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المعركة طويلة والجي�ش لن يدّ خر جهداً لإعادة عنا�صره

«داع�ش» يعدم الجندي عبا�س مدلج وغ�ضب عارم وتهديدات بقتل نازحين

حق ّ
عائلة ال�شهيد :ما جرى جريمة في ّ
كل اللبنانيين
ولن ن�سمح للتكفيريين بالتغلغل �إلى ن�سيجنا الوطني

يزبك معزيا ً والد الشهيد مدلج
ل��م ت��ك��د تمضي س��اع��ات على
مغادرة الوفد القطري بلدة عرسال،
وب��ع��دم��ا ن��ق��ل ع��ن أنّ «داع���ش»
و«جبهة النصرة» تعهدا للوفد
بأنهما لن يقدما على قتل أي جندي
قبل أن تنتهي المفاوضات ،حتى
أعلن تنظيم «داعش» إعدام الجندي
اللبناني عباس مدلج ذبحاً.
ون��ش��رت حسابات الكترونية
تابعة للتنظيم صورا ً تظهر اإلعدام
الوحشي ،مشيرة إلى أ ّنه جاء ر ّدا ًَ
على مماطلة الحكومة.
وأعلنت جبهة «النصرة» ،عبر
«تويتر» ،أن��ه «ف��ي ح��ال التعدي
على الالجئين السوريين في لبنان
ف��إنّ ال��ر ّد سيكون قاسيا ً وسنبدأ
بقتل العسكريين المحتجزين
لدينا».
وأف��ي��د ع��ن اش��ت��ب��اك��ات عنيفة
جرت ليل أول من أمس في وادي
ال��رع��ي��ان ف��ي ج��رود ع��رس��ال بين
عناصر من ح��زب الله ومسلحي
«داع��ش» و«النصرة» ،استخدمت
فيها األسلحة المختلفة .وأشارت
م��ع��ل��وم��ات إل���ى م��ق��ت��ل س��ت��ة من
م��س��ل��ح��ي «داع�������ش» ف���ي ه��ذه
االشتباكات.
وقد بدأ عدد كبير من النازحين
السوريين ممن يقطنون في مخيم
على أوت��وس��ت��راد ري��اق بعلبك -
حوش الغنم ،باالستعداد للرحيل
نحو مناطق البقاع الغربي.
وف��ور شيوع الخبر ،اشتعلت
مناطق في البقاع وبيروت غضبا ً
لمقتل مدلج ،فأشعلت اإلط��ارات
وقطعت الطرق في اللبوة والعين
وال��ش��وي��ف��ات وط���ري���ق ال��م��ط��ار
وط��رق��ات ال��ج��ن��وب وح��ي السلم
والعمروسية ومناطق الضاحية
الجنوبية ،وطلب شبان في حي
السلم من جميع السوريين مغادرة
الشارع ،واتخذ الجيش اللبناني
تحسبا ً
ت��داب��ي��ر أم��ن��ي��ة م��ش��دّدة
ّ
ألي تصعيد .وأق���دم أه��ال��ي بلدة
قصرنبا على قطع ط��ري��ق غرب
بعلبك في االتجاهين ،وقطع أهالي
العسكريين المخطوفين طريق
الشويفات في االتجاهين.
ك��م��ا ق��ط��ع��ت ع��ائ��ل��ة ال��رق��ي��ب
المخطوف ج��ورج خ��وري طريق
القبيات  -ال��ه��رم��ل تضامنا ً مع
الجيش ،ومطالبة بإطالق سراحه
ورف��اق��ه العسكريين .وف��ي صيدا
قام عدد من الشبان بقطع الطريق
عند تقاطع «إي��ل��ي��ا» ب��اإلط��ارات
المشتعلة ،ثم أعادت القوى األمنية
فتح الطريق.

�سالم :لبنان لن ينك�سر والإرهابيون �س ُيهزمون

سالم مترئسا ً االجتماع في المصيطبة

 ...وريفي معزيا ً بالشهيد السيد في فنيدق
وع��م��دت مجموعة م��ن الشبان
تدعى  OMEGA TEAMإلى
إقفال الطريق المؤدي إلى سجن
رومية ،تضامنا ً مع العسكريين.
وأف���ادت المؤسسة اللبنانية
لإلرسال « »LBCأنّ «العسكريين
المخطوفين بيار جعجع وجورج
خزاقة اتصال صباحا ً بأهاليهما
وطلبا منهم ال��ق��ي��ام بتظاهرات
وت��ح��رك��ات ل�لإف��راج عنهما وعن
رفاقهما».

خلية األزمة

وع��ل��ى ال��م��س��ت��وى السياسي،
اجتمعت خلية األزم���ة ال��وزاري��ة
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�لام ف��ي دارت���ه ف��ي المصيطبة،
ف��ي ح��ض��ور نائبه وزي���ر ال��دف��اع
سمير مقبل ووزيري الداخلية نهاد
المشنوق وال��ع��دل أش���رف ريفي
واألم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس األعلى
للدفاع اللواء محمد خير .وغاب عن
االجتماع وزي��را المال علي حسن
خليل والخارجية جبران باسيل
بداعي السفر.
وت ّم التداول في التطورات على
أثر استشهاد الجندي في الجيش
عباس مدلج ،وتوجه المجتمعون
بالتعازي إل��ى وال��دي��ه والجيش
اللبناني واللبنانيين كافة .وثمنوا
الموقف الوطني ال��ذي ص��در عن
والديه وعائلته ،وق��رروا متابعة
التواصل مع القيادات السياسية
واألم��ن��ي��ة ب��ه��دف معالجة ملف
العسكريين المخطوفين .وأعلنت
خلية األزمة أنها ستبقى في حالة
انعقاد دائم.

عائلة الشهيد مدلج

وف���ي ب��ل��دة أن��ص��ار البقاعية،
غصت دارة وال��د شهيد الجيش
ّ
ع���ب���اس م���دل���ج ب��ال��م��ع��زي��ن من
األهالي والسياسيين والفاعليات
االجتماعية والنقابية ،وفي مقدمهم
وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين ال��ح��اج
حسن ،رئيس الهيئة الشرعية في
حزب الله الشيخ محمد يزبك الذي
أك��د «دور المؤسسة العسكرية
ألنها ص ّمام األمان للوحدة الوطنية
والعيش المشترك» .وق��ال« :على
رغم الجراحات نش ّد على دور هذه
المؤسسة ،وعلى رغم أنّ قلوبنا
تنزف دم��ا ً على م��ا حصل ،نأمل
م��ن ال��دول��ة أن تستمر ف��ي العمل
على إط�ل�اق س���راح العسكريين
اآلخ���ري���ن» ،م��ض��ي��ف �اً« :إذا ك��ان

«داع����ش» وم��ن خلفه يخططون
لفتنة في هذا الوطن سنطفئ الفتنة
ولن نعتدي على أحد من النازحين
السوريين الذين نزحوا إلى لبنان
واستقبلوا من اللبنانيين ،وقدمنا
لهم العمل اإلن��س��ان��ي ،ه��ذه هي
قيمنا بأن ال نعتدي على اآلخرين،
لسنا ع��اج��زي��ن ع��ن م��واج��ه��ة من
يظلمنا لننتقم ممن ليست له حيلة،
وأي اعتداء على ه��ؤالء هو بهدف
جلب الفتنة للوطن ،ومن يريد أن
يعبث نقول صوتنا ض � ّد الفتنة
وعلى اللبنانيين أن يتوحدوا س ّنة
وشيعة ومسيحيين ودروزاً ،صفا ً
واحدا ً لمواجهة األخطار تحت مظلة
الدولة التي يتوجب عليها حماية
أبنائها ،وأن تأتي بهم سالمين،
وإذا ما ج��دوا فهم ق��ادرون ونحن
مع هذه الدولة» .وتابع يزبك« :لن
نقبل أن نركع أو ّ
نذل فطريقنا طريق
ع ّزة وكرامة .قاتلنا «إسرائيل» إلى
جانب الجيش اللبناني واختلطت
دم��اؤن��ا وسنبقى ن��ق��ات��ل الظلم
وال��ط��غ��ي��ان مهما غ��ل��ت األث��م��ان،
وسنبقى إلى جانب العيش الواحد
والسلم األهلي في لبنان».
وق���دم وف��د ب��اس��م ن��ائ��ب رئيس
ال��م��ج��ل��س اإلس�ل�ام���ي ال��ش��ي��ع��ي
األع��ل��ى الشيخ عبداألمير قبالن
والمجلس ،برئاسة الشيخ عباس
زغيب التعازي للعائلة ،وطالب:
«بضبط النفس وع��دم التعرض
أله��ال��ي ع��رس��ال أو ال��س��وري��ي��ن
المقيمين في لبنان ألنّ التهديد من
المجموعات التكفيرية ليس ض ّد
الطائفة الشيعية فقط وإنما ض ّد
كل لبنان» ،ودعا إلى «تغليب لغة
العقل والمنطق لتجنيب لبنان
الفتنة التي تحاك ضده».
كما طالب الوفد «جميع األفرقاء
بإعطاء الغطاء الكامل للجيش
إلن��ه��اء ه��ذه ال��ظ��اه��رة التكفيرية
في لبنان» ،ودع��ا« :تركيا وقطر
والسعودية وكل الدول التي تشكل
غ��ط��اء داع��م �ا ً ل��ه��ذه المجموعات
التكفيرية إل��ى ال��ت��دخ��ل إلع��ادة
العسكريين المخطوفين ،ألنّ الفتنة
إن حصلت لن يسلم منها ال تركيا
وال قطر وال بقية ال���دول الداعمة
لهؤالء الجماعات».

«ولدي شهيد الوطن»

وط��رح علي مدلج وال��د الشهيد
الجندي عباس مدلج نفسه بديالً
ألي ش��ه��ي��د م��ن ش��ه��داء ل��ب��ن��ان،
وقال« :لست أفضل من أي شهيد،
فالرقيب علي السيد شهيد لبنان

وول��دي عباس شهيد الوطن ،كنا
 3ف��ي سلك ال��دول��ة فأنا متقاعد
لكن لدي االستعداد ال�لازم ألكون
فداء للدولة والمؤسسة العسكرية
وقيادة الجيش ،لو خيرت أن أكون
مكان ولدي الشهيد عباس».
وك��ان��ت عائلة الشهيد مدلج،
أك���دت ب��ع��د أن ت����ردّد ن��ب��أ إق���دام
تنظيم «داع��ش» على ذبح ابنها،
أنّ خيارها «هو لبنان بلد العيش
المشترك بين كل مكوناته» ،داعية
إل��ى «درء الفتنة وع��دم السماح
للتكفيريين بالتغلغل إلى نسيجنا
ال��وط��ن��ي وم��ن��ع��ه��م م���ن تحقيق
أهدافهم».
وقالت العائلة في بيان« :إنّ
الفعل اإلره��اب��ي ال���ذي أدى إلى
استشهاد ابننا عباس هو جريمة
ف��ي ح� ّ
��ق ك��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ،سنة
وشيعة ومسيحيين ودروزاً ،ونحن
ندعو إلى درء الفتنة وعدم السماح
للتكفيريين بالتغلغل إلى نسيجنا
ال��وط��ن��ي وم��ن��ع��ه��م م���ن تحقيق
أهدافهم التقسيمية والفتنوية.
ونعلن أنّ شهيدنا هو شهيد لبنان،
ولنا ملء الثقة بالجيش اللبناني
الوطني» .ودع��ت إل��ى «التص ّرف
في شكل عاجل من أجل وضع ح ّد
لمأساة العسكريين الباقين ،كما
ندعو جميع أهلنا إلى ضبط النفس
والتصرف في شكل يليق بالشهداء
األبطال».

ريفي من فنيدق:
نحن أمام تح ٍّد كبير

وقد واصلت عائلة الشهيد علي
السيد تقبل التعازي في منزلها في
فنيدق الذي زاره أمس وزير العدل
ال��ل��واء أش��رف ريفي حيث التقى
أف��راد العائلة في حضور النائب
خالد زهرمان ووفد من دار الفتوى
ممثالً لمفتي الجمهورية اللبنانية
ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا
وحشد من فاعليات المنطقة.
والقى ريفي كلمة نقل في مستهلها
تعازي طرابلس ولبنان «بشهيد
الوطن شهيدنا الكبير الرقيب علي
السيد» وق��ال« :لقد وقفنا دقيقة
صمت في مجلس ال���وزراء ح��دادا ً
على روحه الطاهرة واثنينا جميعا ً
على مواقف والد الشهيد في لحظة
صعبة جدا ً بوطنيته الكبيرة ،وإننا
نسترشد بهذه المواقف الوطنية
في الوقت الذي كاد بعضهم أن يفقد
البوصلة ،وكدنا نقع في صراعات
إما طائفية أو مذهبية أو مناطقية،
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يلقي بعض منا اللوم على اآلخر
ونسينا خصمنا وعدونا الحقيقي
وقضيتنا» .وأض���اف« :علينا أن
نعيد توجيه البوصلة إلى االتجاه
الصحيح ،إنّ ديننا الحنيف دين
الرحمة وال��م��ودة وال��ت��ق��ارب ،وال
إك��راه في الدين إنها حرية الرأي
والتفكير وحرية المعتقد».
وتابع ريفي« :نحن في محنة
كبرى وأمام قضية كبيرة وصعبة
وإني أتوجه بالتحية إلى أهلنا في
عرسال ه��ؤالء األبطال الوطنيين
الذين ال يمكن ألحد أن يزايد على
وطنيتهم ولبنانيتهم ،وأتوجه
إلى أهلنا في اللبوة أن يعوا بأنّ
وحدتنا هي السبيل الوحيد إلى
االنتصار وإنّ التفرقة هي السبيل
إلى االنحدار والخسارة الكبرى».
ودع���ا وزي���ر ال��ع��دل« :الجميع
إل��ى التوحد لتصويب البوصلة
في االتجاه الصحيح إلى أن نقف
كتفا ً إلى كتف مع بعضنا بعضا ً
ف�لا س��ب��ي��ل إل���ى االن��ت��ص��ار أم��ام
هذه الهجمة الكبرى إال بالوحدة
وال��ت��وح��د ،مسلمين ومسيحيين
س� ّن��ة وشيعة ودروزاً ،فلنترك
صراعاتنا السياسية جانباً ،فنحن
أمام عاصفة كبيرة وتح ٍّد كبير».

زوجة المخطوف عمر

كما عقدت عقيلة الرقيب أول
ال��م��خ��ط��وف زي���اد ع��م��ر ،م��ؤت��م��را ً
صحافيا ً أول من أم��س في منزل
عائلته ف��ي بلدة عين ال��س��وداء.
وق���ال���ت« :وردن������ي ات���ص���ال من
زوج���ي ق��راب��ة الساعة العاشرة
من صباح ال��ي��وم ،استمر لمدة 8
دقائق ،طلب مني فيه عقد مؤتمر
ص��ح��اف��ي» .وأض���اف���ت« :بعدما
طمأنني عن صحته وصحة جميع
العسكريين ،طلب ،باسمه وباسم
جميع المخطوفين ،أن نقف بوجه
ح��زب الله اإلي��ران��ي وم��ا يقوم به
والعجز .كما طلب
من قتل لألطفال
ّ
مني التوجه إلى الشعب اللبناني
لمطالبة الحزب باالنسحاب من
سورية واستنكار ما يقوم به من
محاولة لقطع الطرق ورفض إطالق
س���راح اإلس�لام��ي��ي��ن» .وتابعت:
«أت��وج��ه إل���ى ال��س��ن��ة والشيعة
والموحدين ال���دروز ،ما ذنبنا إن
كانت فئة من اللبنانيين لم تسلم
سالحها بعد ال��ط��ائ��ف؟ وأتوجه
إلى الدولة اللبنانية لتعمل على
إنقاذ حياة زوجي ورفاقه وتسريع
التفاوض وإنقاذ أوالدن��ا من هذه
المحنة».

وصف رئيس الحكومة تمام سالم،
خاطفي العسكريين بأنهم «همجيون،
ال دين لهم ،وال يفهمون إال لغة الذبح
العتقادهم أنها ستوصلهم إلى تحقيق
مآربهم» .وق��ال« :إنهم يفاوضوننا
ب��ال��دم» .وإذ نبه إل��ى أنّ «المعركة
طويلة ،ويجب أن ال تكون لدينا أية
أوه���ام ف��ي أنها ستنتهي سريعاً»،
دعا إلى «الثقة بالحكومة وبإدارتها
لهذا الملف ،بعيدا ً م��ن ال��م��زاي��دات،
وإل��ى االلتفاف الكامل حول الجيش
والقوى األمنية التي تحظى بتغطية
سياسية كاملة في عملها الرامي إلى
التصدي لإلرهاب وحفظ أمن لبنان
واس��ت��ق��راره» .وت��وج��ه إل��ى أهالي
العسكريين المخطوفين ،م��ؤك��دا ً
«أنّ الجيش لن يتخلى عن جنوده،
ول��ن ي��دخ��ر أي جهد إلع��ادت��ه��م إلى
الصفوف ،صفوف الشرف والتضحية
والوفاء» .كما شدد على «أنّ لبنان لن
ينكسر ،وهؤالء اإلرهابيون سيهزمون
بالتأكيد».
ج��اء ذل��ك في كلمة متلفزة وجهها
س�لام مساء أم��س ،إل��ى اللبنانيين،
واستهلها بالقول« :أيها اللبنانيون،
باألمس فقدنا بطالً .فقدنا الجندي
عباس مدلج ،وقبله رفيقه الجندي
علي السيد والمقدم نور الدين الجمل
والمقدم دان��ي ح��رب ،وغيرهم الكثير
م��م��ن ان��ض��م��وا إل���ى ق��اف��ل��ة شهدائنا
العسكريين والمدنيين ،الذين سقطوا
ضحايا موجة اإلره��اب الظالمي التي
تتعرض لها بالدنا».
وتوجه سالم «بخالص العزاء إلى
عائلة الشهيد عباس مدلج ،التي تعالت
على جراحها مثلما فعلت عائلة الشهيد
علي السيد قبلها ،وكانت أمثولة في
العزة والكبر والوطنية» .وأض��اف:

(ت ّموز)
«ما جرى باألمس ليس حادثة يتيمة،
لها ما قبلها ،وربما يكون لها ما بعدها
ال قدر الله .إنها فصل من صراع طويل
مع اإلرهاب ،لم يبدأ في أحداث عرسال
األخيرة .فقد سبقتها سيارات مفخخة
زرع��ت في أكثر من منطقة لبنانية،
ومواجهات عديدة مع الجيش والقوى
األمنية ،التي سجلت نجاحات جنبت
اللبنانيين الكثير من المخاطر».
وتابع سالم« :منذ اللحظة األولى
لبدء ه��ذه الحملة على لبنان ،تمكن
اللبنانيون ،على رغ��م انقساماتهم
السياسية الحادة ،من كبح تداعيات
هذه األعمال االرهابية ،وحالوا دون
تحقيق هدفها األبرز وهو إيقاع الفتنة
في البالد».
وأكد أنّ «اللجوء الى إقفال الطرقات
وتعطيل الحركة في البالد لن يعيد
إلينا عسكريينا» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أنّ
«المواجهة في مكان آخر ،هي مع العدو
اإلرهابي ،وليس في الداخل مع بعضنا
رص الصفوف ،وليس
بعضاً .هي في ّ
في بعثرتها وتشتيتها».
وقال سالم« :أيها اللبنانيون ،إنهم
يفاوضوننا بالدم ،ألنهم همجيون،
ال دين لهم ،وال يفهمون إال لغة الذبح
العتقادهم أنها ستوصلهم إلى تحقيق
مآربهم .ال��دم غ��الٍ ،لكننا لن نجزع،
ولن نفقد االتجاه أو نستسلم لمشاعر
االنتقام ،لن تضعف إرادتنا ،وسنبقى
على تماسكنا وصبرنا وحكمتنا،
وإصرارنا على استعادة أبنائنا بكل
ال��س��ب��ل .لسنا ف��ي م��وق��ف ضعف،
خياراتنا عديدة ،وهناك عناصر قوة
متعددة بين أيدينا».
واستطرد بالقول« :إننا ننظر في
كل السبل الكفيلة بتحرير أسرانا.
كما نواصل االتصاالت والمساعي في

كل اتجاه للوصول إلى هذه الغاية،
اس��ت��ن��ادا ً إل��ى ال��ق��رار الجامع األخير
لمجلس ال���وزراء ال��ذي ح �دّد القواعد
التي يجري على أساسها التفاوض.
وهنا أتوجه بالشكر إلى سمو أمير دولة
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على
مساعيه المستمرة لمساعدة لبنان على
تجاوز هذه المحنة».
ولفت سالم إلى أنّ «المعركة طويلة،
ويجب أن ال تكون لدينا أي��ة أوه��ام
في أنها ستنتهي سريعاً» ،مؤكدا ً أنّ
«المطلوبهوالثقةبالحكومةوبإدارتها
لهذا الملف ،بعيدا ً من المزايدات.
والمطلوب أيضا ً هو االلتفاف الكامل
ح��ول الجيش وال��ق��وى األمنية التي
تحظى بتغطية سياسية كاملة في
عملها الرامي إلى التصدي لإلرهاب
وحفظ أمن لبنان واستقراره» .وقال:
«ليعلم أهالي المخطوفين أنّ الجيش
لن يتخلى عن جنوده ،ولن يدخر أي
جهد إلعادتهم الى الصفوف ،صفوف
الشرف والتضحية والوفاء».
ون���اش���د س��ل�ام وس���ائ���ل اإلع��ل�ام
«إي�لاء عناية كبيرة في هذه المرحلة
الحساسة ،إلى كل ما يعرض ويقال
على الشاشات وعلى صفحات الجرائد
وشبكة اإلنترنت ،وباالبتعاد عن كل ما
يثير الحساسيات والمشاعر».
ودعا إلى عدم التعرض للنازحين
السوريين .وق���ال« :إذا ك��ان بعض
أماكن تجمعهم قد تحول إلى بؤر خرج
منها مسلحون إرهابيون انتهكوا حرمة
الضيافة ،واع��ت��دوا على عسكريينا
ومدنيينا ،فإنّ معالجة هذه المسألة
ال��ش��اذة يجب أن تتوالها السلطات
المختصة واألجهزة األمنية والقضائية
المعنية ،بعيدا ًمن العقل الثأري الداعي
إلى الفتنة».

جنبالط :للتفاو�ض غير المبا�شر والإ�سراع
في محاكمة الموقوفين الإ�سالميين

جنبالط خالل زيارته الغريب في كفرمتى

خالل الوقفة التضامنية في القبيات

(ت ّموز)

إخالء مخيمات النازحين في علي النهري

قطع طرقات في الضاحية والبقاع بعد استشهاد مدلج

(أحمد موسى)

أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط أنه
مع التفاوض غير المباشر حول العسكريين المخطوفين
أي عبر ال��دول .وإذ ك ّرر رفضه مبدأ المقايضة في هذه
القضية ،دعا جنبالط إلى اإلسراع في محاكمة الموقوفين
اإلسالميين.
وقد جال جنبالط أم��س ،في منطقة الغرب ،يرافقه
الوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور ،وكانت المحطة
األول��ى في ساحة نصب الشهداء في بلدة قبر شمون،
حيث أقيم له استقبال شعبي وروحي وحضره رئيس
اتحاد بلديات الغرب األعلى -الشحار وليد العريضي
وحشد كبير من المواطنين وأهالي الشهداء.
وألقى جنبالط كلمة أكد فيها أنّ شهداء قبر شمون هم
«شهداء الوطن ،شهداء االنفتاح والمصالحة والتالقي
وشهداء المقاومة الوطنية اللبنانية ،شهداء الحركة
الوطنية» .وق��ال« :م��ن ه��ذا الموقع واحتراما ً لجميع
الشهداء أيا ً كان موقعهم ،أحيي جميع الشهداء من كل
الفئات اللبنانية وأحيي شهداء المقاومة اإلسالمية
وأح��ده��م سقط في الجنوب منذ يومين عندما حاول
مع الجيش اللبناني أن يفكك جهاز تنصت ،وقد تغافل
اإلعالم اللبناني الرسمي وغير الرسمي عن هذا االعتداء
على السيادة اللبنانية ،ويبدو أننا ننسى أنّ هناك
«إسرائيل» ،وهنا في قبر شمون قاومنا «إسرائيل»».
بعدها توجه جنبالط وال��وف��د المرافق إل��ى البنية
حيث زار منزل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم
حسن ال��ذي رح��ب بجنبالط ق��ائ�لاً« :ال��ي��وم نش ّد على
يدكم بالنسبة إلى االهتمام بانتخاب رئيس للجمورية،
وكذلك ندين هذه الصورة البشعة لقتل عسكريي الجيش
اللبناني ،ونحن نقف معه وإلى جانبه ونقدم له التعزية
بشهدائه».
وتطرق جنبالط في كلمة له إلى قضية العسكريين
المخطوفين ،مؤكدا ً أنه «مع التفاوض عبر ال��دول وقد
جاءنا مندوب قطري ،ولكن ليس مع المقايضة ،المقايضة

المباشرة» .ودعا إلى «اإلسراع في محاكمة الموقوفين
الذين يقبعون منذ أكثر من عشر سنوات ،وجماعة الضنية
منذ  14عاما ً لظروف سياسية ضيقة» .وقال« :حتى اآلن
لم تجر المحاكمة ولم تبدأ بعد ،وهذا غريب ،لماذا لم تبدأ
محاكمة هؤالء الـ ،400المذنب مذنب والبريء بريء»؟
وأك��د« :على مسيرة االنفتاح والتالقي والحوار مع ك ّل
مكونات الوطن ،وعلى دعم الدولة والجيش في مواجهة
األخطار المحدقة ومواجهة اإلرهاب».
وفي كفرمتى زار جنبالط شيخ العقل ناصر الدين
ورحب الغريب بالتنسيق السياسي
الغريب في منزله،
ّ
بين النائبين وليد جنبالط وطالل أرسالن ،وبينهما وبين
كل القوى الوطنية.
ور ّد جنبالط قائالً« :التنسيق بيني وبين األمير طالل
باق ،ويترسخ في كل لحظة وفي كل يوم من أجل مصلحة
ٍ
الوطن».
وفي الشأن الرئاسي ،أكد جنبالط التمسك بترشيح
النائب هنري حلو ،مشيرا ً إلى أنّ «ملء الشغور ضروري
للوصول إلى انتخابات نيابية وتفعيل عمل المجلس
ومعالجة األمور المعيشية».
بعدها توجه جنبالط والوفد ،يرافقهم الشيخ الغريب
إلى قاعة كفرمتى ،حيث أقيم لهم استقبال حاشد ،ثم انتقل
إلى قاعة كنيسة مار جاورجيوس للروم األرثوذكس،
حيث كان في استقبالهم كاهن الرعية األب سليمان نجم
الحداد وحشد من أبناء الرعية واألهالي.
بعدها انتقل جنبالط والوفد الى بلدة عين درافيل
 عبيه حيث أقيم له والوفد استقبال حاشد في قاعةكنيسة السيدة في البلدة ،في حضور رئيس البلدية
غسان حمزة وأهالي البلدة وأبناء الرعية.
وأمل جنبالط أن «يوفق البطريرك الراعي في مسعاه
في واشنطن» ،مشيرا ً إلى «ما يجري في الموصل وما
جرى في فلسطين باألمس ،حيث تمت مصادرة 4000
دونم في بيت لحم ،واليوم  2000دونم».

