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«القومي» و�أحزاب و�شخ�صيات ا�ستنكروا مجزرة «الن�صرة» في قلب لوزة
ودعوات �إلى ا�ستئ�صال الإرهاب ومخاوف على عر�سال من الإرهابيين
جريمة مر ّوعة جديدة تدخل في خانة الجرائم ض ّد اإلنسانية ،ارتكبتها «جبهة النصرة»
فرع تنظيم «القاعدة» في سورية بقيادة المدعو عبدالله التونسي ،وذهب ضحيتها
العشرات من أبناء بلدة قلب لوزة في جبل الس ّماق بإدلب .اطمأنت البلدة إلى «ضمانات»
تحدّث عنها البعض في لبنان ،قدّمها اإلرهابيون لألهالي بعدم التع ّرض لهم ،لتفاجأ
أمس بجثث بعض أبنائها غارقة بدمائها في الشوارع والساحات مثقوبة برصاص غادر
وسكاكين شحذت على الرقاب من إرهابي حاقد على الحضارة والمدنية واإلنسانية
عموماً ،وكافر بك ّل تعاليم األديان واألخالق .هذه هي نتيجة وعود أصحاب «منطق
الضمانات» ،والذين ح ّملهم الحزب السوري القومي االجتماعي مسؤولية المجزرة مثلهم
مثل اإلرهابيين الس ّفاحين.
وفي حين كانت ردود الفعل على المجزرة صارخة ومطالبة باسئصال اإلرهاب

ب ّري

أما في ردود الفعل اللبنانية على الجريمة المر ّوعة في بلدة
قلب ل��وزة السورية ،فقد استنكر رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري المجزرة وأج��رى اتصاالت بك ّل م��ن :شيخ عقل الطائفة
الدرزية الشيخ نعيم حسن ،رئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط ،رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
ارسالن ،رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب،
واألمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق
فيصل الداوود.
واستنكر بري «المجزرة التي ارتكبها مسلحو جبهة النصرة
االرهابية ض ّد ابناء بلدة قلب لوزة في إدلب السورية».

سالم

واعتبر رئيس الحكومة تمام سالم «أن الجريمة الوحشية
تشكل اعتداء صارخا ً على مك ّون أساسي من مكونات الشعب
السوري ،وتظهر مرة أخرى وحشية القوى الظالمية التي تنتهك
ك ّل الحرمات وال تقيم أي وزن لالعتبارات االنسانية».
وأض��اف« :إنّ اعتداءات بشعة من هذا النوع على المدنيين
اآلمنين ،ال يمكن وضعها إال في سياق السعي الحثيث الذي درجت
عليه القوى التكفيرية إلث��ارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد
واستهداف وحدة سورية وتماسكها الوطني».
وإذ استنكر سالم مثل هذه األعمال الهمجية ،أكد «أنّ المدى الذي
بلغته المأساة المستمرة في سورية ،يتطلب من الجميع العمل
الجا ّد على إيجاد ح ّل سياسي لألزمة يتوافق عليه السوريون
ويصون النسيج االجتماعي السوري بك ّل مك ّوناته ،فضالً عن
وحدة الكيان السوري وتماسكه واستقالله وسيادته».

فرنجية

واستنكر رئيس تيار «ال��م��رده» النائب سليمان فرنجيه،
المجزرة ،وقال« :إن المجزرة التي حصلت في بلدة قلب لوزة
تدمي القلب وت �دّل على أن األره��اب واح��د والتكفير واح��د ولو
تعدّدت األسماء ،إننا اذ نعزي بالشهداء نجدّد دعوتنا للتوحد في
مواجهة اإلرهاب الذي يستهدفنا جميعا ً والذي ال يستثني أحداً».

«القومي»

وعقدت المندوبية السياسية لجبل لبنان الجنوبي في الحزب
السوري القومي االجتماعي اجتماعا ً جرى خالله استعراض
التحدّيات اإلرهابية والمجازر المر ّوعة بحق السوريين ،ال سيما
مجزرة بلدة قلب لوزة.
وبعد االجتماع أدلى المندوب السياسي لجبل لبنان الجنوبي
حسام العسراوي بتصريح جاء فيه:
ندين بشدة المجزرة المر ّوعة التي ارتكبتها المجموعات
اإلرهابية ،بحق أبناء بلدة قلب لوزة في منطقة جبل الس ّماق،
ونح ّمل مسؤولية دماء شهداء المجزرة للمجموعات اإلرهابية
والدول الداعمة لها ،وأصحاب منطق «الضمانات».
وقال العسراوي« :إنّ اإلرهاب يتهدّد وجود السوريين قاطبة،
وما من شريحة اجتماعية بمنأى عن جرائم المجموعات اإلرهابية،
ولذلك فإنّ المطلوب التفاف جميع السوريين بك ّل أطيافهم حول
الجيش السوري ،في المعركة التي يخوضها ض ّد قوى اإلرهاب
والتطرف».
وأك��د العسراوي «أنّ حياة ك � ّل السوريين ره��ن صمودهم
ومقاومتهم لإلرهاب ،وليس بضمانات تعطى من مجموعات
إرهابية ،ومن دول داعمة لهذه المجموعات ،فمثل هذه الضمانات
ه��ي حقن تخديرية تسهّل للمجموعات اإلره��اب��ي��ة أعمالها
اإلجرامية».
ودعا العسراوي «السوريين جميعا ً إلى االنخراط في مقاومة
اإلره��اب ،تحت ل��واء الجيش ال��س��وري» ،مؤكدا ً «أنّ ال��ر ّد على
بالتوحد في الميدان ،في مواجهة اإلرهاب وداعميه
اإلرهاب هو
ّ
وقطع الطريق على محاوالت العدو «اإلسرائيلي» الذي يسعى
إلى النيل من سورية والسوريين ومن أبناء منطقة جبل العرب،
أصحاب التاريخ الحافل بالصمود والنضال ض � ّد االحتالل
واالستعمار».

حزب الله

ودان «حزب الله» في بيان «الجريمة الوحشية التي ارتكبتها
عصابات الفرع السوري من تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،والتي
تحمل اسم «جبهة النصرة» ،حيث قامت بقتل العشرات من
إخواننا الموحدين ال���دروز ،في ري��ف إدل���ب» ،وع��زى «عوائل
الشهداء المظلومين راجيا ً لهم الصبر والسلوان».
وقال« :إن المطلوب في هذا الوقت العصيب هو الصبر على
المصائب ،والوحدة أكثر من أي وقت مضى في وجه مشاريع
التفتيت والتشتيت وزرع بذور االنقسام بين أبناء البلد الواحد
والشعب الواحد».
وتساءل« :إزاء هذه الجريمة الفظيعة ،هل كان من المتوقع أن
يصدر عن هذه الجماعات اإلرهابية المنحرفة والمرتبطة بأعداء
األم��ة سلوكا ً غير هذا السلوك النابع من عقيدتهم التي تقوم
على القتل وسفك الدماء وهتك األعراض وضرب التنوع وتفتيت
الصفوف وترويع اآلمنين وإفراغ المناطق من أهلها الذين أقاموا
فيها لمئات السنين؟».
وتوقف الحزب أمام «السلوك «اإلسرائيلي» الخادع والمنافق
المتمثل بادعاء الحرص على طائفة الموحدين الدروز الكريمة
والدعوة لحماية أبنائها ،في حين أن العدو نفسه حليف رئيسي
لهذه الجماعات اإلرهابية ،ويمدها بالسالح والدعم ،بخاصة في
مناطق الجنوب السوري ،بعدما ثبت بالدليل القاطع والوقائع
الميدانية قوة الترابط والتحالف بين العدو وبين قوى اإلرهاب
والتكفير».

من سورية ولبنان وعدم الركون إلى ضماناته الخادعة ،حاول البعض تبرير المجزرة
ومنح القتلة أوسع األسباب التخفيفية إلى درجة وضع اللوم على الضحايا ألنهم تصدّوا
لإلرهابيين ورفضوا تسليمهم أوالدهم بين س ّن العاشرة والرابعة عشرة ألخذهم إلى
معسكرات التدريب لمدة شهرين ،فالقوا حتفهم في «اإلشكال» أو «الخطأ» ،حسب وصف
سعد الحريري لما حدث ،وادّعاء أنّ المسبّب هو النظام الذي استخدمهم «دروعا ً بشرية».
ليست هذه المجزرة هي األولى من نوعها ولن تكون األخيرة طالما اإلرهابيون يجدون
من يغطي ارتكاباتهم ،والخوف في لبنان على أهالي بلدة عرسال المحتلة من اإلرهابيين
من «جبهة النصرة  -فرع القاعدة في لبنان» المسلحين بعقيدة التكفير والقتل ،في وقت
لم يو ّفر بعض القيادات السياسية الغطاء الكامل للجيش من أجل تحرير البلدة كما يفعل
لإلرهابيين.

الع�سراوي :منطق «ال�ضمانات»
ال يحمي ال�سوريين بل
والتوحد
�صمودهم ومقاومتهم
ّ
في الميدان تحت لواء الجي�ش
ال�سوري للق�ضاء على الإرهاب
وأضاف« :انّ المعلومات التي ت ّم الترويج لها مغايرة للحقيقة
خصوصا ً لناحية ما ت ّم تداوله عن ذبح تع ّرض له الموحدون
الدروز ،ويوضح الحزب أنّ ما حصل إشكال وقع بين عدد من
األهالي في بلدة قلب لوزة في جبل الس ّماق وعناصر من «جبهة
النصرة» حاولوا دخول منزل أحد العناصر الذي يعتبرونه
مواليا ً للنظام السوري ،وقد تط ّور اإلشكال إلى إطالق نار أوقع
عددا ً من الشهداء .ولقد ت ّم تطويق هذا اإلشكال ووضع ح ّد له في
إطار من التواصل والتعاون مع ك ّل األطراف الفاعلة والمعنية».
وأ ّكد النائب جنبالط من جهته أنه «سيُجرى النقاش حول
أح��داث إدل��ب في االجتماع الطارئ للمجلس المذهبي اليوم
الجمعة» ،مشيرا ً في تغريدة عبر «تويتر» الى انّ «ك ّل كالم آخر
تحريضي لن ينفع».

الحريري

وأعلنت مفوضية اإلع�لام في الحزب التقدمي أنّ جنبالط
«تلقى اتصاال ً من الرئيس سعد الحريري ت ّمت خالله مناقشة
تطورات األح��داث في سورية بعد الحادثة التي حصلت في
إدلب .وقد أطلع النائب جنبالط الرئيس الحريري على مجريات
تلك األح��داث .وأك��دا خالل االتصال أهمية متابعة التواصل
والتنسيق في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد منعطفات كبيرة
في المنطقة مما يحتم بذل أقصى الجهود لحماية االستقرار
والسلم األهلي في لبنان التي تبقى فوق ك ّل االعتبارات».
وصدر عن الحريري بيان عبّر فيه عن التضامن مع أهالي
الضحايا ،واعتبر أنّ «الحوادث التي تناقلتها األنباء من قرية
قلب لوزة في إدلب ،هي نموذج خطير عن السلوك المشين».

وهّ اب

وندد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
في مؤتمر صحافي ،بالمجزرة متوجها ً بالتعزية الى أهالي
شهداء المذبحة ،معتبرا ً أن «ما حصل ليس حادثا ً فرديا ً بل
مجزرة ومذبحة ارتكبتها جبهة النصرة بحق األهالي» ،وتوجه
إلى من استرخص دماء الدروز بالقول« :دماء الدروز إذا أحد
استرخصها نحن ال نسترخصها ،وال نقبل ببيع هذه الدماء».
ولفت إلى أننا «قادرون على إنشاء جيش يضم أكثر من 200
ألف عنصر للدفاع عن السويداء» .وقال« :من يعتقد أن األمور
ستسير بانتظار ضمانة من تركيا الكاذبة وقطر األكذب والتي
تدعم «جبهة النصرة» هو مخطئ وكالمه بال طعم» ،مؤ ّكدا ً أن
«مجزرة قلب لوزة تتحمل مسؤوليتها بالدرجة األولى تركيا
التي تدعم جبهة النصرة وقطرالتي تمولها».
وتوجه وهاب الى أهالي السويداء بالقول« :السالح يحميكم
ّ
وكل الكالم الباقي ال قيمة له» ،معتبرا ً أن «سقوط السويداء
يعني سقوطنا جميعا ً وهذا ما ال نقبل به».
وأكد أن «كل من يخص جبهة النصرة أو يتعاطف معها على
األراضي اللبنانية غير مرغوب فيه فليغادر هذه األراضي ولتكن
األجهزة األمنية على علم بذلك ،ألننا ال نستطيع ضبط األمور
بعد اآلن».
وتوجه إل��ى الرئيس بشار األس��د بالقول« :نحن بحاجة
للسالح في السويداء وأي تأخير في تسليمنا السالح تتحمل
مسؤوليته الدولة السورية» ،مجددا ً تأكيده «أننا سنقاتل إلى
جنب الدولة والجيش العربي السوري لحماية أنفسنا».
توجه إلى «بعض الذين يريدون الضحك على الجميع»
كما
ّ
قائالً« :الجميع سيضحكون عليكم ،اللعبة انتهت ويجب أن
يكون موقفنا واضحاً ،ما يحمينا هو محور المقاومة» .ودعا
«اإلخوة في لبنان وكل مكان ،ليستعدوا للمواجهة التي يجب أن
تشمل كل شيء إذا اعتدي على أهلنا».
ودان رئ��ي��س المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر السابق
وديع الخازن بشدة «العمل البربري الوحشي الذي ارتكبته
التنظيمات اإلرهابية بحق أبرياء وأطفال من طائفة الموحدين
ّ
المؤشر األخطر
ال��دروز في إدل��ب» ،معتبرا ً أن ما حصل «هو
للهجمات الوحشية التي ال ترحم أحدا ً إلى أي طائفة انتمى ألن
غريزة القتل تتح ّكم بهؤالء البرابرة الجدد الذين قطعوا أشواطا ً
في ما ارتكبته جحافل هوالكو والمغول في التاريخ وفي مناطقنا
اآلمنة في هذا الشرق».

وهّاب خالل مؤتمره الصحافي

معلولي :تعطيل المجل�س ن�سف للديمقراطية
لفت النائب السابق لرئيس مجلس
ال��ن��واب ميشال معلولي ف��ي بيان
إل��ى أنّ «مجلس النواب في النظام
الديمقراطي البرلماني ه��و مصدر
السلطات» ،مشيرا ً إلى «أنّ تعطيل
المجلس هو نسف لهذا النظام».
وأك�����د «أنّ ل��ب��ن��ان بتركيبته
الجغرافية واالثنية قد حافظ على
كيانه بالرغم من الحروب العديدة
في الداخل والخارج ،بفضل التمسك
بالنظام الديموقراطي البرلماني».
وق���ال« :إنّ تعطيل االنتخابات

الداوود

واعتبر النائب السابق فيصل الداوود في بيان «أن المجزرة
هي نتيجة لسياسة من طلب من أبناء البلدة وبلدات أخرى
من «جبل السماق» الحياد ومهادنة الجماعات اإلرهابية
التكفيرية والرضوخ لهم ،والقبول بما يفرضوه عليهم من
تغيير في معتقدهم التوحيدي ،وفي سلوكهم االجتماعي،
والخروج عن تقاليدهم وعاداتهم ،فكان مصيرهم المحتم هو
الذبح ،ولم ترأف بهم مغازلة أحد السياسيين لهم ،واعتباره
«النصرة» حليفة ،فجاءتهم السكاكين تحز رقابهم وتطعن
ص��دوره��م ،وال��رص��اص يمزق قلوبهم ،إض��اف��ة ال��ى خطف
االطفال من سن  10الى 14عاماً ،واجبارهم على االلتحاق
بمعسكر للتكفيريين ،لغسل دماغهم واستخدامهم في مهمات
قد تكون انتحارية».
واستنكر هذه المجزرة المروعة ،داعيا ً أهالي جبل السماق
«إل��ى الصمود بوجه التكفيريين الذين يحاصرونكم ،ولن
نسمح بسفك دمائكم ،ولنا من الوسائل واألساليب ،لنمنع
عنكم سكاكين المجرمين».

«أمل»

واستنكرت حركة أمل في بيان صادر عن مكتبها السياسي،
ال��م��ج��زرة ووضعتها «ض��م��ن المخطط وال��م��ش��اري��ع التي
تستهدف المنطقة وشعوبها وتدفع الى النيل من مكوناتها
األساسية التي تشكل منها نسيجها العروبي على مدى قرون
طويلة ،ويستهدف اليوم ابناء العروبة الذين حافظوا على
أصالتهم وتراثهم في مواجهة كافة القوى االستعمارية التي
اجتاحت المنطقة ،وهي اليوم في مواجهة المخطط الذي
يستهدف سورية وعروبتها في عدوان ال يستفيد منه سوى
العدو الصهيوني الذي يسعى اليوم من خالل القوى التكفيرية
الظالمية إل��ى تقسيم المقسم في المنطقة وإل��ى استهداف
نسيجها المتنوع والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري،
التي تصان بحكمة مشايخ طائفة الموحدين الدروز».

االتحاد

واعتبر حزب «االتحاد» في بيان أن المجزرة «هي دليل
ساطع على أن االره��اب في سورية هو آداة في لعبة دولية
تريد النيل من سورية الوطن».
ورأى أن «ما تحمله تلك المجموعات المسلحة من تسميات
متعددة ،هو مشروع إرهابي واحد ينال من الوطن وأبنائه،
وهذا االرهاب لن يرتدع عن االستمرار في أعماله اإلجرامية إال
بالقضاء عليه واستئصاله من حياتنا وأرضنا العربية».
وط��ال��ب «ال��ق��وى السياسية ب��ال��ك� ّ
�ف ع��ن التمييز بين
ً
المجموعات االرهابية ،واعتبار بعضها معتدال يمكن الحوار
معه».

جعجع

ووصف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ما جرى في
بلدة قلب لوزة بـ«المجزرة» ،بحق الموحدين الدروز ،مشيرا ً
الى أنه «بغض النظر عن حيثياتها وخلفياتها ،فهذه المجزرة
غير مقبولة بالمقاييس كافة».
ودع��ا جعجع «دول المنطقة وغير المنطقة التي تدعم
ُ
التدخل بقوة لوضع ح ٍّد لبعض
المعارضة السورية الى
المجموعات التي ترتكب هكذا أعمال».

دريان وحسن

واتصل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بك ّل
من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن والنائب
جنبالط ،معربا ً لهما ع��ن استنكاره الشديد «للجريمة
الوحشية» ال��ت��ي وصفها بأنها «جريمة ض � ّد االنسانية
وتستهدف المسلمين والوطنيين جميعاً».
ودعا إلى «معاقبة المجرمين الذين يحاولون إثارة الفتن
المذهبية والطائفية بهدف تمزيق وحدة المجتمعات العربية،
تنفيذا ً لمخططات إس��رائ��ي��ل وال��ق��وى المعادية للعروبة
ولالسالم».
وأكد الشيخ حسن في تصريح «ضرورة التحلي بالوعي
والمسؤولية لتالفي وق��وع مثل هكذا ح��وادث» ،داعيا ً إلى
«م��واك��ب��ة االت���ص���االت ال��ت��ي ج���رت وت��ج��ري ع��ل��ى مختلف
المستويات إلنهاء ذيول هذا الحادث المؤسف واألليم».
وعقد عدد من مشايخ البياضة ،اجتماعا ً في منزل الشيخ
فندي جمال الدين شجاع ،توقفوا في خالله عند األح��داث
المستجدّة في سورية عموماً ،وفي بلدة قلب لوزة خصوصاً،
واعتبر المجتمعون في بيان تاله الشيخ شجاع أنّ «ما حصل
من سفك دماء بريئة ،هو عدوان صارخ مستنكر ومستغرب،
وتمسكا ً بالوحدة
وهذا ما يزيدنا تشبّثا ً وتجذرا ً بأرضنا،
ّ
الوطنية واإلسالمية».

تج ّمع العلماء

«التقدمي»

واستنكر الحزب التقدمي االشتراكي في بيان «األحداث التي
جرت في إدلب ،وأعلن سعيه لمعالجة هذا الحادث مع المعارضة
السورية.

النيابية من دون أي أسباب موجبة
وت��ع��ط��ي��ل ال��ن��ص��اب ف��ي المجلس
الدستوري ،الهيئة الوحيدة القادرة
على إلغاء ه��ذا التعطيل ،هو دليل
قاطع على أنّ هناك قوى في لبنان
تعمل على ه��دم ال��ك��ي��ان ال���ذي هو
مثال للعيش المشترك بين جميع
المذاهب والطوائف ونموذج للحياة
الديموقراطية الحقيقة بك ّل صراعاتها
وتجاذباتها».
وتساءل« :ما ال��ذي يمنع السلطة
اإلجرائية من إجراء انتخابات نيابية
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ال��ي��وم قبل غ��د؟ وإذا ك��ان ال��ع��ذر أنّ
الفرقاء السياسيين لم يتفقوا على
قانون جديد لالنتخابات ،فإنّ قانون
 1960مازال قائماً ،وإجراء االنتخابات
في ظله أفضل من الفراغ المدمِّر».
وختم معلولي« :إذا كان معطلو
إج���راء ه��ذه االنتخابات يعتبرون
أنهم نجحوا في إلغاء إرادة الشعب
والتمسك عنوة بالكراسي ،فإنهم
مخطئون والتاريخ يشهد بأنّ النصر
في النهاية هو للحرية والديمقراطية
في إرادة الشعب».

ورأى «تجمع العلماء المسلمين» انّ المجزرة تؤكد «أن
هذه الجماعات ال عهد لها وأنها كما الصهاينة تنقض العهود
والمواثيق ،فمن المعروف أن جماعات «النصرة» كانت قد
أعطت أمانا ً ألهالي هذه القرية ،ولذلك سمعنا األستاذ وليد
جنبالط يتحدث عنهم أنهم معارضون وليسوا إرهابيين ،فإذا
بهم كما كانوا دائما ً ينقضون عهودهم ومواثيقهم ويقتلون
شبابا ً وشيوخا ً من أهل قرية وادعة آمنة».
وق��ال« :إن هذه الواقعة تفرض على اللبنانيين التوحد
صفا ً واحدا ً في مواجهة الجماعات التكفيرية وإفساح المجال
للجيش والمقاومة مساندين من الشعب في تحرير عرسال من
محتليها ،فإن أمكن للجيش القيام بذلك لوحده فيها ،وإال فإنه
قطعا ً وبمساعدة المقاومة قادر على ذلك ،والمسألة ليست
مسألة طائفية أو مذهبية كما يحاول التكفيريون تصويرها،
إنها قتال بين نهج مقاومة ووسطية ونهج عمالة وتطرف».

دريان يلتقي حمدان
زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» مصطفى
حمدان يرافقه وفد من أعضاء الهيئة ،مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان،
مهنئا ً باقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوض��ح بيان للهيئة ،أن حمدان ث ّمن سعي دري��ان «ال��دائ��م إل��ى ل� ّم شمل
المسلمين» ،مشيدا ً «ب��دوره في عقد القمة الروحية اإلسالمية في دار الفتوى،
والبيان الختامي ال��ذي صدر عنها ويؤكد الثوابت اإلسالمية في منع الفتن
واإلقتتال على الصعيدين اللبناني والعربي وإدانة اإلرهابيين الذين يستخدمون
المسميات الطائفية والمذهبية».
وأكد حمدان أن «مدينة عرسال هي بيئة حاضنة للجيش اللبناني وألبنائنا
في المؤسسة العسكرية ،فهي مدينة وطنية وف ّية لشهدائها الذين قدموا أرواحهم
من أجل فلسطين ومن أجل عروبة لبنان» ،مشددا ً على أنها «لن تكون أبدا ً وكرا ً
لهؤالء اإلرهابيين والمخربين ،إنما ستبقى قلعة من قالع لبنان الصامدة في وجه
االرهابيين والمخربين».

اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
رأى ح��زب الله أن االت��ج��اه التكفيري هو «نتاج
تحالف المال السعودي والهيمنة األميركية» ،وأشار
إلى أن «القاعدة» ومتفرعاتها حالة سياسية بغطاء
ديني يستخدمها ح ّكام ودول ال يعنيهم الدين بل
مصالحهم ،مؤكدا ً انه «لو لم تكن هذه المعركة في
جرود عرسال والقلمون ،لكان لبنان أصبح في مكان
آخر».
ورأى نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم كلمة في مؤتمر «التجديد واالجتهاد الفكري عند
اإلمام الخامنئي» الذي أقامه معهد المعارف الحكمية
في مجمع الحدث الجامعي ،أن «االتجاه التكفيري
نتاج تحالف المال السعودي والهيمنة األميركية،
والخطر هو التعليم الديني بطريقة منحرفة ألجيال
الشباب الباحثين عن الخالص الروحي والسياسي
واالجتماعي».
وأك���د أن «ال��ق��اع��دة ومتفرعاتها ظ��اه��رة مضرة
باإلسالم والمسلمين ،وه��ي حالة سياسية بغطاء
ديني ،يستخدمها ح ّكام ودول ال يعنيهم الدين بل
مصالحهم».
وش��دد قاسم على أن «م��ش��روع المقاومة يمتلك
سالمة اإلت��ج��اه الفكري وحكمة األداء العملي ،في
مقابل هزائم «النصرة» و«داعش» في جرود القلمون
وعرسال كمؤشر إلمكانية هزيمة مشروع «القاعدة»
وم��ن وراءه���ا ،كجزء من هزيمة المشروع األميركي
االسرائيلي».
وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم
صفي الدين «أن مجاهدي المقاومة تمكنوا من صد
الحملة الداعشية التي حاولت مباغتة مواقع المقاومين
ال��ذي��ن ك��ان��وا بانتظارهم ،فحولوا ك��ل المهاجمين
الداعشيين إلى جثث وأشالء تحت أقدامهم».
وشدد صفي الدين خالل االحتفال التكريمي الذي
أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد
عرفات حسن طالب في حسينية بلدة ب��رج رحال
الجنوبية ،والذي حضره النائبان علي خريس وعبد
المجيد صالح ،على أن «ما تقوم به المقاومة اليوم في
جرود القلمون وعرسال هو حلقة مهمة وضرورية من
حلقات تحصين الوطن والدفاع عن حدوده وكرامته
وأهله ،ولو لم تكن هذه المعركة في ج��رود عرسال

والقلمون ،لكان لبنان أصبح في مكان آخر».
وت���ح���دث ال��ن��ائ��ب خ��ري��س ال����ذي دع���ا «جميع
اللبنانيين أن يعملوا على المزيد من الوحدة على
رغم من اإلختالفات والخالفات على عناوين أساسية
وكبرى».

كتلة الوفاء

إلى ذلك ،أكدت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها
ال���دوري برئاسة النائب محمد رع��د أن «السيادة
الوطنية ال تقبل التبعيض وال التجزئة .وهي ليست
مجرد شعار يرفع في الساحات وإنما هي التزام
صادق يتوجب على الجميع النهوض بمسؤولياتهم
لتحقيقه وتقديم التضحيات في سبيله».
وإذ حيّت الكتلة «ال��روح الوطنية العالية ألبطال
المقاومة االسالمية وتصديهم لعدوان الجماعات
التكفيرية وإلحاقهم الهزائم المتتالية بجماعتي
داعش والنصرة» ،أكدت «موقفها الداعم لجهاد هؤالء
األبطال وتقدر عاليا ً انجازهم الكبير في حماية بلدهم
وشعبهم».
واعتبرت أن «نهج التحكم واالستئثار والمصادرة
الذي مارسه حزب المستقبل في السلطة واإلدارة على
مدى السنوات الماضية ،خالفا ً لنص ومضمون اتفاق
الطائف ،هو السبب الرئيس لظاهرة االهتراء والتداعي
التي أصابت الدولة وأجهزتها وانتهت الى تعطيل
المؤسسات الدستورية الواحدة تلو األخ��رى وإلى
اإلخ�لال بالتوازن العام في البالد كنتيجة طبيعية
لتهميش الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين وتجاوز
الحقوق الدستورية لبقية المكونات وخلق ادارة
موازية ،واستسهال تقديم التنازالت السيادية في
األرض والمياه ،والتصرف بشكل مريب بالمال العام
بمعزل عن القوانين المرعية اإلجراء».
وأكدت «أن من حق غالبية اللبنانيين المعارضة
لهذا النهج التدميري للبالد ،تأييد ودع��م المرشح
الرئاسي الذي تجد فيه الحصانة الكافية ضد تسلل
هذا النهج إلفساد العهد الرئاسي المرتقب حتى ال
تضيع الفرص مجددا ً أم��ام قيام دول��ة قوية تعكس
الشراكة الحقيقية بين كل اللبنانيين وتحمي سيادة
الوطن وحقوق المواطنين من دون أي تمييز».

كنعان �س ّلم ورقة الن ّيات �إلى جنبالط والطا�شناق

بقرادونيان :ندعم �أي حوار بين اللبنانيين
واص���ل أم��ي��ن س��ر تكتل التغيير
واإلص�ل�اح النائب إبراهيم كنعان
جولته على ال��ق��ي��ادات السياسية
لتسليم ورقة إعالن النيّات بين التيار
الوطني الحر وال��ق��وات اللبنانية.
ول��ه��ذه الغاية التقى كنعان أمس
رئ��ي��س ال��ل��ق��اء ال��دي��م��ق��راط��ي وليد
جنبالط في دارته في كليمنصو.
وزار كنعان ،مقر حزب الطاشناق
في برج حمود ،والتقى األمين العام
للحزب النائب آغوب بقرادونيان ،في
حضور نائب األمين العام افيديس
كيدانيان ،وق��دم نسخة من وثيقة
إعالن النيّات.
وعلى األث��ر ،ص��رح بقرادونيان:
«نحن بحزب الطاشناق وكتلة نواب
األرم���ن م��ن الداعمين م��ن األس��اس
أي ح��وار على الصعيد اللبناني،
سواء حوار مسيحي مسيحي ،حوار
إسالمي إسالمي ،أو ح��وار إسالمي
مسيحي ،أو أي حوار بين أي طرفين
من األط��راف اللبنانية ،ال سيما هذا
الحوار الذي ك ّنا من الداعمين األوائل
لسبب مهم جداً ،انطالقا ً من قناعتنا
أن أي مشكلة في لبنان ال تحل إال عن
طريق الحوار».
وأض����اف« :ب��ذل��ت م��س��اع جدية
من أجل إتمام هذا الحوار الذي أدى
إلى تهدئة األجواء إعالميا ً ومعنويا ً
وفعلياً».

بقرادونيان مستقبال كنعان
م��ن جهته ،ق��ال ك��ن��ع��ان« :نحن
وحزب الطاشناق معروف أننا جزء
من تكتل نيابي واألهم من هذا أننا لم
نشعر أبدا ً ال في حالة التحالف وال في
أي حالة أخرى أن هذا الحزب بعيد
عن الهم اللبناني أو الهم المسيحي
المسيحي ،لم نشعر أبدا ً أن لديه دورا ً
غير الدفع باتجاه التوافق وإيجاد
مساحة مشتركة .ال���ذي سمعته
من األمين العام كالم مهم ج��داً ،هذا
الكالم يشجع أكثر ،اللبنانيين عامة
والمسيحيين خ��اص��ة ،أن يذهبوا
ف��ي ات��ج��اه حماية لبنان م��ن خالل

المساحات المشتركة .ه��ذا ليس
اصطفافا ً جديداً ،هذا نموذج للتالقي
علينا أن نعممه على الجميع».
وأض����اف« :زي��ارت��ن��ا إل��ى ح��زب
الطاشناق اليوم سوف تعطينا دفعا ً
باتجاه استكمال ه��ذه الخطوات
وال��س��ع��ي م��ع�ا ً لتطبيقها إن على
مستوى االنتخابات الرئاسية أو
على مستوى قانون االنتخابات أو
على مستوى الالمركزية اإلداري��ة
الموسعة وكل البنود ال��واردة التي
نتشارك نحن وح���زب الطاشناق
بها».

ال�س ّيد :الع�سكريون المخطوفون
موزعون في عر�سال ب�إ�شراف «�أبو طاقية»
أكد اللواء الركن جميل السيّد في بيان أن «ما بات
معلوما ً لدى القاصي والداني في منطقة البقاع ،هو أن
معظم مسلحي «جبهة النصرة» الذين انسحبوا من
بعض الجرود المحيطة بالحدود اللبنانية مع سورية قد
أصبحوا داخل بلدة عرسال نفسها ،وهو ما يثير الكثير
من القلق والمخاوف لدى أهل البلدة الذين يتواصلون
مع القرى المجاورة للحؤول دون أن يؤدي هذا الوجود
الغريب المسلح إلى فتنة بعدما تحول معظم أهالي
عرسال الى أسرى لهذه الحالة التي ترعبهم».
وكشف أن «المعلومات المذكورة من داخل عرسال
نفسها تشير أيضا ً إل��ى أن العسكريين اللبنانيين
المخطوفين لدى «جبهة النصرة» لم يعودوا في جرود
البلدة بل أصبحوا موزعين داخلها في بيوت متفرقة
بإشراف مباشر من الشيخ مصطفى الحجيري (أبو
طاقية) الذي يشرف على نقلهم إلى منازل في جوار
البلدة عند ترتيب لقاءات لهم مع ذويهم من حين إلى
آخر».

واختتم السيّد بأن «أهالي عرسال يعلمون أكثر من
غيرهم أن الحملة التي يقودها فريق  14آذار بقيادة
تيار المستقبل ،كما الجوالت وتصريحات الفتنة التي
يتوالها النائب جمال الجراح باسم التيار المذكور،
لتظهير أن الخطر على ع��رس��ال يأتي م��ن مقاومي
حزب الله ،إنما هي مواقف وتصريحات ال تهدف إلى
حماية عرسال وأهلها بل تهدف بالدرجة األولى إلى
حماية عناصر «جبهة النصرة» المنسحبين إلى داخل
عرسال ،حتى ولو اقتضى األمر التضحية بأهل البلدة
واستخدامهم متاريس في سياسات ومراهنات إقليمية
هي أكبر من عرسال وأهلها ،في حين أن المطلوب من
تيار المستقبل تقديم دعم واضح للجيش اللبناني
لمعالجة تلك الحالة بدال ً من الضغط عليه للتغاضي
عنها ،ما سيؤدي مستقبالً إل��ى تفاقم ه��ذا الوضع
ويكلّف الجيش والمواطنين غالياً ،على غرار ما فعله
تيار المستقبل في التغاضي عن «فتح اإلس�لام» في
نهر البارد وعن ظاهرة األسير في صيدا».

