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محاولة اعتداء على حاجز للجي�ش في وادي الح�صن

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن التحالف الدولي �سينجح في الق�ضاء على الإرهاب

الم�سلحون يختطفون ع�سكري ًا في وادي حميد الحجار :ن�ؤيد التمديد ً
منعا للفراغ ونح ّمل م�س�ؤوليته لمن يعطل انتخاب الرئي�س
والجي�ش يعتقل �سوريين في المنية عكار
حاورته روزانا رمال

الوفد العلمائي في خيمة األهالي المعتصمين
شهدت مدينة عرسال تطورا ً الفتا
ًأم��س ،تمثل في إق��دام مجموعة من
المسلحين على خطف معاون أول
في الجيش أثناء وجوده في مزرعته
في وادي حميد ،وأعقب ذلك انتشار
مسلح على أطراف البلدة واستنفار
للجيش اللبناني.
وف��ي التفاصيل ،أق��دم مسلحون
على خطف المعاون أول في الجيش
كمال محمد خليل الحجيري ،أثناء
وجوده في مزرعته في وادي حميد،
وس��رق��وا ع���ددا ً م��ن رؤوس البقر.
وأف���ادت معاومات ب��أنّ المسلحين
كانوا يستقلون سيارتي بيك أب،
وخطفوا الحجيري أثناء توجهه إلى
وادي حميد لتفقد أهله وف��روا إلى
جهة مجهولة ،وتحدثت عن انتشار
ع��ش��رات المسلحين على أط��راف
ع��رس��ال ،وس��ط استنفار للجيش
اللبناني.
وج��اء في بيان ص��ادر عن قيادة
الجيش« :بتاريخه ،حوالى الساعة
 ،14:40أق��دم��ت عناصر مسلحة
على خطف المعاون أول في الجيش
ك��م��ال ال��ح��ج��ي��ري ،واق��ت��ادت��ه إل��ى
جهة مجهولة ،وذل��ك أثناء زيارته
مزرعة عائدة لوالده في خراج بلدة
عرسال».
وفي سياق متصل ،أطلق الجيش
ال��ن��ار ع��ل��ى ال��م��دع��و م��ح��م��د أحمد
ال��ح��ج��ي��ري ل��ع��دم ام��ت��ث��ال��ه ألوام���ر
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ع��ل��ى ح��اج��ز وادي
المبيضة في عرسال ،وهو مطلوب
بمذكرات توقيف ومن مجموعة عمر
األط��رش .وقد أصيب إصابة طفيفة
في قدمه وف ّر هاربا ً الى الجرد.

محاولة اعتداء على
الجيش

ك���م���ا ه���اج���م���ت م��ج��م��وع��ة م��ن
األشخاص حاجزا ً للجيش في محلة
وادي الحصن  -عرسال وحاولت
االع���ت���داء ع��ل��ى ع��ن��اص��ره ،م��ا دف��ع

العناصر إلى إطالق النار ما أدى إلى
إصابة أحدهم.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان
أنه «بتاريخه ،الساعة  8:00أقدم
حشد من األشخاص على التجمهر
بالقرب من حاجز للجيش في محلة
وادي الحصن  -عرسال ،والتهجم
على عناصره وم��ح��اول��ة االع��ت��داء
عليهم .وق���د ر ّد ه���ؤالء العناصر
بإطالق النار لتفريقهم ما أدى إلى
إصابة المواطن خالد أحمد الحجيري
بجروح ،كما جرى توقيف خمسة من
المعتدين.
وت���� ّم ن��ق��ل ال��م��ص��اب إل����ى أح��د
مستشفيات البلدة للمعالجة ،كما
ت� ّم تسليم الموقوفين إل��ى المرجع
المختص إلجراء الالزم».

عمال المقالع والمناشر
قطعوا طريق عرسال

ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ق��ط��ع عمال
المقالع والمناشر طريق عرسال
بالقرب من المستوصف ،احتجاجا ً
على منعهم من الوصول إلى أعمالهم
من قبل الجيش من جهة ،ومنعهم من
نقل صهاريج المازوت إلى مقالعهم
الواقعة في الجرود ،خوفا ً من وقوعها
في يد المسلحين وإقدام بعضهم على
بيعها إلى هؤالء ،من جهة أخرى.
ومنعا ً لتفاقم األزم��ة ،عقد ضباط
من قيادة اللواء الثامن في الجيش
اجتماعا ً قبل ظهر أمس ،مع أصحاب
الكسارات ومقالع الصخر التي توجد
في جرود عرسال بهدف تنظيم عملية
إرسال المازوت إلى هذه المؤسسات
وف��ق حاجتها ،وع��دم التعاون مع
التجار الذين يأخذون هذه الكميات
إلى المسلحين لقاء الحصول على
مبالغ مالية كبيرة واالستفادة من
ه��ذه ال��ت��ج��ارة ال��رائ��ج��ة ف��ي ج��رود
عرسال ومناطق أخرى على الحدود
مع سورية.

النازحون يواصلون
تسوية أوضاعهم

وع��ل��ى صعيد ت��س��وي��ة أوض���اع
ال��ن��ازح��ي��ن بعد مهلة العفو التي
أطلقتها المديرية العامة لألمن العام،
شهد مركز األم��ن ال��ع��ام ف��ي ص��ور،
زحمة خانقة حيث وقف النازحون
في طوابير امتدت إلى باحة المركز
غص مركز
قرب ميناء الصيادين ،كما ّ
األمن العام في بلدة شحيم بالنازحين
السوريين الراغبين باالستفادة من
ّ
وح��ث الناشطون في
مهلة العفو.
مجال اإلغ��اث��ة واالي���واء ،النازحين
على التوجه إلى مراكز األمن العام
لتسوية أوضاعهم.
وعلى صعيد المداهمات ،داهمت
مخابرات الجيش اللبناني أمس،
مخيما ً للنازحين السوريين في المنية
– عكار ،واعتقلت اثنين منهم.

وفد علمائي يزور خيمة
اعتصام األهالي

وأوفد مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبداللطيف دري���ان وف��دا ً
علمائيا ً برئاسة الشيخ القاضي
عبدالرحمن شرقية ،لتفقد أهالي
العسكريين المخطوفين في خيمة
االعتصام ف��ي ساحة الشهداء في
بيروت .وذلك في حضور مفتي عكار
الشيخ زي��د زكريا ال��ذي ألقى كلمة
رح��ب فيها «بهذه الخطوة المهمة
ّ
من المفتي دريان والتي تدعم جهود
أه��ال��ي المخطوفين للضغط على
الحكومة لإلسراع بمعالجة هذا الملف
مع الخاطفين ،شاكرا ً لسماحته هذه
المتابعة الحثيثة».
وت��ح��دث ال��ق��اض��ي ش��رق��ي��ة إل��ى
األه��ال��ي ن��اق�لاً لهم «تحيات مفتي
الجمهورية واهتمامه البالغ بهذا
الملف الخطير» .ودع��ا ال��دول��ة إلى
«اإلسراع في معالجته فوراً».

زا�سيبكين ا�ستقبل وفد حركة الأمة
زار األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة األم��ة
الشيخ عبد الناصر جبري على رأس
وف��د م��ن الحركة ،السفير الروسي
ألكسندر زاسيبكين في مقر السفارة
ف��ي ب���ي���روت ،وج���رى ع���رض آلخ��ر
التطورات والمستجدات السياسية.
وشدّد جبري بعد اللقاء ،بحسب
بيان للحركة ،على «ضرورة مواجهة
هجمة إدارة الشر األميركية على
المنطقة ،بتنوع مذاهبها وطوائفها
وألوانها ،بمقاومة متحدة ومتعاونة»،
معتبرا ً «أنه من دون هذه المقاومة ال
يمكن دحر هذا العدوان الشرس للدول
االستعمارية على المنطقة».
ولفت إلى أنّ «بين روسيا والعالم
اإلس�لام��ي نموذجا ً حضاريا ً مهما ً
ج��داً ،يجب الحفاظ عليه وتنميته
كي تعيش شعوب المنطقة بأمان
وسالم».
وأك���د زاسيبكين ،ب����دوره« ،أنّ

زاسيبكين وجبري
السياسة الروسية مبنية على القيم
اإلنسانية والثوابت الدينية ،وهي
تتمسك بالعيش المشترك والتعاون

والشراكة مع أوسع فئات المجتمع»،
موضحا ً أنّ «ذلك هو النهج الروسي
في دول العالم كافة».

ال�سيد :محكمة باري�س َ
دانت عبدو
بالقدح والذم لعجزه عن �إثبات افتراءاته
دعوى جديدة ربحها المدير العام السابق لألمن العام
اللواء الركن جميل السيّد ،وهذه المرة في باريس ض ّد
السفير السابق جوني عبدو.
وأعلن المكتب االعالمي للواء السيّد في بيان أنّ محكمة
باريس الجزائية  -الغرفة السابعة عشرة ،أصدرت في
جلستها أول من أم��س ،حكمها في الدعوى المقدمة من
السيّد ض ّد عبدو في جرم «التشهير والقدح والذم من خالل
توجيه اتهامات كاذبة اليه حول دوره المزعوم في اغتيال
الرئيس الراحل رفيق الحريري ،وذل��ك في إط��ار مقابلة
صحافية أجرتها مجلة «الصياد» اللبنانية مع السفير
عبدو في العام .»2008
وأشار البيان الى أنّ «حكم المحكمة الفرنسية قضى
بتأكيد صالحيتها للنظر بدعوى السيّد وإدانة عبدو في
جرم القدح والتشهير عمدا ً باللواء السيّد لجهة اتهامه
زورا ً بدور له في جريمة اغتيال الحريري ،كما قضى الحكم
بتغريم السفير عبدو مبلغا ً قدره خمسة عشر ألف يورو
لمصلحة اللواء السيّد ،منها عشرة آالف يورو كتعويض
شخصي عن العطل والضرر الذي ألحقته به االفتراءات
التي صدرت عن السفير عبدو إضافة الى خمسة آالف يورو
بدل تكاليف الدعوى».

ولفت الى انّ محكمة الجزاء الفرنسية استندت في
حكمها بإدانة وتغريم عبدو الى المرافعات والوقائع التي
قدمها طرفا الدعوى وإلى عجز عبدو عن تقديم إثباتات
على افتراءاته ض� ّد السيّد ،مستشهدة بقرار المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان لجهة اإلفراج غير المشروط عن
السيّد عام  2009واعتباره غير مشتبه به وغير متهم في
قضية الحريري ،كما استندت المحكمة الفرنسية الى قرار
فريق العمل التابع لألمم المتحدة لحقوق االنسان عام
 2007والذي اعتبر ان اعتقال السيّد من قبل السلطات
اللبنانية كان منذ البداية اعتقاال ً سياسيا ً وتعسفياً.
وأش��ار ال��ى انّ «محكمة ال��ج��زاء الفرنسية كانت قد
استوضحت السيّد وجاهيا ً خالل حضوره أمامها بتاريخ
 17حزيران الفائت حول ظروف تقديم دعواه ض ّد عبدو عام
 2008في فرنسا وعدم تقديمها في لبنان ،فأشار السيّد
والتعسفي
إلى أنه كان حينذاك قيد االعتقال السياسي
ّ
من قبل السلطات اللبنانية ما أسقط حيادية القضاء
اللبناني ،ال سيما بعد تو ّرط قضاة لبنانيين( ،سعيد ميرزا
والياس عيد وصقر صقر) ،في مؤامرة الشهود الزور التي
استخدمت العتقاله سياسيا ً مع ضباط آخرين بذريعة
التحقيق في اغتيال الحريري».

ت��م��ن��ى ع��ض��و ك��ت��ل��ة المستقبل
النيابية محمد الحجار «أن يتوحد
اللبنانيون في وجه داعش وغيرها
من الحركات اإلرهابية لكن ضمن
مرجعية الدولة» ،داعيا ً إلى «العمل
على تجفيف منابع اإلرهاب وإلغاء
أسبابه» .وأش��ار إلى أنّ حزب الله
«س��اه��م ف��ي وج��ود ه��ذه الحركات
المتطرفة إض��اف��ة إل���ى اس��ت��ب��داد
العديد من األنظمة واستفادة بعض
االستخبارات األجنبية واألميركية
منها» ،الفتا ً إلى «أنّ حزب الله ارتكب
خطيئة مميتة في قتاله في سورية
وأدخل لبنان في مستنقع كبير».
وإذ شكر لحزب الله تضحياته
التي قدمها ف��ي قتاله ض � ّد العدو
«اإلسرائيلي» ،رفض الحجار قتال
ال��ح��زب ف��ي س��وري��ة دع��م�ا ً للنظام
السوري.
وعن التقارب اإليراني  -السعودي
اعتبر الحجار «أنّ إي���ران ليست
عدوة لنا ،لكنّ األسلوب الذي تتبعه
ف��ي المنطقة العربية واإلسالمية
عبر االعتماد على مسلمين شيعة
وتحريكهم في المنطقة من اليمن
إل��ى البحرين وص��وال ً إل��ى العراق
وسورية ولبنان ينذر بمشاكل كبيرة
في المنطقة وينذر بفتنة نحاول منع
حصولها».
وت��ط��رق ال��ح��ج��ار إل���ى ال��ش��أن
ال��س��وري ،آم�لاً «ب��أن تنتهي األزم��ة
في س��وري��ة» ،وأعلن أنّ «الشعب

�إيران لي�ست
عدواً لكن
الأ�سلوب الذي
تتبعه في
المنطقة ينذر
بم�شاكل كبيرة
السوري هو شعب أخ وشقيق وأقرب
شعب إل��ى ل��ب��ن��ان» ،معتبرا ً «أنّ
الحل الوحيد لهذه األزم��ة هو الح ّل
السياسي والذي يجب أن يستند إلى
ما طرح في جنيف.»1
وفي شأن االستحقاق الرئاسي
اللبناني ،أعلن الحجار «أن ليس
لدينا فيتو على أح��د ،والشرط هو
أن يلقى قبوال ً من الجميع» ،الفتا ً
إلى «أننا ال نعتبر الوزير السابق
سليمان فرنجية مرشحا ً توافقياً،
ولديه المشكلة نفسها الموجودة
لدى عون وهي أنه ال يستطيع إقناع
الفرقاء المسيحيين اآلخرين».
وإذ ع��ب��ر ع��ن رف��ض��ه التمديد
للمجلس النيابي ،أعلن الحجار من
جهة أخرى ،تأييده له إذا كان ال ب ّد
منه منعا ً للفراغ.

التوحد في وجه اإلرهاب
ّ

وفي حوار مشترك بين صحيفة
«البناء» وقناة «ت��وب نيوز» ،أمل
الحجار «أن يتوحد اللبنانيون في
وجه داع��ش وغيره» ،الفتا إلى أنّ
«انقسام اللبنانيين يفسح المجال
أم��ام الخارج للتدخل في شؤوننا
الداخلية ،وه��ذا الخارج يبحث في
نهاية األم��ر عن مصالحه» .وق��ال:
«للوصول إلى نتيجة يجب أن تكون
هناك مرجعية تحدّد كيفية الوقوف
في وجه هذا المشروع ،والمرجعية
ه��ي ال��دول��ة ونحن ال ندعي كتيار
المستقبل أننا نختصر فريق  14آذار
التي هي حركة ه��ذا الشعب الذي
انتفض يوم استشهاد الرئيس رفيق
الحريري ،وأنتج هذا التيار السياسي
المميز بتنوعه وتالقيه حول مشروع
الدولة المدنية والديمقراطية».
وحول إمكانية تناسي الخالفات
من أجل مواجهة اإلرهاب خصوصا ً
بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل،
قال الحجار« :مع أهمية التصدي
لهذا الخطر الكبير وما يرتكبه من
أعمال بربرية ،يجب تحسين شروط
المواجهة ونحن متأكدون من اإلعداد
الداخلي والعربي لمواجهته ،إضافة
إل���ى ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي ال���ذي ب��دأ

يتلمس طرق مواجهته ،ونحن على
ثقة بأنه سيقضي عليه» ،متسائالً:
«م��اذا لو بقيت أسباب هذا الوجود
الداعشي».

المطلوب نقاش في
أسباب نشوء اإلرهاب

وع��ن اس��ت��ع��داد تيار المستقبل
لمالقاة الخطاب األخير للسيد حسن
نصرالله في منتصف الطريق ،لفت
الحجار إلى «أنه بقدر أهمية التوحد
الداخلي في مواجهة هذا اإلرهاب إال
أنه يجب العمل بالقدر نفسه على
تجفيف منابعه وإلغاء أسبابه ،وإذا
لم نبحث الحقا ً سبب نشوء الحركات
اإلرهابية سنواجه حركة إرهابية
جديدة مستقبالً غير داعش» ،مشدّدا ً
على «أنّ الخطر ي��ط��اول الجميع
ويتهدّد المجتمع اللبناني والعربي
واإلس�لام الذي هو رسالة إنسانية
س��م��ح��اء تنبذ ال��ت��ط��رف» .وس��أل
الحجار« :ه��ل استطاع ح��زب الله
أن ينجح في محاربة هذا اإلرهاب؟
واعتبر أنّ «ح��زب الله ساهم في
وجود هذه الحركات المتطرفة ،تماما ً
كما ساهم في وجودها الكثير من
األنظمة باإلضافة إلى االستخبارات
األجنبية األميركية وغير األميركية
التي استفادت منها ،والكل يعلم
كيف ب��دأ موضوع «ال��ق��اع��دة» وما
حصل في العراق وخصوصا ً كيف
ت ّم تهريب السجناء في سجن أبو
غريب في العراق وسجن تدمر في
سورية» .وأض��اف« :هناك أسباب
ع��دي��دة س��اه��م��ت ف��ي ن��ش��وء ه��ذه
الحركات أبرزها القهر والظلم الذي
شعر ب��ه ال��ع��رب والمسلمون في
التعاطي مع الموضوع الفلسطيني
والقضية الفلسطينية والمسؤولية
على المجتمع الدولي كله ،إضافة
إل��ى القهر والظلم ال���ذي مارسته
العديد م��ن األنظمة االستبدادية
في المنطقة ،وهذا كله أوجد البيئة
وال���ظ���روف ال��م��ن��اس��ب��ة للخطاب
التكفيري واإلرهابي ،وهذا ما يجب
أن نسلط الضوء عليه كي ال يستمر
اإلرهاب».

«المستقبل» والحركات
اإلرهابية

وح����ول م��ا ي��ح��ك��ى ع��ن تقاطع
وتشابه بين الخطاب السياسي
«للمستقبل» وخطاب التنظيمات
اإلره���اب���ي���ة ،ال س��ي��م��ا أن مطلب
ان��س��ح��اب ح��زب ال��ل��ه م��ن سورية
هو مطلب «النصرة» وغيرها ،ب ّرر
الحجار خطاب المستقبل قائالً:
«عندما ه��اج��م التحالف الغربي
األميركي أفغانستان والعراق وما
ارتكبه من قتل وتدمير وكان مدعوما ً
من الكثير من الدول ومنها إيران ،فهل
هذا يعني أنّ األميركي واإليراني في
سلة واحدة؟» .وأشار إلى «أنّ فريق
 8آذار يمارس التهويل في خطابه
السياسي عندما نشير إل��ى الخلل
وعندما نحاول تصحيحه وسنبقى
نقول قناعاتنا ،ونرفض هذا اإلرهاب
ال��ذي سيستمر إذا لم ُن�� ِزل أسباب
ن��ش��وئ��ه ،ألنّ ه��ن��اك مشكلة وهي
ان��خ��راط ح��زب الله في القتال في
س��وري��ة وت��وري��ط لبنان وبيئته،
وأمام هذه األخطار التي تهدّد لبنان
والوحدة الداخلية على حزب الله أن
يفكر ويراجع حساباته».

خطة محاربة اإلرهاب

وعن اعتراض فريق «المستقبل»
على قتال ح��زب الله ف��ي سورية،
على رغم أنّ كل العالم اآلن يجتمع
لقتال «داع��ش» ،اعتبر الحجار «أنّ
حزب الله أخطأ عندما ضرب الوحدة
الداخلية اللبنانية وخرج عن اإلجماع
الوطني وضرب مشروع المقاومة».
وق��ال« :في حرب  2006ض ّد العدو
«اإلسرائيلي» كنا إلى جانبه وكان
مصانا ً ومحميا ً من األكثرية الساحقة
من اللبنانيين» ،الفتا ً إلى أنّ تيار
المستقبل «م��ع محاربة اإلره���اب
ولكن ضمن خطة لنتحمل جميعنا
هذه المسؤولية ،ألنّ حزب الله ليس
الدولة بل هو حزب لبناني وهناك
مرجعية أسمها الدولة وليس هو من

النائب الحجار مع الزميلة رمال
يقرر وهو من دفع بهؤالء التكفيريين
لكي يأتوا ويقاتلوا في لبنان ،ونحن
نعتبر أنّ ح��زب الله في قتاله في
سورية ارتكب خطيئة مميتة وأدخل
لبنان في مستنقع كبير» .ورأى «أنّ
الدفاع عن النفس واجب لكن ضمن
إطار الدولة وليس كما يفعل حزب
الله ال��ذي ي��وزع ال��س�لاح ف��ي قرى
إسالمية ومسيحية ويع ّمم األم��ن
الذاتي» ،مضيفاً« :كلنا يعرف كيف
بدأت الحرب األهلية في لبنان ،وهذا
ما يؤسس لمشاكل داخلية».

الضاهر
ال يمثل المستقبل

وع��ن موقف كتلة «المستقبل»
من كالم خالد الضاهر الذي يستمر
في مهاجمة الجيش منذ  4سنوات،
قال الحجار« :صدر موقف عن أكبر
هيئة في تيار المستقبل أنه ال يمثل
المستقبل وال يعبر عن رأيه».
وع��ن تأثير خطاب الضاهر في
خلق البيئة الحاضنة التي تدفع
اإلرهابيين إل��ى التمدّد والتوسع،
اعتبر الحجار «أنّ المطلوب من
األجهزة األمنية الشرعية أن تقوم
بواجباتها وليس حزب الله ولها كل
الدعم» ،متهما ً حزب الله بأنه «يوزع

ن�شكر لحزب
اهلل ت�ضحياته
�ضد العدو
«الإ�سرائيلي»
لكن نرف�ض
قتاله في �سورية
دعم ًا للنظام
السالح في كل المناطق اللبنانية ال
سيما في طرابلس وإقليم الخروب
ويدفع األموال إليجاد ميلشيات».

من يعرقل
المساعدات للجيش

وعن تأخر المساعدات الخارجية
التي قدمت للجيش اللبناني ،وما
إذا كانت العرقلة إقليمية ودولية
ل��ع��دم ح��ص��ول اش��ت��ب��اك ف��ي لبنان
مع اإلره��اب ،أشار الحجار إلى «أنّ
وزير الدفاع أعلن أنّ العمل بدأ بهبة
المليار دوالر ،أما هبة الـ  3مليارات،
فبحسب المعلومات هناك أمور لها
عالقة بتدخالت خارجية تحصل
هنا وه��ن��اك ،وحسب البيان ال��ذي
صدر بعد زي��ارة األمير سلمان بعد
زيارته إلى فرنسا فإنّ الهبة ستسلك
طريقها إل��ى التنفيذ ،على رغ��م أنّ
البعض وض��ع التأخير ف��ي إط��ار
رفض «إسرائيلي» وأميركي المتالك
الجيش سالحا ً معيناً».وقال« :هناك
من ال يريد للجيش اللبناني أن يمتلك
السالح وأن يكون القوة الوحيدة

على األرض التي تحمي لبنان».

التحالف الدولي ض ّد
«داعش»

وعن مدى إمكانية نجاح الحلف
الدولي في القضاء على اإلرهاب من
دون مشاركة اي��ران ،اعتبر الحجار
«أنّ كل دول��ة لديها حساباتها في
هذا الموضوع لكنّ التحالف الدولي
ض ّد الحركات اإلرهابية سيصل إلى
نتائج إيجابية وسينجح في القضاء
على اإلرهاب».

التقارب
السعودي ـ اإليراني

وح������ول ان���ع���ك���اس ال���ت���ق���ارب
السعودي  -اإلي��ران��ي وتوحدهما
في مكافحة اإلره��اب وانعكاس ذلك
على لبنان ،أش��ار الحجار إل��ى أنّ
«السبب ال��ذي خلق المشاكل بين
العرب وإيران ومنهم السعودية هو
هذا المشروع التي تقوده إيران تحت
مسمى المقاومة والممانعة ،لكنها في
الحقيقة تبحث فيه عن مصلحتها في
تزعم المنطقة وهذا ّ
حق لكل دولة».
وأضاف« :إيران ليست عدوة لنا لكنّ
األسلوب ال��ذي تتبعه في المنطقة
العربية واإلسالمية عبر االعتماد
على مسلمين شيعة وتحريكهم في
المنطقة في اليمن والبحرين والعراق
وس��وري��ة ول��ب��ن��ان ،ي��ن��ذر بمشاكل
كبيرة في المنطقة كما ينذر بفتنة
التي نحاول منع حصولها».

تقارير كاذبة

وع��ن التقارير الغربية العديدة
ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن دع���م س��ع��ودي
وق��ط��ري لتنظيمات إره��اب��ي��ة ،قال
الحجار« :لو كانت السعودية تدعم
ّ
اإلرهاب لما قدمت  3مليارات للجيش
ومليارا ً آخر ولما دعا الملك عبدالله
إل��ى إن��ش��اء تحالف على مستوى
العالم لمقارعة اإلره��اب ،وكل هذه
ال��ت��ق��اري��ر ت��ن��درج ضمن الحمالت
اإلعالمية وتفتقر إلى الموضوعية».
واعتبر الحجار أنّ الح ّل الوحيد
لألزمة السورية «هو الحل السياسي
ويجب العمل في هذا االتجاه والذي
يجب أن يستند إل��ى م��ا ط��رح في
جينيف.»1

«نحن في تيار المستقبل ليس لدينا
فيتو على أحد والشرط هو أن يلقى
ق��ب��وال ً م��ن الجميع وأن يتم تأمين
النصاب في مجلس النواب» .وأشار
إل��ى أنّ «ال��وزي��ر السابق سليمان
فرنجية ومن خالل المواقف المعلنة
ال نعتبره مرشحا ً توافقيا ً ولديه
المشكلة نفسها الموجودة لدى عون،
وهي أنه ال يستطيع إقناع الفرقاء
المسيحيين اآلخرين ،ونحن ال نريد
أن يكون انتخاب رئيس جمهورية
سببا ً في انفراط عقد  14آذار».
وت��اب��ع الحجار« :ال ش��ك ف��ي أنّ
الخطاب السياسي لهذا المرشح
أو ذاك يبقى عامالً مؤثرا ً في عملية
االختيار ،ونحن نريد أن نصل إلى
مرشح توافقي ومرشح تسوية ما
بين كل اللبنانيين ،لكنّ حزب الله
وعون ال يريدان تأمين النصاب وال
يريدان انتخاب رئيس للجمهورية
بانتظار م��اذا ستقوله إي��ران التي
ليس من مصلحتها انتخاب رئيس
للجمهورية حالياً».

مع التمديد منعا ً للفراغ

واعتبر الحجار أنّ «التمديد هو
دليل مرض وليس صحة ومطلبنا
أن تحصل االنتخابات الرئاسية
والنيابية في أوقاتها وتداول السلطة،
وحتى اآلن لم يحصل التمديد ونحن
قدمنا ترشيحاتنا» .ورأى «أنّ حظوظ
التمديد مرتفعة في ظل عدم إنجاز
االستحقاق الرئاسي» ،معلنا ً تمسك
المستقبل بشرط «إنجاز االستحقاق
الرئاسي قبل النيابي منعا ً ألخذ البلد
إل��ى متاهات دس��ت��وري��ة» .وس��أل:
«في حال سقطت الحكومة من يقوم
ب��االس��ت��ش��ارات النيابية ويصدر
مراسيم التكليف والتأليف».
وق��ال الحجار« :ليس المطلوب
زي����ادة ال���ف���راغ ف��ي ال��م��ؤس��س��ات،
ونحن ال نريد التمديد وليس مطلبنا
ولكن إذا كان ال ب ّد من التمديد منعا ً
للفراغ عندها يتحمل مسؤوليته من
يعطل انتخاب رئيس الجمهورية
وليس نحن ،وحتى لو تقرر التمديد

ال�شعب ال�سوري
هو الأقرب
�إلى لبنان
والأزمة
تنتهي بالحل
ال�سيا�سي

الرئاسة
ومرشح التسوية

وأكد الحجار «أنّ مبادرة  14آذار
هدفها البحث ع��ن مرشح تسوية
يلقى القبول من  14و 8آذار ،ونحن
مع أي مرشح يؤمن النصاب الالزم،
ولكن لألسف لم تتم مالقاتنا بموقف
حس أدنى من الوطنية من
يعبّر عن ّ
الطرف اآلخر».

ال فيتو على أحد

وما إذا كان يعتبر العماد ميشال
ع��ون أو ال��وزي��ر سليمان فرنجية
مرشحين توافقيين ،ق��ال الحجار

وانتخبنا رئيسا ً للجمهورية فنحن
جاهزون للذهاب نحو االنتخابات
النيابية».
ي��ب� ّ
�ث ه��ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً اليوم
الساعة الخامسة عصرا ً على شاشة
«ت��وب نيوز» ت��ردد  12036ويعاد
ب ّثه الساعة الـ  11مساءً.

نا�صر:ال �إ�صابات بمر�ض «�إيبوال»
بين �أبناء الجالية في �أفريقيا

االجتماع الدوري الثالثي عقد في الناقورة

نفى رئيس الجامعة اللبنانية  -الثقافية في العالم
أحمد ناصر وج��ود إصابات بمرض «إيبوال» في صفوف
الجاليات اللبنانية في دول غرب أفريقيا .وأشار في بيان
أمس ،إلى أنّ «جميع اللبنانيين بخير وهم مستمرون في
مزاولة حياتهم العادية إلى جانب شعوب تلك البلدان
المضيفة ،وأنهم لن يغادروا هذه ال��دول» .وأضاف« :إننا
نتابع في شكل يومي التطورات الخاصة بمكافحة انتشار
مرض إيبوال في دول غرب أفريقيا ،ويهمنا في هذا المجال
التنويه بالدور الذي تقوم به فروع الجامعة والجاليات
في تلك البلدان ،بالتنسيق والشراكة مع السلطات المعنية
هناك .ولقد أفادنا رؤساء المجالس الوطنية في سيراليون
سمير حسنية ،وليبيريا عزت عيد ،وغينيا علي سعادة،
أنّ الجاليات تقوم بدورها الفاعل بالتنسيق مع الهيئات
الحكومية واإلنسانية لمكافحة الوباء وتشديد إجراءات
الوقاية الصحية ،وقد تجاوزت قيمة المساعدات مئات
اآلالف من ال���دوالرات ضمن برنامج متواصل» .وتابع:
«إننا إذ نتطلع إلى دور رسمي مساعد يع ّزز عالقات لبنان
الرسمية مع الدول المضيفة ،وذلك من خالل التسريع في
إرسال المساعدات الرسمية التي قررتها الدولة اللبنانية،
نثني على العمل والتعاون المثمر للمدير العام للمغتربين
هيثم جمعة والمدير العام لوزارة الصحة وليد عمار في هذا
الخصوص».

عقد عند العاشرة من قبل ظهر أمس ،في
الناقورة ،االجتماع الثالثي ال��دوري الذي
يحضره كبار الضباط في الجيش اللبناني
والجيش «اإلسرائيلي» برعاية القوة الدولية
الموقتة العاملة في الجنوب ،حيث ت ّم البحث
في األم��ور المتعلقة بالقرار  1701ومنها
الخروق على طول الخط األزرق واستكمال
وض���ع ال��ع�لام��ات ال��م��رئ��ي��ة وان��س��ح��اب
«إسرائيل» من شمال الغجر .كما عرض
المجتمعون ل�لاع��ت��داءات «اإلسرائيلية»
على الرعاة اللبنانيين ،إضافة إلى عمليات
التجسس «اإلسرائيلية» على لبنان.
وأع����رب ال��ط��رف��ان ع��ن ك��ام��ل دعمهما
والتزامهما بالعمل مع «اليونيفيل» لتطبيق
البنود ذات الصلة بالقرار  ،1701والحفاظ
على الهدوء في المنطقة.
وف��ي ختام االج��ت��م��اع ،أب��دى الجنرال
لمج َرى اللقاء وللنقاط
بورتوالنو ارتياحه ْ
التي أثارها الطرفان« ،مع استمرار االلتزام
ال��ق��وي م��ن قبل الطرفين بوقف األعمال
العدائية وب��إج��راءات االرتباط والتنسيق
مع اليونيفيل» .وأض��اف« :يبقى المنتدى
الثالثي أداة ال غنى عنها لمعالجة القضايا
ذات األهمية الحيوية للحفاظ على وقف

ورشة للعدو تضع مكعبات اسمنتية قبالة طريق كفركال
األعمال العدائية وإيجاد حلول متفق عليها
مع األطراف في شأن القضايا الخالفية على
طول الخط األزرق».

ورشة للعدو
على الخط الفاصل

ميدانياً ،قامت ورش��ة تابعة لجيش
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» مقابل طريق عام
كفركال  -عديسة قرب محلة العبارة إلى

الغرب من مستعمرة المطلة ،بتركيز جدران
ومكعّ بات من اإلسمنت على الطريق الترابي
العسكري القريب من السياج التقني تمهيدا ً
لتركيب عارضة حديدية عليها تستعمل
لفتح الطريق أو غلقها عند الحاجة ،في ظ ّل
حراسة أمنية مشدّدة من سيارتي «هامر»
سجل انتشار لجنود العدو داخل
في وقت ّ
البساتين ،بالتزامن مع تحليق لطائرة
استطالع من دون طيار في أجواء المنطقة.

