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يحرر مروان الحجيري ويداهم تجمعات النازحين في زغرتا و�صور
الجي�ش
ّ

يزبك :لقاء عائلتي ال�شهيدين مدلج وال�سيد �أف�ضل ر ّد على «داع�ش»
ما زالت أجواء الترقب تسيطر على األجواء
في انتظار ما ستؤول إليه اجتماعات الوفد
الوزاري واألمني اللبناني في قطر ،بعد أن هدأت
حوادث الخطف والخطف المضاد بين المناطق
البقاعية ،خصوصا ً بعد أن تمكن الجيش من
تحرير المواطن مروان الحجيري الذي كان قد
خطف األسبوع الماضي ،وفي وقت لم تسجل
أية مواجهات بين الجيش اإلرهابيين.
وشهدت بعض المناطق اللبنانية عمليات
دهم من قبل الجيش ألماكن وجود النازحين في
صور وزغرتا ،كما أفيد عن القبض على سوريين
دخال خلسة من منطقة بيت جن السورية إلى
بلدة شبعا.

وفد عرسالي زار يزبك

وبعد أي��ام على تحرير عبدالله البريدي
وحسن الفليطي ،زار وفد من بلدة عرسال ض ّم
الدكتور أديب الحجيري والمختار عبدالحميد
عز الدين وع��ددا ً من فعاليات عرسال ،رئيس
الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد
يزبك في دارته في بعلبك لشكره على مساعيه
وعلى مواقفه الوطنية الحافظة للعيش والسلم
األهلي في البقاع الشمالي.
وشدّد يزبك خالل اللقاء الذي حضره النائب
علي المقداد ولفيف م��ن العلماء والقيادات
السياسية والحزبية والفعاليات« ،رفض ك ّل
أذية إلنسان ،ورفض كل قطع لطريق أو ما شابه
تحت أي عنوان» ،مؤكدا ً «الحرص على مقابلة
اآلخرين باإلحسان وتقديم ال��ورود» .كما دعا
إلى «التماسك والتعاضد من أجل استرجاع
عرسال والمخطوفين ودع��م الجيش الجامع
للنسيج اللبناني ،ومحور الوحدة الوطنية»،
وقال« :ليس لنا عدو إال «إسرائيل»».
وأثنى الشيخ يزبك على زيارة عائلة الشهيد
السيد لعائلة الشهيد مدلج في أنصار ،معتبرا ً
أنها ر ّد على «داع���ش» وغ��ي��ره ممن يريدون
التفرقة بين اللبنانيين ،داع��ي�ا ً الجميع إلى
«ال��م��ج��يء إل��ى فنيدق وأن��ص��ار ل��ي��روا معنى
الوحدة في أفضل تجلياتها ،وكيف يكون الش ّد
على يد الجيش وتقويته ليحرر المختطفين،
ويح ّرر عرسال من خاطفيها».
وشكر مختار بلدة عرسال عبدالحميد عز
الدين ،بدوره ،كل من ساهم في حل ما حصل وال
سيما الشيخ يزبك ،مؤكدا ً أنّ «عرسال هي جزء
من هذا الوطن وفي قلبه وليس على أطرافه ،وأنّ
القلة القليلة من أبنائها مع الدواعش» ،وسأل:
كيف يفسر الذين يقولون اليوم أنّ عرسال مع
«داعش» ،يفسرون خروج أكثر من  700أسرة
من عرسال بسبب مواقفها الوطنية»؟ الفتا ً
إلى استقبال أهالي اللبوة والمنطقة لهم بكل
ترحاب» ،وتابع« :أهلنا يضعون عرسال في
قلوبهم ونحن نضع المنطقة في قلوبنا».
وج��دد كل من المهندس عبدالله البريدي

يزبك مستقبالً وفدا ً من أهالي عرسال بحضور المقداد
والدكتور حسين البريدي التأكيد على أنهما
لم يكونا مختطفين بل ضيفين عزيزين ،وقاال:
«كنا ضيوفا ً وبين أهلنا ،أم��ا المختطفون
فهم العسكريون الذين نأمل بأن يفرج عنهم
قريباً».

تحرير الحجيري
ومداهمات في المناطق

وفي إط��ار لملمة ذي��ول التوتر األمني الذي
شهده البقاع مؤخراً ،وتم ّثل بعمليات خطف
وخطف مضاد ،حرر الجيش اللبناني مروان
الحجيري من بلدة عرسال ،والذي كان خطف
األسبوع الماضي .وسلمت مخابرات الجيش
الحجيري الى ذويه صباح أول من أمس.
وأوضحت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
أن��ه «بنتيجة التقصي والتحريات ،تمكنت
مديرية المخابرات من تحديد مكان احتجاز
المواطن م��روان محمد الحجيري ال��ذي كان
تعرض لعملية خطف بتاريخ ،2014/9/7
حيث قامت دورية تابعة لهذه المديرية فجر

ال��ي��وم (أول م��ن أم���س) ،بدهم أح��د األماكن
المهجورة في منطقة يونين  -بعلبك وتحرير
المواطن المذكور الذي ت ّم تسليمه إلى ذويه،
فيما تستمر قوى الجيش بتعقب الخاطفين
لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص».
وف��ي ال��م��ق��اب��ل ،أق��دم��ت مجموعة مسلحة
من ج��رود عرسال على خطف اللبناني أحمد
الحجيري من عرسال والملقب بأحمد هدية،
واقتادته إلى جرود البلدة.
وفي إطار ضبط األمن في تجمعات النازحين
وتوقيف المطلوبين ،داهمت عناصر مخابرات
الجيش في زغرتا ،أماكن وجود السوريين في
بلدات كفرياشيت ،داري���ا ،بشنين ،عرجس،
ومرياطة ،في قضاء زغرتا ،بهدف التأكد من
أوراقهم الثبوتية .وأسفرت العملية عن توقيف
عشرة سوريين من دون أوراق ثبوتية وحجز
سيارة غير قانونية ،ودراجات نارية من دون
أوراق رسمية ،وت�� ّم توقيف األش��خ��اص مع
المضبوطات.
كما قامت قوة كبيرة من الجيش بمداهمة

توقيف �إرهابي
مطلوب من الإنتربول

فاعليات صيدا
أثنت على دور الجيش

وبعد أن تمكن الجيش من تفكيك عبوة ناسفة
معدة للتفجير زنتها  200غرام من مادة الـ»تي
أن ت��ي» كانت موضوعة ف��ي أح��د البساتين
المجاورة لساحة الشهداء في صيدا ،أثنت
فاعليات المدينة على دور مخابرات الجيش
في الجنوب التي تمكنت من تفكيك العبوة
وعلى الجهود التي تبذلها عبر مداهمة تجمعات
النازحين السوريين ف��ي ال��ج��ن��وب ،وكشف
الخاليا النائمة فيها ،ما ترك ارتياحا ً في صفوف
الجنوبيين الذين نوهوا بالدور الوطني المقدام
للجيش اللبناني ،في حماية الحدود الجنوبية
في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» وفي التصدي
لإلرهابيين في عرسال وبقية المناطق اللبنانية
للحفاظ على األمن واالستقرار.

قطع الطريق الدولية في البقاع

تمكن جهاز أمن الدولة أمس ،من إلقاء القبض على السوري سامي محمد باكير ،الملقب
بـ«منع» ،المطلوب بموجب بالغات إنتربول دولية ،بجرائم قتل وتأليف عصابة واحتيال
وسرقة ،والمتهم أيضا ً بنقل إرهابيين بين لبنان وسورية.
وقد وصف باكير بأنه خطير.

حزب اهلل :ال�ستراتيجية لبنانية وا�ضحة
للم�شاركة في التحالف ّ
�ضد «داع�ش»

مخيم للنازحين السوريين قرب مركز باسل
األسد الثقافي في صور.
وفي سياق متصل ،ألقى مجهولون قنبلة
صوتية في اتجاه تجمع سكني للسوريين في
بلدة الشرقية الجنوبية اقتصرت أضرارها على
الماديات ،وقامت دورية من قوى األمن الداخلي
في النبطية بالتحقيق في الحادث.
وفي بلدة تولين الجنوبية في منطقة بنت
جبيل ،وزع بيان يحمل اسم شباب البلدة ويهدّد
النازحين السوريين ،طالبا ً «منهم المغادرة في
مهلة أقصاها اإلثنين المقبل ،وإال» ،وذلك تعاطفا ً
مع شهداء الجيش اللبناني ،وطلب البيان من
األح��زاب في البلدة عدم التدخل في الحوادث
التي قد تحصل في حال عدم االلتزام بالقرار.
وأشارت مصادر أمنية ،إلى توقيف السوريين
مصطفى الصفدي وابراهيم الصفدي الذين
دخ�لا خلسة من بيت جن السورية إل��ى بلدة
شبعا ،وأثناء قيام اللبناني ط��ارق ناصيف
بنقلهما بسيارته ول��دى وصولهم إلى حاجز
الجيش اللبناني في الفرديس ،ألقي القبض
عليهم وسلموا إلى مخفر درك راشيا الذي باشر
التحقيقات معهم.
وفي عكار ،استفاق أهالي بلدة المحمرة في
عكار صباح السبت ،على كتابات «داعشية»
على مدخل البلدة تقول «دول��ة اإلس�لام باقية
رغم أنف الحاقدين».
أم��ا ف��ي طرابلس فقد ألقى مجهول قنبلة
صوتية على «ملعب الجهاد» في باب التبانة.

وفي سياق احتجاجات األهالي على استمرار
خطف العسكريين ،أقفلت عائلة الجندي
المخطوف علي رام��ز البزال الطريق الدولية
ال��ب��ق��اع الشمالي  -حمص ف��ي االتجاهين،
ونصبت خيما ً على كامل الطريق بحيث توقفت
حركة السير نهائياً.

الراعي :لتحرير الرئا�سة
من ال�صراع الإقليمي
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى تحرير رئاسة
الجمهورية في لبنان من الصراع اإلقليمي ومن المعركة الدائرة في سورية.
وخالل مؤتمر صحافي أثناء وصوله إلى والية أالباما قال« :ال نزال نربط
موضوع الرئاسة في لبنان بمحادثات بين إيران والسعودية اللتين هما على
خالف ،وال نزال ننتظر اتفاقهما ،وكذلك هناك ربط لموضوع الرئاسة بالمحادثات
بين الواليات المتحدة األميركية وإيران في الشأن النووي ،وقد طلبنا من الرئيس
خطيا ً العمل الديبلوماسي على إخراج لبنان من هذه المواضيع الثالثة».
وكشف الراعي «أنّ الرئيس األميركي باراك أوباما أبلغ وفد البطاركة أنّ الحرب
على «داعش» والتنظيمات التكفيرية ستكون عبر تحالف دولي واسع وبمساندة
جوية وبتسليح القوى العسكرية للدول التي تواجهها» .وأضاف« :أوباما أعلن أنّ
الموضوع دقيق ،ولن ندخل بجنودنا على األرض ،أو بمعركة مباشرة ،بل سندعم
الحكومات المحلية إنْ كان بغطا ٍء جوي أو أسلحة أو لوجستياً ،ولن ننزل بمعركة
على األرض».

جنبالط التقى عائلة المخطوف ذبيان:
�س�أ�سعى �إلى الإفراج عن كل الأ�سرى
دع��ا رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط إلى اإلسراع
في محاكمة الموقوفين اإلسالميين،
مؤكدا ً أنه سيسعى بما يمتلك من
إمكانات وات��ص��االت ل�لإف��راج عن
جميع األسرى.
وخ�لال زي��ارت��ه أم��س ،قاعة آل
ذبيان في بلدة مزرعة الشوف،
ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ع��ائ��ل��ة العسكري
المخطوف سيف حسن ذب��ي��ان،
في حضور النائب نعمة طعمة،
وحشد كبير من فاعليات وأهالي
ال��ب��ل��دة ،ل��ف��ت ج��ن��ب�لاط إل���ى أنّ
الزيارة هي «لكل عائلة من عائالت
المخطوفين في مؤسسة الجيش
اللبناني» ،متوجها ً بالعزاء إلى
عائالت الشهداء».
وقال جنبالط« :أحب أن أوضح
بعض النقاط ،ومنها أنّ الخاطفين
يطالبون بالمقايضة ،م��ا معنى
المقايضة؟ يعني يريدون مقابل
األسرى أربعمئة سجين موجودين
في سجن روم��ي��ة ،ونحن طرحنا
على الدولة اإلس��راع في محاكمة

المسجونين منذ أح��داث الضنية
التي حصلت عام  2000وأحداث
نهر البارد ع��ام  .»2007وس��أل:
«لماذا لم يحاكم هؤالء من الـ 2000
والـ 2007ونحن ال��ي��وم ،2014
المذنب مذنب والبريء بريء ،لماذا
لم يحاكموا»؟ وأضاف« :الجواب
دائما ً من المنطق القضائي يجب
محاكمتهم وه��ي قضية واح��دة
ومحاكمتهم ف��ي ق��اع��ة واح���دة.
أجيب على هذا الجواب ،ألنه في
قصر العدل ال يوجد قاعة تتسع
ل��ـ  400متهم ،وق��د بنيت قاعة
خاصة إل��ى جانب سجن رومية
كلفت ماليين ال��دوالرات ،لكن أتى
ال���ج���واب م���ن ب��ع��ض ال��ق��ض��اة:
«نحنا ما منسترجي نطلع على
سجن رومية» .وتابع« :سأسعى
من جهتي بما أملك من إمكانات
واتصاالت مع الرئيس سالم ومع
غيره لإلفراج عن جميع األسرى
ابتداء من ابنكم ،واألم��ور تتطلب
هدوءا ً في التصرف».
ودع�����ا إل����ى ع����دم ال��ت��ع��رض
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للنازحين السوريين ،الفتا ً إلى أنّ
«العصبية ضد السوري هي غير
مقبولة ،ون��ري��د التنبه م��ن خطر
هذا الفصيل الذي ال أريد تسميته
ال��ذي اج��ت��اح ال��ي��وم ثلت سورية
وثلت العراق ،واآلن جاء خبر قتل
صحافي بريطاني ،نريد التنبه
وال نجعل الغريزة تجتاحنا ض ّد
السوري» .وق��ال« :عندما نحاكم
نطلع على ملف كل واح��د منهم،
ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون جميعهم غير
أب��ري��اء ،منهم م��ن حوكم ويمكن
يطلع لهم عندنا  14سنة من دون
محاكمة ،يعني يمكن يدعـي على
الدولة».
ورف����ض ج��ن��ب�لاط أن يتوجه
ن���اب للرئيس تمام
أح���د ب��ك�لام
ٍ
س�ل�ام «ال�����ذي ي��ب��ذل ك���ل ج��ه��ده
وك��ل اتصاالته من أج��ل موضوع
المعتقلين ،هذا الموضوع خارج
ال��ت��ن��اف��س ال��س��ي��اس��ي التقليدي
ال��ح��اص��ل ب��ي��ن  14و ،8ه��ذا ه� ّم
وط��ن��ي وك��ـ��ل ال��وط��ن مهتم بهذا
الموضوع».

�آالن عون� :إبعاد طهران ومو�سكو عن تحالف
محاربة «داع�ش» يح ّتم على لبنان الن�أي بالنف�س
رأى عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب آالن عون
أن «ال ارتباط بين االستحقاقين النيابي والرئاسي ،إنما
يمكن االنتخابات النيابية أن تشكل مدخالً لحل على
مستوى االنتخابات الرئاسية».
وإذ شدّد على أنّ «لبنان معني بمواجهة داعش»،
رأى أنّ إبعاد طهران أو موسكو عن تحالف محاربته،
«يحتم على لبنان أن ينأى بنفسه».
وأك��د عون في حديث إذاع��ي على «ض��رورة الدعم
المطلق للجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة ،وفي
ظل استمرار خطف عسكريين على أي��دي مجموعات
إرهابية» ،مؤكدا ً أنّ «على الحكومة أن تتوصل إلى
قواسم مشتركة لردع المخاطر األمنية الراهنة والمقبلة
وصوال ً إلى تحرير العسكريين األسرى ،من خالل اتخاذ
القرارات واإلجراءات الالزمة» .ورأى أن «ال ارتباط بين
االستحقاقين النيابي والرئاسي ،إنما يمكن االنتخابات
النيابية أن تشكل مدخالً لحل على مستوى االنتخابات
الرئاسية من خالل خلق واقع ضاغط باتجاه إنتاج
رئيس للجمهورية» ،معتبرا ً أنه «من األفضل إجراء
االنتخابات النيابية على أساس قانون الستين وإنتاج
طبقة جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول

قانون جديد بدال ً من التمديد للمجلس».
وشدّد عون على أنّ «لبنان معني بمواجهة داعش»،
منتقدا ً «إدخال االعتبارات السياسية في هذا الموضوع
من خالل إبعاد طهران أو موسكو ،ما يحتم على لبنان
أن ينأى بنفسه».
ووص��ف اللقاء األخير بين العماد عون – والسيد
حسن نصر الله بـ«اإليجابي» ،مشيرا ً إلى أنّ «ضرورة
محاربة خطر داعش من العراق إلى سورية فلبنان كان
له الحيز األكبر من جدول اللقاء».
ولفت إلى أنّ الحركة التي قام بها العماد عون باتجاه
السيد نصر الله ومن ثم الرئيس سعد الحريري بداية
العام «كانت بهدف إنجاز االستحقاق الرئاسي ،غير أنّ
عدم وصول الحوار مع تيار المستقبل الى إيجابيات
ع ّزز الحاجة إلى تدخل خارجي» ،موضحا ً أنه «عمليا ً
لم تتمكن القنوات الداخلية من إنجاز االستحقاق
الرئاسي ،ويبدو أنّ هناك مساعي خارجية إقليمية لم
تنضج بعد».
وأك��د أن ال «نية لدى التيار الوطني الحر بعرقلة
موضوع هيئة اإلشراف على االنتخابات» ،مؤكدا ً أنه
سيصار إلى حل هذه المسألة قريباً.

ّ
وهاب� :ضرب الجي�ش ال�سوري بحجة
محاربة الإرهاب �سي�شعل المنطقة

دروي�ش ع ّزى بال�شهيد مدلج
مقدّم الحضور في قعقعية الجسر
ش��ك��ك ح��زب ال��ل��ه ف��ي توجهات
التحالف الدولي لمحاربة «داعش»
وال����ذي تتزعمه واش��ن��ط��ن ،الف��ت�ا ً
إل��ى االنتقائية ف��ي التعاطي مع
ه��ذا التنظيم وفقا ً لمصالح ال��دول
الكبرى.
واعتبر ال��ح��زب أنّ لبنان يجب
أن تكون له استراتيجيته الخاصة
المؤلفة من مختلف القوى السياسية
للمشاركة في هذا التحالف.

فنيش

وف��ي ه��ذا السياق ،ت��ط� ّرق وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش في حديث لـ«المركزية» إلى
التحالف الدولي لمواجهة اإلرهاب،
في ظل كالم الرئيس األميركي أوباما
عن أنّ واشنطن ال تملك استراتيجية
للمواجهة ،وق���ال فنيش« :علينا
انتظار أفعال مؤتمر جدّة ألننا غير
واثقين تماما ً بالكالم الذي نسمعه،
خصوصا ً أنّ الجهات التي كانت
وراء نم ّو تنظيم «الدولة اإلسالمية»
وان��ت��ش��اره اآلن ت �دّع��ي أن��ه��ا تريد
مواجهته ربما ألنّ خطر هذا التنظيم
تجاوز الرهان عليه والمكان الذي
ُزرع فيه والمهمة التي أوكلت إليه».
وأض���اف« :م��ن ال��واض��ح أنّ هناك
انتقائية في التعاطي مع «داعش»
ألنّ مواجهة ه��ذا الخطر يجب أن
تكون حيثما يوجد هذا التنظيم»،
معتبرا ً «أنّ أي دولة ال تستطيع أن
تنتقي منطقة أو حيزا ً جغرافيا ً وفقا ً
لمصالحها وأمنها وتترك «داعش»
في مناطق أخرى».
وعن وج��ود استراتيجية معينة
لمشاركة لبنان في التحالف الدولي
لمحاربة «داعش» ،قال فنيش« :أوالً،
يجب أن تكون للبنان استراتيجيته
الخاصة المؤلفة من مختلف القوى

السياسية خصوصا ً المشاركة في
الحكومة» .وتابع« :إننا ال نشارك
في الحرب على «داع��ش» انطالقا ً
من أننا مشروع لدولة أخ��رى ،بل
نشارك من منطلق الدفاع عن أنفسنا
والتصدي لحماية بلدنا».

الموسوي

ودعا النائب نواف الموسوي ،من
جهته ،اللبنانيين جميعا ً إلى «تجاوز
الخالفات السياسية واالصطفافات
ال���م���ع���روف���ة» ،ق���ائ�ل� ًا« :ف��ل��ن��ؤج��ل
خالفاتنا السياسية ولنتجه نحو
إبرام تفاهم بيننا يقوم على أن نكون
ص ّفا ً واحدا ً في مواجهة المجموعات
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة وب��ع��ده��ا فلنعد إل��ى
نزاعاتنا السياسية ،فمن الخطر جدا ً
أن نستمر في نزاعاتنا السياسية في
ظل وجود الخطر التكفيري».
وق��ال ال��م��وس��وي خ�لال احتفال
أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى
السنوية على استشهاد يوسف
ح��ل�اوي وش���ه���داء ب��ل��دة قعقعية
الجسر – النبطية« :نحن آلينا على
أنفسنا أن ال نر ّد على الحمالت التي
تشن علينا وأن نسكت عمن يهاجمنا
ولكن نحن نعتقد أنّ هناك مهمتين
يجب أن ينهض بهما اللبنانيون:
األول���ى ترسيخ وحدتنا الوطنية
واالل��ت��ف��اف وراء الجيش الوطني
ليقاتل المجموعات التكفيرية،
وهاتان المهمتان يفترض أن تقوم
بهما الطبقة السياسية فتنصرف
عن انشغاالتها الهامشية ،فلبنان
ليس ضعيفاً ،لبنان بيده عناصر
ق��وة قوية وال نقبل أن يظهر شكل
اللبنانيين كمن يستجدي الرحمة
من المجموعات التكفيرية ،فعندما
كانت تسقط علينا عشرات اآلالف
من الصواريخ ما استجدينا أحدا ً

ول��ن نستجدي أح���دا ً ألننا أقوياء
وق�����ادرون ،ب��ل ن��دع��و المعتكفين
المنكفئين إلى إعمال عناصر القوة
لكي يبقى لبنان بأهله وأبنائه
جميعا ً ع��زي��زاً ،وال يمكن ألح��د أن
يفرض المذلة عليه .فجنود الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي وم��ق��ات��ل��وه م��ن��ذورون
للقتال والشهادة وليسوا موقوفين
للذبح».

قدّم رئيس أساقفة الفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش التعازي بشهيد الجيش اللبناني الرقيب عباس مدلج في منزل
العائلة في بلدة أنصار قضاء بعلبك .وكان في استقباله والد الشهيد علي مدلج
وأفراد العائلة.
وأعرب درويش عن حزنه العميق لفقدان شاب من خيرة شباب لبنان ،قدم
نفسه قربانا ً على مذبح الوطن ،معتبرا ً «أنّ خسارته ليست فقط للعائلة وإنما
لكل لبنان» .وأثنى درويش «على الموقف الوطني والمش ّرف لوالد الشهيد الذي
أعطى أمثولة لكل اللبنانيين في حب الوطن».

فضل الله

وخالل ذكرى أسبوع الشهيد فواز
ب��زي ال���ذي قضى ب��رص��اص غ��ادر
أطلقته مجموعة من المسلحين عليه
تحت جسر المشاة في التبانة ،رأى
النائب حسن فضل الله «أنّ للشهيد
ف��واز بزي مظلوميتين ،األول��ى أنه
قتل مظلوما ً بطريقة وحشية على
يد الجماعات التي تحاول تصفية
الوجود المغاير أو المخالف لها،
والثانية أنّ هناك من أراد أن يطمس
هذه الجريمة والقضية التي بالنسبة
إلينا ستظل قضية حية ،ألنّ طمسها
ه��و جريمة أخ���رى ،وه��ي تسهيل
للمجرمين والقتلة الذين ارتكبوا
هذه الجريمة بدم بارد بهدف إثارة
الفتنة وضرب االستقرار والتعايش
ومحاولة تصفية المناطق مذهبياً».
وش���دّد على أنّ «ه��ذه الجريمة
يجب أن ال تمر كأنها ل��م تحصل،
وعلى رغم أننا األحرص على السلم
األه��ل��ي ودائ��م��ا ً نلملم جراحاتنا
ونعض عليها حتى ال تثار الفتنة وال
يجر البلد إلى حيث يريد هؤالء القتلة
والمجرمون الذين يهدفون إلى إثارة
الفتنة بين اللبنانيين وبخاصة بين
الس ّنة والشيعة ،فإنّ لدينا الحرص
ذاته على أال يذهب دم هذا الشهيد
ه���دراً ،وه��ذا يكون بمالحقة هؤالء
القتلة والمجرمين».

درويش معزيا ً بالشهيد مدلج في أنصار البقاعية

«الوحدة والإ�صالح»
ن ّوهت بكفاءة ابراهيم
اعتبرت حركة الوحدة واإلصالح أنّ كل من يساند اإلرهاب ويبرر أعماله يجب أن
يعاقب بتهمة الخيانة العظمى.
ودعت الحركة بعد لقائها الشهري برئاسة الشيخ ماهر عبدالرزاق« ،القوى
السياسية والشعبية والحزبية إلى االلتفاف حول الجيش اللبناني ودعمه لمواجهة
مخططات الهجمة اإلرهابية التكفيرية التي تعصف بالمنطقة» ،معتبرة أنّ «كل من
يساند اإلرهاب ويبرر أعماله شريك له ،ويجب أن يعاقب بتهمة الخيانة العظمى».
ونوهت بكفاءة اللواء عباس ابراهيم و«حنكته في الحوار لتحرير األسرى
العسكريين» ،معتبرة «أنّ الدولة خطت خطوة جدية لتحرير األسرى من أيدي
اإلرهابيين».
وإذ شدّدت الحركة على «أنّ اإلرهابيين ال دين لهم وال راية لهم متصلة باإلسالم»،
رفضت «أن تسمى المجموعات اإلرهابية بالدولة اإلسالمية ،واألصح تسميتها
عصابة «داعش» اإلرهابية» ،وطالبت «اإلعالم العربي والغربي بعدم ذكر الدولة
اإلسالمية ألنهم يشوهون صورة اإلسالم.

وهّاب خالل اللقاء في البازورية
أشار رئيس حزب التوحيد العربي
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق وئ���ام وه���اب إل��ى
وج��ود «ح��رب شكلية على اإلره��اب
قد يطورها األميركيون إذا وجدوا أنّ
هناك مصلحة ف��ي استراتيجيتهم
ب��أن ي��أخ��ذوا ال��ح��رب على اإلره��اب
حجة ربما لضرب الجيش السوري»،
مؤكدا ً «أنّ أي محاولة لضرب الجيش
السوري تحت ستار محاربة اإلرهاب
ستشعل كل المنطقة».
ورأى وهاب خالل لقاء سياسي في
البازورية« ،أنّ مؤتمر النفاق بامتياز
ال��ذي عقد ف��ي ج��دة ل��ن يوصل إلى
مكان» ،الفتا ً إلى الـ» 100مليار دوالر
المقدمة من السعودية كدفعة أولى
لمحاربة اإلرهاب».
وإذ اع��ت��ب��ر أنّ ب��ع��ض ال���دول
الخليجية «غير مؤتمنة على أموال
األمة يقابلها مجموعة من النصابين
ف��ي ال��غ��رب ق���ادرة كلما احتاجت

أم���واال ً أن تأتي وتأخذ منها» ،أكد
وه���اب «أنّ ال���س���وري واإلي���ران���ي
وال��روس��ي غير الهثين كما يعتبر
البعض وراء االنضمام إلى تحالف
محاربة اإلره��اب ،ألنّ الحرب على
اإلره����اب غير ج��دي��ة ،وألنّ أسس
المحاربة وخطتها غير واضحة،
وال يدركون أين تبدأ الحرب وأين
تنتهي» .وحذر «الحكومة اللبنانية
التي ش��ارك��ت ف��ي المؤتمر م��ن أي
خ��ط��وة ن��اق��ص��ة» ،م��ت��س��ائ�لاً« :هل
تعرف الحكومة اللبنانية أين ستبدأ
حدود هذه الحرب ،وأين تنتهي؟ هل
لديها تفاصيل هذه الخطة لمحاربة
اإلرهاب؟» .ورأى «أنّ على الحكومة
اللبنانية أن تبدأ بمحاربة اإلرهاب
بالتنسيق مع الحكومة السورية،
ه��ذا ه��و الطريق الوحيد ،ألن��ه من
دون التنسيق مع الحكومة السورية
ع��ل��ى ك��ل ال��م��واض��ي��ع ال إمكانية

لمنع مواجهة اإلره��اب» ،داعيا ً إلى
«تشكيل وفد من الحكومة اللبنانية
ل��م��ح��اورة الحكومة ال��س��وري��ة في
كيفية محاربة اإلرهاب».
وإذ أوض��ح وه��اب «أنّ في لبنان
ضمانتين وي��ج��ب التمسك بهما:
الضمانة األول��ى المقاومة وقواها
والثانية الجيش والقوى األمنية»،
أكد «أنّ المقاومة هي ضمانة لعدم
التقسيم ولعدم التوطين واليوم لعدم
اجتياح اإلره��اب للبنان» ،موضحا ً
«أنّ هذه المقاومة التي منعت إذاللنا
في عام  ،2006منعت إذاللنا مجددا ً
عبر عدم إسقاط سورية».
وأش����ار وه���اب إل���ى «أنّ السيد
حسن نصر الله تحدث بحوار مع
المعارضة السورية ،وكذلك األمر
بالنسبة للرئيس نبيه ب��ري الذي
تحدث بطريقة متقدمة أكثر في هذا
الموضوع».

الخطيب :الم�شاركة في م�ؤتمر ّ
جدة
تو ّرط لبنان بما يتجاوز قدراته
رأى األمين العام لجبهة البناء اللبناني زهير الخطيب
«أنّ الدعوة الحقيقية لمؤتمر جدة األميركي بعنوان محاربة
«داعش» حدّد في إطاره وأهدافه السياسية قبل أشهر مع
إعالن «داعش» لخالفتها وبفتح األميركيين شمال العراق
لتمدّدها من دون عوائق» ،معتبرا ً أنّ «التسويق اإلعالمي
لذبح األميركيين وم��ن ثم ال��دع��وة األميركية الغريبة
لمواجهتها عسكرياً» ،ليسا «س��وى ج��زء من سيناريو
تحضير الرأي العام الغربي لعودة الجيوش األميركية إلى
العراق والمنطقة ،باستغاثات وطلبات للنصرة األميركية
من قبل حكومات المنطقة قاطبة وبترخيص مفتوح
منها».
واعتبر الخطيب «أنّ تغييب إيران المجاورة والمتواجهة

مع الجماعات التكفيرية واستثناء سورية وهي التي
تخوض الحرب الحقيقية مع اإلرهاب من التحالف المزعوم،
يؤشر إلى النيات الحقيقية من وراء المؤتمر وتحالفه
بتكريس تقسيم العراق وبتسعير الحرب اإلرهابية على
سورية وتحديد التبني والرعاية للمجموعات اإلرهابية
من خالل قواعد تدريب وتسليح وتمويل إضافيين بحجة
محاربة «داعش» في سورية».
وأسف لمشاركة لبنان في مؤتمر جدّة« ،الذي سيورط
لبنان في مواجهات أكبر مع المجموعات المسلحة ويلقي
على كاهله أعباء ومخاطر تتجاوز قدراته ،بينما أكدت
التجارب السابقة النفاق الغربي والعربي في الحرص
على لبنان وضمان حمايته وازدهاره».

