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وحولها �إلى غ�ضب وحزن وعزاء
بدّ د الفرحة بتحرير رفاقه
ّ

تيار الم�ستقبل ي�ستثمر في الإرهاب

الجي�ش يت�س ّلم جثة ال�شهيد ال�سيد في عر�سال
وت�صاعد عمليات قطع الطرق في المناطق

} هتاف دهام

أهالي العسكريين المخطوفين يواصلون تحركاتهم للمطالبة بإطالق أبنائهم
لم تكد تمضي أرب��ع وعشرون ساعة على
إطالق المجموعات اإلرهابية المسلحة خمسة
من العسكريين المحتجزين لديهم ،حتى فجع
لبنان واللبنانيون جميعا ً بخبر تأكيد قتل
الرقيب علي السيد ذبحا ً على أي��دي إرهابيي
«داعش» ،ما بدّد الفرحة بتحرير رفاقه أول من
أمس ،وقلبها إلى غضب وحزن وعزاء.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ مديرية
االستخبارات تسلمت عند الرابعة من بعد ظهر
أمس «جثة أحد العسكريين المفقودين وسيتم
نقلها إلى المستشفى العسكري المركزي (في
بيروت) إلجراء فحوصات الـ  DNAللتأكد من
هويتها».
وس��ب��ق ذل���ك تسلم وف���د «ه��ي��ئ��ة العلماء
المسلمين» الشهيد السيد في ج��رود عرسال
والذي سلمها بدوره إلى الجيش.
وأفيد بأنّ جثمان السيد كان مدفونا ً في بلدة
فليطا السورية المتاخمة لعرسال من جهة
بمساع من هيئات
القلمون ،وت ّم نبش المكان
ٍ
العلماء ومشايخ سوريين.

وواصل ذوو العسكريين ،من جهتهم ،قطع
طريق القلمون باالتجاهين مطالبين بالعمل
على إطالق سراح أبنائهم.
وللغاية نفسها ،قطع أهالي ب ّر الياس الطريق
الدولية ،فيما نفذ عدد من أفراد عائلة الجندي

عبدالرحمن دياب اعتصاما ً أمام دار الفتوى في
البقاع للمطالبة باإلفراج عنه .وبعد الظهر قطع
األهالي طريق المطار القديمة قرب ملعب العهد
في اتجاه األوزاعي.
وقطع أهالي العسكري المخطوف عباس علي

بالحرق جئناكم...

قطع طرق

في موازاة ذلك ،تصاعدت أمس عمليات قطع
الطرق من عكار إلى الشوف والجبل للمطالبة
بإطالق العسكريين المخطوفين.
وفي هذا اإلطار قطع أهالي العسكريين صباح
أم��س باألتربة والسيارات طرقات المح ّمرة،
وادي الجاموس ،العبدة والطريق البحرية في
عكار ،إال أنّ أهالي المح ّمرة أعادوا فتح الطرق
بعد الظهر وأزال��وا خيم االعتصام واإلط��ارات
المشتعلة بعد أن طمأنتهم معلومات مصدرها
«هيئة العلماء المسلمين» ،تحدثت عن بوادر
إيجابية تقوم على قبول الحكومة اإلفراج عن
 10إسالميين من سجن رومية في مقابل اإلفراج
عن عسكريين محتجزين لدى «داع��ش» ،كما
أفاد األهالي.

شبان يحرقون راية ال لإلرهاب
تحت عنوان «معا ً لحرق علم داعش» ،تجمع شبان أمام مبنى وزارة العدل أمس وأحرقوا
راية «داعش» لكنهم كتبوا مكان شعار «ال إله إال الله محمد رسول الله» على الراية« ،ال إله
لإلرهاب ...بالحرق جئناكم ...دولة اإلجرام في العراق والشام».
وأكد الشبان أنّ
المس بالشعائر الدينية خارج عن المعتقد والفكر اإلسالمي والمسيحي،
ّ
موضحين أنّ اجتماعهم أمام وزارة العدل هدفه التضامن مع الذين عبّروا عن رفضهم
لعد ّوهم وعن كرههم لهذه الظواهر اإلرهابية المنتشرة والدفاع عن حقهم في التعبير
«ورفضا ً لسياسات وزير العدل االستنسابية».

«الم�شروع الأميركي « -الإ�سرائيلي» التكفيري واحد»

حزب اهلل :مرحلة جديدة بعد العدوان على عر�سال
و�أوراق لبنان كثيرة لتغيير مجرى التفاو�ض مع «داع�ش»
اعتبر ح��زب ال��ل��ه أنّ المشروع
األميركي – «اإلسرائيلي» التكفيري
واح���د ،م��ؤك��دا ً أن��ه «سيبقى حيث
يجب أن يكون مهما كانت األثمان»،
مشيرا ً إلى أنّ لبنان بعد العدوان
على عرسال هو في مرحلة جديدة.
ول��ف��ت إل���ى أنّ «ل��ب��ن��ان المقاومة
والجيش والشعب الذي انتصر على
«إسرائيل» قادر على أن ينتصر على
«داعش» وكل التكفيريين ،وهو يمتلك
الكثير من األوراق الضاغطة التي
تقوي موقفه وتغير مجرى التفاوض
حول العسكريين المحتجزين.
وق��ال نائب األم��ي��ن ال��ع��ام العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خالل
لقائه وف��دا ً من األطباء المتطوعين
األت���راك الذين سيكونون في عداد
وف��د طبي لمساعدة أه��ل غ��زة« :إنّ
غ��زة ان��ت��ص��رت بجميع المعايير،
و«إس��رائ��ي��ل» انهزمت ش � ّر هزيمة،
وأثبتت المقاومة مرة جديدة أنها
صنع نصرها وحماية
ق��ادرة على ُ
أرضها وشعبها ،لتتناغم المقاومة
في فلسطين ولبنان في شهر تموز
في مواجهة عدو واحد».
وأك������د أنّ «داع��������ش» ح��ال��ة
«إسرائيلية» في أهدافها ،الفتا ً إلى أنّ
«أميركا تريد احتواءه ال القضاء عليه،
وهي ما زالت تراه مكمالً لمشروعها
«اإلسرائيلي» ،وبعض دول اإلقليم
تسهل المرور والدعم وتشتري النفط
وتساهم في تدمير سورية كجزء من
مشروعها األص��ل��ي» .واعتبر« :أنّ
المشروع األميركي – «اإلسرائيلي»
ال��ت��ك��ف��ي��ري واح����د» ،م���ؤك���داً« :أنّ
استشعار حزب الله الخطر التكفيري
م��ن ب��واب��ة س��وري��ة أع���اق مشروع
«داعش» وحمى لبنان من امتداداته
وت��وس��ع��ه» ،معتبراً« :أنّ الجيش
اللبناني الوطني أبلى بالء حسنا ً في
مواجهة خطة التكفيريين من بوابة
عرسال ،واستطاع أن يسدّد ضربة
قوية لمشروع إمارتهم في لبنان».
وتوجه قاسم إلى «المصدومين
من انكسار التكفيريين :كفاكم رهانا ً
على مشاريع غيركم ،راهنتم على
أميركا وفشلتم ،وراهنتم على تغيير
مسار س��وري��ة المقاومة وفشلتم،
وراهنتم على إخافة من يخالفكم
الرأي بالفزاعة التكفيرية وأصبحت
م��ف��زع��ة ل��ك��م ...ال��ح � ّل ال��وح��ي��د أن
تراجعوا حساباتكم ،وتؤمنوا بأنّ
البلد ال يتقدم من دون تعاون جميع
أطيافه ،وإنّ العزل سيعزلكم أوالً،

قاووق متحدثا ً في كونين
ولستم في الموقع الذي تعطون فيه
صكوك الوطنية والكرامة والمقاومة،
والفرصة م��ا زال��ت سانحة لنبني
لبنان معا ً في ه��ذه ال��ظ��روف التي
ينعدم فيها توازن المنطقة والقرار
الدولي».
واع��ت��ب��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق «أنّ من يراهن على انسحاب
حزب الله من سورية وترك المواقع
ليمألها التكفيريون ،يطعن في
حاضر لبنان ومستقبله» ،مؤكداً« :أنّ
الحزب سيبقى حيث يجب أن يكون
مهما كانت األثمان» .ولفت إلى «أنّ
لبنان ليس ضعيفا ً أمام التكفيريين،
فلبنان المقاومة والجيش والشعب
ال��ذي انتصر على «إسرائيل» قادر
على أن ينتصر على «داع��ش» وكل
التكفيريين ،وهو يمتلك الكثير من
األوراق الضاغطة عليهم التي تقوي
موقفه وتغير من مجرى التفاوض
مع الخاطفين والقتلة».
وأش���ار خ�لال اح��ت��ف��ال تكريمي
بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء
ب��ل��دة كونين الجنوبية إل��ى «أنّ
لبنان بعد العدوان على عرسال هو
في مرحلة جديدة ،فإذا اتفق فريق
 14آذار معنا في توصيف العدوان
فهذا يشكل م��دخ�لاً مناسبا ً لمزيد
من التعاون ولموقف حكومي قوي
وحاسم ي��ردع التكفيريين» .وأكد:
«أنّ استمرار احتجاز العسكريين
يعني إبقاء الفتيل مشتعالً ،وهذا
ي��ن��ذر بانفجار أك��ب��ر ،ألنّ م��ن ّ
حق
الجيش اللبناني أن يلجأ إل��ى كل
شيء لتحرير العسكريين ،ولسنا
مع وضع أي قيد أو أي شرط عليه».

واع��ت��ب��ر ع��ض��و «ك��ت��ل��ة ال��وف��اء
للمقاومة» النائب الوليد سكرية
«أنّ الحكومة اللبنانية ق��د تعمد
إل��ى محاكمة ع��دد م��ن اإلسالميين
الموقوفين في سجن رومية وإطالق
س��راح��ه��م م��ق��اب��ل إط��ل�اق س���راح
العسكريين المخطوفين لدى «جبهة
ال��ن��ص��رة» و«داع�����ش» .ول��ف��ت في
حديثٍ إذاعي إلى «أنّ تلك الطريقة
ستؤدي إل��ى إسقاط هيبة الدولة
وليس الجيش ألنّ الجيش يأتمر
بأوامر السلطة السياسية».
وقال سكرية« :إنّ حشد «داعش»
و«ال��ن��ص��رة» ف��ي ج���رود القلمون
وعرسال ال يتيح لهما إقامة إمارة،
وإن��م��ا ق��اع��دة عسكرية ألنّ منطقة
بعلبك الهرمل معادية لهم .أما االمارة
المتاحة فهي في الشمال حيث توجد
موارد ومنفذ إلى البحر» .وأضاف:
«إذا تع ّرضت «داعش» إلى الضرب
في سورية والعراق قد يصبح المالذ
اآلمن لها في جرود عرسال والقلمون،
وعندها تتحول إلى جيش كبير على
ال��ح��دود اللبنانية ،ورب��م��ا يصبح
لبنان رهينة في أيديها».
في مجال آخر ،ر ّد «حزب الله» في
بيان ،على «ق��رار سلطات االحتالل
الصهيوني باقتطاع أرب��ع��ة آالف
دونم من أراض��ي الضفة الغربية»،
ورأى في «ه��ذه الجريمة الجديدة،
استكماال ً لمخطط تهويد األرض
وسرقتها ،تمهيدا ً لض ّمها إلى الكيان
ال��غ��اص��ب» ،م��ؤك��دا ً أنّ «المقاومة
وح��ده��ا ه��ي ال��خ��ي��ار األم��ث��ل ل��ردع
الصهاينة عن عدوانهم المستمر،
ولتحرير األرض من رجس احتاللهم
البغيض».

3

(أحمد موسى)
مشيك ،طريق الشويفات أمام محطة الريشاني،
باإلطارات المشتعلة مساء للمطالبة بإطالق
سراح ابنهم وسائر العسكريين المحتجزين.
وتال الشيخ حسين مشيك بيانا ً باسم العائلة
طالب فيه باإلفراج عن كل العسكريين ،وأعلن
عن االستمرار يوميا ً بدءا ً من التاسعة من صباح
اليوم ،في قطع طريق الشويفات حتى إطالق كل
المخطوفين.
واعتصم أهالي بلدة مزرعة الشوف ،بدورهم،
عند دوار بعقلين  -بيت ال��دي��ن ،للمطالبة
باإلفراج عن ابن البلدة العسكري في الجيش
سيف ذبيان ،في مشاركة حشد من أبناء البلدة
والمنطقة ورجال الدين .وتحدث رئيس بلدية
مزرعة الشوف مروان ذبيان باسم المعتصمين،
مؤكدا ً «الثقة المطلقة بالدولة وقيادة الجيش
في معالجة هذا الملف ،والمساعي المشكورة
التي تقوم بها هيئة العلماء المسلمين ،من أجل
اإلف��راج عن العسكريين المحتجزين» .وشدّد
على «التضامن م��ع باقي ع��ائ�لات األس��رى،
والتهنئة ألهالي العسكريين الذين تم اإلفرج
عنهم».
كما تحدثت زوجة الجندي ذبيان «فنوهت
بالمساعي الجارية لإلفراج عن زوجها ،كي
يعود إل��ى منزله وعائلته وأب��ن��ائ��ه» ،ودعت
إلى «ختم هذا الملف وهذا الجرح لكل عائالت
العسكريين في أسرع وقت ممكن ،فأوالد سيف
ينتظرون مجيء والدهم بالسالمة ،وعلى الدولة
وقيادة الجيش بذل أقصى ما يمكن من جهود
لتحقيق ذلك».

اعتصام الصويري

على صعيد آخ��ر ،نفذ ع��دد من أهالي بلدة
الصويري في البقاع الغربي ،اعتصاما ً احتجاجا ً
على استمرار توقيف توفيق بركات الذي أوقفته
القوى األمنية منذ أربعة أيام .كما نفذ اعتصام
آخر في منطقة المصنع للغاية نفسها.

مقبل ين ّوه بقدرات الجي�ش ويدعو
�إلى �إبعاده عن التجاذبات والخطاب الطائفي
ن ّوه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،بـ«قدرات
الجيش اللبناني» ،مؤكداً« :أنّ قوة هذا الجيش ال تكمن في حجم عديده وسالحه
فحسب ،بل أيضا ً في تمسكه بثوابته الوطنية والعسكرية الجامعة بمعزل عن
تبدّل الظروف السياسية».
وفي بيان أصدره أمس ،شدّد مقبل على «أنّ الجاهزية الدائمة التي تبديها
المؤسسة العسكرية وتحلّيها بأعلى درج��ات المناقبية والحكمة والتج ّرد
والعمل بأقصى الجهود لطمأنة المواطنين إلى أمنهم وسالمتهم وتحصين
رسخت قناعة اللبنانيين جميعا ً بأنّ هذا
الوطن من األخطار والتحدياتّ ،
الجيش هو خشبة الخالص وعليه االتكال في حفظ السلم األهلي وحماية
الحدود والتصدي للتحديات ومواجهة التكفيريّين».
ّ
الكف عن التشكيك بالجيش
وتابع مقبل« :على المصطادين في الماء العكر
وتماسكه ،وعلى اإلعالم أن يسلّط األضواء على اإليجابيات وألاّ يعير اهتماما ً
للحمالت المغرضة التي تستهدف وح��دة الجيش وتماسكه من قبل هؤالء
المش ّككين الذين هم أبواق للتكفيريين في الداخل ،وأن يعمل على فضحهم وعدم
التسويق ألفكارهم» ،ودعا إلى «االلتفاف حول المؤسسة العسكرية وإبقائها
بمنأى عن التجاذبات السياسية وإبعادها عن الخطاب الطائفي».
واختتم مقبل بيانه بالقول« :إنّ التضحيات التي يبذلها الجيش والتي نقدّرها
عاليا ً
وتسجل له في صفحات تاريخ الوطن الناصعة البياض مهما عظمت،
ّ
تظ ّل دون التفريط بالوطن وضياعه ويبقى رهان اللبنانيين على المؤسسة
العسكرية واستمرارها في أداء الدور الذي تقوم به».

ليست الظاهرة اإلره��اب�ي��ة ف��ي لبنان وليدة
ت �ي��ار المستقبل ،إال أنّ ه��ذا ال �ت �ي��ار ن�ج��ح في
استثمارها ف��ي نهر ال �ب��ارد ،ص�ي��دا ،طرابلس،
عكار ،وأخيرا ً في عرسال .منذ اغتيال الرئيس
رفيق الحريري اتجه التيار األزرق الى وضع
اليد على ال��دول��ة م��ن خ�لال الضغط الخارجي
عبر المحكمة الدولية والشهود ال��زور ،والى
وض��ع اليد على السلطة وإق �ص��اء م��ن يخالفه
ال���رأي ،واالس�ت�ث�م��ار ف��ي اإلره� ��اب .د َع� � َم تيار
المستقبل «فتح االس�لام» ال��ذي نشأ في كنفه
وخصص لهذا التنظيم مبلغ  52مليون
وم ّوله،
ّ
دوالر ،الى أن وقعت الواقعة وتقاعس عن الدفع
 .فما كان من مسلّحي «فتح االسالم» يومذاك إال
ان سطوا على بنك البحر المتوسط في أميون ـ
ال�ك��ورة ،وال��ذي كانوا يتم ّولون منه ،وسرقوا
خصص لهم شهرياً.
المبلغ الذي كان ُي ّ
حصلت عملية السطو .تم ّكن فرع المعلومات
م��ن ت�ح��دي��د م �ك��ان ل �ج��وء ال�ش�ب�ك��ة ف��ي ش��ارع
المئتين ،وسارع الى تنفيذ عملية االقتحام من
دون إبالغ الجيش باألمر .إال أنّ تنظيم «فتح
ّ
متحضرا ً وعلى أهبة
االس�ل�ام» ي��وم��ذاك ك��ان
االستعداد .ضرب أماكن التفتيش العسكرية
وتم ّكن من قتل أكثر من  25عسكرياً .لتشتعل
م�ع��رك��ة مخيم ن�ه��ر ال �ب��ارد ال ��ذي انتقلت اليه
اإلم ��دادات من مقاتلين وعتاد من مخيم عين
الحلوة بسيارات تابعة لبعض القوى األمنية.
اس�ت�ث�م��ر ت �ي��ار ال�م�س�ت�ق�ب��ل ف��ي التنظيمات
اإلره��اب �ي��ة .وال ي��زال ح��ام�لاً ل��واء ال��دف��اع عن
موقوفي سجن رومية ،على رغم أنه لم يفكر
ي��وم �ا ً م�ن��ذ ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س ف ��ؤاد السنيورة
بمحاكمة هؤالء ،في محاولة إلبقاء هذا الملف
ورقة يت ّم تحريكها عند الحاجة بدوافع ليست
محلية فحسب ،وإنما اقليمية.
لم يهت ّم يوما ً بأنّ الجيش اللبناني كان ضحية
استثماره هذه التنظيمات .استم ّر في سياسته
التي تمثلت في تغطية االع�ت��داء على الجيش
في عبرا من قبل اإلرهابي الفا ّر أحمد االسير
وق�ت��ل ع��دد م��ن عناصره وم��ا أع�ق��ب ذل��ك ،من
توكيل النائب بهية الحريري عددا ً من أعضاء
ق�ط��اع المحامين ف��ي ت�ي��ار المستقبل الدفاع
عن الموقوفين الصيداويين ض ّد الجيش ،إلى
حادثة الكويخات ،فطرابلس التي شهدت أكثر
م��ن  20ج��ول��ة م��ن ال�م�ع��ارك بين ب��اب التبانة
وج�ب��ل محسن ،وص��والً إل��ى أح��داث عرسال
 2013والتي أدت الى استشهاد الرائد بيار
مشعالني وال�م�ع��اون أول ابراهيم زهرمان،
والى أحداث عرسال الشهر الفائت وما رافق
ذلك من استشهاد عدد من العسكريين وأسر
ع��دد آخ��ر م�ن�ه��م وم��ن ق��وى االم ��ن الداخلي،
ليتجلّى األمر في احتضان هذا التيار في شكل
علني وواضح للجماعات التكفيرية ،ورفضه
قيام الجيش بالخطة األمنية لضبط الحدود،
وتحميله مسؤولية ما يجري ألهالي عرسال
عبر التحريض المذهبي ال��ذي عبّر عنه نواب
الشمال خالد الضاهر معين المرعبي ومحمد
كبارة.
وي��ؤك��د خ �ب��راء عسكريون أنّ المسؤولية
األولى ألحداث نهر البارد ،إضافة إلى انعدام
االستقرار في عكار وصوالً إلى خروج «إمارة»
عرسال على السلطة اللبنانية ،تقع على عاتق
تيار الرئيس سعد الحريري ،الذي باعتقاده أنّ

إعادة األمن تتطلّب عودته الى السلطة وإجبار
اآلخرين على تنفيذ مطالبه .وحاليا ً يتولى هذا
التيار في الحكومة السالمية وزارت��ي األمن
والقضاء .ما وضعه وجها ً لوجه أمام اإلرهاب
ال��ذي رع ��اه ،ف��ال��ذي��ن أل�ق��ي القبض عليهم من
تكفيريين س��ارع��وا ال��ى ف�ض��ح س�ي��اس�ت��ه ،ال
سيما سياسة وزير العدل اللواء أشرف ريفي
والعقيد المتقاعد عميد ح ّمود.
يعمد تيار المستقبل إل��ى المقايضة اليوم
بين العسكريين المختطفين والموقوفين في
سجن روم�ي��ة ،على رغ��م أنّ النيابات العامة
المرتبطة ب��وزارة العدل يمكنها أن تلجأ بناء
على توجيهات ال��وزارة إل��ى تخفيف األحكام
عن الموقوفين ،لكن ليس باستطاعتها إلغاء
حكم صدر بحق موقوف ألنه بحاجة الى عفو
عام .كما حصل مع موقوفي الضنية ورئيس
حزب القوات سمير جعجع في عام  .2005إال
أنّ القانون ال مكان له في السياسة اللبنانية،
فالتسريبات تؤكد أنّ هناك قطريا ً وسعود ّييْن
م��وق��وف��ان ف ��ي س �ج��ن روم� �ي ��ة وراء عملية
ال�م�ق��اي�ض��ة ال �ت��ي ل��ن ي�ت��راج��ع عنها « ال ��زرق»
لدوافع إقليمية ،هذا فضالً عن مطالبة «جبهة
النصرة» ب��اإلف��راج عن  36معتقالً في مقابل
تسعة عسكريين مخطوفين لديها.
ي��رف��ض ت �ي��ار ال�م�س�ت�ق�ب��ل ال� �ك�ل�ام ع �ل��ى أنّ
الموقوفين اإلسالميين هم ضحايا لسياسته
في لبنان ،وأن��ه الراعي للمقايضة ،ويعتبر أنّ
وج��ود ح��زب الله أدّى ال��ى تط ّرف من الجانب
السنّي ،وأنّ تيار المستقبل اليوم يعيش بين
تطرف حزب الله من جهة واإلره��اب من جهة
أخ ��رى ،والمنطق ي�ق��ول إنّ ح��زب ال�ل��ه ه��و من
استخدم ه��ذه المجموعات للهجوم على تيار
المستقبل.
ب �ي��د أنّ أح� ��د أب � ��رز ال �م �ت��اب �ع �ي��ن لقضية
ال�م��وق��وف�ي��ن اإلس�لام �ي �ي��ن ف��ي س�ج��ن رومية
الشيخ نبيل رحيم يؤكد ل�ـ«ال�ب�ن��اء» «أنّ ملف
الموقوفين اإلسالميين ف��ي ح��اج��ة إل��ى عدل
ومحاكمة ال إلى مقايضة ،إال أنّ هذه المحاكمة
ال تحظى ب�م��واف�ق��ة ف��ري��ق  14آذار وتحديدا ً
تيار المستقبل الع�ت�ب��ارات تتعلق بتحالفاته
اإلقليمية ،في حين أنّ فريق  8آذار يرفضها
لحسابات طائفية».
ال ي �خ �ف��ي رح� �ي ��م ان ��زع ��اج ��ه م���ن أح � ��داث
طرابلس ،على اعتبار «أنّ ق��ادة المحاور في
ط��راب�ل��س ال��ذي��ن أوق �ف��وا ب �ق��رار س�ي��اس��ي بعد
تأليف الحكومة السالمية وتعيين وزي��ري
الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي،
ه��م ضحية ال �ص��راع السياسي الحاصل في
البلد ،ف�ه��ؤالء ل��م ي�م� ّول��وا ال�م�ع��ارك ب��ل القوى
السياسية ف��ي طرابلس ه��ي م��ن كانت تسلّح
وتم ّول المعركة .لكن في لبنان «بتروح على
الصغار» فيما الكبار يسرحون ويمرحون وال
أحد يحاسبهم».
وع� �ل� �ي ��ه ،ق���د ي� �ك ��ون ه � ��ؤالء التكفيريون
وال �س �ل �ف �ي��ون واإلره ��اب� �ي ��ون ارت �ك �ب��وا أعماالً
ج��رم�ي��ة ،إال أنّ ذل��ك ال ي �ب � ّرر االس �ت �م��رار في
توقيفهم من دون محاكمة .والسؤال المشروع
لماذا ال تزال قضية الموقوفين من إسالميين
وغير إسالميين عالقة من دون محاكمة؟ لماذا
ل��م ي�ب��ادر القضاء إل��ى ب��ت ال�م��وض��وع وت َر َك ُه
عالقاً؟ هل الحكومات التي تعاقبت منذ أحداث
نهر ال �ب��ارد يناسبها ه��ذا ال��وض��ع لجهة عدم
البت بهذا الملف؟

ّ
وهاب« :داع�ش» �أخطر مما نت�ص ّور
وقد ن�ضطر جميع ًا �إلى حمل ال�سالح

رف�ض مقاي�ضة الع�سكريين المحتجزين

جنبالط  :للإ�سراع في ّ
بت
ّ
ملف الموقوفين الإ�سالميين
أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ارتباط ملف الموقوفين
ّ
بملف العسكريين المحتجزين لدى «جبهة النصرة» و«داعش» .وإذ
اإلسالميين
رفض مبدأ المقايضة ،دعا إلى «اإلسراع في بتّ ملف الموقوفين».
وقال جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة «األنباء» اإللكترونية« :لقد سبق
أن أشرنا مرارا ً وتكرارا ً إلى أهمية بتّ ملف الموقوفين اإلسالميين في سجن
رومية ألنّ استمرار تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة ،إذ من ّ
حق
أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة ،ومن غير الجائز
اإلبقاء على الموقوفين من دون أن يعرفوا مصيرهم ومستقبلهم ،فإذا ثبتت
عليهم التهم ينالون جزاءهم وإذ ثبتت براءتهم يخلى سبيلهم ،ولكنّ إبقاءهم في
ٍ
مناف لألصول القانونية» .وأضاف« :مع التطورات
دائرة المراوحة واالنتظار
المتسارعة على المستوى االقليمي وصعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى
لبنان من بوابة عرسال أصبح بتّ هذا الملف القضائي أكثر إلحاحاً ،وأصبحت
الحاجة إلى اإلسراع في المحاكمات أكثر ضرورة» ،الفتا ً إلى «انتفاء الذرائع
التي كانت موجودة حول نقل المساجين من رومية إلى قاعات المحاكم في
قصر العدل ،فلقد أنجزت قاعة المحاكمات منذ أشهر طويلة ولم تستعمل ولو
مرة واحدة» .وسأل« :ما الذي يفسر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا
التأخير المتمادي؟».
وقال جنبالط« :بات واضحا ً أنّ لهذا الملف العالق امتداداته وارتباطاته
ّ
بملف العسكريين األسرى الذين من الضروري أن تبذل ك ّل الجهود لتحريرهم
وعودتهم إلى عائالتهم سالمين» ،مشدّدا ً على «أنّ مبدأ المقايضة مرفوض ألنّ
من شأنه أن يكرس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوات مماثلة
في المستقبل ،فضالً عن االنعكاسات السلبية التي قد يتركها على معنويات
المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية التي تبذل جهدا ً كبيرا ً في حفظ االستقرار
وحماية السيادة من األخطار المتنامية بشكل غير مسبوق» .وختم« :لذلك ،فإنّ
تطويق هذه الحوادث يتطلب قدرا ً كبيرا ً من العقالنية والروية والهدوء وذلك
عبر اعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات
األمنية الرسمية لتقوم بواجباتها ومهماتها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة
االقليمية المحتدمة».

من العشاء التكريمي في الجاهلية
أكد رئيس حزب التوحيد العربي
ال��وزي��ر السابق وئ��ام وه��اب أننا
«أم��ام ص��راع وج��ودي» الفتا ً إلى
أنّ «المشروع الوحش المعروف
بداعش ،المقبل على المنطقة هو
أخ��ط��ر مما ن��ت��ص � ّور» .ودع���ا إلى
اعتماد استراتيجية وطنية لحماية
لبنان ،مؤكدا ً أنّ هذه االستراتيجية
أساسها الجيش اللبناني.
وقال وهاب خالل عشاء تكريمي
أق��ام��ه الزميل ناصر عياص في
الجاهلية« :إننا نم ّر بمرحلة دقيقة
ج���داً» ،معتبرا ً «أن��ه��ا م��ن أخطر
المراحل التي يم ّر بها لبنان منذ
الحرب األهلية ،ألنّ التهديد هو
تهديد وج���ودي وليس سياسيا ً
وال مناطقيا ً وال ضمن البلد الواحد
أو بين اللبنانيين ،بل هو تهديد
وج��ودي لك ّل اللبنانيين من دون
استثناء».
ودع�����ا وه�����اب إل����ى اع��ت��م��اد
«استراتيجية وطنية لحماية

لبنان إلى جانب الجيش من دون
رم��ي المسؤولية على الجيش
وح�����ده ،وه����و ال�����ذي أت��ع��ب��ن��اه
وأن��ه��ك��ن��اه بقضايانا الداخلية
وخالفاتنا وصراعاتنا ،لذلك على
الجميع التفكير باستراتيجية
لحماية أنفسنا ،حتى أن��ن��ا قد
نضطر جميعا ً إل��ى حمل السالح
إل��ى ج��ان��ب ال��ج��ي��ش ،ول��ي��س في
وجه بعضنا بعضاً ،ألنّ الموجة
المقبلة على ك ّل المنطقة ال عالقة
لها بطائفة وال بمذهب ،ب��ل هي
موجة خارجة عن ك � ّل الطوائف
وك ّل المذاهب ،لذا علينا مواجهتها
جميعا متحدين».
وتابع وهاب« :نحن أمام صراع
وج��ودي بالفعل ،وه��ذا المشروع
الوحش المعروف بداعش ،المقبل
على المنطقة هو أخطر مما نتص ّور،
ويجب ألاّ يتص ّور أحد أنّ داعش
مزحة أو لعبة استخباراتية»،
مؤكدا ً أنّ «هذا المشروع جدي إلى

ح ّد السيطرة على المنطقة كلها،
وهو طامح إلى إلغاء السنة الذين
ه��م ض���دّه ول��ي��س فقط الطوائف
األخرى».
ودع���ا رئ��ي��س ح���زب التوحيد
العربي إلى «التنبّه وإلى أن نكون
جميعا ً إل��ى جانب خيار الدولة
والجيش والمؤسسات األمنية،
ونحن في الجبل تجاوزنا مرحلة
ال��ق��ول بأهمية أن نكون واح���داً،
نحن أصبحنا واح��دا ً منذ سنوات
في مواجهة الخطر وحماية أنفسنا
وحماية هذا الجبل بك ّل مك ّوناته،
م��ن عاليه إل��ى المتن إل��ى إقليم
ال��خ��روب إل��ى ال��ش��وف وك��� ّل تلك
المناطق التي نعتبرها نسيجا ً
واح���دا ً على رغ��م ت��ع�دّد المذاهب
فيها ،ولكن علينا تعزيز هذا الخيار
بأن نكون واحدا ً ونستع ّد للمرحلة
المقبلة التي قد تكون صعبة ،ألنّ
هذه المرحلة لن تنتهي في شهر أو
شهرين ،بل قد تمت ّد لسنوات».

