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ّ
توقع ازدياد الحمالت على المقاومة �ستزداد

ريفي ي�ستقيل ببيان

ال�سيدَ :ط َر َدك الحريري ...واحد بالناق�ص
ّ
وهاب :لرمي وزراء «� 8آذار» ا�ستقاالتهم

حزب اهلل :ال�ضغط واالبتزاز لن يُغ ّيرا
في ال�سيا�سة العامة للدولة وال في الميدان
دعا حزب الله إلى «تجهيز أنفسنا
لمرحلة جديدة من الجهاد أكبر من
الذي م ّر علينا في المرحلة المقبلة،
ألنّ هناك حمالت سوف تزداد حجما ً
ونوعا ً وعمقاً» ولفتَ إلى أنّ السعودية
بيّتت أمر حجب الهِبة الستعماله في
هذا الوقت بسبب هزائم التكفيريين
في سورية واليمن والعراق ،مؤ ّكدا ً أنّ
أي ضغط وتهويل وابتزاز لن يغيّر
في هذه السياسة العامة للدولة ،وال
في الميدان.

عن إلغائها ألهداف سياسية أيضاً».
ولفتَ إلى «أ ّننا ا ّتفقنا في مجلس
الوزراء على بيان وزاري يحدّد اتجاه
السياسة العامة للدولة ،وبالتالي
ف��إنّ أي ضغط وتهويل واب��ت��زاز لن
يغيّر ف��ي ه��ذه السياسة ،أ ّم���ا في
الميدان ف��إنّ الساحات والجبهات
ستظل ساحات المواجهة والتقدّم
واإلن����ج����ازات ،ول��ي��ب��ق��ى صراخهم
وتهويلهم في الهواء ،ولن يكون له
أي تأثير على مستوى الموقف من
الميدان».

وفي السياق ،أ ّكد رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم
صفي الدين ،خالل احتفال للهيئات
النسائية في الحزب في حسينية
بلدة دي��ر قانون النهر ،أنّ «بعض
السياسيين اللبنانيين لم يتعلّموا
حتى اآلن من التجارب الماضية،
بل هم مستم ّرون بضعفهم وفشلهم،
ويُطلقون تصريحات ال تجلب لمن
يسمعها غير الصداع ،وهم بذلك إ ّنما
يهربون من فشلهم في مها ّمهم من
خالل رمي المسؤوليات على اآلخرين،
وفي هذا السياق يأتي قولهم« :إنّ
كل المصائب اليوم في لبنان هي
م ّما قامت به المقاومة» ،وأ ّما هم فال
يتح ّملون مسؤولية شيء».
وشدّد على أنّ «كل من يحاول أن
يهرب من تح ّمل المسؤولية في رمي
الفشل وأسبابه على اآلخرين ،إ ّنما
يعبّر عن عجزه وضعفه ،والدليل
على ذلك هو أزمة النفايات التي ّ
تدل
على عقم الطبقة السياسية الفاشلة
سياسيا ً وإدارياً».
وأش�����ار ص��ف��ي ال���دي���ن إل����ى أنّ
«ال��ه��ج��وم اإلع�لام��ي ال��ح��اق��د على
ال��م��ق��اوم��ة وث��ق��اف��ت��ه��ا وج��م��ه��وره��ا
وإنجازاتها وانتصاراتها ،ه��و من
أج��ل إحباط ه��ذا المجتمع المقاوم
وإنهاء هذه المقاومة .ولذلك ،وفي
ظل االنتصارات الكبيرة التي ُتنجزها
هذه المقاومة ومحورها في مواجهة

المقداد

صفي الدين
ّ

(رانيا ّ
العشي)

اثناء رفع راية القادة عند تلة الحمامص
الصهاينة ال� ُم��ر َب��ك��ي��ن ج����داً ،وف��ي
مواجهة التكفيريين الضعفاء جداً،
في هذه األيام نتو ّقع أن تشت ّد الحملة
اإلعالمية والسياسية والنفسية على
المقاومة وجمهورها للنيل من ِقيَمها،
أل ّنهم يعرفون تماما ً أ ّنهم في الميدان
باتوا عاجزين عن مواجهتها ،ولذلك
علينا أن نجهّز أنفسنا لمرحلة جديدة
من جهاد أكبر من الذي م ّر علينا ،في
المرحلة المقبلة ،ألنّ هناك حمالت
سوف تزداد حجما ً ونوعا ً وعمقاً».

قاووق

وأ ّك�����د ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل
قاووق ،أنّ «سالح السعودية اليوم
هو بأيدي العصابات التكفيرية في
سورية ،وبات يش ّكل خطرا ً حقيقيا ً
على استقرار لبنان» ،مستغربا ً «كيف
أنّ السالح السعودي يجد طريقه
بسرعة إل��ى العصابات التكفيرية

في سورية ،وال يجد طريقه بالمقابل
لنصرة الجيش اللبناني ،الذي لو كان
ينصاع إلرادة السعودية في محاربة
المقاومة ،لكان السالح السعودي
وجد طريقه إليه بسرعة فائقة كما
يجده إلى العصابات التكفيرية في
سورية».
ول���ف���تَ ق�����اووق خ�ل�ال اح��ت��ف��ال
تأبيني في حسينية بلدة مجدل زون
الجنوبية ،إلى أنّ «النظام السعودي
يمكن أن يشتري إرادات وق��رارات
ع��واص��م ك��ب��رى ف��ي ال��ع��ال��م بماله
ونفوذه ،ولكنه ال يستطيع أن يُغيّر
هُ ويّة الجيش اللبناني ،وال هُ ويّة
لبنان وموقعه ودوره ،أو أن يشتري
إرادة اللبنانيين ،أو أن ينتقص من
كرامتهم ،ألنّ أش��رف الناس ورث��وا
عن آبائهم وأج��داده��م أنّ الكرامات
قبل المكرمات ،وأنّ كرامتنا غالية وال
ُتقدّر بثمن ،وهي أغلى من الدنيا وما
فيها».

واعتبر أنّ «إسرائيل ال يُخيفها،
وال يُقلقها سالح السعودية الذي هو
بيد العصابات التكفيرية في سورية،
فكفى فضيحة أنّ هذا السالح ال يقاتل
«إسرائيل» وال يُقلقها ،بل يُطمئنها
وهي ماضية في امتداحه ،وكفى فخرا ً
لسالح إي��ران أ ّن��ه يقلق «إسرائيل»
ويُخيفها ،وكفى فخرا ً ومجدا ً للمقاومة
أ ّنها بسالحها ُتغرق «اإلسرائيليين»
ببحر الرعب».

فضل الله

ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حسن فضل الله ،خالل احتفال
تأبيني في حسينية بلدة قبريخا
الجنوبية« ،أ ّننا أمام ابتزاز تمارسه
بعض الدول التي ادّعت أ ّنها قدّمت
هِ بات لجيشنا اللبناني ،بينما كانت
في الحقيقة كالما ً بكالم ،فمنذ اليوم
األول لم ن َر منها شيئاً ،فاإلعالن عنها
كان ألهداف سياسية ،وكذلك اإلعالن

وأ ّكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
ال��ن��ائ��ب علي ال��م��ق��داد ،خ�لال حفل
بمناسبة والدة السيدة زينب في
بعلبك ،أنّ السعودية «بيّتت أمر
حجب الهِبة الستعماله في هذا الوقت
بسبب هزائم التكفيريين في سورية
واليمن والعراق ،ويريدون الخروج
م��ن ه��ذا ال��م��أزق ،وت��ذ ّرع��وا بموقف
وزارة الخارجية اللبنانية».
أضاف« :أنّ اللبنانيين يعيشون
منذ مدة داخل عصفورية ،وزاد اليوم
عدد نزالئها من الذين يتسابقون في
تبييض وجوههم ل��دى السعودية
ألسباب لم تعد خافية على أحد».

راية للقادة الشهداء
قبالة المطلة

على صعيد آخ��ر ،رفع حزب الله
راي���ة كبيرة للقادة ال��ش��ه��داء على
تلة الحمامص إل��ى الجنوب بلدة
الخيام – قضاء مرجعيون قبالة
مستعمرة المطلة ،وذل��ك في أجواء
ذكرى الشهداء القادة .حضر مراسم
االحتفال نائب مسؤول ح��زب الله
في منطقة الجنوب األول��ى الشيخ
عبد المنعم قبيسي ،عدد من رؤساء
بلديات ومخاتير المنطقة ،مسؤولو
الحزب في المنطقة ،وفعاليات حزبية
وسياسية وحشد من أبناء المنطقة.

«� 14آذار» توا�صل ت�أييدها للقرار ال�سعودي وتحري�ضها على لبنان ودعوات �إلى بدائل ت�سليحية للجي�ش

مبني على البيان الوزاري
الخارجية :موقفنا ّ
وبالتن�سيق مع رئي�س الحكومة وطاولة الحوار
تواصلت في اليومين الماضيين ردود الفعل
على إعالن السعودية وقف الهِبتين المق ّررتين
للبنان وسط حملة تهويل واسعة لـ«قوى 14
آذار» على لبنان واللبنانيين العاملين في
الخليج ،مؤيّدة حجب المساعدات التسليحية
للجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي من أجل
مواجهة اإلره��اب ،كما كان ُمعلَنا ً عن أهداف
الهِبتين ،رافعة وتيرة التحريض الخطير ض ّد
حزب الله ووزارة الخارجية.
وفي ال��م��وازاة ،رفضت «ق��وى  8آذار» هذا
التهويل والضغط على لبنان ،داع��ي � ًة إلى
البحث عن بدائل لتسليح الجيش ،وتحديدا ً
الطلب من إيران التي سبقت وأبدت استعدادها
لذلك بُغية متابعة الجيش مه ّمة المحافظة
على أمن لبنان وسيادته ،ومواجهة الجماعات
اإلرهابية التي تهدّد استقراره.

بيان الخارجية

وفي مقابل الحمالت التي تش ّنها «قوى 14
آذار» على وزارة الخارجية وتحميلها مسؤولية
القرار السعودي ،أصدرت الوزراة بيانا ً أ ّكدت
فيه أنّ «العالقة بين الجمهورية اللبنانية
والمملكة العربية السعودية ليست عالقة
ظرفية مرتبطة بظروف عابرة ،بل هي عالقة
تاريخية عميقة مبنيّة على روابط وثيقة بين
الدولتين والشعبين .وبالتالي ،فإنّ الموقف
السعودي ال ُمستج ّد ال يُلغي الحرص الذي
يُبديه اللبنانيون ،المقيمون والموجودون في
المملكة ،بالحفاظ على هذه العالقة ،وال يوقف
الجهد الدائم الذي تقوم به الخارجية لحماية
هذه العالقة م ّما يُسيء إليها خارجا ً عن إرادة
الوزارة والحكومة اللبنانية ،مع أهمية التفهّم
السعودي لتركيبة لبنان وظروفه ،وموجبات
استمرار عمل حكومته واستقراره».
وأ ّكدت الخارجية «أ ّنها كانت أول من بادر
في لبنان إلى إصدار موقف رسمي على لسان
َ
أدان فيه التع ّرض للبعثات
وزير خارجيتها،
ُّ
تدخل
الدبلوماسية السعودية في إيران وأليّ
في شؤونها الداخلية ،وأعلن تضامنه معها
في هذا المجال؛ كما أعادت تأكيد هذا الموقف
في محطات ع��دّة ،ومنها في اجتماع وزراء
الخارجية العرب في القاهرة بطريقة ّ
خطية
وبتوقيع من الوزير نفسه ،وفي اجتماع منظمة
العمل اإلسالمي ّ
خطيا ً من قِبل سفير لبنان في
المملكة العربية السعودية».
وأشارت إلى أنّ «الموقف الذي عبّرت عنه
جاء مبن ّيا ً على البيان ال��وزاري ،وبالتنسيق
مع رئيس الحكومة كما هو معروف ،ومن ث ّم من
خالل عرضه من قِبل الوزير على طاولة الحوار
الوطني وف��ي داخ��ل مجلس ال���وزراء ،موافقا ً
على مراجعته إذا ق ّررت الحكومة ذلك وهو ما
لم تفعله؛ وهو موقف قائم على الحفاظ على
الوحدة الوطنية من دون التع ّرض للتضامن
العربي ولصدور أي موقف نابع عنه ،حيث
أنّ الموقف المبدئي ال��دائ��م ال��ذي اعتمدته
الحكومات اللبنانية األخيرة هو عدم الدخول
في نزاعات إقليمية ،بل اعتماد مقاربة توفيقية،
وإذا تع ّذر ذلك فاالكتفاء بالنأي بلبنان بحسب
مق ّررات الحوار الوطني والبيان الوزاري ،وهو
األمر الذي ت ّم تفهمه وتشجيعه دائما ً من قِبل
إخواننا العرب ،إلاّ إذا أصبح المطلوب من
لبنان اآلن أن يدخل في قلب هذا الصراع ،وفي
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أحد محاوره».
ورأت الخارجية أنّ «المواقف اللبنانية
التي تصدر محاول ًة االس��ت��ف��ادة السياسية
الرخيصة من موقف المملكة من دون أن تتح ّمل
المسؤولية في تقديم البديل وتح ّمل تبعاته،
ه��ي م��واق��ف ت���ز ّور حقيقة الموقف اللبناني
السليم ،وتسبّب في زيادة التش ّنج في العالقة
اللبنانية  -السعودية ،وفي المزيد من التوتير
وتشجع المملكة على المزيد من
الداخلي،
ّ
اإلجراءات في إطار مراجعة العالقة اللبنانية
 ال��س��ع��ودي��ة ،وت��ض��ع مصالح اللبنانيينّ
محك المراهنات الداخلية ألصحابها في
على
موضوع الرئاسة».
وأ ّك��دت الخارجية أ ّنها «ستبقى تعبِّر عن
مواقف الحكومة اللبنانية ومصالح اللبنانيين،
وتحمل ه ّمهم .وتسعى لالعتناء بالمنتشرين
اللبنانيين الذين ما قدّموا سوى الخير للبنان
وللدول التي عملوا فيها».
اجتماع « 14آذار»
ومساء أمس ،عقدت قيادات قوى « 14آذار»،
اجتماعا ً في منزل الرئيس سعد الحريري
ب��وادي أبو جميل حضره الحريري ،الرئيس
فؤاد السنيورة ،الوزيران ميشال فرعون ونبيل
دو فريج ،رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي
الجميّل ،رئيس ح��زب «الوطنيين األح��رار»
النائب دوري شمعون ،النائب جورج عدوان
مم ّثالً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع ،وع��دد من ن � ّواب « 14آذار» واللقاء
الديمقراطي ،إضاف ًة إلى شخصيات سياسية
وحزبية.
وص��در بيان عن المجتمعين ح ّمل «حزب
الله وحلفاءه ومن يسير في ركابه مسؤولية
افتعال ه��ذه المشكلة الخطيرة وغيرها من
المشكالت» ،وك���رروا «المطالبة بانسحاب
حزب الله من القتال الدائر في سورية والمنطقة
إلتزاما ً بسياسة النأي بالنفس».
وطالبوا الحكومة اللبنانية بـ«إحترام
الدستور وقرارات الشرعية الدولية واالجتماع
فورا التخاذ موقف واضح وصارم ،يؤكد التزام
لبنان بالتضامن واإلجماع العربي ورفض أي
تعرض أو انتهاك لسيادة أي دولة عربية» .كما
كرروا تأييدهم الكامل للسعودية ودول مجلس
التعاون الخليجي «في رفضهم المس بسيادة
او استقالل أية دولة عربية».
وقال الحريري ،في دردشة مع الصحافيين
«إذا الحكومة ل��م تتخذ م��واق��ف ف��ي جلسة
الغد(اليوم) االستثنائية ،فسيكون هناك كالم
آخر».
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية هاجمت
بعد عقدها اجتماعا ً طارئا ً برئاسة السنيورة،
بشدّة ،وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل وحزب الله.
ودع���ا المكتب اإلع�لام��ي للرئيس نجيب
ميقاتي« ،جميع األفرقاء اللبنانيين إلى مراجعة
ما حصل ،والتنبّه إلى خطورة إطالق المواقف
التي ُتسيء إلى لبنان وعالقاته التاريخية مع
األخوة العرب ،وفي مقدّمهم المملكة العربية
السعودية ،و ُتبعده عن اإلجماع العربي الذي
يش ّكل مظلّة أم��ان واستقرار يحتاج إليهما
لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى».
ب��دوره اعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي»
النائب وليد جنبالط ،أنّ الجيش اللبناني
والقوى األمنية المختلفة بحاجة ماسة للدعم

السعودي ،ال س ّيما أنّ هذه القوى «بذلت وتبذل
جهودا ً استثنائية لحفظ األمن واالستقرار».
من جهته ،اعتبر ُمفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،أنّ «محاولة إفساد العالقة
التاريخية بين لبنان والمملكة العربية
السعودية هي محاولة فاشلة ،فلبنان وشعبه
ه��م م��ع اإلج��م��اع ال��ع��رب��ي ف��ي ق��رارات��ه التي
تحفظ كرامة ووح��دة كل الشعوب اإلسالمية
والعربية».
ودعا في بيان ،جميع اللبنانيين إلى «التع ّقل
وعدم االنجرار إلى فتن سياسية تع ّرض لبنان
ألخطار هو بغِنى عنها».
وف��ي السياق نفسه ،رأى وزي��ر الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق ،أنّ «الموقف
الخليجي األخير الذي أعاد النظر بالعالقة مع
لبنان جاء متأخراً ،وكان يجب أن يأتي قبل
ذلك» .وقال خالل حديث تلفزيوني« :ال أرى في
هذه الخطوة إلاّ إعالن مواجهة ،وليس انسحابا ً
من لبنان .وغ��دا ً سيكون هناك إع�لان كبير
من بيروت في حضور كل القيادات والجهات
المعنية ،بحضور الرئيس سعد الحريري».

مراد

ورأى رئيس حزب «االتحاد» الوزير السابق
عبد الرحيم م���راد ،ف��ي ب��ي��ان ،أنّ «المواقف
األخ��ي��رة في عالقات لبنان العربية ،تركت
م��خ��اوف على ال���دور التاريخي ال��ذي لعبه
لبنان في أ ّمته العربية ،ألنّ لبنان ال يحتمل
نص
مواقف ُتسيء إلى عالقاته العربية التي ّ
عليها اتفاق الطائف ،وف��ي مقدّمها العالقة
مع المملكة العربية السعودية التي كانت
دائما ً السبّاقة لفهم ظروف لبنان ،ودعمه في
مختلف المجاالت .ما يقتضي أن يكون الموقف
الرسمي حريصا ً على هذه العالقات التي كانت
دائما ً ُمسانِدة للبنان في إطار التضامن العربي
وإجماعه».
أض��اف« :أنّ ال��ق��رار األخير ال��ذي ا ّتخذته
المملكة العربية السعودية المتعلّق بالهِبة
للمؤسسات األمنية اللبنانية ،لم يكن تخلّيا ً
ع��ن ل��ب��ن��ان ،وإ ّن��م��ا ه��و م��ح��اول��ة لتصحيح
العالقات مع لبنان من زاوي��ة الحرص عليه
في إطار العالقات العربية التي تحفظ لألمة
أمنها واستقرارها ،وهذا يتطلّب من كل القوى
السياسية اللبنانية تغليب مصلحة الوطن
على أي مصلحة أخ��رى ،ليبقى لبنان خارج
التجاذبات ،ويعطيه حصانة من مخاطر دفع
فواتير ال يحتمل دفعها».
من جهته ،علّق أمين الهيئة القيادية في
«حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،على قرار السعودية بإلغاء هِ بة
المليار و 3مليارات التي قدّمها التويجري
باسم الملك الراحل عبد الله للجيش اللبناني،
والتي وصفها حمدان بأ ّنها «رش��وة لعودة
سعد الحريري إلى لبنان ،والتمديد لميشال
سليمان وعهده األسود»  ،باستحضار ما قاله
الرئيس جمال عبد الناصر يوم حرب اليمن «
بأنّ جزمة كل شهيد أشرف من تاج آل سعود،
وأنّ العرب لن يروا النور أبدا ً في ظ ّل بقاء نظام
آل سعود» ،بحسب تعبيره.
ب���دوره ،أ ّك��د رئيس مجلس قيادة «حركة
التوحيد اإلس�لام��ي» عضو «جبهة العمل

اإلس�ل�ام���ي» و«ات���ح���اد ع��ل��م��اء ب�ل�اد ال��ش��ام»
الشيخ هاشم منقارة ،في تصريح ،أنّ «القرار
السعودي بوقف المساعدات الداعمة لتسليح
الجيش وق��وى األم��ن «أم��ر مستغرب ،وغير
مب ّرر ،وغير مقنع ،وغير أخوي» ،وقال« :إ ّنه
ق���رار م��ت��س� ّرع ألنّ الجميع ي �دّع��ي محاربة
اإلره��اب ،والجيش اللبناني والقوى األمنية
اللبنانية ح ّققا إن��ج��ازات مه ّمة في مكافحة
اإلره��اب عجزت عنها دول كبرى ،وعلى هذا
يصب في
األس��اس ،ف��إنّ القرار السعودي ال
ّ
مصلحة تعزيز األم��ن واالستقرار في لبنان
والمنطقة ،وندعو القيادة السعودية إلى إعادة
النظر فيه ،ألنّ محاربة اإلرهاب وتعزيز قدرات
الجيش والقوى األمنية اللبنانية يخدم بشكل
مباشر وغير مباشر األمن والسالم في المنطقة
كلّها والعالم».
وس��أل عن تزامن ال��ق��رار السعودي بقطع
المساعدات عن لبنان مع ع��ودة الحريري،
«وكيف لمسؤول لبناني برتبة رئيس وزراء
سابق وأمثاله من السياسيين أن يؤيّد قرارا ً
بوقف المساعدات عن بلده؟».
وسأل إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ
حسام العيالني ،عن «توقيت القرار السعودي
وق���ف ال � ِه��ب��ة ال��ع��س��ك��ري��ة للجيش وال��ق��وى
األمنية ،في الوقت الذي يعمل فيه هذا الجيش
وهذه القوى األمنية على مالحقة الجماعات
يصب في مصلحة لبنان؟ وهل
اإلرهابية؟ وهل
ّ
يعبّر هذا القرار عن محبّة السعودية لشعب
تستهدفه الجماعات اإلرهابية بصواريخها
وس��ي��ارات��ه��ا المفخخة ال��ت��ي تقتل األب��ري��اء
وتختطف بعض عناصر الجيش وال��ق��وى
األمنية؟» ،وختم« :على السعودية تأكيد هذه
المحبة باألفعال وليس باألقوال».
واعتبر األمين العام «للتيار األسعدي»
المحامي معن األسعد ،أنّ القرار السعودي
«ي��أت��ي ف��ي سياق التصعيد والضغط على
لبنان لقبوله االنضمام إلى ما يسمى الحلف
اإلسالمي العسكري الذي تقوده السعودية،
والطلب من الدولة اللبنانية بأن يكون ثمن
إي��ص��ال المساعدات العسكرية ن��زع سالح
المقاومة ووضع الجيش والقوى األمنية في
مواجهة المقاومة ،وقطع الطريق على دخول
حزب الله إلى سورية» ،الفتا ً إلى «أنّ القرار
السعودي هدفه أيضا ً إدخال لبنان في أتون
ال��ص��راع ال��س��وري ،وإن��ه��اء تحييده ع��ن هذا
الصراع ،وإشعال الفتنة المذهبية».
ورأى «أنّ الر ّد على القرار السعودي يأتي
م��ن خ�لال تأمين البدائل م��ن م��ص��ادر ودول
أخرى لتسليح الجيش على مستوى عال ،من
دون شروط مسبقة ،أو رهن قراره لهذه الدولة
أو تلك ،وبال ّذات من دولتي روسيا وإيران».
وأ ّك��د رئيس هيئة ح��وار األدي���ان الدكتور
محمد شعيتاني ،في تصريح ،أنّ «العالقات
التاريخية بين المملكة السعودية ولبنان
يجب أن تسود وتستمر ،وليس من المقبول
إقحام لبنان في صراعات المنطقة ومعاقبته
أو محاسبته على حياده في سعيه ،لتج ّنب
التداعيات الكارثية لحروب المنطقة وصراعات
الدول ،ولعبة األمم».
ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى «البحث
عن بدائل تسليحية أخرى للجيش إذا أص ّرت
السعودية على قرارها».

قدّم وزير العدل أشرف ريفي في بيان أمس ،استقالته
وتوجه إلى اللبنانيين
من الحكومة إلى رئيسها تمام سالم،
ّ
قائالً« :لم أعتد على التهرب من المسؤولية ،بل تح ّملتها
في أصعب األوقات ،وسأبقى .سأبقى إلى جانبكم أناضل
في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته ،لك ّنني لن أقبل
بأن أتح ّول إلى شاهد زور ،ولن أكون غطاء لمن يحاولون
السيطرة على الدولة والمؤسسات .لذلك أتقدم منكم ومن
الرئيس تمام سالم باستقالتي ،وأنا على عهد شهيد لبنان
�اق ،في
الرئيس رفيق الحريري وشهداء ث��ورة األرز ،ب� ٍ
مواجهة الدويلة».
وتج ّمع أنصار ريفي أمام منزله تأييدا ً الستقالته ،فيما
نقل مدير مكتبه رشاد ريفي إلى المتجمهرين اعتذار ريفي
عن النزول للقائهم «ألسباب أمنية» ،شاكرا ً لهم دعمهم
ومحبّتهم ،ومؤ ّكدا ً وقوفه إلى جانبهم.
ومن المق ّرر أن يبحث مجلس ال��وزراء هذه االستقالة،
المهجرين أليس
وإذا وافق عليها فس ُتعيّن وزيرة شؤون
ّ
شبطيني وزيرة للعدل بالوكالة ،بحسب مرسوم تأليف
حكومة سالم.
وتعليقا ً على ق��رار استقالة ريفي ،قال اللواء جميل
السيّد عبر «تويتر»« :تطاول ريفي على سعد الحريري،
أ ّنبَه علناً :أنت ال تم ّثلني! اليوم طرده من الحكومة ،فرمى
ريفي استقالته في وجه حزب الله! سقط صيّاد الفتنة،
واحد بالناقص.»...
بدوره رأى رئيس حزب التوحيد العربي ،الوزير السابق
وئام وهّ اب« ،أنّ الحكومة الحالية لم تعد حاجة لنستمر
بها» ،داعيا ً وزراء « 8آذار» إلى رمي استقاالتهم ولنذهب
باتجاه مؤتمر تأسيسي».
وفي تغريدة له على «تويتر» ،أضاف وهّ اب «أنّ من

يعتقد أنّ السعوديه ق��ادرة على ش��راء لبنان بهِبة فهو
واهم ،وإذا كان أحد يعتقد أ ّنه قادر على قلب الطاولة فيجب
أن يعلم بأ ّننا سنقلب الدنيا عليه وعلى من يقف وراءه».
وتابع وهّ ��اب« :الحريري التقى محمد بن سلمان في
أوروب��ا قبل مجيئه ،وا ّتفقا على خطه انقالبية يمهّد لها
بوقف المساعدات ،ونحن ننصحه بعدم اللعب بنار
الفتنة»ُ ،مردِفاً« :نحن لن ننج ّر إلى فتنة ،ولكن من يلعب
فيها سيدفع الثمن ،ولن نترك لداعميه مربط عنزة في
لبنان».
ورأى إمام «مسجد الغفران» في صيدا ،الشيخ حسام
العيالني ،أنّ تقديم ريفي استقالته من الحكومة لن يكون
له انعكاسات سلبية ،أو تأثير على الساحة السياسية.
وف��ي بيان ص��ادر عن مكتبه اإلع�لام��ي ،س��أل الشيخ
العيالني «هل أراد الوزير ريفي أن يظهر ألبناء الطائفة
السنيّة أ ّنه الحريص ،واألكثر حرصا ً على مصالح الطائفة
من الرئيس سعد الحريري؟ وماذا يعني أ ّنه لن يقبل بأن
يتح ّول إلى شاهد زور؟ وهل وزراء  14آذار تح ّولوا إلى
شهود زور؟».
وختم العيالني ،معتبرا ً «تقديم هذه االستقالة في إطار
المزايدة ال أكثر وال أقل».
أ ّما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،فقد
حيّا ريفي على موقفه ،وق��ال« :إذا وصلنا إلى موضوع
الخيارات ،فستصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال،
وسنصبح في حال ستاتيكو في انتظار انتخابات رئاسية
جديدة» ،معتبرا ً أ ّنه ال «ينبغي أن تؤدّي هذه األزمة إلى
التمسك
مواجهة حقيقية ،ولكن في الوقت نفسه ،علينا
ّ
والتشبّث بمواقفنا».

وفد من «الم�ؤتمر القومي» و«الديمقراطية»
زار �سعد و�ضريح والده
استقبل األمين العام لـ«التنظيم
الشعبي الناصري» الدكتور أسامة
سعد في مكتبه في صيدا ،وف��دا ً من
«المؤتمر القومي العربي» ،يرافقهم
عضو المكتب السياسي «للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين»
علي فيصل وعضو ق��ي��ادة الجبهة
أب���و ب� ّ
��ش���ار ،وض��� ّم ال��وف��د أع��ض��اء
األمانة العامة للمؤتمر :في لبنان
معن بشور ،في المغرب عبد الله
منصوري ،في الجزائر عبد الكريم
رزق��ي ،في الكويت أحمد الجاسم،
قائد «الوحدة الرابعة» في الثورة
الجزائرية األخضر بورقعة ،عضو
«ال��م��ؤت��م��ر ال��ق��وم��ي اإلس�لام��ي» في
الجزائر سيد مرسي.
وشارك في االجتماع عضو اللجنة
المركزية للتنظيم محمد ظاهر ،وك ّل
م��ن :زك��ي الملحم ،محمود شركس
ووجيه جمال.
وتباحث المجتمعون في «األخطار
ال ُمحدِقة باألمة العربية ،وال سيّما
القضية الفلسطينية ،م��ن ج��� ّراء

سعد مستقبالً الوفد
تصاعد ال��ع��دوان��ي��ة االستعمارية
والصهيونية واإلرهابية ،إضاف ًة إلى
المؤامرة المتم ّثلة بتقليص خدمات
أون��روا للاّ جئين الفلسطينيين وما
توجه دولي للتخلّي عن
تعنيه من
ّ
قضية اللاّ جئين».
وإذ شدّد المجتمعون على «أهمية
االنتفاضة والمقاومة في فلسطين

المحتلّة»ُ ،مشيدين بـ«تضحيات
وجهوا التحية
الشعب الفلسطيني»ّ ،
«للمناضل اللبناني والعربي معروف
سعد في الذكرى  41الستشهاده».
كما زار ال��وف��د يرافقهم الدكتور
سعد ،نصب الشهيد معروف سعد
في صيدا ،حيث وضعوا إكليالً من
الزهر ،وقرؤوا الفاتحة لروحه.

دروي�ش عر�ض الأو�ضاع مع «المرابطون»

درويش متوسطا ً وفد المرابطون في البقاع
استقبل رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ال��ف��رزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
درويش وفدا ً من «حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» ،في البقاع،
بسام
برئاسة عضو مجلس القيادة ّ
عراجي وعضوية زكريا زين الدين،

(أحمد موسى)
مع ّمر هالل ،محمد وشومان عراجي.
وج���رى البحث خ�لال اللقاء في
مجمل األوض����اع ع��ل��ى الساحتين
اللبنانية واإلقليمية ،ون��� ّوه الوفد
بمواقف المطران درويش «المنفتحة
على الجميع ،والدّاعية إلى التالقي
ب��ي��ن مختلف م��ك �وِّن��ات المجتمع

ّ
لتخطي المرحلة الحرجة
اللبناني،
من تاريخ المنطقة».
وشكر درويش للوفد زيارته ،ودعا
إلى «تضافر جهود الجميع لتأمين
انتخاب رئيس للجمهورية» ،وح ّمل
الوفد تحياته إلى أمين الهيئة القيادية
للحركة العميد مصطفى حمدان.

مداهمات في ال�صويري
و�ضبط �أ�سلحة وتوقيف  33مطلوب ًا
البقاع الغربي ـ أحمد موسى
دهمت ق��وة من الجيش اللبناني ومعها وح��دة من
االستخبارات أحد المنازل في بلدة الصويري في البقاع
الغربي ،وأوقفت  4لبنانيين وفلسطينيا ً واحداً ،لقيامهم
بتهريب أش��خ��اص سوريّين م��ن لبنان وإل��ي��ه ،بطرق
غير شرعية ،وتبيّن وفق التحقيقات األولية ،وبحسب
المعلومات االستخبارية المتوافرة أنّ اثنين منهم كانا
يقومان برصد تح ّركات الجيش في ج��رد البلدة ،كما
أُوقف برفقتهم  29سورياً ،ت ّم تهريبهم فجر أول من أمس
إلى الداخل اللبناني ،وقد ُ
ضبطت كميات من األسلحة

الفردية والذخائر والقنابل الهجومية بحوزة المه ّربين
ومسدسات حربية ،باإلضافة إلى عدد من أجهزة االتصال
وسيارة ودراج��ة نارية من دون أوراق قانونية .وت ّم
تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص
إلجراء الالزم .
ووف���ق م��ا ق��ال��ت م��ص��ادر أمنية ل��ـ«ال��ب��ن��اء»« ،ف��إنّ
بلدة الصويرة تش ّكل م��ق� ّرا ً وم��م� ّرا ً لعمليات التهريب
غير الشرعي ،والتي ال تقتصر على تهريب أشخاص
عاديين ،بل هناك من ت ّم تهريبهم ولهم صلة بالتنظيمات
والجماعات اإلرهابية ،و مطلوبون بمذكرات قضائية
عدّة».

