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الجي�ش يوقف عمر ال�صاطم و� 3آخرين
واجتماع لمجل�س الأمن الفرعي في بعلبك ـ الهرمل
ش��ه��د ي����وم أم����س م����زي����دا ً من
مضي
ال��ت��ط��ورات األم��ن��ي��ة ،وب��ع��د
ّ
يومين على التفجير اإلرهابي الذي
استهدف الحاجز األمني في منطقة
ضهر البيدر ،ألقى الجيش اللبناني
القبض على المطلوب عمر الصاطم
قريب االنتحاري الذي فجر نفسه
في ح��ارة حريك ،وهو متوجه إلى
عرسال ،ومعه  3سوريين.
وص����در ع���ن ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش-
مديرية التوجيه ،البيان اآلتي:
«بتاريخه الساعة  13:00أوقفت
قوة من الجيش على حاجز حربتا-
ال��ل��ب��وة ،وبالتنسيق م��ع مديرية
ال��م��خ��اب��رات ،ك�لاً م��ن اللبنانيين
ع��م��ر م���ن���اور ال��ص��اط��م (اب����ن عم
اإلرهابي قتيبة الصاطم الذي أقدم
على تفجير نفسه ف��ي الضاحية
الجنوبية  -حارة حريك) والمدعو
ابراهيم علي البريدي والسوريين
عطا الله راش��د ال��ب��ري ،عبد الله
م��ح��م��ود ال��ب��ك��ور وج����ودت رشيد
ك��م��ون ،لالشتباه بانتمائهم الى
إحدى المنظمات اإلرهابية.

من اجتماع مجلس األمن الفرعي في محافظة بعلبك ـ الهرمل
وت��� ّم تسليم ال��م��وق��وف��ي��ن إل��ى
المرجع المختص إلجراء الالزم.
وفي ضوء هذه المستجدات ،عقد
مجلس األم��ن الفرعي في محافظة
بعلبك ـ الهرمل اجتماعا ً برئاسة
المحافظ بشير خضر وبحضور

دولة حزب اهلل ودولة «داع�ش»
} روزانا ر ّمال

(أحمد موسى)

القادة األمنيين في المنطقة.
وحسب بيان صدر عن االجتماع،
ت ّم االتفاق على التنسيق التام بين
األجهزة لمعالجة أي توتر أمني.
ورك��ز المجتمعون ف��ي مداوالتهم
على «تفعيل دور البلديات لمراقبة

إنشاء مخيمات النازحين واإلشراف
عليها ،والتنسيق م��ع األج��ه��زة
األمنية كافة واإلفادة عن أي حادث
أمني».
وأك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون ض����رورة
«التنسيق التام بين كافة األجهزة

لقمع ك��اف��ة ال��ج��رائ��م وال��ح��د منها
وت��وق��ي��ف المطلوبين ومعالجة
الملفات األمنية الحساسة نظرا ً
للتحديات الجديدة» .كما دعوا إلى
«تأمين سالمة الطرقات الرئيسية
والفرعية في كافة المناطق عبر
تكثيف الدوريات وتفعيل الحواجز
على م��دار  24ساعة» .كما أعلنوا
«ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ل��ق��اء مع
الفاعيالت العشارية في المنطقة
والمجتمع ال��م��دن��ي للتعاون في
إيجاد مناخ أمني مطمئن لتأمين
موسم اصطياف جيد».
وت ّم االتفاق أيضاً ،على «تكثيف
الجهود لمتابعة الخطة األمنية على
أن يتم البحث مع الفاعليات كافة
لتحديد خطة إنمائية موازية للخطة
األمنية إلنشاء جو من االستقرار
والطمأنينة» ،إضافة إلى
«وج���وب زي���ادة ع��دد العناصر
في كافة القطعات العمالنية مع
ما يتناسب مع األوض��اع الراهنة
والتحديات المستجدة».

ت�شييع ر�سمي و�شعبي للمالزم ال�شهيد محمود جمال الدين في �سعدنايل

عجمي ّ
ممث ًال ب�صبو�ص :م�ستمرون في مواجهة الإرهاب

البقاع األوسط ـ أحمد موسى
شيعت قوى األمن الداخلي وبلدة سعدنايل
البقاعية في موكب رسمي وشعبي ،المالزم في
قوى األمن الداخلي الشهيد محمود جمال الدين
الذي قضى في التتفجير اإلرهابي عند حاجز
ضهر البيدر.
وكان موكب التشييع قد انطلق صباحا ً من
أمام مستشفى «شتورا» ،وتم توقيفه في أكثر
من محطة ،حيث نثر المواطنون الرز والورود
على النعش وسار الموكب وسط إطالق األسهم
النارية إلى منزله حيث سجي الجثمان ،وبعده
ج��رى تشييع رسمي في ال��ش��ارع العام أمام
المنزل .وشارك في التشييع النائب عاصم
عراجي ،ممثل المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص قائد منطقة البقاع
العقيد نعيم ال��ش��م��اس ،ممثل قائد الجيش
العماد ج��ان قهوجي ال��رائ��د سهيل شريف،
ممثل المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم المالزم أول وسام صالح ،ممثل المدير
العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة المقدم
حسين سلمان ،ورئيس بلدية سعدنايل خليل
الشحيمي ،فاعليات منطقة البقاع الحزبية
والبلدية واالختيارية وحشد كبير من أبناء

جثمان الشهيد محموالً على األكتاف
البلدة والجوار.
ول��دى وص��ول موكب الشهيد إل��ى مسقط
رأس���ه (س��ع��دن��اي��ل) ع��زف��ت موسيقى قوى
األمن الداخلي معزوفة الموت وقدمت ثلة من

العناصر التحية العسكرية .وقبل أن يُوارى
الثرى في جبانة البلدة ،ألقى رئيس بلدية
سعدنايل خليل الشحيمي كلم ًة عدّد فيها مزايا
الشهيد ،منوها ً بتفانيه في وخدمة الوطن.

لموقف جامع في مواجهة الإرهاب التكفيري

حزب اهلل :مقاطعة جل�سات المجل�س النيابي
تعطيل للبلد ولم�صالح النا�س
أك��د ح��زب الله ض��رورة التصدي
للمشروع التكفيري اإلره��اب��ي في
المنطقة وفي لبنان خصوصاً ،مندّدا ً
«ب��آخ��ر فصوله المتمثل بالتفجير
اإلنتحاري في ضهر البيدر».
وإذ دع��ا ال��ح��زب «إل���ى التكاتف
والوقوف سويا ً في التصدي للمشروع
التدميري» ،اعتبر أنّ «االمتناع عن
حضور جلسات المجلس النيابي
تحت مسمى «ال��ش��غ��ور الرئاسي»
وأسباب أخرى ال يعد إال تعطيالً للبلد
ووقوفا ً في وجه مصالح الناس».

يزبك

وفي هذا السياق أكد رئيس الهيئة
الشرعية في حزب الله الشيخ محمد
يزبك «أنّ الحزب يريد انتخاب رئيس
للجمهورية اليوم قبل الغد» ،داعياً:
«السياسيين اللبنانيين إلى التفاهم
ومحب
واالت��ف��اق على رئيس جامع
ّ
لكل اللبنانيين ويكون حلقة وصل بين
كل مقومات الوطن والقادر على فرض
االستقرار واألمن وتحصين الوطن من
مؤامرات اآلخرين».
وخ�ل�ال حفل تأبيني ف��ي منطقة
سهالت الماي  -قضاء الهرمل ،دعا
يزبك إلى «التفاهم على إقرار سلسلة
الرتب والرواتب التي تحفظ الجميع
وخصوصا ً المعلمين الذين نقدر لهم
جهدهم حتى ال يضيع العام الدراسي
ع��ل��ى ال��ط�لاب ال��ذي��ن ت��ت�لاع��ب بهم
عواصف السياسة».

رعد

من جهته ،اعتبر رئيس كتلة الوفاء
للمقاومةالنائبمحمدرعدأنّ «االنفجار
ال��ذي حصل في ضهر البيدر هو من
بقايا ما يمكن أن يتسلل ويستقر في
مناطقنا وأحيائنا وبلداتنا ،ألنّ رأس
السهم لهؤالء اإلرهابيين التكفيريين
قد انكسر ،وهم يتحركون اآلن وفق
أوامر تعطى لهم ويُستخدمون من أجل
مصالح غيرهم».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة
مجدل سلم الجنوبية ،قال رعد« :لقد
تجاوزنا مرحلة الخطر االستراتيجي
على األمن في لبنان ،وتجاوزنا مرحلة
الخطر «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على سيادة
لبنان ،ولكن ستستمر المناوشات».
م��ن جهة ثانية ،وخ�لال رعايته
افتتاح قاعة اإلم��ام المهدي في بلدة
ت��ول الجنوبية شكر رع��د «ال��ق��وى
األمنية والمؤسسة العسكرية على
الجهود التي تبذلها من أج��ل حفظ
األمن».

رعد مفتتحا ً قاعة اإلمام المهدي في تول

الحاج حسن

إل��ى ذل���ك ،ش��دد وزي���ر الصناعة
حسين ال��ح��اج حسن على «أنّ ما
يجري اآلن من ص��راع ليس صراعا ً
طائفيا ً أو مذهبياً ،بل هو مواجهة
لمشروع سياسي يريد تفتيت المنطقة
وتقسيمها خدمة للعدو الصهيوني».
وخالل أسبوع الشهيد مهدي غازي
فخر الدين في بلدة يونين ،رأى الحاج
حسن «أنّ ه��ن��اك تسهيالت تقنية
ومالية ودعما ً ماليا ً يقدم للتكفيريين
من قبل العديد من دول الغرب ّ
لبث
الفوضى والفتن في سورية والعراق
ولبنان ،لكن ممنوع عليهم االقتراب
من فلسطين المحتلة ألنّ المستهدف
ه��و م��ش��روع ال��م��ق��اوم��ة» ،م��ؤك��دا ً أنّ
«المطلوب م��وق��ف وط��ن��ي ج��ام��ع ال
مكان فيه لتبرير أفعال وإجرام هؤالء
التكفيريين».

فياض

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض «أنّ ما حصل في
ضهر البيدر من عملية إرهابية إنما هي
تأثير االرتدادات التي تصيب المنطقة
برمتها على صعيد الهجمة التي تقوم
بها المنظمات التكفيرية».
وخالل احتفال تأبيني في حسينية
النبطية الفوقا ،قال فياض« :إنّ الوحدة
الداخلية والتوافق الداخلي والتضامن
والتفاهم هي ضرورة وحاجة ماسة
لفعالية األجهزة األمنية ولفعالية دور
الدولة في مواجهة الهجمة اإلرهابية
التكفيرية التي تتهدد األمن واالستقرار
في هذا الوطن».

فضل الله

ب���دوره ،رأى عضو كتلة الوفاء

للمقاومة النائب حسن فضل الله أن
هناك «تهديدا ً أمنيا ً لكل البلد ،وهذا
التهديد تكمن مواجهته في هزيمة
ال��م��ش��روع اإلره��اب��ي التكفيري في
سورية ،وأيضا ً تكمن مواجهته في
ال��داخ��ل اللبناني م��ن خ�لال تح ّمل
الدولة مسؤولياتها األمنية».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة
كونين الجنوبية ،اعتبر فضل الله
«أنه ال يجوز على اإلطالق في مرحلة
الشغور أن تعطل المؤسسة األ ّم أال
وهي المجلس النيابي ،ألنّ تعطيلها
ي��ؤدي إل��ى تعطيل مصالح الناس
وإل���ى اض��ط��راب اج��ت��م��اع��ي ،يمكن
م��ن خالله أن يتسلل أول��ئ��ك الذين
يستهدفون أم��ن واستقرار البلد».
وأك���د« :أنّ تعطيل ه��ذه المؤسسة
ي��ؤدي إل��ى تعطيل مصالح الناس
وم��ن��ه��ا سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
الناتجة منها اإلضرابات والتحركات
التي يقوم فيها الموظفون اليوم».

قاووق

واع��ت��ب��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق أنّ «ما حصل في ضهر البيدر
يفترض أن يشكل ح��اف��زا ً لفريقي
 8و 14آذار الت��خ��اذ موقف جامع
الستكمال المواجهة ض � ّد اإلره��اب
التكفيري».
وخ�لال احتفال تأبيني للشهيد
محمد عبدالله جوني في بلدة رومين،
قال ق��اووق« :إنّ تفعيل المؤسسات
وتحصين ال��ت��واف��ق يساهمان في
زي��ادة منعة لبنان في مواجهة هذا
اإلره��اب بينما تعطيل المؤسسات
وتفعيل األزمات مثل تعطيل سلسلة
الرتب والرواتب من شأنه أن يضعف
منعة لبنان أمام هذا اإلرهاب».
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وشدد على «دور سعدنايل الدائم في حماية
لبنان وسلمه األهلي وبسط سلطة الدولة».
ثم ُّقلد الشهيد األوس��م��ة والترقية باسم
المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي ،تلت
ذلك كلمة المؤسسة ألقاها المقدم العجمي
وجاء فيها:
«ما من أحد يسلك طرق الحق والعدالة في
الوطن إال ويتمنى الشهادة ،ومرة تلو المرة
على طريق الجلجلة المحفوفة بالمخاطر ،في
عيد قوى األمن الداخلي الـ ،153في عيد األب،
في يوم مبارك أبيت يا محمود إالّ أن تستشهد.
وعلى رغم أنّ قلوبنا تنزف على زهرة شبابنا
ودمائهم الزك ّية التي سالت على األرض بأيادي
الجالدين واإلرهابيين سافكي الدماء ،ستنبت
األرض التي ارتوت بدمائك ودماء رفاقك وممن
سبقوك أو سيلحقون بك ،أجياال ً وأبطاالً ،عز ُمها
أكيد ،وال تخشى في إحقاق الحق ،وإزه��اق
الباطل لومة الئم في ال��ذود عن تراب الوطن
الغالي .وإننا نعاهدك على العهد باقون وعلى
نفس الدرب سائرون ،لن نستكين ،ولن نركع،
لن نهدأ ولن تضمحل عزائمنا ولم تفتر همتنا
ولن تنحني هاماتنا .إن إنشاء الله سنجتث
دابر اإلرهاب واإلرهابيين .لك يا محمود ألف
رحمة على روحك الطاهرة».

التحرير والتنمية تدعو �إلى الوحدة
في مواجهة �أدوات التدمير والتكفير
رأت كتلة التحرير والتنمية «أنّ لبنان نجا من مؤامرة كبيرة في تفجير ضهر
البيدر» ،مؤكدة أنّ ما حصل «هدفه تدمير لبنان وزرع الفتنة فيه».
كما رفضت الكتلة االستمرار في تعطيل عمل المؤسسات والتأخير الحاصل
في إقرارسلسلة الرتب والرواتب.
وفي هذا السياق ،قال النائب هاني قبيسي« :لقد نجا لبنان باألمس من
مؤامرة كبيرة ترجمت بسيارة مفخخة في منطقة ضهر البيدر ،نترحم على
الشهداء ونقول إنّ الوحدة الوطنية الداخلية كانت أفضل وجوه الحرب مع
«إسرائيل» ،وكذلك فإنّ هذه الوحدة هي أفضل وجوه الحرب مع أدوات التدمير
والتكفير والتهجير».
وخالل رعايته افتتاح منتجع «أكوا الند» في بلدة أنصار ،ممثالً الرئيس نبيه
بري ،أمل قبيسي من «القيمين على هذا البلد أن يعملوا في شكل جدي إلنجاز كل
استحقاق وعدم تعطيل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وعمل دؤوب
للحكومة وبتشريع في المجلس النيابي لكي يبقى لبنان بخير وبعيدا ً من كل
أزمة تدبر وتحاك له في ليل».
بدوره ،أشار النائب قاسم هاشم إلى «أنّ ما حصل في ضهر البيدر كان يهدف
إلى تدمير لبنان وزرع الفتنة في أرجائه ،ألنّ هؤالء اإلرهابيين أرادوا قتل لبنان
في الصميم».
وخالل رعايته حفل تخريج طالب مدرسة نور اإليمان في قعقعية الصنوبر
قال هاشم« :ما زلنا في دائرة الخطر ،فالعملية الجبانة اإلرهابية في ضهر
ّ
مصغرة عن التحرك الداعشي الذي
البيدر وما كان يخطط في بيروت صورة
نراه في العراق وسورية».
وأض��اف« :ال يجوز االستمرار في تعطيل عمل المؤسسات ،ولنعمل على
تحصين الساحة السياسية وإزالة بؤر التوتر الداخلية حتى إنجاز كل الملفات
العالقة ،بما فيها سلسلة الرتب والرواتب ،التي لم تعد تحتاج إلى أي تدقيق بعد
التفاهم الذي حصل أخيرا ً على التوازن في ميزان النفقات واإليرادات ،ولم يعد
هناك أي ذريعة بعدم إقرارها ،المسألة لم تعد مسألة إيرادات ،القضية قضية
إرادات وخيارات ،آن األوان للتواضع والتنازل عن المكابرة والتعنت والمطلوب
السعي إلى وحدة الموقف ،في ظ ّل الظروف الصعبة التي يجتازها وطننا لبنان،
وتحصين االستقرار السياسي واالجتماعي واألمني ،ألنّ األمن ليس أداة أمنية
بل مناخ سياسي تتحمل مسؤوليته المكونات السياسية في لبنان».

درج في لبنان منذ عقدين من الزمن مصطلح
ي���ط���اول ت��ن��ظ��ي��م ح����زب ال��ل��ه او ت��ع��ب��ي��ر يحاكي
طموحاته أو أه��داف��ه كحزب منظم يملك المال
وال��س�لاح وم��م��ث��ل بالسلطة ويمتلك جمهورا ً
لبنانيا ً وعربيا ً كبيرا ً وهو مصطلح «دولة حزب
الله».
ال يتقبّل بعض اللبنانيين فكرة انّ اهداف
حزب الله أبعد من طموح الوصول الى السلطة
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وي��ع��ت��ب��رون��ه��ا م��ب��ال��غ��ة ،ه����ؤالء هم
تحديدا ً فريق  14آذار ال��ذي يرفض أن يأخذ
ن��ي��ات ال��ح��زب ب��ه��ذه «ال��ط��وب��اوي��ة» ،ف��ي��ق��ول إنّ
هدف حزب الله اساسا ً هو التف ّوق على الدولة
وال���خ���روج ع��ن ق��وان��ي��ن��ه��ا وال��ت��ع��دي عليها في
االستحقاقات المصيرية عبر ارتجاله وإقدامه
على التص ّرف من دون الرجوع إليها ،كحروبه
التي خاضها مع «إسرائيل» ،ويبنون على هذا
كله انه عندما تسمح الظروف له سيقوم ببناء
دول��ة ،والبعض يقول ك�لا ...ح��زب الله اقتنع
باستحالة ان يبني «دول���ة اس�لام��ي��ة شيعية»
خاصة به في لبنان ،لذلك انكفأ وغ ّ
��ض النظر
عن هذا المشروع...
وفضالً عن توضيحات حزب الله أمر «دولته»
���ح وج���وده���ا ف��ي «ال���ن���واي���ا» ،ف����إنّ بعض
اذا ص ّ
الحزبيين قالوا فيها إنها كانت يوما ً ما «موجودة»
منذ أكثر من عشرين سنة ،وكانت هدفا ً ما لبث ان
اضمح ّل تماما ً بسبب الواقع اللبناني والمعرفة
المسبقة باستحالة تغيير أي ش��يء من الواقع
اللبناني والنسيج اللبناني وال��ه��وي��ة اللبنانية
المتعددة دينيا ً وطائفياً ،وهي التي تشكل غنى
أصبح حزب الله األكثر حرصا ً عليها ،وأثبت ذلك
مع األي��ام بنسجه تحالفات سياسية مع أحزاب
متعدّدة ،س��واء األح��زاب الوطنية والقومية ،او
األح��زاب والتيارات التي تمثل مذاهب معينة ،ال
سيما إنجازه التحالف مع التيار الوطني الحر،
األم��ر ال��ذي م��ن شأنه أن يسقط أي حديث عن
النيات طالما أن الواقع يؤكد العكس.
ح���ارب اللبنانيون خ��ص��وم ح��زب ال��ل��ه وما
زال��وا يحاربون َو ْه��م «دول��ة» او َو ْه��م مصطلح
أحسوا بحرج ،أو كلما ضاقت
يطرحونه كلما
ّ
بهم السبل التصويب على أي إنجاز من إنجازات
ال��ح��زب داخليا ً لتتعدّى ح��دود لبنان ،فتصير
هدفا ً بإقامة دولة «تابعة لوالية الفقيه» ،وعلى
هذا األساس درات معارك سياسية طاحنة في
لبنان اش��ت��دّت بعد ح��رب تموز  ،2006وكان
أخطرها اشتباكات  7ايار عام  ،2008حيث برز
على الساحة اللبنانية فجأة لبنانيون متطرفون
وم��رت��زق��ة أج��ان��ب غ��ف��ل ع��ن ال��ب��ع��ض أنّ لبنان
أول بلد عربي واجه اإلرهابيين في شوارعه،
وت��ق��ات��ل أب���ن���اؤه ف��ي م��ا بينهم ي��وم��ه��ا بإيعاز
ودعم خارجيين كان يهدف الى بث الفرقة بين
األفرقاء بعدما ت ّم تحريض فئة ال بأس بها من
الشباب على قتال ح��زب الله وحلفائه بخلفية
تصب كلها في خانة استهداف الحزب
طائفية
ّ
الذي يتبنى إنشاء «دولة والية الفقيه في لبنان»
على ح ّد زعمهم أو اقتناعهم.
ا ّم�����ا ال���ي���وم ف��ن��ف��س ال��م��ن��ظ��ري��ن اللبنانيين
والمتخ ّوفين من دولة حزب الله يتراءى أمامهم
اس��م دول��ة أخ��رى تهدّد لبنان واللبنانيين هي
«دول��ة داع��ش اإلرهابية بامتياز» ،حيث ال هم
وال حلفاؤهم العرب أو الغربيون يستطيعون
إنكار إرهاب هذا التنظيم وخطورته ،خصوصا ً
بعدما دخل العراق في ما يشبه الصدمة وعاث
فسادا ً و قتالً بالمواطنين العراقيين...
«داعش» هذه تسعى الى تكوين دولة في الشام
ولبنان ضمنها حكما ً ب��واق��ع الجغرافيا ،وهي
تحاول توتير البلد منذ سنة وأكثر ،وليس آخرها

ّ
محضرا ً من أعمال
تفجير ضهر البيدر ،وما كان
إرهابية تستهدف رئيس مجلس النواب اللبناني
وغيره من المسؤولين ضمن سلسلة تستهدف
لبنان ...وصلت داعش إلى العراق وبعدها ربما
تتقدم نحو األردن وبعدها الكويت أي الخليج
وفق ما تعلنه مجموعاتها على شبكات التواصل
االجتماعي ...والك ّل مذهول طبعا ً وال يستطيع
كبح جماح عقيدة وف��ت��اوى تجتاح المتطرفين
والمقاتلين في التنظيم التابع للقاعدة وهو أخطر
وأكثر تنظيماته دقة.
ال��ك�� ّل م��ذه��ول ع���دا ح���زب ال��ل��ه ال���ذي قاتلهم
قبل ان يتغلغلوا في المجتمع اللبناني ،فجاءت
توضيحاته األساسية على لسان أمينه العام
ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه ال���ذي ق���ال إنّ تدخل
ال��ح��زب ف��ي س��وري��ة س��اه��م ف��ي م��ن��ع انتشار
تنظيم داعش على االراضي اللبنانية ،مؤكدا ً انه
لو لم يتدخل الحزب بالوقت المناسب لكانت
داعش في بيروت...
التعجب
وعالمات
التساؤالت
من هنا تكثر
ّ
م��ن بعض اللبنانيين ال��ذي��ن اع��ت��ب��روا أنفسهم
ضالعين بالشأن العراقي أكثر من العراقيين
أنفسهم فباتت تصريحاتهم الصحافية عن
العراق والمالكي وداع��ش أشبه بتصريحاتهم
وح�� ّدت��ه��م ت��ج��اه ح��زب ال��ل��ه وال��س��ي��د نصر الله
وال���رئ���ي���س األس������د ،ه����ذا م���ا أك�����دت ع��ل��ي��ه أح��د
تصريحات النواب العكاريين لدى سؤاله عما
ي��ج��ري ف��ي ال���ع���راق ،ح��ي��ث اس��ت��رس��ل بالدفاع
عن حقوق الشعب العراقي بانفعال الحريص
قائالً« :انظروا الى المالكي هو نفسه من ضمن
م��ش��روع والي���ة ال��ف��ق��ي��ه ،وق���د ع���زل ال��س��نّ��ة من
الحكم وهو من أوصل األمور الى هنا ،وكأنّ هذا
نسي داعش وإرهابها وتوقف عند حزب
النائب
َ
ال��ل��ه واي����ران ...وك���أنّ بعض اللبنانيين أيضا ً
انتعشت آمالهم بعدما انتصر األسد والمالكي
باالنتخابات وشعورهم باإلحباط والفشل ما
يؤسس في لبنان او
عزز وزاد من مخاطر ان
ّ
ربما تأسست فيه حاضنة من «سياسيين» هذه
المرة تغطي أعمالهم وتساهم بتسهيل مرور
مالهم وأعمالهم ف��ي لبنان ،ك�� ّل ه��ذا لمواجهة
حزب الله وكأنّ التحالف مع الشيطان مشروع
في مواجهة حزب الله وحلفائه.
ي��ت��وهّ��م ه���ؤالء ب���أنّ داع���ش ول��ي��دة ال��ي��وم أو
وليدة ضغوط شأنها شأن الثورات التي نشأت
في زمن الربيع األس��ود الذي ظلّل المنطقة إال
ان الحقيقة انّ حلم «دولة داعش» حلم يتخطى
أي زمن او هدف او كرسي من هنا او هناك...
وعليه فإذا كان السؤال األس��اس لماذا ال يقف
خ��ص��وم ح��زب ال��ل��ه ف��ي م��واج��ه��ة دول���ة داعش
تماما ً كما وقفوا ض ّد الحزب في مواجهة ما بقي
«وهماً» او «هاجساً» من دولة لحزب الله ،فإنّ
الجواب األوض��ح اليوم وال��ذي اثبتته تحركات
داع��ش في البالد هو أنّ «بعض اللبنانيين لهم
يد أس��اس في تسهيل حركة الداعشيين وهم
على تواصل معهم بهدف إرباك حزب الله في
الداخل وهزمه تماما ً كما كان التعاون مسبقا ً
م��ع تنظيمات أخ���رى م��ن ال��ق��اع��دة ب��ي��ن كتائب
عبدالله العزام وجبهة النصرة وغيرهما وقد
أث��ب��ت��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ت����و ّرط ب��ع��ض اللبنانيين
بدعمهم ...وعليه...
يتقصد
بين دولة داعش ودولة حزب الله...
ّ
خصوم حزب الله جهارا ً مواجهته على مواجهة
تنظيما ً ارهابيا ً كداعش ووضع اللوم على حزب
ال��ل��ه وح��ل��ف��ائ��ه اإلقليميين م��ا يعكس خطورة
ال��وض��ع واالنقسام المذهبي ال��ذي انتقل الى
لبنان م��ن دون حاجة ال��ى مسايرة أو مبالغة
بقول العكس وإال لوقف الجميع في وجه داعش
«فعالً» و«قوالً» و«نوايا».

المرابطون :مَن ي�ستخدم الإرهاب
لتقوية موقفه �سيكون �أول �ضحاياه
استنكرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون،
التفجير اإلرهابي الذي ضرب ضهر البيدر ،مشير ًة إلى «أنّ المناخ األمني
المتوتر الذي ساد عقب التفجير اإلرهابي ،هو استمرار لسلسلة من المحاوالت
الفاشلة لتهديد األمن الوطني ،سقطت بفضل الدور المركزي للجيش اللبناني
ومخابراته ،وبقية األجهزة األمنية الذين استطاعوا السيطرة على الوضع
والقدرة على توجيه الضربات الوقائية إلى العقل اإلجرامي المخرب أكثر مما
يظن البعض».
وطمأنت الهيئة في بيان ،اللبنانيين إلى «أنّ الوطن بخير ولن يستطيعوا
إغراقنا بإرهابهم» ،الفتة إلى «أنّ الحذر من اإلرهابيين والمخربين واجب ،أما
الهلع والخوف فهو قاتل».
واعتبرت« :أنّ التصريحات الغوغائية المنظمة التي صدرت عن جماعة 14
آذار ،بأمر من غرفة عمليات السفارة األميركية ،التي استهدفت الدور الوطني
والقومي لحزب الله ،هي بمثابة اشتراك مع المخربين في زعزعة األمن الوطني
اللبناني والتحريض ض ّد أهلنا المقاومين وجمهورهم ،وبالتالي يجب اعتبار
هذه التصريحات بمثابة إخبار وعلى وزير العدل والقضاء اللبناني التحرك
لمحاسبة هؤالء الداعمين لإلرهاب والتخريب عمداً ،أو غباء ،ألنّ من يستخدم
اإلرهابيين لتقوية موقفه السياسي الطائفي والمذهبي سيكون أول ضحاياه».
وتمنت الهيئة على اإلع�لام المرئي والمسموع والمكتوب ال سيما االعالم
االلكتروني «نقل األحداث بواقعية وشفافية من دون تضخيم الوقائع وتحليالت
واجتهادات وتسريبات تخدم في نهاية المطاف اإلرهابيين والمخربين ،وتضرب
الواقع اللبناني اقتصاديا ً واجتماعياً».
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