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م�صر على �أنها «حادث فردي»
�إ�ستمرار التنديد بمجزرة قلب لوزة وجنبالط ّ
والمجل�س المذهبي يلتئم بغياب �أر�سالن ّ
ووهاب ومن دون بيان

أرسالن خالل المؤتمر الصحافي وإلى جانبه الشيخ الغريب
ت��وال��ت ردود ال��ف��ع��ل ال��م��ن��دّدة
بالمجزرة التي ارتكبتها «جبهة
النصرة -فرع القاعدة في سورية»
في بلدة قلب لوزة في جبل الس ّماق
ب��إدل��ب ،واع��ت��ب��رت أن «إس��رائ��ي��ل»
والجماعات التكفيرية وجهان لعملة
واح��دة ،محذرة من مشروع تفتيت
المنطقة ودعت إلى التوحد لمواجهة
االرهاب واجتثاثه ،فيما بقي رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط يغ ّرد خ��ارج السرب
م��ص�� ّرا ً ع��ل��ى التقليل م��ن حجمها
بوصفه ما جرى في البلدة هو حادث
فردي.

المجلس المذهبي

وبدا االنقسام في الموقف واضحا ً
ف��ي اج��ت��م��اع ال��م��ج��ل��س المذهبي
ال��درزي ال��ذي التأم في دار الطائفة
بفردان بحضور شيخ العقل الشيخ
نعيم ح��س��ن وال��ن��ائ��ب��ي��ن جنبالط
وأنور الخليل وغياب رئيس الحزب
الديمقراطي النائب ط�لال أرس�لان
ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير
السابق وئام وهّ اب.
وفيما لم يصدر بيان عن االجتماع
ق��لّ��ل ب��ع��ده جنبالط ف��ي تصريح،
من حجم المجزرة واصفا ً ما حدث
ف��ي ب��ل��دة ق��ل��ب ل���وزة ب��أن��ه ح��ادث
فردي «وستتم معالجته باتصاالت
اقليمية» ،من دون أن يغفل التهجم
على النظام في سورية.
وأضاف« :الهيجان لن يؤدي إلى
شيء إال إلى توتير األجواء ونحن مع
االستقرار ،ولنعالج األمور بهدوء».
وأش��ار إل��ى «أن لغتنا واح��دة وهي
االستقرار والدولة ،ونجحنا على رغم
كل شيء ،ألن دولتنا قوية».
ورأى أن «األمر المهم هو الحفاظ
على االستقرار في لبنان ،والتمسك
بدعم الشرعية والدولة والجيش،
ون��ح��ن ن��خ��وض معركة دف���اع عن
لبنان واالستقرار فيه».
واع��ت��ب��ر أن «مستقبل ال���دروز
السوريين في جنوب سورية هو مع
المصالحة وعقد الراية والتآلف مع
أهل حوران».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ال��ش��ي��خ حسن
«نقف بألم وتضامن امام ما حصل
في قلب لوزة ونضغط على الجرح
لوقف النزيف ،ونطلق صوتا ً جامعا ً
متضامنا ً وندعو القوى السورية
لحفظ وحدة الشعب».

مواجهة الهجمة التكفيرية وعلى
ض��رورة ال��دع��وة ال��ى حمل السالح
للدفاع عن األرض والعرض».

مواقف مندّدة

وتوالت ردود الفعل المستنكرة
للمجزرة ،فأعلن النائب أرس�لان ان
«ال���دروز في جبل العرب يدافعون
عن الهوتنا القومي في الشرق في
سورية ولبنان والمنطقة بأسرها
وكل من يحاول االعتداء على جبل
العرب ستكون مقبرته هناك» ،مؤكدا ً
«أن إسرائيل والجماعات التكفيرية
وجهان لعملة واح��دة» ،والفتا ً إلى
«أن كل تحريض مذهبي أو طائفي
ه��و تحريض لسفك دم���اء ال���دروز
والمسلمين».
وقدّم أرسالن خالل مؤتمر صحافي
عقده في دارت��ه في عاليه بحضور
الشيخ نصر الدين الغريب ،التعازي
بالشهداء الذين سقطوا في مجزرة
قلب ل���وزة ،وق���ال« :ل��م��اذا حصلت
هذه الجريمة بعد أربع سنوات من
األحداث في سورية؟ الجواب واضح
وص��ري��ح ويمكن رب��ط��ه بالمخطط
«اإلسرئيلي» التكفيري المشترك،
كفى كذبا ً ونفاقا ً من األع��راب ومن
الغرب».
وأض����اف« :م���ا ح��ص��ل ش��ك��ل من
اشكال اإلرهاب ،فالدروز ليس لديهم
أي مشكلة م��ع المحيط وأرف���ض
رفضا ً قاطعا ً تحميلهم أي صبغة
مذهبية م��ن منطلق مقاومتهم في
س��وري��ة أو موقفهم ف��ي ل��ب��ن��ان أو
الجوالن .إذ إن الموقف ال��درزي هو
موقف وطني قومي بامتياز وليس
موقفا ً مذهبيا ً على اإلط�لاق» .ولفت
الى «ان معنويات واستعدادات أهل
الجبل أكبر من المتوقع ،وبوصلة
الدروز الوحيدة موجهة ضد اإلرهاب
التكفيري ف��ق��ط ،ون��ح��ن ل��م نطلب

ال��ع��م��ي��د مصطفى ح���م���دان« ،بكل
األعمال اإلرهابية التي تنفذ تحت
مسميات إسالمية والتي ال تمت الى
االس�ل�ام بصلة» ،متوجهة «بأحر
التعازي الى أهلنا ال��دروز في إدلب
وال��ى أهلنا المصريين في األقصر
وال��ى أهلنا ال��ذي��ن يذبحون يوميا ً
في ليبيا وسورية على يد المجرم
االرهابي ذات��ه وبالوسائل العنفية
ذاتها تحت شعارات الفاشية الدينية
البغيضة».
ولفتت ف��ي بيان ال��ى أن ال��دروز
ف��ي جبل ال��ع��رب «س��ي��ك��ون��ون كما
كانوا سابقا ً سدا ً عربيا ً منيعا ً حرا ً
في مواجهة اإلرهابيين والمخربين
ال��ذي��ن يتربصون ش���را ً ليس فقط
ب��دروز سورية إنما بكل أبناء أمتنا
العربية».
ك��ذل��ك دان األم��ي��ن ال��ع��ام لمنبر
ال��وح��دة الوطنية خ��ال��د ال��داع��وق
«ال��ع��م��ل اإلج���رام���ي ال���ذي ارتكبه
التكفيريون االره��اب��ي��ون ف��ي حق
ب��ع��ض اخ��وان��ن��ا م��ن اب��ن��اء طائفة
الموحدين ال��دروز الكريمة في قلب
لوزة في ريف إدلب» ،مؤكدا ً أن «هذه
الطائفة هي أحد اهم عناصر العروبة
والوطنية المخلصة».
وأش���ار إل��ى أن «ه���ذه الجريمة
الوحشية تدل على اإلرهاب التكفيري
اإلجرامي الذي ال يميز أحداً» .وتقدّم
التعازي من الطائفة وقياداتها ،داعيا ً
«إلى توحيد الكلمة والصف في جبه
ه��ذا االج��رام ال��ذي يضرب منطقتنا
باسم الدين».
ودان رئيس المركز الوطني في
الشمال كمال الخير ،لدى استقباله
وفودا ً شعبية أمت دارته في المنية،
المجزرة سائالً جنبالط« :هل جبهة
النصرة ث ّوار أم إرهابيون تكفيريون
وقتلة مجرمون؟».
وط��ال��ب الخير رئيس الحكومة

اعتصام لـ«التوحيد»

وت��زام��ن اإلج��ت��م��اع م��ع اعتصام
نظمه ح��زب التوحيد العربي أمام
دار الطائفة اس��ت��ن��ك��ارا ً للمجزرة،
وخالل اإلعتصام قدّم وفد ضم أمين
اإلعالم والداخلية في الحزب هشام
األعور وعدد من المشايخ رسالة إلى
الشيخ حسن لتأكيد «الخطر المحدق
بطائفة الموحدين المسلمين الدروز
في السويداء» ،مشددة على «أهمية

الراعي مترئسا ً القداس في بكركي

اجتماع المجلس المذهبي الدرزي
السالح أو الدفاع عنا يوما ً بل نعيش
بكرامتنا ونموت بكرامتنا من شواطئ
خلدة وصوال ً إلى الجوالن».
وت��م��ن��ى ع��ل��ى دروز ل��ب��ن��ان «أن
تميزوا بين العدو والصديق وفي
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ،ول��ي��س المطلوب
مواقف عاطفية أو تشنجا ً أو هلع بل
المطلوب أن نعي خطورة المؤامرة
ونوحد صفوفنا كي نستطيع مواجهة
ّ
ما يُخطط لنا».
وط���ال���ب ب��ت��وح��ي��د «ف��ص��ائ��ل��ن��ا
وتوطيد التنسيق كما فعلت المقاومة
بالتنسيق م��ع الجيش اللبناني
لحماية الوطن» .ووصف رئيس كتلة
«المستقبل» النائب فؤاد السنيورة
الجريمة بأنها عمل مشبوه داعيا ً إلى
محاسبة المرتكبين.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أب����رق وه����اب ،إل��ى
سفراء الدول الكبرى وجميع السفراء
المعتمدين في لبنان مطالبا ً بموقف
دول��ي حاسم مما يجري ،ودع��ا إلى
«المذبحة الجماعية والتطهير الديني
والمجازر ،التي يندى لها الجبين
وال��ت��ي ترتكب بحق أب��ن��اء طائفة
الموحدين ال��دروز في سورية على
أيدي أبو محمد الجوالني وعصابة
اإلرهابيين».
واستنكر نائب رئيس المجلس
اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى الشيخ
ع��ب��د األم���ي���ر ق���ب�ل�ان ف���ي خطبة
الجمعة ال��ج��ري��م��ة داع��ي��ا ً إل���ى أن
«ي��ت��ج��ن��د ك���ل اص���ح���اب ال��ض��م��ائ��ر
الحية وال��ق��وى ال��خ��يّ��رة الجتثاث
هذا االره��اب التكفيري ال��ذي اثبتت
الوقائع واألح��داث ان مهادنته خطأ
استراتيجي سيتحمل تداعياته
الخطيرة كل العرب والمسلمين ومن
خلفهم كل العالم».
وندّدت الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين المرابطون
عقب اجتماعها برئاسة أمين الهيئة

من االعتصام أمام دار الطائفة الدرزية في فردان

ت��م��ام س�ل�ام ب���ـ«االع���ت���راف بفضل
المقاومة في حماية لبنان ماضيا ً
ًوحاضرا ً ومستقبالً ،جنبا ً إلى جنب
م��ع الجيش وال��ش��رف��اء ف��ي الوطن
في تصديهم للمجموعات التكفيرية
الظالمية من جهة وللعدو الصهيوني
من جهة أخ��رى» ،مؤكدا ً أن «ثالثية
المقاومة والجيش والشعب هي التي
تحمي لبنان».
وش�����دد ع��ل��ى أن «ت��ض��ح��ي��ات
ال��م��ق��اوم��ة ه��ي دف���اع ع��ن استقالل
لبنان وسيادته ووحدته الوطنية
واستقراره الداخلي».
كما ندّد المؤتمر الشعبي اللبناني
في بيان بالجريمة مشيرا ً إلى أنها
«إع��ت��داء على ال��ع��روب��ة واإلس�ل�ام
واإلن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء» ،داع��ي��ا ً إلى
«عمل ج��دي م��ن الجميع للتصدي
لقوى التطرف المسلح ووقف مأساة
الشعب السوري» ،منبها ً «من طلب
الحمايات األجنبية ومن التحريض
«اإلسرائيلي» الخبيث إلستغالل ما
يجري في سورية».
وش����دد ال��م��ؤت��م��ر ع��ل��ى ض���رورة
«إيجاد حل سياسي لألزمة السورية
ب��م��ا ي��ح��ف��ظ وح��دت��ه��ا وع��روب��ت��ه��ا
واستقاللها».
واستنكر رئ��ي��س ح��زب ال��وف��اق
الوطني بالل تقي الدين المجزرة ،
وقال في بيان »:إن هذه المجموعات
اإلرهابية ال عالقة لها ال بدين وال
بمذهب وهي صنع الغرب واإلدارة
األميركية وبعض ال��دول الخليجية
المتصهينة والمتآمرة على سورية
والمقاومة».
ودع���ا رئ��ي��س ال��ح��زب ال��وط��ن��ي
غازي المنذر إلى «الصمود ومواجهة
ه��ؤالء التفكيريين ال��ذي��ن ال عالقة
ل��ه��م ب��ال��دي��ن واالس���ل��ام» ،وانتقد
«محاوالت بعض السياسيين تبرئة
النصرة والتخفيف من آثار المجزرة
واعتبارها حادثا ً فردياً ،فـ»النصرة
وداع��ش» وجهان لعملة واح��دة في
االرهاب والعمالة لـ«إسرائيل» وهم
أع��داء الدين والحضارة والعروبة
واالسالم» ،ودعا الى «عدم اإلصغاء
ل��ك�لام البعض وت��ص��وي��ر النصرة
كأنهم حماة للدورز».
وطالب ح��زب «الديموقراطيون
االح����رار» دول التحالف بتطوير
م��واج��ه��ة اإلره��اب��ي��ي��ن ب��م��ا يوقف
المجازر التي اصبحت خطرا ً على
بقاء األقليات في أوطانها».
واع��ت��ب��ر ال��ح��زب ف��ي ب��ي��ان إث��ر
اجتماعه االسبوعي برئاسة رئيسة
الحزب ترايسي شمعون «أن مجزرة
قلب لوزة نموذج واضح لما يمكن ان
يرتكبه التكفيريون في جرود عرسال
وهذا الوضع يرفضه كل لبناني تعلم
من غدرهم وال انسانيتهم ،من هنا
يدعو الحزب جيش لبنان البطل الى
عدم االستكانة حتى يطهّر كل تراب
الوطن خصوصا ً في جرود عرسال
وب��ري��ت��ال ورأس بعلبك م��ن ه��ؤالء
اإلرهابيين ليعيش أهلها بأمان».

الداوود :جنبالط ق ّزم المجزرة
والمجل�س المذهبي ارتكب خط�أ ا�ستراتيجي ًا
البقاع ـ أحمد موسى
أكد األمين العام لحركة النضال اللبناني
النائب السابق فيصل الداوود أن التكفيريين
يعملون في «خدمة مخطط اقليمي ـ أميركي
ـ تركي ـ إسرائيلي ـ خليجي» ،منتقدا ً تقزيم
رئ��ي��س ال��ل��ق��اء ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط مجزرة قلب لوزة في جبل الس ّماق
بإدلب.
وأكد الداوود خالل لقائه وفدا ً من المنظمات
الشبابية اللبنانية في دارته براشيا بدعوة
من «منظمة الشباب النضالي» ،أن «جبهة
النصرة» ترتكب المجازر «بحق كل الطوائف
واليوم يرتكبون المجازر بحق الموحدين
الدروز» .ورد بعنف على كالم جنبالط األخير
مشيرا ً إلى ان ما حصل «ليس حادثا ً فردياً»
كما قال جنبالط مشددا ً على «أن المجزرة
أك��ب��ر م��ن األم���ور الشخصية والمصلحة
الخاصة».
ورأى ال��داوود في كالم جنبالط من دون
أن يس ّميه «تقزيما ً للمجزرة التي ارتكبتها
النصرة اإلرهابية بحق جبل السماق ،إلى
موضوع شخصي بحت» ،متسائالً« :لماذا
إثارة الموضوع طائفيا ً ومذهبيا ً وتصويره
خ�لاف��ا ً بين السنة وال����دروز» ،وهنا تكمن
«الخطورة» ،علما ً أن جبل السماق يحوي
عددا ً من القرى السنية «متكاتفة» مع القرى
الدرزية« ،يحمون بعضهم من اإلرهابيين
«النصرة وداعش» اللذين يشكالن وجهين

الداوود متوسطا ً أعضاء الوفد الشبابي
لعملة واحدة ومخطط واحد «القاعدة» ذات
االمتداد الصهيوني».
وفيما شدّد ال��داوود على «وحدة الشعب
السوري في مواجهة اإلره��اب التكفيري»،
لفت الى ان «القاسم المشترك لهذا الشعب
هو دول��ت��ه ،أم��ا «التقسيم والتفتيت» فهو
سبب م��ن انتفاء ه��ذه ال��دول��ة التي تشكل
«القاسم المشترك» ،وتساءل الداوود« :لماذا
هذا الضرب على القاسم المشترك للشعب

وتعجب ال��داوود «مما ينشده
السوري؟».
ّ
جنبالط من تعاون مع المعارضة السورية
المكونة م��ن النصرة وداع���ش ف��ي جنوب
سورية والتي تضم نحو ثالثة آالف إرهابي
يتدربون عند العدو اإلسرائيلي ويتلقون
الدعم والتسليح منه ،فأي معارضة هذه؟».
وق��ال« :نحن مع الشعب السوري لكننا
ضد ارهابيي النصرة وداعش الذين ينفذون
«المخطط األميركي ـ اإلسرائيلي ـ الخليجي

الراعي :باب الحل للأزمات
بانتخاب رئي�س للبالد
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ـ التركي لتفتيت المشرق العربي» ،لذلك،
«المعركة في جنوب سورية هي معركة
بقاء ووجود ضد العدو االسرائيلي» ،داعيا ً
ال��ق��ي��ادات السياسية إل��ى «أن ت��ك��ون ي��دا ً
واح��دة في جَ ب ِه هذا الخطر التكفيري على
المسيحيين والمسلمين والدروز وأن تكون
ضمن إطار وطني ال إطا ٍر طائفي».
واعتبر ان اجتماع المجلس المذهبي
الدرزي أمس «ارتكب خطأ استراتيجيا ً وهو
ض��د مصلحة ال����دروز» ،وق���ال « :نحن مع
وحدة الصف الداخلي الدرزي ضمن اإلطار
الوطني القومي العروبي وغير ذلك ال يصب
في المصلحة الدرزية وطائفة الموحدين
الدروز والتعاطي مع التكفيريين هو انتحار
وخطأ استراتيجي لجميع الطوائف ،ليس
على أساس مذهبي ،بل على أساس وطني
عام».
وتحدث زي��اد أمين باسم الوفد فقال:
«جئنا إلى راشيا فيصل الداوود ،لنؤكد أننا
مع المقاومة في ض��رب اإلرهابيين أينما
وج��دوا» ،فنحن مع «الممانعة والمقاومة
وداعمون للجيش اللبناني في حربه ضد
االره���اب» .ون��دد «بالمجزرة النكراء التي
ارتكبها ارهابيو النصرة بحق إخوتنا من
الموحدين ال���دروز ،بحق طائفة عروبية
قومية مقاومة» ،م��ؤك��دا ً أن «خالصنا من
اإلره��اب يكمن في وحدتنا وتماسكنا خلف
جيشنا ومقاومتنا في ضربهم لإلرهابيين
أينما وجدوا قبل أن يصلوا الينا».

رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أن
يشل لبنان نيابيا ً وحكوميا ً معتبرا ً
اإلنقسام السياسي ّ
أن «باب الحل لهذه األزمات واالنقسامات هو انتخاب
رئيس للبالد».
كالم الراعي جاء خالل ترؤسه أمس قداسا ً احتفاليا ً
على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي
في بكركي ،لمناسبة مرور ثالثين عاما ً على تأسيس
«عائلة قلب يسوع» واستقبال تمثال سيدة فاطيما
في بكركي ،عاونه فيه لفيف من المطارنة والكهنة،
بمشاركة بطريرك السريان الكاثوليك مار أغناطيوس
يوسف الثالث يونان ،وحضور حشد من المؤمنين أتوا
من مختلف المناطق اللبنانية للتبرك من تمثال سيدة
فاطيما.
بداية ،ألقى المرشد العالمي لـ«عائلة قلب يسوع»
المونسنيور روكز براك كلمة قال فيها« :ليست صدفة،
أن يجتمع القلبان ،في قلب هذا الصرح العريق ،محور
الشرق والعالم .أن يجتمع حنان األلوهة مع حنان
الناسوت ،أن تلتقي رحمة السماء مع رحمة األرض،
أن نعيد قلب يسوع وقلب مريم في مناسبة واحدة وفي
هذا الظرف بالذات .في شرق يجتاحه الحقد والدماء
والبغض ،حيث يرتسم أمامنا كون ال قلب له وال رحمة».
وتابع« :من نبع الرحمة والسالم ،من القلب األقدس،
نسعى لنعلن تيار المحبة للشرق وللعالم ،فيجتاح
القبول والغفران والمسامحة فكر االنسان .من هنا نقول:
ان االنسان لم يوجد بال قلب يركض وراء سفك الدماء

والموت ،إنما هو قلب ألن القلب يمثل كيان االنسان».
وبعد اإلنجيل ،القى الراعي عظة بعنوان« :تعلموا
مني أني وديع ومتواضع القلب» ومما جاء فيها« :تأتي
المناسبتان وعالمنا المشرقي يعاني من شرور النزاعات
والحروب واالنقسامات واإلره��اب ،وكأن قلوب البشر
ج ّفت من المشاعر اإلنسانية والمحبة والرحمة».
وأضاف« :في لبنان االنقسام السياسي ،على خلفية
مذهبية مرتبطة ويا لألسف بالنزاع القائم في المنطقة،
يشلّه وقد بلغ الشلل ذروت��ه في عدم انتخاب رئيس
للجمهورية منذ أربعة عشر شهراً .األم��ر ال��ذي يعطل
عمل المجلس النيابي ،ويعرقل الحكومة في ممارسة
صالحياتها ،وهي مهددة اآلن بتعطيلها هي أيضاً ،ويش ّل
التعيينات في المؤسسات العامة ،ويستبيح مخالفة
الدستور والميثاق والقوانين ،ويفصلها على قياس
النافذين .هذا فضالً عن تفشي الفوضى ،وتعثر الحركة
االقتصادية ،وتوتر األم��ن ،وتفاقم الفقر في العائالت
اللبنانية ،وإهمال حقوق المواطنين ،واستباحة المال
العام».
واع��ت��ب��ر ال���راع���ي أن «ب���اب ال��ح��ل ل��ه��ذه األزم���ات
واالنقسامات هو انتخاب رئيس للبالد» ،متسائالً «كيف
يمكن أن تعيش دول��ة ورأسها مبتور؟ أما في سورية
والعراق واليمن فنار الحرب والعنف واإلره��اب تكوي
شعوبها وم��ن بينها إخواننا المسيحيون وأبناؤنا
الموارنة .فضالً عن حالة الحرب الدائرة في فلسطين
وسواها من المناطق».

اعتذر عن عدم تد�شين م�سجد لآل ال�صمد

دريان :الفقر والعوز �صديقان للتطرف والإرهاب
أك��د مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دري��ان خ�لال احتفال
تكريمي أقامه «ص��ن��دوق الزكاة»
التابع لدار الفتوى ،ألئمة وخطباء
المساجد ف��ي ب��ي��روت ،أن «الفقر
والعوز صديقان حميمان للتطرف
واإلره����اب ،وم��ن دور العلماء هو
مكافحة الفقر والجهل والمطلوب
ف��ي شهر رم��ض��ان ال��ش��يء الكثير
من التوجيه واإلرش��اد والنصيحة
وال��ت��ن��اص��ح وب��ث الكلمة الطيبة
الحكيمة بين الناس».
وك��ان��ت كلمة ترحيبية للمدير
ال��ع��ام ل��ل��ص��ن��دوق ال��ش��ي��خ زهير
الكبي.
على صعيد آخر ،اعتذر دريان عن
عدم تدشينه «مسجد المصطفى»
في بلدة بخعون ـ الضنية ،شيده
أبناء مصطفى علي الصمد عن روح
والدهم ،وذلك بعدما كان وعد بذلك
بحسب ما أكد النائب السابق جهاد
الصمد.
وأب��دى الصمد في كلمة له عقب
صالة الجمعة في المسجد ،عن أسفه
العتذار المفتي دري��ان «عن رعاية
حفل افتتاح المسجد ،الذي كان قد
وعد بافتتاحه بعد زي��ارة وفد من
العائلة له في مكتبه بدار الفتوى»،
وقال« :كنت أتمنى أن يكون سماحة
المفتي هو من يخاطبكم اليوم ،ألنه
في شؤون الدين أوعى ،وفي شمول
التمثيل أوس��ع .لكن المؤسف أن
ليس ك��ل م��ا يتمنى ال��م��رء يدركه.
وللحديث في هذا الموضوع شجون
وش��ؤون .ل��ذا آليت على نفسي أن
أصارحكم بما ج��رى مع كبير من

دريان يلقي كلمته
كبار عائلتنا ،الحاج محمد مصطفى
الصمد أن يولي رعاية هذا اإلحتفال
إلى مفتي المسلمين دري��ان ،ولكن
واقع الحال كان أمر آخر».
وأض��اف« :ي��وم األربعاء الواقع
ف��ي  3ح��زي��ران طلبنا منه رعاية
تدشين ه��ذا ال��ج��ام��ع آملين منه
الموافقة ،وال سيما أن المناسبة
هي افتتاح جامع قبل حلول شهر
رمضان المبارك ،مبلّغين إي��اه أن
هذه المناسبة هي مناسبة دينية
خيرية راعوية إجتماعية ،ال طابع
سياسيا ً لها وال رعاية سياسية.
وبالفعل ،وأكثر مما توقعنا كان
سماحته متجاوبا ً مؤكدا ً حضوره،
مشددا ً على أن منطقة الضنية هي
منطقة عزيزة عليه شخصياً ،وهو
حريص على رعاية هذا اإلحتفال
وتم اإلتفاق».

وت���اب���ع ال��ص��م��د« :ب��ت��اري��خ 5
حزيران ،حضر صاحب السماحة
ح��ف��ل ت��دش��ي��ن ج��ام��ع ف��ي المنية
العزيزة واألب��يّ��ة ،برعاية (األمين
ال��ع��ام ل��ت��ي��ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل) أحمد
الحريري ،حيث جرى ما جرى ،إذ
أق��دم سماحته وف��ي اليوم التالي،
وب��واس��ط��ة ص��دي��ق م��ش��ت��رك ،على
اإلعتذار عن رعايته تدشين المسجد
لظروف طارئة واستثنائية ،وألننا
نحرص على وجود سماحته بيننا
وعلى رعايته لنا .أبلغناه أننا على
اس��ت��ع��داد لتأجيل حفل التدشين
ت��ارك��ي��ن ل��ه أم���ر ت��ح��دي��د ال��زم��ان
والمكان ،ولكن لألسف سمعنا كالما ً
مبهما ً غامضا ً يحول بينه وبين
ل��ق��اء رعيته ،ك��أن��ه ل��م يستحصل
على إذن حضور من قبل مرجعيته
السياسية».

«الكتائب» بد�أ م�ؤتمره
افتتح المؤتمر العام الثالثون لحزب الكتائب أعماله في
فندق «لو روي��ال» في ضبيه ،في حضور ممثل الرئيسين
نبيه بري وتمام سالم وزير البيئة محمد المشنوق ،ووزراء
الحزب ونواب.
وتال الرئيس أمين الجميل كلمة قال فيها« :سأنقل األمانة
الى من تختاره بعد غد (األحد) كتائبنا لقيادة المسيرة في
هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة .نحن
مطمئنون الى غد الكتائب ،وهو غد مشرق يخاطب الشباب

للبقاء ويحاكي الشريك في الوطن لشبك السواعد وبناء دولة
مدنية حديثة ال مكان فيها للهدر والمحسوبية والفساد».
كما أب��دى اطمئنانه الى أن «الحزب مكمل في سياسة
االنفتاح ومكتمل في االعتدال».
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم فيما ينتخب غ��دا ً رئيسا ً
للحزب حيث يتنافس على ه��ذا المنصب النائب سامي
الجميل والصحافي بيار عطالله علما ً أن األول هو األوفر حظا ً
للفوز.

المجل�س العدلي �أ�صدر �أحكام ًا في ملف «البارد»
أص��در المجلس العدلي ،برئاسة
القاضي جوزف سماحة ،أربعة أحكا
أمس في أربع دعاوى متفرعة عن قضية
االع��ت��داء على أم��ن الدولة في منطقة
نهر البارد ،قضى فيها بإنزال عقوبة
األشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ًبحق
كل من المحكوم عليهم :حمزة محمد
الشيخ عثمان وحسين حسن اللطيف
وع��ز ال��دي��ن عبد ال��ق��ادر ب��ن موسى،
ولمدة خمسة عشر عاما ً بحق كل من
المحكوم عليهما نصر الدين عدة بلقايم
وسليم علي عبدالكريم صالح ،ولمدة
اثني عشر عاما ً بحق كل من المحكوم

عليهما عامر مصطفى الجاسم ومحمود
مدحت أن��دوري ،ولمدة عشر سنوات
بحق المحكوم عليه ناصر أحمد صالح
إسماعيل ،ولمدة سبعة أعوام بحق كل
من المحكوم عليهما ناصر محمد يحيى
شيبة وعلي أحمد أحمد ،ولمدة سنتين
بحق المحكوم عليه أحمد هودا ،ولمدة
سنة واحدة بحق المحكوم عليه فادي
محمد كركي ،وقضى المجلس بإبطال
التعقبات الجارية ضد المتهم ياسر
محمد الشقيري في الملف الرقم 38
مكرر بعد قبول الدفع بقوة القضية
المحكوم فيها.

كما قضى المجلس بطرد المحكوم
عليهم حمزة محمد شيخ عثمان وناصر
محمد يحيى شيبة وحسين حسن
اللطيف ونصر الدين بلقايم وسليم علي
عبد الكريم صالح وعز الدين عبد القادر
بن موسى نهائيا ً ومؤبدا ً من لبنان ،بعد
تنفيذ عقوباتهم ،ومنعهم من العودة
إليه.
وقرر المجلس أخيرا ً استرداد مذكرة
إلقاء القبض التي وضعت قيد التنفيذ
في جلسة سابقة بحق المتهم نبيل
رح ّيم وذلك بعد أن مثل أمام المجلس
في جلسة أمس.

