علي فياض ،من جهته ،خالل مجلس العزاء
الحسيني الذي يقيمه حزب الله في حسينية
بلدة بيت ليف الجنوبية ،إلى «أنّ هناك من
يثير أسئلة وهواجس وافتراضات ومخاوف
في ظ ّل الفراغ في سدّة الرئاسة وتع ّذر إجراء
االنتخابات النيابية» ،م��ش�دّدا ً على أن��ه «ال
داع��ي إلغ��راق الساحة ب��أوه��ام غير حقيقية
ومخاوف مفترضة ال أساس لها ،ألنّ هناك من
يتع ّمد التخويف وتعميق االعتبارات ،فالسعي
إلى المثالثة إشاعة مغرضة ،كما أنّ المؤتمر
التأسيسي غير مطروح وال يفرض فرضا ً على
اللبنانيين».

الموسوي

ورأى النائب نواف الموسوي ،بدوره ،خالل
مجلس عاشورائي في بلدة الغازية «أن ما
يؤخر انتخاب رئيس للجمهورية ،هو محاولة
بعضهم السيطرة على السلطة التنفيذية،
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ورئ��ي��س
الجمهورية من لون واحد ،في حين أنّ مقتضى
التوازن في السلطة التنفيذية يفترض أن يكون
موقع رئيس الجمهورية شخصية تستند إلى
قاعدة شعبية قوية وكتلة برلمانية فاعلة».

«الم�ستقبل» :الم�شاركة في جل�سة
التمديد �أ�سا�سية و�ضرورية
جدّدت كتلة المستقبل موقفها «بأنّ األولوية هي النتخاب رئيس الجمهورية»،
معتبرة أنّ المشاركة واالقتراع في جلسة التمديد لمجلس النواب «مسألة
أساسية وضرورية لقطع الطريق على احتماالت الوقوع في الفراغ».
ورأت الكتلة في بيان تاله النائب عمار حوري بعد اجتماعها أمس برئاسة
الرئيس فؤاد السنيورة «أنّ الخطوات التي قامت بها األجهزة األمنية في
الكشف عن بعض مستودعات األسلحة في طرابلس خطوة في االتجاه
الصحيح ال ب ّد من تعميمها وتنفيذها بشكل دائم وعام وعادل في كل المناطق
اللبنانية حتى ال تفقد هذه الخطوة صدقيتها والجدوى منها».
وإذ كررت موقفها الذي أطلقته قبل مدة طويلة بأنّ األولوية هي النتخاب
رئيس الجمهورية ،رأت الكتلة «أنّ ضرورة المشاركة واالقتراع في الجلسة
العامة المقبلة لمجلس النواب يوم األربعاء للتمديد لمجلس النواب مسألة
أساسية وضرورية لقطع الطريق على احتماالت الوقوع في هذا الفراغ في
المؤسسات الدستورية وما سيشكله ذلك من أخطار على الدولة وعلى النظام
السياسي وتداعيات كل ذلك على األوضاع العامة والمصالح الوطنية العليا»،
معتبرة «أنّ المهمة االساسية للنواب في مرحلة ما بعد الجلسة المقبلة هي
انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا ً لمبادرة قوى  14آذار التوافقية ،بعيدا ً من
التعطيل الذي يمارسه حزب الله والتيار الوطني الحر لكي تعود البالد وتنفتح
على آفاق جديدة تتمثل بالعودة إلى طريق النمو االقتصادي واالستقرار الوطني
واألمني والتقدم السياسي بما في ذلك العمل على إنجاز قانون انتخاب جديد
يواكب الثوابت الوطنية والدستورية».
ونوهت الكتلة «بالجهود التي تبذلها الحكومة في التعاطي مع قضية
العسكريين المختطفين» ،داعية األه��ال��ي إل��ى «الصبر وال��وع��ي ألخطار
جرهم إلى القيام بخطوات تصعيدية ال تخدم إال أهداف المتربصين بلبنان
وباستقراره».
واستنكرت الكتلة «االستفزازات واالعتداءات المستمرة من قبل سلطات
االحتالل «اإلسرائيلية» التي تستهدف المسجد األقصى ،ما يؤكد على مضي
«إسرائيل» في انتهاك القانون واألعراف الدولية ،من دون رادع».

كتلة المستقبل مجتمعة في بيت الوسط

(داالتي ونهرا)

وزير البيئة يدعو راف�ضي التمديد
�إلى اال�ستقالة �أو التخلي عن رواتبهم
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق «أنّ التمديد اليوم لمجلس النواب يبدو
حالً موقتا يحمي المؤسسات الدستورية ،ويؤكد على ضرورة انتخاب رئيس
للجمهورية».
واستغرب في تصريح «المواقف التي تندّد بالتمديد ،وسط استحالة إجراء
االنتخابات النيابية اليوم ،ألسباب أمنية ولعدم وجود قانون انتخابي يؤ ّمن
التمثيل الديمقراطي الصحيح ،وال يؤسس لدولة طائفية كما يريد البعض من
السياسيين».
وتساءل المشنوق« :هل البدائل أمام الرافضين للتمديد تقضي بأن يستمروا
في مقاعدهم النيابية ،بعد أن يأتيهم هذا التمديد على طبق من فضة؟ أم أنّ
عليهم االنسجام مع مواقفهم بالتخلي عن المقاعد باالستقالة ،وربما في الح ّد
األدنى التخلي عن رواتبهم؟»
وختم« :يريدون التمديد من غيرهم ويريدون مكاسب هذا التمديد من دون
أن يقوموا بأي حركة ،هم بذلك يخدعون الناس بالتطنيش بعد التمديد أو
بالتطنيش قبل التمديد ،وفي ذلك تحايل واضح في الموقفين» ،مشيرا ً إلى
«أنّ التمديد هو نقيض الفراغ الذي يهدّد مؤسسات الدولة ،ويحرم البالد من
التشريع والمراقبة والنهوض ومواكبة التطورات الخطيرة حولنا ،أال يكفي ك ّل
هذا للتخلي عن سياسة االختباء وراء اآلخرين؟»

الجي�ش يوقف معتدين على عنا�صره
و�سقوط � 3صواريخ على الهرمل
تابع الجيش مالحقة المطلوبين بجرائم االعتداء على
عناصره ،وفي هذا اإلط��ار أوقفت وح��دة من الجيش في
محلة براد البيسار  -طرابلس ،المدعو أحمد أحمد خلف
المطلوب إلقدامه في أوقات سابقة على إطالق النار ورمي
قنابل يدوية في اتجاه مراكز الجيش ما أدى إلى إصابة
عدد من العسكريين بجروح.
كما أوقفت في المحلة نفسها وعند تقاطع عزقي –
عدوي ومحلة البداوي في طرابلس ،لبنانيا ً مطلوبا ً في
جرم إطالق نار ،وخمسة أشخاص من التابعية السورية
لدخولهم األراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية ،وت ّم
المختص وبوشر التحقيق
تسليم الموقوفين إلى المرجع
ّ
معهم».

صواريخ من السلسلة الشرقية

في مجال أمني آخ��ر ،سقطت أربعة ص��واري��خ أمس
على أطراف مدينة الهرمل ،مصدرها السلسلة الشرقية،
واقتصرت أضرارها على الماديات .وعلى األث��ر ،سيّرت
قوى الجيش دوريات في المناطق المستهدفة ،كما كشف
الخبير العسكري على مواقع سقوط الصواريخ.

وفد كبير من وادي خالد عند الحسن

من جهة أخرى ،زار وفد من وجهاء وفاعليات منطقة
وادي خالد ،رئيس ف��رع مخابرات الجيش في الشمال
العميد عامر الحسن ،شاكرا ً الجيش على «الرقي في
التعاطي مع أبناء وادي خالد خالل المداهمات التي نفذها
في قرى وبلدات الوادي».
وتال أحمد سويد بيانا ً باسم األهالي والفاعليات ،فلفت
إلى «أنّ وطننا الحبيب يم ّر بمرحلة غاية في الخطورة ،نظرا ً
الى النيران المشتعلة في محيطه العربي والتي تنعكس

بصورة أو بأخرى على واقعنا األمني والسياسي .وهنا
يبرز دور الجيش اللبناني الذي أثبت ويثبت أنه الحصن
المنيع ال��ذي يحمي الوطن ترابا ً وشعبا ً ومؤسسات».
واعتبر «أنّ األحداث المؤسفة التي عصفت بمناطق عزيزة
من لبنان ،إن في طرابلس أم في عرسال ،جاءت لتؤكد أنّ
الجيش هو حامي االستقرار ودرع الشرعية ،حيث استطاع
أن يجابه اإلره��اب ويقمع الفتنة بكل بسالة وشجاعة
وسقط له الشهداء الذين افتدوا بدمائهم الطاهرة تراب
الوطن وسالمة المواطنين».
وقال« :نحن في وادي خالد كان لنا شرف االنتساب
إلى المؤسسة العسكرية عبر العديد من أبنائنا الذين
سقط منهم الشهداء والجرحى» ،مؤكدا ً «التزامنا المطلق
بالشرعية ودعمنا الالمحدود للجيش اللبناني الذي ت ّم
استقباله بالورود في منطقة وادي خالد ،ولم تتحقق
توقعات وأضغاث أحالم العابثين باألمن وبعض األبواق
اإلعالمية التي كانت تصور وادي خالد وكأنها بؤرة
لإلرهاب ومرتع للمتطرفين» ،منوها ً ومشيدا ً بـ«طريقة
التعاطي الراقية التي تحلى بها ضباط وعناصر الجيش
اللبناني خالل المداهمات التي نفذت في وادي خالد وعلى
الحواجز ،مما ع ّمم جوا ً من االرتياح لدى األهالي».
كما أكد «أنّ وادي خالد ستبقى رمزا ً لالعتدال وداعمة
للشرعية وللجيش اللبناني ومؤسسات الدولة كعادتها
ف��ي أصعب ال��ظ��روف ،حيث حافظت وادي خالد على
مؤسسات الدولة قناعة منها بالشرعية والتزاما ً بالقانون
وسنبقى على هذا النهج الوطني».
ووج��ه سويد «التحية إل��ى الجيش اللبناني قيادة
وضباطا ً وأف��رادا ً وتحية الى شهداء الجيش ،وتمنياتنا
بالشفاء للجرحى» ،آمالً «بعودة العسكريين المخطوفين
سالمين إلى مؤسستهم وذويهم».

«التحرير والتنمية»:
لوقف العزف على الوتر المذهبي
دعت كتلة التحرير والتنمية إلى
«الوقوف إلى جانب جيشنا الوطني
في معاركه المفتوحة على امتداد
الوطن» ،الفتة إلى «أنّ المسؤولية
ال��وط��ن��ي��ة ت��س��ت��دع��ي اإلق��ل�اع عن
العزف على الوتر المذهبي».
ورأت الكتلة «أنّ من أراد إغراق
ل��ب��ن��ان ف��ي ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي هو
المسؤول عن األزمة السياسية وعن
عدم إجراء االستحقاقات وفي كل ما
يجري على الساحة اللبنانية».

خليل

وفي هذا السياق أشار وزير المال
علي حسن خليل ،خ�لال مجلس
ع��اش��ورائ��ي ف��ي ال��خ��ي��ام إل��ى «أنّ
معركتنا اليوم هي معركة الدفاع
عن قيم األسالم الحقيقي ،عن أسالم
السنة والشيعة ،في مقابل الفكر
التكفيري الذي ال يريد لهذا اإلسالم
أن يستمر ويبقى ويتفاعل حضاريا ً
مع كل الديانات ويقدم األنموذج
في الحكم والسياسة واالقتصاد
واالجتماع وأن تكون له القدرة على
إثبات نفسه على كل المستويات».
وأض�������اف« :ن���ح���ن ش���رك���اء ك��ل
اللبنانيين من مختلف الطوائف
والمذاهب معنيون بأن نشكل جبهة
وطنية واح���دة ف��ي م��واج��ه��ة هذا
المشروع الذي يستهدف المسلمين
كما المسيحيين ،ويستهدف الس ّنة
كما الشيعة ،يستهدف كل مكونات
اجتماعنا الوطني ،من هنا دعوتنا
للجميع في هذه اللحظة االستثنائية
م��ن حياة وطننا وأمتنا أن نعيد
منطق ال��ح��وار على ق��اع��دة أنّ ما
يجمعنا في المعركة مع اإلرهاب هو
أكبر بكثير من اختالفاتنا السياسية
الصغيرة أو حتى الكبيرة».
ودع��ا خليل إل��ى «ال��وق��وف إلى
جانب جيشنا الوطني في معاركه
المفتوحة على امتداد الوطن ،ليس
م��ن موقع م��ن يريد أن يحقق هذا
الجيش انتصارا ً لفئة ض� ّد فئة»،
معتبرا ً «أنّ انتصار الجيش في
أي معركة من المعارك هو انتصار
لك ّل اللبنانيين» .وق��ال« :عندما
حقق الجيش ما حققه في طرابلس
إن��م��ا ك��ان يحقق أم��ن �ا ً واطمئنانا ً
ألهل طرابلس والشمال في الدرجة
األول��ى ،ويؤكد أنّ الدولة تقف إلى
جانب أهلها في تلك المنطقة ،هو
ل��م ي��م��ارس ول��ن ي��م��ارس إال فعالً
وط��ن��ي�ا ً خ��ال��ص�ا ً ال يميز فيه بين
فئات المجتمع اللبناني وتكويناته
المختلفة».

خليل متحدثا في الخيام
ولفت إل��ى «أنّ البلد يمر اليوم
باستحقاقات كثيرة خطيرة على
المستوى السياسي ،لكن كما جدّدنا
دوما ً ثقتنا بهذا الوطن ومستقبله،
وأنّ فيه رج��اال ً قادرين أن يؤمنوا
دوما ً التوازن بين الواقع والمصلحة
ال��ع��ام��ة ،بين ال��م��واق��ع الضاغطة
وتوظيفها لمصلحة حفظ الوطن،
نحن على ثقة ب��أنّ ال��ق��رارات التي
تحضر وتتخذ على أكثر من مستوى
ستؤمن مصلحة اللبنانيين جميعا ً
ومصلحة الوطن بشكل عام».

بزي

وأك���د ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ب��زي خ�لال
اح��ت��ف��ال ع��اش��ورائ��ي ف��ي منطقة
بنت جبيل «أنّ مواجهته اإلرهاب
التكفيري باتت تستدعي استنهاض
كل القوى الحريصة على المستوى
الوطني والروحي من أجل الحفاظ
على لبنان الرسالة ولبنان وطن
ال��ض��رورة ال��ح��ض��اري��ة للعالم»،
مشيرا ً إلى «أنّ اإلره��اب من خالل
ممارساته الوحشية على مساحة
الوطن العربي يمثل الوجه اآلخر
للمشروع الصهيوني».
وأض�����اف« :إنّ ال��م��ط��ل��وب من
الجميع ،وخصوصا ً السياسيين
نوابا ً ووزراء وقوى سياسية ،في
المرحلة الراهنة أن يخرجوا في
أدائهم وسلوكهم من رحاب الطوائف
والمذاهب والتكفير الجهوي إلى
رحاب الوطن الذي نريده أن يبقى
وطن الرسالة واإلنسان» .وأضاف:
«المسؤولية الوطنية تستدعي من
الجميع اإلقالع عن سياسة العزف
على ال��وت��ر المذهبي واس��ت��ث��ارة
الغرائز الطائفية ألهداف سياسية

(رانيا العشي)
رخيصة ،ومن غير الجائز في هذه
اللحظة السياسية الحرجة التي
يعيشها لبنان أن يعمد بعضهم الى
استحضار عناوين لتمثيل بعضهم
القرى والبلدات او المناطق على
حساب مناطق أخرى».

صالح

وأكد النائب عبد المجيد صالح
خ�لال إح��ي��اء الليلة التاسعة من
ل��ي��ال��ي ع���اش���وراء ف��ي ص���ور «أنّ
«إسرائيل» هي السرطان األساسي
في هذه األمة والمستغرب أنّ وسط
ما يسمى بالربيع العربي ال أحد
ي��ث��ور م��ن أج��ل ال��ق��دس والمسجد
األق���ص���ى» .وأض����اف« :ن��ح��ن في
م��واج��ه��ة ال��م��ؤام��رة ال��ت��ي طاولت
الجيش اللبناني وال��ت��ي الحقت
العسكريين وطوائفهم ومذاهبهم،
ونش ّد على يد الجيش الوطني الذي
أفشل هذه المؤامرة».

قبيسي

ول��ف��ت ال��ن��ائ��ب ه��ان��ي قبيسي
إلى «أنّ من أراد إغ��راق لبنان في
الربيع العربي هو المسؤول عن
األزم��ة السياسية وعن عدم إجراء
االستحقاقات وف��ي ك��ل م��ا يجري
على الساحة اللبنانية».
وق��ال خ�لال مجلس عاشورائي
ف��ي ال��ب��ي��س��اري��ة« :س��ن��ب��ق��ى إل��ى
جانب ال��دول��ة والجيش الوطني
ال��ذي يتعرض لالنتقادات وال��ذي
ال ي��ري��دون له أن ينتصر» ،مؤكدا ً
«أن��ه القوة الحقيقية التي تحمي
الطوائف والمذاهب والتي نحافظ
م��ن خاللها على قوتنا ف��ي وجه
العدو الصهيوني».

غانم :التمديد عناية فائفة
والفراغ موت �سريري
أكد رئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب روبير غانم
«أننا ال نواجه التمديد ،بل نحن في صراع وجودي
يهدّد الكيان وأركان الوطن والدولة ،وينذر بفراغ خطير
وغير مسبوق ،يحقق ألعداء لبنان ما طالما خططوا له
وحلموا كوابيسهم إلنهاء مبرر وجود لبنان ،ال سمح
الله ،أال وهو استمرارية المؤسسات الدستورية ولو
في حدها األدنى ،كي تكون قيامة لبنان متاحة ،وكي
ال يختم مهد الوطن بحجر قبر الفراغ القاتل».
وقال في تصريح أمس« :في حمى األزمة القائمة،
نحتاج إلى العقالنية الصرفة والموضوعية المجردة
كي يكون موقفنا كما خيارنا ،على مستوى األخطار
والتهديدات ،وعلى هذا األساس أتمنى على الجميع أن
يعقلنوا مواقفهم عبر طرح األسئلة الكيانية التالية:
من يراهن على الفرغ؟ من هو صاحب المصلحة في
الوقوع في الفراغ؟ اليوم ،وفي الزمن المتبقي أو غير
المتوفر ،كما في األزم��ة المفتعلة والكيانية ،هل ما
يقابل التمديد هو االنتخابات كما يدعي البعض ،أم
أنه الفراغ القاتل؟ هل من المعقول أن يكون من يعطل

االنتخابات الرئاسية نصابا ً أو حضوراً ،هو أيضا
من يحارب التمديد من دون أن يدرك مخاطر الفراغ
إذا ما وقعنا فيه؟ هل التمديد هو لمصلحة األف��راد
المعنيين ،أم هو لمصلحة الوطن واستمرارية وجوده
وكيانه؟».
ورأى غانم «على اللبنانيين واللبنانيات جميعا ً
أن يطرحوا هذه األسئلة على أنفسهم ،كي يدركوا أنّ
التمديد ،أو عدمه يقابله المخاوف من مؤتمر تأسيسي
قد يعقد أو ال ،أو موت قد تليه حياة جديدة أم ال ،علينا
كلنا أن نميز بين الخطأ والخطيئة ،بين الخيار المتاح
والمجهول المعلوم بظلمته ومخاطره».
واعتبر «أنّ التمديد هو عناية فائقة بانتظار الدواء
الناجع وال��ع�لاج الشافي ،أم��ا ال��ف��راغ فهو الموت
السريري والرهان على المكابرة وجلد الذات».
وختم غانم« :التمديد ليس قناعة ،تماما ً كما هو
كل خيار واقعي يؤمن بالثوابت فال يجازف بها ،بل
يلجأ إلى االستثناء كي يقي الكيان والوجود من حمى
الغرائز والقفز في الفراغ».

