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�إعادة فتح طريق فالوغا بعد ات�صال الم�شنوق والتحري�ض �ضدّ «�أمل» وحزب اهلل

�أهالي ع�سكريين مخطوفين يقطعون طرق ويدافعون عن «�أبو طاقية»
مطالب «الن�صرة» الإفراج عن «�أ�سراها» خالل �أحداث عر�سال؟

قطع طريق فالوغا ضهر البيدر باإلطارات المشتعلة
ت��ح � ّول ت��ح��رك بعض أه��ال��ي العسكريين
المخطوفين التصعيدي ،إل��ى حملة مبرمجة
ض � ّد ح��زب الله إع�لام��ي�ا ً وم��ي��دان��ي�اً ،ل��م يسلم
منها التيار الوطني الحر وال الحكومة التي
طالبوها باالستقالة .فيما ن��اش��دوا الرئيس
سعد الحريري التحرك إلع��ادة المخطوفين،
علما ً أنّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير
العدل محسوبون على تيار المستقبل ،وهم
أول من رفض التفاوض المباشر مع اإلرهابيين
ومقايضة العسكريين المخطوفين بموقوفين
ينتمون إلى تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»
وأخواتهما .كما أنّ معظم السياسيين يرفضون
مبدأ المقايضة ومنهم رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط.
وك���ان الف��ت��ا ً دف���اع األه��ال��ي ع��ن مصطفى
الحجيري «أبو طاقية» الذي كان يطمئن األهالي
أنّ أوالدهم ليسوا مخطوفين ،بل هم ضيوف عند
اإلرهابيين وأنهم سيطلقون سراحهم بعد تحقيق
مطالبهم ،بينما كانت أفعال الخاطفين عكس
ذلك مع «ضيوفهم» متوجين كرم «ضيافتهم»،
بقتل الضيوف واح��دا ً تلو اآلخ��ر ،ذبحا ً أو رميا ً
بالرصاص ،من دون اعتبار ال لألهالي وال للدولة
وال حتى لمونة «أبو طاقية» الذي أنشأ مستشفى
ميدانيا ً لمعالجة جرحى «داعش» و«النصرة»
الذين يسقطون في سورية.
أما بالنسبة إلى تحرك األهالي ،فبعد أن رفعوا
اعتصامهم من وسط بيروت ،من دون إيضاح
األسباب ،تح ّولوا إلى البقاع ون ّفذ نحو 250
شخصا ً منهم اعتصاما ً عند مفرق فالوغا ـ ضهر
البيدر ،وأقفلوا الطريق في االتجاهين باإلطارات
المشتعلةوالسواترالترابية،وقالوا«:اليوم،نحن
هنا وغدا ً في مكان آخر ،ولن نتراجع قبل تحرير
العسكريين مهما كان الثمن والتضحيات».
وتلي بيان باسم المعتصمين هاجموا فيه
َ
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال

األهالي ينصبون خيمة على طريق القلمون
عون كما أعلنوا «أنّ نواب حركة أمل وحزب الله
ال يمثلوننا بل من يمثلنا هو من يعيد إخواننا
ورفاقنا سالمين ،ونقول إنّ الشيخ مصطفى
الحجيري ال يتح ّمل المسؤولية بل نطلب منه أال
يتخلى عنا»!.
وإذ طالبوا «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» بعدم
التع ّرض للعسكريين ،انتقدوا رئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام وال�����وزراء وال��ش��خ��ص��ي��ات التي
ترفض المفاوضات والمقايضات ،مؤكدين
أنهم سيقصدون منزل ك � ّل م��س��ؤول يرفض
المقايضة ،وق��ال��وا« :نريد أوالدن���ا بمقايضة
أو بغير مقايضة» .وطالب األهالي الحكومة
باالستقالة ،مناشدين الرئيس الحريري التحرك
إلعادة المخطوفين ،معتبرين أنّ هذه الدولة لم
تعد دولتهم.
وبعد  5ساعات على تحويل السير القادم
من البقاع في اتجاه بيروت إلى طريق زحلة
ضهور الشوير ،ما تسبّب بزحمة قويةّ ،تدخل
وسيط من قبل المدير العام لقوى األمن الداخلي
ابراهيم بصبوص لدى األهالي كما اتصل وزير
الداخلية نهاد المشنوق بالشيخ جودي جابر
والد الجندي المخطوف أيمن جابر ،وطلب منه
وسمع
فتح طريق ضهر البيدر ،وهكذا حصلُ .
أهالي العسكريين يقولون للمشنوق« :نريد حالً
حاسما ً أو المقايضة! هؤالء أوالدنا ولن نتخلى
عنهم».
وأك����د األه���ال���ي اإلب���ق���اء ع��ل��ى تحركاتهم
التصعيدية ،وإذ أك��دوا أنهم يشدّون على يد
المشنوق ،مطالبين منه الوفاء بوعوده ،ل ّوحوا
أنه «إذا لم يت ّم التعاطي بملفنا بطريقة سريعة
سنقطع الطرقات في ك ّل منطقة ويمكن أن نتح ّول
إلى مجرمين لألسف».
وبعد ذل��ك ،عمل الدفاع المدني على إخماد
اإلطارات المشتعلة ،كما أزيلت السواتر الترابية،
وعادت حركة السير إلى طبيعتها.

وف��ي م��وازاة ذل��ك ،قطع أهالي العسكريين
طريق القلمون ف��ي الشمال جزئيا ً ونصبوا
خيمة ،وبقي المسلك الشرقي والطريق البحرية
مفتوحين .وأعلن األهالي الذين حضروا من
ّ
يحضرون لتح ّرك ضخم
القلمون وفنيدق ،أنهم
في بيروت ،وقالوا« :ليتوقعوا منا ك ّل شيء»،
ّ
معطلي
مطالبين رئ��ي��س الحكومة بكشف
المفاوضات.
ونصب أهالي الجندي المخطوف ابراهيم
مغيط ،بدورهم ،خيمة على أوتوستراد طرابلس
 بيروت.وفي سياق متصل ،أفرجت «جبهة النصرة»
في وادي حميد  -عرسال عن المخطوف علي
سكرية ،الذي كان خطف منذ خمسة أيام ،أثناء
زيارته لعرسال.
وأش��ارت زوج��ة العسكري المخطوف علي
البزال ،رنا ،إلى أنها التقت عناصر من «جبهة
النصرة» ،معلنة أنّ األخيرة أجلت إعدام البزال
أسبوعا ً شرط أن تستجيب الحكومة لمطالبها.
وأشارت إلى أنّ الجبهة لم تطالب بانسحاب
حزب الله من سورية ،وال اإلفراج عن االسالميين
ف��ي سجن روم��ي��ة ،ب��ل طالبت «بتسليم كل
األسرى الذين احتجزهم الجيش اللبناني منذ
اليوم األول ألحداث عرسال».
وأوضحت أنّ الجبهة ح ّملتها مطالبها إلى
ال��دول��ة «وه��ي ليست مطالب تعجيزية كما
أوهمنا رئيس الحكومة تمام سالم».
وبالتزامن ،توجهت الجبهة في تغريدة على
موقعها في القلمون على «تويتر» إلى الجيش
اللبناني وح��زب الله بالقول« :س��ت��رون ما
يسوءكم ،فاأليام المقبلة حبلى بالمفاجآت».

عبوة في قب الياس

�ج��ر الخبير العسكري
م��ن جهة أخ���رى ،ف� ّ
في الجيش عبوة اشتبه بها على طريق عام

«هيئة علماء الم�سلمين» تتذكر �أحداث عر�سال
وتن�سى اجتياح الإرهابيين مواقع الجي�ش وخطف جنوده!
انضمت «هيئة علماء المسلمين» إلى حفلة التحريض
المبرمجة من بعد .فعقدت مؤتمرا ً صحافيا ً أم��س في
مقرها في الطريق الجديدة ،تال خالله رئيسها الشيخ مالك
جديدة بياناً ،تزامن مع التحرك التصعيدي لبعض أهالي
العسكريين في البقاع ض ّد حزب الله وحركة أمل ،وبعد
يومين على إعدام «جبهة النصرة» الجندي األسير محمد
حمية ،الذي لم يأتِ جديدة على ذكره ،بل بالعكس لم ي َر في
ذبح العسكريين إال مجرد «إساءة» لـ«مظلومية» الموقوفين
اإلسالميين.
والالفت أنّ جديدة قدم بيانه بنفس مذهبي متع ّمدا ً
استعادة أحداث عرسال التي حصلت في الثاني من شهر
آب الماضي بين الجيش والمجموعات اإلرهابية ،قافزا ً عن
فجرتها وهي اجتياح المسلحين
الوقائع الميدانية التي ّ
مراكز الجيش ومواقعه في البلدة إثر توقيف اإلرهابي عماد
جمعة ،ليصورها جديدة ،في المقابل ،على أنها كانت ضمن
مخطط «إلب��ادة عشرات اآلالف من المواطنين والالجئين
( ،)...واصفا ً ما سماه «عملية «ذبح عرسال» بأنه حلقة من
حلقات العقاب الجماعي للمناطق ذات الغالبية السنية»،
لكنّ المفارقة أنّ جديدة أكد أيضا ً أنّ قيادة الجيش أحبطت
هذا المخطط!
وفي إطار رفع وتيرة الشحن واالحتقان والتحريض ض ّد
الجيش ،أعلن جديدة «الجمعة المقبلة في جميع المساجد
وفي ك ّل المحافظات باسم «ال لذبح عرسال».

ومع أنّ قضية الموقوفين اإلسالميين عمرها عشرات
السنين ،ترأس خاللها تيار المستقبل حكومات عدة تولى
وزارة العدل فيها وقيادة قوى األم��ن الداخلي ،إال أنها لم
تح ّرك ملفات الموقوفين وتسرع في محاكماتهم ،ح ّمل جديدة
مسؤولية عرقلة التفاوض مع اإلرهابيين لحزب الله من دون
أن يسميه مبرئا ً في الوقت نفسه ،الحكومة وقطر وتركيا من
هذا األمر .وتوجه إلى عائالت العسكريين بالقول« :الح ّل
ليس عند الحكومة اللبنانية وال القطرية ،الح ّل عند من يعيق
التفاوض داخل مجلس الوزراء ،وننصحكم أن تشكلوا «خلية
ح ّل» ال «خلية أزمة» وأال تتوقفوا عن الضغط على الوزراء
وزيرا ً وزيراً».
ّ
وف��ي لهجة مخففة ،ك�� ّرر جديدة مطالبة «المقاتلين
السوريين» الذين يحتجزون عسكريين لبنانيين «بضرورة
إطالق سراحهم وإيقاف قتلهم» .لكن سرعان ما ارتفعت حدّة
لهجته حين «اتهم عناصر أمنية لبنانية بـارتكاب انتهاكات
صادمة غير إنسانية وغير الئقة بحق مواطنين من عرسال
والجئين سوريين» ،مطالبا ً «الدولة اللبنانية والجهات
األمنية المسؤولة ووزراة العدل باتخاذ كافة اإلج��راءات
القانونية وإن��زال العقوبات الرادعة بالفاعلين ،لما لهذه
القضية من تداعيات ال تحمد عقباها وال يعرف مداها».
وط��ال��ب الحكومة بالضغط على ح��زب الله لسحب
عناصره من سورية ،وبتوسيع منطقة عمليات القبعات
الزرق «يونيفيل» لتنتشر على الحدود اللبنانية  -السورية.

«المال والموازنة» �أق ّرت م�شروع
عقد نفقات تجهيزات وعتاد للجي�ش
أق���رت لجنة ال��م��ال وال��م��وازن��ة
النيابية مشروع عقد نفقات لتحقيق
عتاد وتجهيزات للجيش اللبناني
في جلسة عقدتها قبل ظهر أمس،
في المجلس النيابي برئاسة رئيس
اللجنة ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م كنعان
وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل
وأعضاء اللجنة.
ودرست اللجنة مشروع القانون
المتعلق بعقد نفقات من أجل تحقيق
عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة
لمصلحة الجيش.
وقال كنعان بعد الجلسة« :درست
لجنة المال والموازنة في جلستها
اليوم مشروع القانون المحال في
ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي
السابقة الى المجلس النيابي وهو
قانون برنامج يرمي إل��ى تسليح
الجيش اللبناني وهو بقيمة ألفين
وأربعمئة مليار ليرة لبنانية أي
ب���ح���دود م��ل��ي��ار وس��ت��م��ئ��ة مليون
دوالر ،وقد ناقشنا هذا المشروع مع
التعديالت التي أقرتها لجنة الدفاع
الوطني والداخلية والبلديات».
وأش���ار كنعان إل��ى أنّ اللجنة

كنعان مترئسا ً اجتماع لجنة المال
أصدرت التوصيات التالية بعد أن
أقرت المشروع وهي:
«التوصية األولى :أن يتم التقيد
بهدف المشروع األساسي الذي هو
تجهيز الجيش بمعدات قتالية وبكل
ما يتعلق بالمسألة القتالية بالنسبة
األكبر من هذا المشروع.
التوصية الثانية :أن يكون هذا
المشروع على جدول أعمال الجلسة
التشريعية المرتقبة األسبوع المقبل

قب الياس بالقرب من الفرن السحري ،تبيّن
بعد الكشف عليها أ ّنها خالية من المتفجرات.
موجهة
وأشارت المعلومات إلى أنّ العبوة كانت ّ
وجاهزة للتفجير لكنّ الجيش وبعدما كشف
عليها تأكد من خل ّوها من المتفجرات ،فعمل على
تفكيكها وتفجيرها .وتسبّب هذا التط ّور األمني
بحال من البلبلة والتوتر في المنطقة.

مداهمات وتوقيفات

إلى ذلك ،دهمت وحدات من الجيش مخيمات
النازحين السوريين في الجديدة ،حي الجامع
وجبولة ،في البقاع الشمالي ،وت ّم توقيف عدد
من المخالفين.
كما ده��م��ت وح���دات م��ن م��ف��رزة استقصاء
الشمال مراكز إقامة النازحين السوريين في
مختلف بلدات الكورة والبترون ،وأقامت حواجز
على بعض الطرق ،حيث تمكنت من توقيف
بعض األشخاص المخالفين ،وحجزت عددا ً من
الدراجات واآلليات غير القانونية.
وفي مجال أمني آخر ،أوقفت دورية من مفرزة
استقصاء الشمال علي أحمد الحمصي من جبل
محسن ،المطلوب بمذكرات عدلية ع��دة في
جرائم قتل.

ذخائر أميركية للجيش

وف��ي إط���ار م��ا يسمى م��س��اع��دات أميركية
للجيش ،تسلّم اللواء اللوجستي عبر مطار
ب��ي��روت ال��دول��ي وب��ح��ض��ور ع��دد م��ن ضباط
الجيش ومن مكتب التعاون الدفاعي األميركي
في لبنان ،أمس وأول من أمس كمية من الذخائر
المختلفة.
وت��أت��ي ه��ذه الدفعة الجديدة ضمن إط��ار
برنامج المساعدات األميركية المقررة للجيش
اللبناني ،وااللتزامات واالتفاقات الموقعة بين
الجانبين.

«الأحزاب» تح ّمل الحكومة م�س�ؤولية
ا�ستمرار الم�سل�سل الإرهابي
ح ّملت هيئة التنسيق لـ«لقاء األح��زاب والقوى الوطنية اللبنانية»
الحكومة مسؤولية «استمرار هذا المسلسل اإلرهابي الخطير بسبب عدم
حسم موقفها في مواجهة اإلرهابيين وتردّدها في اتخاذ القرار الواضح
وغير الملتبس في الحسم العسكري ض� ّد اإلرهابيين وقطع كل طرق
اإلمداد عنهم ،وتوفير الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني لتنفيذ هذا
القرار والتنسيق الكامل مع الجيش السوري والمقاومة لتحرير المنطقة
والعسكريين من أسر التنظيمات التكفيرية» ،مؤكدة «أنّ الحكومة مطالبة
أيضا ً باتخاذ جميع اإلج��راءات األمنية والقضائية لمالحقة واعتقال كل
العناصر المعروفة بانتمائها وعالقتها بهذه التنظيمات وتقوم بالتحريض
على الفتنة».
وح��ذرت الهيئة في بيان إث��ر اجتماعها ال��دوري في بيروت ،من «أنّ
االستمرار في سياسة التفاوض مع اإلرهابيين والتأخير في أخذ مثل هذه
القرارات ،إنما يبعث برسائل تشجع اإلرهابيين على مواصلة مخططهم،
واالستمرار في مسلسل قتل العسكريين الواحد تلو اآلخر» ،من ّوهة بـ«موقف
أهالي العسكريين الشهداء والذين تعالوا على الجراح ،وعبّروا عن وعي
ووطنية ،ما ساهم في قطع الطريق على حصول ردود أفعال سلبية في
الشارع ،وحال دون تحقيق أهداف اإلرهابيين في إثارة الفتنة».
ودعا المجتمعون «الحكومة والمسؤولين عموما ً إلى عدم استقبال أي
وفود يشارك فيها بعض المطلوبين للعدالة» ،وناشدت مفتي الجمهورية
اللبنانية «اتخاذ اإلج���راءت الحازمة لمنع تحول المساجد في بعض
المناطق إلى منابر تحريض على الفتنة ودعم التنظيمات اإلرهابية من
ّ
حق المخالفين من
«داع��ش» و«جبهة النصرة» ،وتطبيق القوانين في
أئمة المساجد ومنعهم من الخطابة وإجراء التدابير الرادعة عن ّ
بث الفتنة
والحقد والشحن الطائفي والمذهبي».

«التن�سيق» نوّهت ب�إدراج م�شروع ال�سل�سلة
في �أول جل�سة ت�شريعية

(ت ّموز)
وال��ت��ي ه��ي ت��ح��ت ع��ن��وان تشريع
الضرورة».
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��ال كنعان:
«بالنسبة إلينا نرى أنّ هذه المسألة
هي أول ض��رورة .ف��إذا كنا نتحدث
عن االستثناء وتشريع الضرورة
والمصلحة العليا ال ن��رى مصلحة
أه��م م��ن تجهيز الجيش اللبناني
ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة التي
نعيشها».

دعت هيئة التنسيق النقابية جميع المعنيين إلى «إزالة المعوقات اإلدارية
والمالية التي تعرقل العام الدراسي» ،مشيرة إلى أنّ «هذه المعوقات تبحثها
خص قطاعها مع وزير التربية والتعليم العالي
الهيئات المعنية ك ّل في ما
ّ
الياس بو صعب إليجاد الحلول المناسبة لها».
وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها ال��دوري في مقر نقابة معلمي المدارس
الخاصة ،نوهت الهيئة بـ«حرص المجلس النيابي على إدراج مشروع سلسلة
الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها» ،آملة منه
«الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات الوظيفية».
وأكدت الهيئة أنّ حقها «واضح وضوح الشمس ،ويتمثل في تصحيح الرواتب
بالنسبة ذاتها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة ،أي بزيادة متوسطها 75
في المئة على أساس السلسلة الواردة في القانونين  96/ 661و98/ 717
وذلك لتغطية غالء المعيشة المتراكم منذ عام  1996حتى اليوم والذي تجاوز
الـ 121في المئة منذ سنتين».
ورأت أنّ «إق���رار مشروع السلسلة من دون االل��ت��زام باالتفاقات ،يرتب
مسؤوليات يتحملها بالطبع من يقر السلسلة من دون مشاورت الهيئة ،ال سيما
أنّ الزيادات الواردة في مشروع اللجنة النيابية األخيرة «لجنة النائب جورج
عدوان» ال تغطي نسبة التضخم التي حصلت خالل السنوات الثالث الماضية،
فهي تعطي نسبة زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر أقلها لألساتذة والمعلمين
واألمر ينسحب على نسبة الدرجة من أساس الراتب  3.86في المئة لمختلف
القطاعات فيما هي  3.2في المئة لألساتذة والمعلمين ،وترتب أعباء وظيفية
بما يتناقض ومبدأ أال عمل من دون أجر».
وأضاف البيان« :في موضوع تقييم عمل الهيئة ،وانطالقا ً من التمسك القاطع
بوحدتها ،فإنها ستواصل اجتماعاتها وصوال ً لصياغة تقرير يعلن على الرأي
العام يظهر إيجابيات وسلبيات التحرك الذي قامت به الهيئة على مدار ثالث
سنوات ونيف ويرسم خريطة طريق للمستقبل».
وأقرت الهيئة «عقد اجتماع استثنائي فور تحديد موعد الجلسة التشريعية
المخصصة لبحث السلسلة التخاذ الموقف المناسب».
ّ

لحود :من المعيب �أن ن�ستجدي الدول
الداعمة للإرهاب بدل اال�ستعانة ب�سورية
أسف الرئيس العماد إميل لحود «لحال التردي التي
وصل إليها لبنان ،وقد بلغت حدا ً وجوديا ً بك ّل المعايير،
وذلك بسبب تعرض الجيش اللبناني الباسل لحرب
إرهابية تكفيرية على أرضه وتخاذل أولي الشأن عن
المبادرات القوية والحلول الناجعة لحسم الموقف لما
فيه مصلحة لبنان العليا وهيبة الدولة والجيش».
وقال في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي« :الناس
حيارى ،والقلق ال يقتصر على أهل العسكريين الرهائن
الذين يصفيهم اإلره��اب عمدا ً وب��دم ب��ارد وبوسائل
وحشية علّه يزرع الفتنة بين اللبنانيين ويصل إلى
مآربه وغايات رعاته .الشعب يسأل عن الحل ،ويأتيه
الجواب بالالءات ،وليس بالنعم الحاسمة» .ورأى أنّ
«من الصعب ،ال بل من غير الالئق ،في هذه األزمنة
الرديئة التبجح بإنجازات عهدنا على صعيد ضرب
اإلرهاب بدءا ً من الضنية من دون أن نستأذن أحداً ،إال
أنّ الشمس ساطعة والحقيقة ظاهرة للعيان :ال يكفي
أن نقول إننا متضامنون ضد اإلرهاب ،بل يجب على
الممسكين بزمام األمور اتخاذ القرار الموحد والفعلي
وإعطاء األمر إلى الجيش الوطني الباسل بأن يحسم
المعركة والطلب من الدولة السورية مباشرة التعاون
عند االقتضاء في سبيل إنجاز المهمة ،وإن اقتضى
األمر االستعانة بالطيران الشقيق ،وفقا ً لالتفاقات
المعقودة بين لبنان وسورية والتي ال تزال سارية
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ألح من كل
المفعول ،حتى إنّ الحاجة إليها اليوم هي ّ
يوم».
وأضاف لحود« :إنّ المهمة يجب أن تنتهي بسرعة
خاطفة ،وفقا ً لخطة عسكرية محكمة وتصميم وتنفيذ
متماسك ،ذلك أننا نتلقى كل يوم جرعة إره��اب ،هي
سم خبيث ينسل إلى جسد الوطن ويوهنه .إنه من
المعيب حقا ً أن نستجدي ال���دول التي ترعى هذا
اإلرهاب التكفيري وتموله وتحرضه وتسلحه وتؤمن
له الممرات اآلمنة وتنقله ،كالخاليا السرطانية ،من
دولة إلى دولة ،كما إنه من المعيب أيضا ً أن نمتنع عن
االستعانة بجيش الشقيق األقرب ألنّ إرادة خارجية
حاقدة تمنعنا من ذلك ويحلو لها أن ترانا ننزف وندخل
في أحالف ال فائدة منها ،علّنا ننقض بالنهاية على
ذاتنا وروافد قوتنا من وحدة وطنية وجيش ومقاومة».
ولفت إلى أنّ «الوضع ال يحتمل التأجيل ،والقرار قرارنا
وليس قرار سوانا لتحرير رهائننا األبطال واستعادة
جثامين شهدائنا وجرحانا وطرد التكفير القاتل من
أرضنا بعد دح��ره وإلحاق الهزيمة به ،وهو ال يزال
حتى الساعة على تخومنا الشرقية مع سورية ،قبل أن
تنتقل العدوى إلى أماكن أخرى».
واختتم لحود« :هذا هو الموقف الجريء المطلوب
اليوم قبل الغد ،ذلك أنّ استقاللنا هو على المحك بعد
أن استرهن قرارنا السيادي اآلخرون».

حزب اهلل :اتهامنا بعرقلة
المفاو�ضات يخدم «داع�ش»
رف�����ض ح�����زب ال���ل���ه ات��ه��ام��ه
بعرقلة المفاوضات إلط�لاق سراح
العسكريين المخطوفين ،معتبرا ً أنّ
هذا االتهام يخدم «داع��ش» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ الحلف ال��ذي تتحدث عنه
أميركا ليس إال تحقيقا ً للمصالح
األميركية والغربية.

قاسم

وف��ي السياق ،رأى نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
أنّ «بإمكاننا مع شعوب المنطقة
أن نهزم داعش ،وال ننتظر التحالف
الغربي أو التوجيهات األميركية».
ك�لام قاسم ج��اء خ�لال استقباله
وفد قيادة تحالف القوى الفلسطينية
في لبنان ،بحضور مسؤول الملف
الفلسطيني ف��ي ح��زب الله النائب
السابق حسن حب الله.
وأش����اد ال��ج��ان��ب��ان ب��ـ«ان��ت��ص��ار
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
وتحقيق المصالحة الفلسطينية
وتعزيز الوحدة» ،وأكدا «دعم وحدة
لبنان وأمنه واستقراره ورفض كل
أشكال الفتنة المذهبية التي ال تخدم
إال العدو «اإلسرائيلي»».
وق��ال قاسم« :أحسنت الفصائل
الفلسطينية ف��ي االت��ف��اق على قوة
أمنية مشتركة في مخيم عين الحلوة
لتفويت الفرصة على العابثين باألمن،
وال��ذي��ن ي��ري��دون ج�� ّر المخيم إلى
الغرق في األزمة اللبنانية الداخلية».
وأض���اف« :سيعمل ح��زب الله مع
الفصائل الفلسطينية إلبقاء المخيمات
وبخاصة مخيم عين الحلوة بعيدا ً
من التجاذبات السياسية اللبنانية
وال��م��ؤام��رات اإلقليمية على لبنان
والمنطقة» .وأضاف« :فلسطين هي
األص��ل ،وداع��ش ع��دوان ط��ارئ ،وال
نقلل م��ن خ��ط��ره ،ولكن علينا أن ال
نهلع من إجرامه وإساءاته على كل
المستويات .بإمكاننا مع شعوب
المنطقة أن نهزم داع��ش ،وال ننتظر
التحالف الغربي أو التوجيهات
األميركية ،وسنعمل مع المخلصين
في لبنان لتقليل تأثير خطر اإلرهاب
التكفيري».

فنيش

ورف���ض وزي���ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون
مجلس النواب محمد فنيش اتهام

صفي الدين متحدثا ً في البازورية
حزب الله بعرقلة المفاوضات إلطالق
سراح العسكريين المخطوفين ،وقال
في حديث لـ«المركزية»« :ال نعلم
إذا كانت مهمة ه��ذا البعض تخدم
تنظيم الدولة اإلسالمية وأخواتها»،
معتبرا ً أنّ «هذا البعض الذي يوجه
االتهامات يمينا ً وي��س��ارا ً ويحاول
إيجاد األعذار هو جزء من المعركة».
وأك��د فنيش أنّ «م��وق��ف الحكومة
باإلجماع ك��ان واض��ح �ا ً منذ اليوم
األول ،ولم يرفض أي طرف أن تكون
هناك قنوات سواء أمنية أو سياسية
ولكن في أي ش��روط ،وك��أنّ البعض
ي��ري��د أن نخضع ل��م��ط��ال��ب ه��ؤالء
التكفيريين» .وأض��اف« :إنّ موقفنا
منذ البداية واض��ح ،يجب أن تكون
للدولة اللبنانية قراراتها وسياساتها
وحزمها ،ال قطع لقنوات التواصل وال
رفض للوساطات لكن هل المطلوب أن
نخضع للتكفيريين أو أن نحمي بلدنا
وجنودنا وأن ندافع عن سيادتنا
والتصدي للعدوان»؟

صفي الدين

وش �دّد رئيس المجلس التنفيذي
ف��ي ح��زب الله السيد هاشم صفي
ال��دي��ن على أنّ «م��واج��ه��ة الحرب
اإلع�ل�ام���ي���ة وال��ن��ف��س��ي��ة ال���ق���ذرة
والخسيسة التي يقوم بها المجرمون
الذين خطفوا العسكريين للتالعب
بمشاعر اللبنانيين تكون بالوعي
وب��ال��م��وق��ف ال��واض��ح وع���دم فسح
المجال في أي موقع لكي يحقق هؤالء
المجرمون أهدافهم وغاياتهم القذرة
والخسيسة».

وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة
البازورية ،أشار صفي الدين إلى أنّ
«ه���ؤالء ال��ذي��ن خطفوا العسكريين
اللبنانيين يعيشون في بيئة عسكرية
وفي بيئة تدعمهم ممن يصطلح عليه
بالمعارضة السورية المعتدلة»،
الف��ت�ا ً إل��ى أنّ «م��ن يريد أن يوصل
األم��ور إل��ى خواتيمها إلع��ادة هؤالء
الشباب إلى أهاليهم ومؤسساتهم
العسكرية عليه أن يتوجه إلى الدول
ال��ت��ي ت��م��ول وتسلح ه��ذا اإلره���اب
الذي ساهم وشارك في خطف هؤالء
العسكريين».
واعتبر أنّ «الحلف الذي تتحدث
عنه أميركا ليس إال تحقيقا ً للمصالح
األم��ي��رك��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة ،وع��ن��دم��ا
يتحدثون عن القضاء على اإلرهاب
التكفيري ف��ه��ذا ك��ذب وإدع����اء وال
صدقية لهم فيه ،والسبب أنّ هذا
اإلره��اب قد نما بأموال بعض دول
هذا الحلف وبالتغطية السياسية
ل���ل���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة
وللغرب» ،الفتا ً إلى أنّ «تحرك أميركا
وحلفائها في اآلون��ة األخ��ي��رة ّ
يدل
بوضوح أنهم لم يتغيروا ولم يبدلوا،
فهم كما عرفناهم طوال كل التجربة
الماضية ،يفتشون عن مصالحهم
وال ي���ري���دون ل��ش��ع��وب المنطقة
أن ت��ق��رر مصيرها ب��أي��دي��ه��ا ،وهم
يستخدمون ك ّل األدوات والوسائل
السيئة وال��ق��ذرة وخصوصا ً الفتن
التي يشعلونها ويدعمونها بالمال
واإلع��ل�ام وال��س��ي��اس��ة وال���ق���رارات
ال��دول��ي��ة أح��ي��ان �ا ً م��ن أج��ل تمزيق
بلداننا».

ّ
الم�شككة بالجي�ش ودوره الوطني
انتقدت الأ�صوات

«التحرير والتنمية» :الفتنة لن تقع
اعتبرت كتلة التحرير والتنمية أنّ «ما يتعرض له
لبنان من ع��دوان تكفيري وإرهابي يأتي في سياق
مشروع يستهدف المنطقة بأسرها من أج��ل خلق
«إسرائيليات» جديدة».
وأك��دت الكتلة أنّ «الفتنة لن تقع ولن تنجح كل
محاوالت الذبح واإلجرام في استدراج اللبنانيين إلى
ّ
فخ الفتنة».

صالح

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،انتقد عضو الكتلة النائب
عبدالمجيد صالح ب��ش�دّة «األص���وات التي تشكك
بالمؤسسة العسكرية ودوره���ا الوطني الجامع
والضامن لوحدة لبنان وتعايش أبنائه» ،الفتا ً إلى
أنّ «ما يتعرض له لبنان من عدوان تكفيري وإرهابي
يأتي في سياق مشروع يستهدف المنطقة بأسرها
من أجل خلق «إسرائيليات» جديدة ،يكون الكيان
الصهيوني هو السيد عليها واألقوى بينها».
ودعا صالح الذي ألقى كلمة باسم حركة أمل في
احتفالين منفصلين ،تربوي في شوكين وتأبيني في
بلدة عبا ،إلى «تأمين كل المستلزمات الضرورية التي
تمكن الجيش اللبناني من مواجهة اإلرهاب» ،معتبرا ً
أنّ «هذا اإلره��اب يستهدف لبنان كله وال يستهدف
طائفة بعينها ،وإنّ الجميع معني بالوقوف إلى جانب
الجيش اللبناني في معركته الوطنية في مكافحة
اإلرهاب المتربص بأمن الوطن في جرود عرسال».

بزي

واعتبر النائب علي بزي ،من جهته ،أن «ال معركة
بين السنة والشيعة ،بل المعركة هي بين اإلرهاب
التكفيري وكل المواطنين في أوطاننا ومجتمعاتنا
على اختالف مذاهبهم وطوائفهم».

وخالل حفل استقبال نظمته له الجالية اللبنانية
في مونتريال ،أكد بزي أنّ «الفتنة لن تقع ولن تنجح
كل محاوالت الذبح واإلجرام في استدراج اللبنانيين
إلى ّ
فخ الفتنة».
ونقل بزي تحيات الرئيس نبيه بري وحركة أمل
إلى أبناء الجالية اللبنانية في كندا ،داعيا ً إياهم إلى
«تمتين وحدتهم وتماسكها ،خصوصا ً أننا نعيش
حساسة في لبنان والمنطقة».
لحظة ّ

عسيران

ون��وه النائب عسيران ،ب��دوره« ،بالدور الوطني
الرائد للجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن وشعبه
وحماية استقراره وسلمه األهلي وعيشه المشترك
من خالل التصدي للجماعات اإلرهابية التي تريد
العبث باألمن واالستقرار وتسعى للنيل من لبنان
وضرب الوحدة الوطنية بين اللبنانيين التي تجلت
في االلتفاف حول الجيش» ،مؤكدا ً «أنّ الجيش يقدم
األضاحي والقرابين في حربه مع اإلرهاب التكفيري
الذي ال يعرف إال لغة الذبح والقتل وسفك الدماء».
وأش���ار إل��ى «أنّ العسكريين المختطفين لدى
�س بهم
الجماعات اإلره��اب��ي��ة ه��م أبناؤنا وإنّ ال��م� ّ
وذبحهم واحدا ً بعد اآلخر والتهديد بذبح المزيد منهم
يحمل كل القيادات اللبنانية مسؤولية كبيرة للعمل
على إطالق سراحهم ،ولكن ليس من خالل الرضوخ
للشروط التي يضعها الخاطفون اإلرهابيون الذين ال
يقيمون وزنا ً لألعراف والمواثيق اإلنسانية».
وأضاف عسيران« :إنّ دماء جنود شهداء وضباط
الجيش هي التي ترسم خط الدفاع عن لبنان وعن
ك��ل الطوائف اللبنانية والمناطق اللبنانية وأي
اعتداء على الجيش هو اعتداء على جميع اللبنانيين
الشرفاء».

