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يقرر �إعطاء �إفادات و«التن�سيق» �أمام القرار الأ�صعب
بو �صعب ّ

دعا �إلى الحفاظ على الحكومة الحالية حتى انتخاب رئي�س

محفو�ض :ال عام درا�سي ًا قبل �إقرار ال�سل�سلة

ن�صر اهلل :قوات الطوارئ تحتاج من يحميها
ويمكننا ّ
التغلب على «داع�ش»
ح ّذر األمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن
نصر الله من خطر تنظيم «الدولة اإلسالمية
في العراق والشام» ،لما لديه من أرضية في
كل ال��دول العربية ،ما يستدعي التعاون بين
الحكومتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود.
كما جدّد التأكيد على أنّ ما يحمي لبنان هو
معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» ،داعيا ً
إلى الحفاظ على الحكومة الحالية حتى انتخاب
رئيس جديد وإجراء انتخابات نيابية».
وفي كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى السنوية
النتصار تموز  ،2006أش��ار السيد نصر الله
إلى مطالبة البعض بانسحاب حزب الله من
سورية ،موضحاً« :أنّ هذا النقاش لن يوصلنا
إل��ى أي نتيجة ،ألنّ ه��ن��اك خ��ط��را ً حقيقياً،
والمسؤولية الوطنية تقول قوموا لنحمي البلد
ونحمي شعبنا».
ورفض مقولة أنّ «القرار  1701هو الذي يمنع
«إسرائيل» من االعتداء على لبنان» ،الفتا ً إلى
أنّ «قوات الطوارئ تحتاج إلى من يحميها ،وأنّ
من حمى لبنان هو معادلة المقاومة والجيش
والشعب ،وليس المظلة الدولية وال القرار
 1701وال المجتمع الدولي» .وقال« :على مدى
السنوات السابقة كان البعض يقول إنّ النأي
بالنفس يحمي لبنان ،وقد وصلنا إلى مكان
حيث يُذبح الجيش اللبناني ويُعتقل جنوده
على يد «داع��ش» وهناك من يدعو إلى النأي
بالنفس وعدم الحديث عن سورية» .وتساءل:
«لنفترض أنّ «داع���ش» سيطر على سورية
وأصبح على الحدود ،لن يكون هناك خطر؟ هل
حينها النأي بالنفس سيحمي لبنان؟» .وأكد:
«أنّ الجيش ليس أداة بيد حزب الله» ،مشدّدا ً
على ض���رورة ال��ت��ع��اون ال��م��وج��ود أص�لاً بين
المقاومة والجيش .وأضاف« :األصل أن تكون
الدولة هي من تتحمل المسؤولية وليس حزب
الله أو غيره» ،موضحاً« :أنّ حزب الله ال يمنع
ذلك بحسب ما يقول البعض ،بل يرحب بأي
دعم للجيش اللبناني».
ورأى السيد نصر الله أنّ «األولوية اليوم هي
لتحرير المخطوفين من الضباط والجنود»،
معتبرا ً أنّ «ك�� ّل ساعة تأخير هي إذالل ،ومن
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الموسوي

وفي سياق متصل ،شدّد عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب نواف الموسوي خالل احتفال
بذكرى انتصار تموز في بلدة معروب «على
ض��رورة أن تعي القوى السياسية اللبنانية
جميعا ً خطورة الهجوم التكفيري» ،الفتا ً إلى
أنّ السيد حسن نصر الله «سلط الضوء على
هذه األخطار ،ووضع أفكارا ً قابلة للنقاش حول
كيفية مواجهة هذا الخطر».

الحاج حسن

السيد نصرالله متحدثا ً عبر الشاشة
مسؤولية الدولة معالجة هذا الملف بالطريقة
التي تحفظ كرامة الجيش والقوى األمنية»،
مشدّدا ً على «ضرورة رفض أي اتهام للجيش
اللبناني».
وف��ي الشأن الداخلي ،أش��ار نصر الله إلى
ضرورة الحفاظ على الحكومة الحالية« ،مهما
كانت األسباب والخالفات إلى حين انتخاب
رئيس وإجراء انتخابات نيابية جديدة» ،مشدّدا ً
على وجوب «أن تكون هناك مصالحة مناطقية
تحمي من الخطر ال��ذي يهدّد عرسال وباقي
المناطق اللبنانية ،وعلى ضرورة التقارب بين
أهل المناطق ووقف كل أشكال التحريض».
وحذر نصر الله من «أنّ هناك مسارا ً أميركيا ً –
إسرائيليا ً جديدا ً يُحضر للمنطقة ،يعقب المسار
الذي أسقطته المقاومة في لبنان واالنتصار عبر
الصمود األسطوري في حرب تموز ،»2006
وقال« :في حرب عام  2006كان المطلوب إلغاء
المقاومة في لبنان وض��رب سورية من أجل
إسقاط النظام السوري الذي يدعم المقاومة»،

مشيرا ً إلى أنّ «الهدف هو السيطرة األميركية
على ك ّل منابع النفط والغاز في المنطقة وإنهاء
القضية الفلسطينية وف���رض تسوية على
العرب ترضي «إسرائيل» ،معتبرا ً أنّ «األهداف
األميركية في المنطقة لم تسقط بعد».
ورأى السيد نصر الله أنّ ما يجري في غزة
ال��ي��وم ه��و ج��زء م��ن مسار جديد بعد سقوط
المسار السابق ،معتبرا ً أنّ «المسار األميركي-
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ج��دي��د أص��ع��ب وأخ��ط��ر من
المسار السابق ،ألنه ليس مسار إسقاط أنظمة
وإقامة سلطات بديلة ،وإنما هو مسار تدميري
وتحطيمي لدول وجيوش وشعوب وكيانات».
وأوض���ح أن العناصر األس��اس��ي��ة ف��ي هذا
المسار الجديد هم «إسرائيل» والتيار التكفيري
ال��ذي أصبح اليوم أوض��ح تجلياته داع��ش».
وأض���اف« :يمكن هزيمة ه��ذا ال��م��ش��روع بكل
سهولة إذا تحملنا المسؤولية ،ويمكن له أن
ينتصر إذا وضعنا رؤوسنا في الرمال» ،داعيا ً
إلى «موقف وطني وموقف عربي مسؤول».

يازجي :لتعزيز الت�آخي بين ال�سوريين
دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي إلى «تعزيز التالحم والتآخي بين
السوريين مسلمين ومسيحيين في وجه ما يحاك ض ّد
الوطن من مؤامرات» ،مؤكدا ً أنّ «سورية كانت وستبقى
أرض األخوة والمحبة والسالم».
وفي كلمة ألقاها خالل ترؤسه قداسا ً في كنيسة القديس
بندل اليمون في بلدة مرمريتا في حمص ،أمل يازجي
«بعودة السالم إلى سورية وتطهير أرضها من اإلرهاب،
مما يتطلب من كل س��وري ،على اختالف موقعه القيام
بواجبه ودوره».
ويأتي ه��ذا القداس في إط��ار زي��ارة يازجي الرعوية
لوادي النصارى ،التي تستمر حتى األول من أيلول المقبل،

ورأى وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن
أنّ «الخطر على لبنان ال ي��زال قائما ً ما دامت
هناك عناصر أمنية مخطوفة ،وهذا يعني أنّ
لبنان سيبقى يعيش الخطر» .وخالل احتفال
تأبيني في بلدة إي��ع��ات ،ق��ال الحاج حسن:
«هذه مسؤولية الدولة واألجهزة األمنية للقيام
بواجباتها والدفاع عن أبنائها وعن لبنان وتحمل
مسؤولياتهم تجاه الجنود المختطفين».

فنيش

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أنّ
«مبادرة المقاومة للدفاع عن خطوط إمدادها
وع��ن أهلها والتصدي للجماعات التكفيرية
كان لمصلحة ك ّل اللبنانيين ،كما هو لمصلحة
خط المقاومة ،وهذا ما ثبت بالملموس أمام كل
التشكيك واالفتراء وكل الحمالت اإلعالمية»،
الفتا ً إلى «أنّ ما حصل في الفترة األخيرة في
مدينة ع��رس��ال ،وم��ا ت�� ّم الحصول عليه من
اعترافات لبعض المسؤولين في هذه الجماعات
وباعتراف بعض من يخالفنا في الرأي من القوى
السياسية المحلية ثبت أنّ ه��ذه الجماعات
تمتلك مشروعا ً خاصا ً بلبنان وتريد أن تضم
أجزاء من الشمال إلى البقاع إلى ما تزعمه من
دولتها ،وهي حاولت في عرسال أن تصل إلى
هذا الهدف وإشعال الفتنة واسترهان بعض
الناس للزج بلبنان في إطار الفتنة القائمة في
سورية وفي بعض الدول العربية».

�إ�صابة عون بك�سر في ذراعه

وسيقيم خاللها يازجي ع��ددا ً من القداديس وصلوات
الشكر ،إضافة إلى لقاءات مع الرعية في بلدات عدة،
وسيدشن مزار القديس يوحنا المعمدان في حب نمرة،
وسيضع حجر األساس لمستشفى الحصن البطريركي.
ووص��ف أسقف وادي النصارى إيليا طعمة زي��ارة
البطريرك يازجي لوادي النصارى بأنها «زيارة استثنائية،
ال سيما أنها تتزامن مع الذكرى السنوية الستشهاد 13
شخصا ً من أبناء البلدة ،وستبلسم جراح ذويهم ،وتمنحهم
األمل».
وعاون يازجي في القداس ،متروبوليت عكار وتوابعها
ل��ل��روم األرث��وذك��س باسيليوس منصور ،ولفيف من
األساقفة.

أعلنت لجنة اإلعالم في «التيار الوطني الحر» أنّ رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون تعرض لكسر في ذراعه ،خضع على إثره لعملية جراحية بسيطة
في مستشفى سرحال ،مؤكدة أنه بخير وبصحة جيدة.
وتلقى عون مجموعة اتصاالت لالطمئنان إلى صحته ،فاتصل الرئيس إميل
لحود ،رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،رئيس الحكومة تمام سالم ،الرئيس سعد
الحريري ،ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،باإلضافة إلى
عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
وأوفد سالم وزير البيئة محمد المشنوق ،إلى مستشفى سرحال حيث اطمأن إلى
صحة عون ،في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعدد من النواب.

علي عبد الكريم :لوقف ت�سليح الإرهاب
اعتبر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي «أنّ قرار مجلس األمن
حول اإلرهاب له قيمة ألنه تحدث عن اإلرهاب بشكل علني ،ولكن يجب أن نعرف
من أين جاءت هذه المنظمات ومن سلحها وسهل وصولها؟ وما هو دور تركيا في
ّ
«الحض على وقف تمويل وتسليح اإلرهاب».
الموضوع»؟ داعيا ً مجلس األمن إلى
ودعا علي في حديث تلفزيوني إلى «وقف الجهات التي تسلح وتمويل هذه
المجموعات ،وعندها نستطيع االنتصار بسرعة أكبر» ،مؤكداً« :أنّ سورية قادرة
على القضاء على اإلرهاب ولكن يجب وقف تمويله».

بوصعب خالل المؤتمر الصحافي
بعد م��ف��اوض��ات طويلة ق��اده��ا م��ع هيئة التنسيق
النقابية للتراجع عن موقفها بشأن مقاطعة تصحيح
االمتحانات الرسمية ،وبعد تمسك األخ��ي��رة بموقفها
محق لألساتذة ،شرطا ً
ّ
واضعة إق��رار السلسلة كمطلب
للعدول عنه ،أصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب «القرار النهائي بشأن إعطاء حاملي بطاقات
الترشيح لالمتحانات إفادة تبرز للدخول والتسجيل في
الجامعات».
وشدّد خالل مؤتمر صحافي عقده ظهر يوم السبت على
أنّ «اتخاذ قرار إصدار اإلفادات عوض تصحيح االمتحانات
جاء لمصلحة الطالب ،وألنّ الوقت ال يسمح بالمناورة أكثر
حرصا ً على مصلحة الطالب».
وهنأ «ال  180أل��ف طالب ال��ذي��ن ن��ال��وا اإلف���ادات»،
واعتبرهم« :بمثابة الناجحين وبدءا ً من مطلع األسبوع
المقبل ستبدأ عملية إصدار اإلفادات».
ولفت بو صعب إلى أنّ «هيئة التنسيق النقابية خسرت
بتعنتها ورقة الضغط» ،داعيا ً الهيئة «وال سيما األساتذة
إلى أن يتصرفوا كتربويين أوال ً ومن ثم كنقابيين» .وقال:
«ما حصل بصراحة مع هيئة التنسيق هي أمور شخصية،
وكان قرارهم المحافظة على كلمتهم بدل أن يحافظوا على
مستوى الشهادة الرسمية» .وأض��اف« :حتى اللحظات
األخيرة ،ثالثة أعضاء تربويون من أصل أربعة في هيئة
التنسيق النقابية كانوا يريدون المضي بالتصحيح ،لكنّ
أحد األعضاء اتخذ األمور بشكل شخصي».
وتمنى على «أي مسؤول نقابي في المرحلة المقبلة
أن يتجنب الوصول إلى حائط وطريق مسدود وفي حال
وصل ،أن يبتعد عن الحائط وليس أن يدخل به» ،مؤكدا ً
الحرص على مصلحة كل من الطالب واألساتذة وعلى أنه
كان وال زال وسيمضي دوما ً إلى جانب حقوق األساتذة في
المرحلة المقبلة.
ولفت بو صعب إلى أنّ «هيئة التنسيق كانت على علم
أنه في الوقت الحالي ال مجال إلقرار السلسلة لكون بعض
األطياف السياسيين كانوا يربطون بين جلسة تشريعية
وجلسة انتخاب الرئيس ،ولألسف هناك من عطل إقرار
ّ
حق الموظفين في السلسلة».
وأشار إلى أنه حاول إعطاء الفرص ،ولكن كانت هناك
مناشدات تربوية ودينية وسياسية واألهم طالبية دفعته

إلى اتخاذ هذا القرار وسط محاوالته ومرونته «وقوبلت
بتعنت وعناد شخصي وع��دم التطلع ألم��ور المصلحة
العامة» .وأوضح بو صعب أنه حاول يوم الثالثاء إظهار
الهيئة منتصرة ولو انتصارا ً وهميا ً على ق��رار مجلس
ال��وزراء «ولكن لألسف البعض أساء فهم مرونتي وعدم
الحسم للمسألة» .وق��ال« :م��ن انتصر هي التجاذبات
السياسية وهيئة التنسيق هي الخاسر األكبر».
واختتم بو صعب« :كان حري بهيئة التنسيق النقابية
أن تحذو حذو عناصر الجيش اللبناني الذين لم يتوقفوا
عن مهماتهم وعملياتهم رغم عدم إقرار حقوقهم».

هيئة التنسيق

ودعا عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مجالس
المندوبين في رابطتي التعليم الرسمي الثانوي واألساسي
ورابطة التعليم المهني إلى اجتماع عند الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر اليوم اإلثنين ،وموظفي اإلدارات العامة
عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه ،من
أجل اتخاذ الموقف الرسمي للدفاع عن حقوق المعلمين
والشهادة الرسمية ،وذلك في مراكز الروابط المحددة.
وأعلن أنّ «خالصة االجتماعات وما رشح عنها من
مقررات وخطوات ستعلن عنها هيئة التنسيق في مؤتمر
صحافي ستعقده لهذا الغرض يوم الثالثاء المقبل عند
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد.
م��ن جهته ،أعلن عضو الهيئة نعمة محفوض ،أنّ
الهيئة قررت العودة خالل اليومين المقبلين ،إلى قواعدها
لمناقشة القرار الذي صدر عن وزير التربية الياس بو
صعب ،راف��ض��ا ً اتهام الهيئة بالتعنت .ودع��ا األهالي
والطالب إلى رفض اإلفادات.
وأعلن محفوض أن ال عام دراسيا ً جديدا ً من دون إقرار
سلسلة الرتب والرواتب ،قائالً« :لن نسمح لمجلس النواب
بالتمديد إال بعد إقرار السلسلة».

بري وبهية الحريري

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث موضوع
السلسلة واالمتحانات مع رئيسة لجنة التربية النيابية
النائب بهية الحريري ،في حضور وزير المالية علي حسن
خليل.

الجي�ش ّ
ي�شدد �إجراءاته الأمنية في البقاع وال�شمال
وتحرير عن�صرين من قوى الأمن الداخلي

قزي :ال رئي�س في القريب العاجل
أعلن وزير العمل سجعان قزي أنه «طالما أنّ األفرقاء اللبنانيين ال يتفقون على
انتخاب رئيس الجمهورية ،فإن االسحقاق رهن بالتطورات الخارجية وهي ليست
إيجابية إلى ح ّد تسهيل انتخاب رئيس جديد في القريب العاجل».
وقال في حديث تلفزيوني« :البعض ظنّ أنّ التطورات العراقية ستكون إيجابية
على الوضع في لبنان واالتصاالت ال تؤشر على ذلك» ،معتبرا ً أنه «حان الوقت ألن
يبادر القادة اللبنانيون لينتخبوا رئيسا ً جديدا ً للجمهورية».
وأضاف قزي« :إنّ التمسك بأي مرشح ذريعة والعائق هو عدم وجود إرادة
النتخاب رئيس ،وإذا ت ّم االتفاق على انتخاب رئيس يت ّم ذلك في  24ساعة».

يازجي مترئسا ً القداس في حمص

سالم مستقبالً أهالي المخطوفين العسكريين في السراي

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
يعقد وزير االتصاالت بطرس حرب ،مؤتمرا ً صحافيا ً عند الساعة األولى والنصف من
بعد ظهر اليوم اإلثنين ،في مكتبه في ال��وزارة ،لإلعالن عن المبادرة التي أطلقها حول رئاسة
الجمهورية.
التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في المختارة ،المطران ميشال قصارجي
الذي بحث بمسائل عامة ،ووفودا ً مناطقية وشعبية عرضت معه قضايا ومسائل إنمائية وحياتية
وخدماتية.
كما التقى السفير المصري في لبنان أشرف حمدي ترافقه عقيلته ،بحضور الوزيرين أكرم
شهيب ووائل أبو فاعور ،ونواب من اللقاء .وجرى عرض األوضاع العامة والمستجدات على
الساحتين المحلية والعربية ،وتخللت اللقاء مأدبة غداء.
استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني اللواء
صبحي أبو عرب يرافقه نائبه في قيادة األمن الوطني اللواء منير المقدح ومسؤول غرفة العمليات

قائد القوة األمنية الفلسطينية المشتركة العميد خالد الشايب وأمين سر حركة «فتح» في منطقة
صيدا العميد ماهر شبايطة ،وكان عرض لألوضاع الفلسطينية والوضع في المخيمات وال سيما
في عين الحلوة .وأطلع الوفد الحريري على الترتيبات األمنية التي اتخذت أخيرا ً في المخيم
وعلى الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة العدوان «اإلسرائيلي» على غزة وفي المفاوضات
في القاهرة.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة ،النائب سامر سعاده وتناول
البحث األوضاع العامة في البالد .كما استقبل قهوجي العميد الركن المتقاعد محمود الجمل،
وشكر قائد الجيش على تعزية عائلته باستشهاد شقيقه العقيد نور الدين الجمل.
واصل مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ القاضي عبداللطيف دريان ،استقبال المهنئين
بمنصبه الجديد ومن بينهم مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا،على رأس وفد من العلماء ،ووفود
من المناطق .وزار دريان أضرحة المفتين الراحلين.

واص��ل الجيش تشديد إجراءاته
األمنية في منطقة البقاع والشمال
خصوصا ً ف��ي مخيمات النازحين
ال��س��وري��ي��ن .وده��م��ت استخبارات
الجيش أمس أماكن إقامة السوريين
في بلدتي برسا وح��ارة الخاصة،
واعتقلت  10منهم لعدم حيازتهم
أوراقا ً قانونية أو لدخولهم إلى لبنان
خلسة.
كما دهمت دورية من الجيش منزل
ت.ص .في بلدة الصويري البقاع
الغربي ،بتهمة انتمائه إلى تنظيم
محظور ،وحصل تبادل إط�لاق نار
بين ال��دوري��ة والمطلوب ال��ذي ف ّر
إلى جهة مجهولة ،لكنّ الجيش عمد
إلى توقيف م .ص .وشقيقه اللذين
ص��ودف وجودهما في المكان أثناء
الدهم.

ّ
ملف المخطوفين يتحرك

قهوجي مستقبال عائلة الشهيد الجمل

(مديرية التوجيه)

الحريري مجتمعة إلى الوفد الفلسطيني في مجدليون

في شأن العسكريين المخطوفين،
ط��رأ تطور مفاجئ خ��رق الغموض
الذي لف هذا الملف ،إذ تسلم وفد هيئة
العلماء المسلمين عنصرين من قوى
األم��ن الداخلي كانا مختطفين لدى
«جبهة النصرة» ضمن وساطة تقوم
بها الهيئة لإلفراج عن العسكريين.
ووصل العنصران مع الوفد إلى مركز
استخبارات الجيش في رأس بعلبك.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان
أن��ه عند الساعة ال��واح��دة والربع
تسلمت اس��ت��خ��ب��ارات الجيش في
منطقة البقاع عنصرين م��ن قوى
األم��ن الداخلي وهما الرقيب مدين
حسن والعريف كمال المسلماني،
اللذان كانا قد اختطفا من مركزهما

في بلدة عرسال ،حيث سلما الحقا ً
إلى آمر فصيلة قوى األمن الداخلي
في عرسال.
وأع��دت عائلة حسن استقباال ً له
عند مدخل بعلبك الجنوبي .وشكرت
والدته «كل الذين ساهموا في اإلفراج
عنه ،من هيئة العلماء المسلمين،
إل��ى ال��ج��ي��ش ،وق��ي��ادة ق��وى األم��ن
الداخلي».
ك��م��ا أع���د أه��ال��ي منطقة بعلبك
والبقاع الشمالي استقباال ً لحسن
ومسلماني ،وأُوق����ف م��وك��ب ال��ذي
أقلهما في أكثر من محطة ،في بلدة
جديدة الفاكهة في البقاع الشمالي،
وفي دورس عند مدخل مدينة بعلبك،
حيث نثر األرز وال����ورود وأطلقت
المفرقعات النارية ،ورفعت األعالم
اللبنانية ورايات الجيش.
وت��ح��دث ال��ع��س��ك��ري��ان ال��م��ف��رج
عنهما عن «المعاملة الحسنة التي
يتلقاها عناصر قوى األمن الداخلي
المحتجزون ل��دى جبهة النصرة،
خ��ص��وص��ا ً ال��م��رض��ى م��ن��ه��م ،حيث
يؤمنون لهم األدوية الالزمة» ،وأفادا
«أنّ جميع زمالئهما بخير وبصحة
جيدة» ،متمنين« :إطالق سراحهم في
أقرب فرصة».

سالم :قضية المخطوفين
لن تنام

وف��ي السياق نفسه ،أك��د رئيس
الحكومة ت ّمام س�لام أن��ه يبذل كل
ال��ج��ه��ود الممكنة لتأمين اإلف���راج
عن األس��رى والمخطوفين من أفراد
الجيش وقوى األمن الداخلي ،مشيرا ً

(داالتي ونهرا)
إلى «أنّ الدولة ال تف ّرط بمصير أبنائها
ولن تتخلى عنهم».
وف��ي كلمة ل��ه أم��ام لجنة أهالي
األس��رى والمخطوفين من الجيش
وقوى األمن التي زارت��ه في السراي
الحكومية أول من أمس ،لالستفسار
عن المساعي المبذولة لإلفراج عنهم،
أوضح سالم «أنّ ما حصل في عرسال
كاد يهدّد الوطن بر ّمته ألنه جاء في
ظرف عصيب تم ّر به المنطقة ،وفي
وض��ع داخلي غير مستقر لم تفلح
القوى السياسية حتى اآلن في إيجاد
ح ّل له».
وش����دّد ع��ل��ى «أنّ م��ا ج���رى في
عرسال لم يكن ابن ساعته ،ونحن
كنا نتوجس من الوضع في البلدة
منذ فترة بسبب انتشار أعداد هائلة
من النازحين السوريين فيها .لكن لم
يكن أحد يتوقع أن يقوم المسلحون
من «داع��ش» وغيرها بما قاموا به
بهذه السرعة وبهذه الوحشية التي
مارسوها على عرسال وأهلها وعلى
الجيش وق���وى األم����ن» .وأك���د «أنّ
األمور لم تكن لتنتهي بالطريقة التي
انتهت إليها ل��وال ال��ق��رار السياسي
بالمواجهة» ،مشيدا ً بدور الجيش.
كما أكد سالم ألهالي المفقودين «أنّ
قضية أبنائهم لن تنام أو تتوقف»،
داع��ي��ا ً إي��اه��م إل��ى الصبر والتحمل
وإلى التنبه من محاوالت استغالل
مأساتهم واستثمار عواطفهم .وقال:
«إنّ الجهود التي تبذل لإلفراج عن
الموقوفين يجب أن تحاط بكثير
من الدقة والعناية والتكتم لعدم
تعريضها للخطر».

