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الجي�ش يتمكن من تحرير �صوان وعائلة الخوري التقته برفقة الحجيري

يتذرع ...وقهوجي ينفي ...وال�سبب �سعودي
�سالم
ّ

�سالم لأهالي الع�سكريين :مطالب الخاطفين ما زالت
بم�ساع قطرية
غير وا�ضحة والمفاو�ضات جارية
ٍ
ما زال الغموض ّ
يلف عملية التفاوض في
ّ
ملف العسكريين المخطوفين ،وبدا ذلك واضحا ً
في كالم رئيس الحكومة تمام سالم خالل لقائه
أهالي العسكريين أم��س ،حيث أش��ار إل��ى أنّ
«مطالب الخاطفين ما زالت غير واضحة حتى
ّ
ملف
اآلن» ،ف��ي وق��ت طالب األه��ال��ي بإبعاد
أبنائهم عن التجاذبات السياسية.
وقد تجاوز البقاع أمس قطوع الفتنة ،بعد أن
ت ّم اإلفراج عن ابن بلدة سعدنايل الذي ت ّم خطفه
اول من أمس على يد مسلحين .وجاء في بيان
لقيادة الجيش« :بنتيجة التحريات المكثفة
وعمليات الدهم التي نفذتها قوى الجيش في
منطقة البقاع الشمالي ،ت ّم إطالق سراح المواطن
أيمن صوان مساء اليوم (أمس) ،حيث تسلمته
مديرية المخابرات التي استكملت التحقيق
لكشف مالبسات عملية الخطف».
وكانت اشتباكات اندلعت في وقت سابق،
بين الجيش ومطلوبين خ�لال مداهمات في
ج��رود بريتال ،في إط��ار عمليات البحث عن
صوان ،ما أدى إلى جرح جندي من الجيش.
وبالعودة إلى ّ
ملف العسكريين المخطوفين،
أكد رئيس الحكومة تمام سالم أنّ «المساعي
الهادفة إلى اإلفراج عن العسكريين المخطوفين
ج��اري��ة م��ن ط��ري��ق وس��اط��ة ق��ط��ري��ة» ،م��ؤك��دا ً
أنّ «الحكومة تعطي األولوية القصوى لهذه
المأساة ولن توفر أي جهد من أجل الوصول بها
إلى خاتمة سعيدة».
واستمع سالم وأعضاء خلية األزمة الوزارية
إلى وفد كبير من أهالي المخطوفين زاره أمس
في ال��س��راي ،وأجمع األه��ال��ي على المطالبة
بـ«إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية»،
ودعوا «الحكومة إلى القيام بواجباتها في إعادة
أبنائهم بأي ثمن».
وأش��ار سالم إلى أنّ «مطالب الخاطفين ما
زالت غير واضحة حتى اآلن ،إنهم يتصرفون
ب��ده��اء ويلعبون على غ��رائ��زن��ا وخالفاتنا
السياسية بهدف ّ
شق صفوفنا ،لذلك فإنّ أفضل
رد يكون بتفويت الفرصة عليهم وعدم الوقوع
في لعبتهم هذه» .ودعا إلى «الحذر من اإليقاع
بين أه��ال��ي المخطوفين والحكومة ،أو بين
الحكومة والجيش ،أو بين أهالي المخطوفين
والجيش» ،مؤكدا ً أنّ «الحكومة لديها ثقة كاملة
بالجيش ،وه��ي قدمت له الغطاء السياسي،
من دون قيد وال شرط ،للقيام بما يراه مناسبا ً
لتحرير أبنائنا المخطوفين».
وأضاف سالم« :منذ اللحظة األولى لحدوث
هذه المأساة وقفنا في مجلس ال��وزراء وقفة
موحدة ووضعنا جانبا ً خالفاتنا السياسية،
وب��اش��رت على ال��ف��ور االت��ص��ال ب��ال��دول التي
ساعدت في الماضي في اإلفراج عن مخطوفين،
وقد تكون قادرة على لعب دور في مساعدتنا».
ولفت إلى أنّ «المساعي التي تقوم بها الحكومة
تجري بعيدا ً من األض���واء بمسؤولية عالية
وبجدية كبيرة ،والمطلوب التحلي بالصبر
والثقة بالحكومة وبعملها» ،مؤكدا ً أنّ «الوضع
صعب والنتيجة التي نأملها جميعا ً لن تظهر
بين ليلة وضحاها».
وخ��اط��ب س�لام أه��ال��ي المفقودين ق��ائ�لاً:
«وجعكم هو وجع كل الوطن ،ومأساة عائالتكم
هي مأساة لبنان بأسره ،أبناؤكم أبطال وهم

سالم وأعضاء خلية األزمة خالل اللقاء مع أهالي العسكريين المخطوفين
عنوان لوحدة لبنان ،وعندما ننقذهم نكون
قد أنقذنا لبنان» .وأض��اف« :يجب االعتراف
بأنّ الهجوم على عرسال كان مباغتاً ،ولم تكن
الحكومة والجيش يتوقعانه ،فنحن لسنا أمام
أعداء تقليديين بل أمام وحوش كاسرة ال قيم
لها وال دين ،ولذلك فإنّ التعامل معها صعب وال
يمكن أن يكون تقليدياً».
وش �دّد س�لام على أنّ «الخاطفين يجب أن
ال يحسبوا على أي جهة طائفية أو مذهبية،
فقد تسببوا في سورية والعراق بقتل أعداد
من المسلمين الس ّنة تفوق بخمسة أضعاف
ما قتلوه من أبناء الطوائف األخ��رى» .وكرر:
«الدعوة إلى أهالي المخطوفين للتماسك وعدم
االنسياق وراء االنفعاالت والقيام بممارسات
لن تفيدنا في اإلفراج عن عسكريينا ،مثل قطع
الطرقات وغيره».
وانتهى االجتماع إلى تشكيل لجنة مصغرة
من أهالي المخطوفين للبقاء على تواصل مع
رئاسة الحكومة.

خلية األزمة

بعد ذلك ،ترأس سالم في السراي الحكومية،
اجتماعا ً لخلية األزمة الوزارية المكلفة متابعة
ملف العسكريين المخطوفين ،حضره نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ،ووزير
الخارجية جبران باسيل ،ووزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،ووزير العدل اللواء
أش��رف ريفي .وتغيب وزي��ر المال علي حسن
خليل بداعي السفر.
وانضم إلى االجتماع قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،والمدير العام ألمن الدولة اللواء
جورج قرعة ،والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،واألمين العام للمجلس األعلى
للدفاع اللواء محمد خير ،والمدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،ومدير
المخابرات العميد إدمون فاضل ومدير العمليات
العميد زياد حمصي ورئيس فرع المعلومات في
قوى األمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وأعرب الرئيس سالم في بداية االجتماع عن
أسفه لألحداث التي شهدها بعض المناطق

أهالي سعدنايل

} جهاد أيوب

اللبنانية في اليومين الماضيين ،معتبراً« :أنّ
هذا المشهد الذي استحضر صفحات قاتمة من
الحرب التي طوى اللبنانيون صفحتها ،يظهر
حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع،
حكومة وقوى سياسية وفاعليات اجتماعية
وقادة رأي وكل الحريصين على السلم األهلي،
في ضبط المشاعر وتخفيف االحتقان وتغليب
منطق الحكمة».
واستمع المجتمعون إلى عرض من القادة
األمنيين ل�لأوض��اع األم��ن��ي��ة ،خ��ص��وص�ا ً في
منطقة البقاع ،واإلجراءات التي اتخذت لضبط
األمن فيها .وجرى نقاش حول آخر المعطيات
ّ
بملف المخطوفين .واتخذت القرارات
المتعلقة
المناسبة.

قطع طرق في سعدنايل

وكان أهالي سعدنايل قطعوا طريق شتورا –
زحلة ،احتجاجا على خطف ص ّوان ،حيث نصبوا
خيما ً وسط الطريق ،مؤكدين أنّ اعتصامهم
سلمي ومفتوح حتى تحرير ابن البلدة ،فيما
عملت عناصر الجيش وقوى األمن الداخلي على
تحويل السير إلى الطرق الفرعية التي بقيت
سالكة .ونفى المعتصمون المعلومات التي
تحدثت عن رفع رايات «داعش» وصور أميرها
أبو بكر البغدادي في المدينة ،مشيرين إلى أنّ
«والءنا الوحيد هو للعلم اللبناني والجيش».
وقالوا« :لسنا قطاع طرق والخطف ليس من
شيمنا ،لكنّ عزتنا تمنعنا من الجلوس متفرجين
على خطف ابن بلدتنا».
وسبق قطع الطريق الذي كان فتح ليل أول
من أمس ،كبادرة حسن نية ،مؤتمر صحافي
عقده خالد صوان شقيق المخطوف أيمن ،في
بلدة سعدنايل ،أعلن خالله أننا «سنعتصم
بشكل سلمي على الطريق حتى يتم اإلف��راج
عن أيمن ،ولن نقوم بأي نشاط عدائي ض ّد أي
شخص» ،مشيرا ً إلى أنّ «الجيش يعمل على
اإلفراج عنه» .وأكد ص ّوان «ال أسباب مالية أو
شخصية» لخطف شقيقه كما روج ،الفتا ً إلى أنّ
المخطوف أيمن «ال يدين بالمال ألحد ،وقد خطف
أمام جميع الناس والموضوع تخطى العائلة».

زا�سيبكين :مكافحة الإرهاب �أولوية
أطلق الرئيس العماد ميشال سليمان،
مبادرة تتصل بالوضعين العسكري
واألم��ن��ي ،إث��ر اجتماع عقده مع وزير
ال��دف��اع الوطني سمير مقبل ووزي��رة
المهجرينأليسشبطينيووزيرالشباب
والرياضة عبد المطلب حناوي.
ون��ص��ت ال���م���ب���ادرة ع��ل��ى «دع���وة
المجتمع الدولي وال��دول القادرة إلى
دع��م الحكومة والجيش اللبناني في
معركته مع اإلرهاب العالمي التكفيري
ال��ذي ي��ه�دّد اإلنسانية بجرائمه غير
المسبوقة».
نصت على «الطلب م��ن وزي��ر
كما ّ
الدفاع الوطني وقيادة الجيش ،دراسة
اإلج��راءات الفورية بإشراف الحكومة،
الستدعاء من يلزم من االحتياطيين
من كافة الرتب وفقا ً لحاجة الجيش
من المتطوعين ومجندي خدمة العلم
الذين أتموا خدمتهم اإللزامية والعمل
على تنظيم الملتحقين ف��ي وح��دات
عسكرية وفقا ً لخطة استدعاء االحتياط
المعتمدة».
ودع���ا سليمان ف��ي م��ب��ادرت��ه إلى
«اتخاذ القرار الشجاع من قبل مختلف
األط�����راف لتطبيق «إع��ل�ان بعبدا»
وبخاصة تحييد لبنان عن الصراعات
اإلقليمية وضبط األوض��اع على طول
الحدود اللبنانية  -السورية ،وعدم
السماح باستعمالها مقرا ً أو ممرا ً أو
منطلقا ً لتهريب السالح والمسلحين،
والتمني على الحكومة المباشرة فورا ً
بدراسة التصور االستراتيجي للدفاع
عن لبنان والتصدي لإلرهاب» ،الذي
تقدم ب��ه الرئيس سليمان إل��ى هيئة
الحوار الوطني« ،بعد استعراض كافة
األوراق واالقتراحات المرفوعة إلى هذه
الهيئة».

هكذا ت ّم تكليف ابراهيم بالو�ساطة بعد المماطلة

(ت ّموز)

الجيش اللبناني في جرود بريتال

وأضاف« :ال معلومة إيجابية إلى اآلن في شأن
مصير أيمن رغم االتصاالت التي أجريت على
أعلى المستويات».
وقال رئيس بلدية سعدنايل خليل الشحيمي،
من جهته ،أنّ «كل ما ذكر في شأن اختطاف أيمن
صوان محض كالم افتراء ،ونحن أهل سعدنايل
لم نتعود الخطف أبدا ً وما حصل غير مقبول».
ووجه نداء إلى السياسيين واألمنيين لـ«أن
يعوا مليا ً خ��ط��ورة م��ا يحصل ويعمدوا إلى
البحث الجدي عن مكان أيمن واإلف��راج عنه».
وقال« :إذا انفلت الوضع ال يمكن ألحد ضبطه
خصوصا ً أنّ الجميع يعلم خطورة ما يجري
حولنا في المنطقة» .وردا ً على سؤال عما حصل
أول من أمس ،من توقيف لباصات من مناطق
معينة ،قال« :ما حصل كان رد فعل على الفعل،
وال أح��د في سعدنايل يخطف وه��ذا ليس من
عاداتنا وشيمنا».
وتحدث إمام مسجد البلدة الشيخ عيسى خير
الدين ،فقال« :نريد التصدي للفتنة ،فنحن لسنا
دعاة فتنة ونريد الدولة وال نريد أحدا ً غير الدولة،
ونأسف لعدم وقوف أبناء زحلة إلى جانبنا».
وف��ي إط��ار عمليات البحث ع��ن المخطوف
أيمن ص��وان ،اندلعت اشتباكات بين الجيش
ومطلوبين خالل مداهمات في جرود بريتال ،ما
أدى إلى جرح جندي .كما ن ّفذ فوج التدخل الثاني
إنزاال ً ج ّويا ً في جرود بريتال بحثا ً عن ص ّوان.
وفيما تمكن من توقيف عدد من األشخاص
من آل المصري وطليس ،كثف الجيش إجراءاته
األمنية ونشر الحواجز عند مداخل البلدة التي
استمرت فيها الحركة اليوم بشكل طبيعي.
وأشارت معلومات إلى أنّ العملية مستمرة إلى
حين اإلف��راج عن المخطوفين .وأك��دت مصادر
أمنية أنّ هناك إص��رارا ً على إنهاء ملف خطف
ص��وان ،ألنه اتخذ بعدا ً يتخطى حجمه ،فكان
هدفه االبتزاز المادي ،لكنه تحول إلى قضية
سياسية ومذهبية طائفية.

عائلة الخوري التقته
برفقة الحجيري

وك��ش��ف الشيخ مصطفى الحجيري أنه
اصطحب ليل أول م��ن أم��س أه��ل العسكري
المخطوف ج��ورج خ��وري إل��ى ج��رود عرسال
حيث التقوا به ،مشيرا ً إلى أنهم تعرضوا أثناء
عودتهم إلطالق نار في منطقة المصيدة.
وأكد الحجيري في حديث تلفزيوني أنه «ال
يعرف مكان وج��ود العسكريين المخطوفين
وأنّ «جبهة النصرة» هي التي تحدّد مكان
ووقت اللقاء وكيفيته» .وقال« :بعد أن سعيت
لدى «النصرة» لجمع جورج بعائلته ،وافقت
«ال��ن��ص��رة» ،فاصطحبت عائلة ج���ورج وتم
اللقاء لنحو ساعة وأثناء عودتنا إلى عرسال
تعرضنا لمحاولة قتل في المصيدة ،إذ ت ّم إطالق
النار علينا ألكثر من نصف ساعة فهل يجوز
هذا األمر؟ وهل المقصود قطع الطريق على أي
علي
مفاوضات؟ وأضاف« :الجيش أطلق النار ّ
وأريد توضيحا ً من قيادة الجيش».
م��ن جهة أخ���رى ،تحدثت معلومات عن
توجه وفد يضم  8رجال دين من عرسال للقاء
المسلحين في إطار المبادرة القطرية.

السفير الروسي

كما بحث سليمان مع السفير الروسي
ألكسندر زاسيبكين في موضوع إعادة
التأكيد على تنفيذ مقررات مجموعة
الدعم الدولية التي اتخذت في نيويورك
في  25ايلول  2013وأعيد التاكيد
عليها في باريس في  5آذار .2014
وقال السفير زاسيبكين بعد اللقاء:
«ب��ح��ث��ت م��ع ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ع���ددا ً
كبيرا ً من القضايا الدولية واالقليمية
واللبنانية .ورك��ز الرئيس سليمان
الحديث على بيانه وأنا اكدت تأييدي
وتقييمي اإليجابي لهذا البيان المتعلق
بتأييدالجيشودعوةاالحتياطودراسة
االستراتيجية الدفاعية وتطبيقها ألننا
في مرحلة تستدعي تقديم المساعدات
والدعم للجيش من مختلف النواحي،
لبنانيا ً كتغطية سياسية وتضامن

أكد مصدر مطلع لـ«البناء» أنّ تكليف اللواء
ع��ب��اس اب��راه��ي��م حصل بعد إل��ح��اح المفاوض
ال���ق���ط���ري ،وط���ل���ب م����ن أه����ال����ي العسكريين
المخطوفين ل��دى «داع���ش» و«جبهة النصرة»
بأن يتسلّم الملف مدير عام األمن العام ،وقد
جاء خبر التكليف بعد استقبال رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم لألهالي مباشرة.
وأشار المصدر إلى أنّ قطر هي التي طالبت
ب��ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ب��ع��د أن استكملت
الملف من ك ّل جوانبه ،إال انّ الجانب اللبناني
كان حذرا ً بالموافقة ،وانتظر أن تأتي اإلشارة
من المملكة العربية السعودية ،ولكن الزيارة
ال��س��ري��ع��ة وال��م��ال��ي��ة ل��ل��ن��ائ��ب ورئ���ي���س مجلس
الوزراء السابق سعد الحريري عرقلت الكثير
من األمور العالقة ،وحسمت الحقا ً فكرة تدخل
ق��ط��ر ف��ي م��ج��ري��ات األح����داث ال��ت��ي وق��ع��ت في
عرسال قبل انتشار قضية المخطوفين بهذه
الصورة.
وأض�������اف ال���م���ص���در« :ال��م��م��ل��ك��ة العربية
السعودية أرادت أن يكون لها الحضور الفاعل
ف��ي ح�� ّل م��وض��وع العسكريين المخطوفين،
��أج��ل ال��ت��ف��اوض ،وطلبت م��ن المعنيّين
ل��ذل��ك ت ّ
اللبنانيّين ،وبخاصة من رئيس الحكومة تمام
س�لام ع��دم ال��ر ّد على طلب الوساطة القطرية
وت��رح��ي��ل��ه إل����ى م���ا ب��ع��د ال����زي����ارة ال���ت���ي كانت
مق ّررة وألغيت لوزير الداخلية نهاد المشنوق
إل��ى ال��ري��اض وال��دوح��ة ،ولجم تحرك مشايخ
«هيئة علماء المسلمين» منعا ً ل�لان��زالق إلى
قضايا سياسية قد تولّد نعرات طائفية ،ولكن
وصول األمور إلى ما وصلت إليه من تحركات
طائفية في الشارع اللبناني قد تشعل الحرب
األه��ل��ي��ة وب��األخ��ص بين الشيعة وال��س��ن��ة بعد

ذب��ح ال��ج��ن��دي الشهيد ع��ب��اس م��دل��ج ،وم��ا آلت
إليه تلك الجريمة من تداعيات أع��ادت التذكير
ب��واق��ع ل��ب��ن��ان خ�لال م��رح��ل��ة ح��رب الـ ،75هو
الذي ح ّرك تكليف اللواء ابراهيم ،بخاصة أنّ
السفير األميركي في بيروت ك��ان مستاء من
كيفية تص ّرف الحكومة اللبنانية بملف الجنود
المخطوفين ،وتأخير تكليف قطر بذلك»!
وأكد المصدر أنّ قطر في وساطتها األولى
ك��ان��ت ق��د ت��وص��ل��ت إل���ى دف���ع م��ل��ي��ون ونصف
ال��م��ل��ي��ون دوالر ل��ل��خ��اط��ف��ي��ن ك��ي ي��ف��رج��وا عن
العسكريين ،إال أنّ تدخل السعودية وما أدّى
إل��ي��ه م��ن ت��أخ��ر ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية ف��ي ال���ردّ،
وت��ح��دي��دا ً حينما أص��� ّر م��دي��ر ع��ام المخابرات
القطرية خليفة غانم القبيسي ف��ي أن يتولى
اللواء عباس ابراهيم الملف ،وتجاهل الرئيس
س�لام على رغ��م أنّ قائد الجيش العماد جان
قهوجي أبلغ س�لام ع��دم صحة ما وصله عن
ان��زع��اج��ه م���ن ت��ك��ل��ي��ف اب��راه��ي��م ال����ذي يشكل
ضمانة برأيه لحفظ حياة العسكريين وهيبة
الجيش وال��دول��ة ،وعلى رغ��م ذل��ك بقي سالم
متجاهالً وبقيت أوس��اط��ه تنسب الرفض إلى
تحفظ قائد الجيش ال��ذي قال إنه سيضطر ما
لم يت ّم تكليف ابراهيم إلى استقباله والتمني
عليه تجديد مساعيه في الوساطة.
وأوض��ح المصدر أنّ تكليف اللواء ابراهيم
يعني الموافقة على ال��وس��اط��ة القطرية دون
غ��ي��ره��ا م��م��ا س��ي��وص��ل األم����ور إل���ى خواتيمها
السعيدة ،م��ؤك��دا ً أنّ اإلف���راج ع��ن العسكريين
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ال���م���أس���وري���ن م���ن ق��ب��ل «داع����ش»
و«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» ق��د ي��ح��ص��ل خ�ل�ال األي���ام
ال��ع��ش��رة المقبلة ،وق��د تصل ال��ف��دي��ة القطرية
إلى المخطوفين وقيمتها  3مليون دوالر ،أما
أول ما سيفعله اللواء ابراهيم فهو السفر إلى
الدوحة ،وبعدها االنفراج.

مقبل التقى ال�سفيرين ال�سعودي والإيراني

فتحعلي :لبنان �سيتخطى العوا�صف
استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ظهر أمس في مكتبه في ال��وزارة ،السفير
اإليراني محمد فتحعلي ،وت��داوال الترتيبات المعدة
للزيارة التي سيقوم بها مقبل إلي��ران تلبية لدعوة
نظيره وزير الدفاع اإليراني.
وقال فتحعلي بعد اللقاء« :تحدثنا مع دولته عن
الدعوة الرسمية الموجهة إليه من الجمهورية اإلسالمية
االيرانية ،وعن ترتيبات هذه الزيارة ،وقد عبرنا عن
أملنا بأن تكون هذه الزيارة الرسمية المرتقبة زيارة
عملية وب��ن��اءة وج���ادة وت���ؤدي إل��ى نتائج ملموسة
لمصلحة البلدين والشعبين» .وأضاف« :أكدنا لدولته
أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تحرص دائما ً على
المحافظة على األمن والهدوء واالستقرار في ربوع هذا
البلد الشقيق ،كما أعربنا عن استعدادنا في الجمهورية
مساع
اإلسالمية اإليرانية لبذل كل ما يطلب منا من
ٍ
حميدة في مجال الوصول إلى هذا الهدف».
وأعرب عن ثقة بالده بأنّ لبنان سيتمكن من عبور
«كل هذه العواصف األمنية إلى شاطئ األم��ان» ،آمال:
«بأن يتمكن الجيش اللبناني الباسل والقوى األمنية
الرسمية اللبنانية من إعادة األمن واالستقرار والثبات
إلى هذا البلد الشقيق ،كما تمكن في السابق من تخطي

كل التحديات األمنية التي واجهها».
واختتم فتحعلي« :أعربنا لدولته أيضا ً عن تضامننا
مع الجيش اللبناني ،آملين تحرير كل األس��رى من
الجنود اللبنانيين لدى اإلرهابيين التكفيريين ،ليعودوا
سالمين آمنين إلى أهلهم».

سفيرا السعودية وهولندا

كذلك التقى مقبل سفيرة هولندا سومسن هستلر،
وعرض معها العالقات الثنائية بين البلدين ،ال سيما
التعاون في المجال العسكري ،وخصوصا ً بالنسبة إلى
متابعة مقررات المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني
الذي عقد أخيرا ً في روما.
واستقبل أي��ض�ا ً السفير ال��س��ع��ودي علي ع��واض
عسيري ،وكانت جولة أفق حول المستجدات وموقف
المملكة العربية السعودية المناهض لإلرهاب .كما
تطرق البحث إلى موضوع الهبات السعودية لدعم
الجيش اللبناني والقوى األمنية ،وال سيما الفوري
منها لتمكين الجيش من مواصلة تصديه للتكفيريين.
وأعرب مقبل عن تقديره وشكره للمملكة ،متمنياً« :أال
يتأخر تسليم الهبة لتفي بالحاجة المطلوبة لهذه
المرحلة».

(أحمد موسى)

قباني دعا �إلى تخلي�ص الع�سكريين
المخطوفين ّ
بكل و�سيلة ممكنة
دعا مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الدولة إلى «أن تعزز
من سعيها الجاد لتخليص العسكريين المخطوفين وإطالقهم بك ّل وسيلة
ممكنة».
وخالل رعايته احتفاال ً أقامته «إذاعة القرآن الكريم من لبنان» ،قال قباني:
«المنظمات التي تذبح اليوم أسيرها أو مخطوفها تحت راية اإلسالم تسيء
إلى اإلسالم إساءة بالغة جداً ،وتش ّوه نظرة اآلخرين إليه ،وهذه الممارسات
ليست من اإلسالم في شيء ،ال في سيرته وال في أحكامه» ،متسائالً« :ما ذنب
هؤالء العسكريين المخطوفين وأهاليهم وأطفالهم لتهديدهم بالذبح إال أنهم
يقومون بواجبهم في حراسة الوطن؟ وما على الدولة إال أن تعزز من سعيها
الجاد لتخليصهم وإطالقهم بك ّل وسيلة ممكنة».
ودعا قباني الجهات الخاطفة ،إلى «أن تطلق سراح العسكريين المحتجزين
لديها فوراً ،وأن ال تح ّمل اإلسالم ما ال يطيق ،وما هو منه براء ،فاإلسالم دين
الرحمة حتى مع خصومه في حالة الحرب».

سليمان وزاسيبكين
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(داالتي ونهرا)
الشعب مع الجيش ،وخارجيا ً بتقديم
المساعدات من األط���راف الخارجية
ونحن في روسيا ندرس هذا الموضوع
ونجري التفاوض مع الجانب اللبناني
في هذا المجال».
وردا ً على س��ؤال عن زي��ارة الوفد
اللبناني الذي يترأسه وزير الداخلية
إلى روسيا ومواضيع البحث ،أوضح
زاسيبكين «أنّ هناك ع��ددا ً كبيرا ً من
المسائل ال��م��ط��روح��ة للبحث على
ج��دول األع��م��ال خصوصا ً أنّ هناك
قضية مكافحة اإلرهاب وهي من بين
األول��وي��ات ف��ي روس��ي��ا ولبنان ،كما
سيتم بحث موضوع توريد المعدات
الروسية».
واستقبل سليمان أيضاً ،كتلة نواب
زحلة وبحث معها في آخر التطورات
السياسية والمستجدات األمنية ال سيما
في البقاع.

�صباغ� :ألم يكن جعجع «داع�ش ًا»؟
رأى رئيس «االتحاد البيروتي» سمير صباغ «أنّ الدولة اللبنانية ال تزال
تتخبط في مأزقها حول الجنود المختطفين ،فهي ال تقبل المقايضة وال هي
تستعمل أوراق القوة التي تملكها ،كما تقول ،إلنقاذ الجنود» .وقال في بيان:
«اللبنانيون يشعرون بهذا المأزق وال يجدون سبيالً للخروج منه غير التسليم
بتوسل بعض الدول العربية واإلقليمية للتوسط مع أولئك الخاطفين».
ّ
ورأى صباغ «أنّ مجرد تذكير اللبنانيين بالقتلى الذين ذهبوا ضحية
النهج الخاطئ للقوات اللبنانية هو أمر يثير القلق لدى اللبنانيين ،كما
يستفز بقية القوى السياسية المناهضة».
ولفت إلى أنّ قول سمير جعجع إنه سيؤدب «داعش»« :إذا وطأت أقدامه
لبنان جاء بعد أن تأكد أنّ أوباما بدأ يع ّد العدة إلقامة تحالف دولي  -إقليمي
لمحاربة هذا الوحش الكاسر ،وال ندري أين كان يوم جاء بعض من «داعش»
إلى عرسال فلم نسمع له صوتاً».
وتابع صباغ« :عبثا ً يحاول طمأنة المسيحيين فالمؤمنون منهم ال يلدغون
من الجحر مرتين ،فقد سبق الفضل في قتلهم وتهجيرهم في معارك الجبل».
وسأل« :ألم يكن جعجع «داعشاً» عندما عمت جرائمه الرفاق والحلفاء؟
فعندما يحكى عن الدواعش يذكر اسمه في رأس القائمة وال ننسى أن نكرر
بأنّ حليفه السعودي هو أكبر الدواعش في المنطقة».

مقبل وفتحعلي في اليرزة

وفد من «الوطني الح ّر»
يهنئ دريان ممث ًال عون
واصل مفتي الجمهورية المنتخب
الشيخ عبداللطيف دريان استقبال
المهنئين ،فالتقى في دارت��ه أمس،
وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
ال���ذي اعتبر أنّ «اخ��ت��ي��ار المفتي
دريان هو في مكانه ،وإن شاء الله
يكون هذا الموضوع بادرة خير على
لبنان ويفتح باب انفراج وإيجابية
على الجميع».
وجدّد حكيم تأكيد موقف الحكومة
«وه��و التفاوض غير المباشر كما
يحصل اآلن» ،الفتا ً إلى أنّ «المقايضة
لغاية اليوم ليست واردة».
والتقى المفتي دري��ان وف��دا ً من
التيار الوطني الحر يمثل العماد
ميشال عون برئاسة رامي مجذوب
ال���ذي ه � ّن��أ دري����ان ب��اس��م العماد
ع��ون النتخابه مفتيا ً للجمهورية
اللبنانية» ،وسلّمه الرسالة التي
بعثها ع��ون إل��ى السينودس عن
«العالقات اإلسالمية ــ المسيحية».
واستقبل دري��ان أيضا ً ك�لاً من:
سفير المكسيك جايمي غارسيا،

دريان وحكيم
القائم بأعمال سلطنة عمان أحمد
الحاريفي ،مستشار الرئيس سعد
الحريري الدكتور داود الصايغ،
مدير مركز القدس الدكتور عيسى
ي��ع��ق��وب ،ووف������دا ً م���ن ط��راب��ل��س

(داالتي ونهرا)
ض���� ّم م��ف��ت��ي ط���راب���ل���س ال��س��اب��ق
الشيخ ط��ه الصابونجي ورئيس
المحاكم الشرعية السنية السابق
الشيخ ناصر الصالح وع���ددا ً من
الشخصيات الطرابلسية.

