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اللقاء الوطني يعقد في دارة مراد:
لو�ضع الخالفات جانب ًا والعمل لإنقاذ الوطن

البلدة بمن فيها في �سجن الذات والإرهاب والم�صالح الخا�صة

زيارة خاطفة �إلى عر�سال:
مغامرة حمقاء تك�سر �صمت ال�صورة الظرفية!
جهاد أيوب ـ «البناء»
يتهيّأ الداخل إلى عرسال كما لو كان سيدخل
إلى منطقة منكوبة وهادئة ينتظرها الفيضان،
ويعيش كل مراحل ما قبل الدخول إليها كما
لو كان ذاهبا ً إلى أرض معركة لن يعود منها،
وال��ص��ور التي ترتسم ف��ي خياله ه��ي صور
منكوبة ومنكسرة ودامية ال اخضرار فيها ،وال
م��اء أو شجر ،هناك في ال��ذاك��رة كل المشاهد
متحطمة ،وكل المفردات مهرولة ،وكل البشر
إل��ى جمود ،وم��ا أن يصل حتى ترتسم أمامه
معارك حدثت وأخرى قد تحدث ،وال مجال من
الهروب إلى عكس ذل��ك ،فالبيوت وأشجارها
حزينة يسكنها الخوف ،وغالبية من تلتقيهم ال
يسبقونك بالسالم بل أنت تتعمد الكالم ،تنظر
إلى وجوههم فتجدها كئيبة ذات نظرات قلقة
حائرة ،ال يكثرون بالكالم بل مفرداتهم تختصر
الجمل ،وينكبون إلى االستماع ومن ثم يبادرون
ُ
بالرحيل من دون تكملة أجوبتهم عن سؤال
أنت طرحته ،أو عن استفسار معين ...تتنقل
في البلدة التي شغلت العالم بحذر ،ليس من
األهالي بل من أن ينبت أمامك الدواعش فتتلبك

وتصبح مع المخطوفين ومنهم ،أو يخرج أحدهم
ويدعي انه من المشايخ ويستضيفك في منزله
من دون حركة أو السماح لك بالعودة بحجة
أنه يحبك وال ينام الليل من دونك ،وبقدرة القادر
يصبح نجما ً تلفزيونيا ً ال مجال أن ال ينافس
في طالته هيفا وهبي ،ويبدأ بالتنظير ،وبأنه
من المواطنين الصالحين وال يؤمن بالطائفية
وكلنا من لبنان! ومن تحت الطاولة يمرر رسائل
يرغب من جراء ارسالها بفدية مالية وبتصحيح
أوضاعه وأوض��اع أقاربه والجيران ،ومسح
ملفاته اإلرهابية في المحاكم اللبنانية ،أو
يبيعك لدولة لديها مصالحها في المنطقة!
من المستحيل أن تغيب عنك تلك الصور
الظرفية ،ومن الجهل أن ال ترافقك فهي مطبوعة
في اذهاننا نتيجة اإلع�لام وم��ا ص��وره لنا...
حاولنا االقتراب من الناس فلم نو ّفق ،ومن كان
رفيقنا في الدخول وهو من أبناء عرسال حاول
أن يؤ ّمن ما استطاع لنا لكنه وبعد الوصول
حاول أن يحافظ فقط على حياتنا وأن نعود
سالمين إلى ديارنا ...أصيب بالصمت الكبير
وبالندم األكبر ،وفقط أخ��ذ يتحدث همساً...
عاش طيلة وجودنا الذي استمر أق ّل من ساعة،

الخوف من خطفنا ،وهذا ما أشعل فتيل عصبيته
في تصرفاته وفكره وردوده ،وندمه ألنه وافق
على ه��ذه ال��زي��ارة غير المسؤولة والحمقاء
والمته ّورة والمغامرة كما أخبرنا حينما خرجنا
من عرسال!
لن اطيل شرح المشاهدة ،ولن أغوص بصور
ال تبشر بالخير ،ولن اعتبر الزيارة سبقا ً ولن
أب��وح بكل ما وصلَنا ألن عرسال بلدتنا مهما
سرقت ،ولكن ال بد من القول إن البلدة ليست كما
قيل وبأنها مدمرة ،وبأن منازلها غير صالحة
للسكن ،وخالية من أهلها ...الحياة فيها شبه
طبيعية ،الناس تتج ّول ،والمحالت مفتوحة،
والخضار والفاكهة متوافرة ،والفرن الذي يبيع
الدواعش أكثر من  30ألف ربطة باليوم ال يزال
يستقبل ال��ن��اس ،ولكن ال ش��يء يتحرك على
طبيعته رغم حركة البشر والشجر ،عرسال
ومن فيها في سجن الذات واإلرهاب والمصالح
الخاصة التي توصل البعض إلى المال السريع
على حساب أهله وبلده بحجة أنّ الشاطر
بشطارته في زمن غياب الدولة ومفهوم الدولة،
وف��ي غياب تح ّمل المسؤولية ،وع��دم عقاب
الزعيم الفاسد وال��س��ارق والقاتل ،المصالح

الذاتية تترك لهذا البعض حرية التنقل التصرف
البوح والشعور بأنه القائد ،أما من في الخلف
فهم مجرد أناس ال يوافقونه التصرف لكونهم
كما غالبية المواطنين اللبنانيين هناك أعجز
من العجز في فهم الوطن ودور الدولة ،وهذه
األخيرة تركتهم لهوامش مفهوم الدولة!
الناس هناك كما غالبية من يعيش في تلك
المناطق ،مهملون من قبل ال��دول��ة ،والدولة
عندهم مجرد كلمة ال لون فيها وال حضور لها،
يلحسون األم��ل من فجر التفاؤل فال يجدون
غير الهجرة أو الكسل ،يلهثون وراء استكمال
العيش كما يشاهدونه في الفضائيات وكما
يرونه عند زعيمهم فيق ّررون «التهريب» ألن
الداخل مفقود وال��خ��ارج منتوف ...يبحثون
عن مستقبل شبابهم فيجدون أن الهجرة أو
الفهلوة والشطارة الكاذبة هي سفينة الخالص
كي يستمروا ،باختصار المناطق الحدودية
اللبنانية وتحديدا ً في تلك المناطق المحرومة
والمتروكة من قبل ال��دول��ة لحوت الحياة ال
تعرف الحدود ،بل هي مدمنة مصالح ذاتية كي
يعيش من يسكنها ،وتبحث عن التهريب كي
يختلف أهلها في ظل الفقر وهجرة الدولة!

دعا اللقاء الوطني إلى «وحدة وطنية جادة تضع كل
الخالفات السياسية جانباً ،والعمل معا ً إلنقاذ الوطن
من الفتنة التي يراد منها تمزيق وحدة مجتمعنا الوطني
والعربي» ،كما دعا الحكومة إلى «الثبات على موقفها
الساعي إلى اإلفراج عن العسكريين األسرى ومقاومة
كل الضغوط التي تمارس عليها داخليا ً وخارجياً».
وت��وق��ف اللقاء ،حسب بيان ص��ادر ع��ن اجتماعه
الدوري في دارة الوزير عبدالرحيم مراد« ،أمام جريمة
قتل الجندي محمد حمية والتفجير اآلثم الذي تعرضت
ل��ه آل��ي��ة عسكرية ،وأودى بحياة جنديين م��ن قبل
جماعات التطرف واإلرهاب الذين يريدون ج ّر البالد إلى
فتن واقتتال تجعل لبنان ساحة من ساحات الصراع
لمشروع غريب عن قيمنا وعاداتنا الوطنية والعربية
واإلسالمية بعد أن أخذ منطقة عرسال أسيرة ،خالفا ً
إلرادة أهلها الذين يرفضون أن تتحول عرسال إلى قاعدة
لنشر الفوضى في أرجاء الوطن ومخاصمة محيطها».
وت��ق��دّم ب��ـ«ال��ت��ع��ازي م��ن أه��ال��ي ش��ه��داء الجيش
والقوى األمنية» ،داعيا ً القوى كافة والشعب اللبناني
إل��ى «ال��وق��وف صفا ً واح���دا ً خلف الجيش» .وطالب
المسؤولين بـ«توفير الدعم الكافي له عتادا ً وعديدا ً
وتغطية سياسية للقيام بدوره المطلوب في مواجهة
مشروع الفتنة الذي تنشره مجموعات إرهابية مسلحة
تأتمر بأوامر مشغليها الدوليين واإلقليميين» ،داعيا ً
إلى «وحدة وطنية جادة تضع كل الخالفات السياسية
جانباً» .كما دع��ا إل��ى «العمل معا ً إلنقاذ الوطن من

الفتنة التي يراد منها تمزيق وحدة مجتمعنا الوطني
والعربي».
وتابع البيان« :ندعو الحكومة إل��ى الثبات على
موقفها الساعي إلى اإلف��راج عن العسكريين األسرى
ومقاومة ك��ل الضغوط التي ت��م��ارس عليها داخليا ً
وخارجيا ً واستخدام كل عناصر القوة لديها إلقصاء هذه
المجموعات عن حياتنا الوطنية بالعمل على تحصين
الوحدة الوطنية واالستفادة من طاقات المجتمع الوطني
لمواجهة موحدة وقوية لهذا األخطبوط السرطاني الذي
يريد الفتك بمجتمعنا ،وبمنطق االعتدال والوسطية».
وطالب اللقاء «القضاء اللبناني باإلسراع في إجراء
محاكمات عادلة للموقوفين اإلسالميين ،واحترام تطبيق
القانون والعدالة ألنه لم يعد جائزا ً تحت أي ذريعة أو
منطق ،إبقاء هؤالء موقوفين من دون محاكمة».
وأكد المجتمعون «أهمية معالجة المشكالت الحياتية
للمواطنين وعودة مؤسسات الدولة لتأدية دورها تجاه
ما يتهدّد لبنان من مخاطر ،ومنها اإلسراع في انتخاب
رئيس للبالد ،وإعادة الحيوية للمجلس النيابي ،وانعقاد
جلساته التشريعية وال��رق��اب��ي��ة ،وان��ت��ظ��ام جلسات
مجلس ال���وزراء كي تستقيم الحياة العامة من خالل
األداء الطبيعي لمؤسسات الدولة لتتمكن من معالجة
المشكالت الحياتية للمواطنين الذين باتوا يفتقدون إلى
الدولة كراعية وضامنة للمصلحة العامة ومنها توفير
الخدمات المطلوبة من ماء وكهرباء ومقعد دراسي لكل
طالب ومعالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب».

الجي�ش يدهم مخيمات الالجئين ويعتقل م�شبوهين

بحث مع كيلي �أو�ضاع النازحين

نازحون يتظاهرون في عر�سال مطالبين بدولة �إ�سالمية
تتوعد اللبنانيين
ويل ّوحون بـ«الطوفان» ...و«الن�صرة» ّ

�أبو فاعور :لو�ضع خطة حكومية
وا�ضحة لمعالجة الأزمة

أهالي العسكريين المخطوفين يقطعون طريق ضهر البيدر
ساد التوتر بلدة عرسال أمس إثر
حركة اعتراض للنازحين السوريين
على ده��م الجيش مخيماتهم بحثا ً
عن مشبوهين ورفعهم علم «داعش»
مطالبين بدولة إسالمية ومهدّدين
الجيش بـ«الطوفان».
وكانت وح��دات من فوج المجوقل
نفذت ب��دءا ً من الخامسة من صباح
أم���س حملة م��داه��م��ات لمخيمات
النازحين في عرسال وأوقفت عشرات
السوريين المتورطين باالعتداء على
وح��دات��ه .وت�� ّم��ت العملية بإشراف
القضاء العسكري الستكمال مالحقة
المتورطين في أحداث عرسال الذين
صدرت في حقهم مذكرات توقيف.
وأفاد بيان للجيش أنه «أثناء عملية
التفتيش في مخيم تابع للنازحين
ال��س��وري��ي��ن بحثا ً ع��ن مشبوهين،
أقدم ثالثة عناصر يستقلون دراجة
نارية على محاولة إحراق مخيم آخر
تابع للنازحين بالقرب من المخيم
األول ،فأطلق عناصر الجيش النار
في اتجاههم ،ما أدى إلى إصابتهم
بجروح ،حيث ت ّم توقيفهم ونقلهم إلى
المستشفى للمعالجة .وواصلت قوى
الجيش إجراءاتها األمنية في المنطقة،
فيما بوشر التحقيق في الحادث».
ونفذ ال��ن��ازح��ون ال��س��وري��ون في
عرسال تظاهرة أمام مبنى البلدية،
احتجاجا ً على المداهمات التي نفذها
الجيش ،حمل خاللها بعضهم علم
«داعش» ،مردّدين الشعارات المطالبة
ب��ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة .كما أص��درت
المجالس المحلية التابعة لالجئين
السوريين في عرسال بيانا ً اعترضت
فيه على طريقة المداهمات .وجاء في
البيان« :نرجو من الحكومة اللبنانية
الموقرة أن تفتح لنا باب ع��ودة آمن
لنرحل بحرائرنا وأطفالنا عبر سلسلة
الجبال المهلكة وبعدها ال يهم رجالنا
إن حصل الطوفان ،هذا مطلب والبديل
عنه تحقيق األمن والحفاظ على كرامة
االنسان وال بديل عما سلف ذكره».
ك��م��ا دان م��ا ي��س��م��ى «االئ��ت�لاف
السوري» المعارض مداهمة الجيش
اللبناني مخيمات السوريين ،فيما
هدّدت «جبهة النصرة» عبر «تويتر»،
الشعب اللبناني ضمنا ً في حال استمر
التفافه حول الجيش.

طفلة تحمل صورة والدها المخطوف

من جهتها ،وكالعادة اتهمت «هيئة
علماء المسلمين» الجيش بارتكاب
ان��ت��ه��اك��ات ط��اول��ت «األب���ري���اء من
النازحين السوريين» ،داعية إلى فتح
تحقيق في الموضوع.

فشل محاولة جنبالط
فتح طرق ضهر البيدر

وع���ل���ى ص��ع��ي��د ت���ح���رك أه��ال��ي
العسكريين المخطوفين ،فشلت
م��ح��اوالت وزي���ر الصحة وائ���ل أبو
فاعور التوسط ل��دى األهالي باسم
النائب وليد جنبالط لفتح طريق ضهر
البيدر ،بعد رفض األهالي التجاوب
«إال إذا كان لدى جنبالط ضمانة جدية
بإعادة أبنائهم إليهم» ،حسبما قالوا.
وكان األهالي واصلوا لليوم الثاني
على التوالي ،قطع طريق ضهر البيدر،
حيث افترشوا األرض ورفعوا خيمة
إضافية وسواتر ترابية.
وأش����ار األه��ال��ي إل���ى أنّ «هناك
محاوالت من بعضهم ّ
لفك االعتصام،
لكنه لن ّ
يفك إال على جثثنا» .وناشدوا
الخاطفين اإلف��راج عن الرهائن لكي
يمضوا عيد األضحى مع عائالتهم،
مكررين التمني على الشيخ مصطفى
الحجيري (أب��و طاقية) العمل على
تحريرهم .وأض��اف��وا« :كنا نتمنى
على رئيس الحكومة السابق سعد
الحريري البقاء في البلد إلنهاء هذا
الملف» .كما دعوا إلى إسقاط حكومة

الرئيس تمام سالم.
أما طريق ترشيش  -بيروت فقد
أع��اد األه��ال��ي فتحها تسهيالً ألم��ور
المواطنين ،بعد أن كانوا قطعوها
لبعض الوقت .كما أقفلوا طريق عيون
السيمان ،ملوحين بقطع طريق حدث
بعلبك اليوم.
وشماالً ،قطع أهالي العسكريين
المخطوفين عند الحادية عشرة قبل
الظهر ،طريق القلمون في االتجاهين
فيما أبقوا الطريق البحرية مفتوحة،
مطالبين باإلفراج عن أبنائهم ،قبل
أن يعيدوا فتحها عند الثالثة من بعد
الظهر .وأكد نظام مغيط شقيق أحد
المخطوفين أن ال خيار لديهم سوى
قطع الطريق .ور ّدا ً على ك�لام وزير
الداخلية نهاد المشنوق ع��ن قطع
الطرقات ،ق��ال مغيط« :إنّ األهالي
قطعوا طريق الفتنة التي زرعها فيهم
المسؤولون السياسيون» .وإذ أعلن
المضي ف��ي التصعيد حتى تحرير
العسكريين ،قال« :اح��ذروا أن تفلت
األم��ور من أيدينا ،المفاوضات غير
مقبولة ،وما نريده هو المقايضة».
وحضر إل��ى القلمون رئيس لقاء
االع��ت��دال ال��م��دن��ي ال��ن��ائ��ب السابق
م��ص��ب��اح األح����دب ال���ذي اع��ت��ب��ر أنّ
المقايضة ال تسيئ الى هيبة الدولة.
كما قد تواصلت االع��ت��داءات على
عناصر الجيش ،حيث أفيد عن إصابة
المجندين ع.عثمان ور.ض��اه��ر ،في
بلدة بزال  -عكار ،بطلقات نارية في

رجليهما .وعلى األثر ،نقال إلى «مركز
ال��ي��وس��ف» االستشفائي ف��ي حلبا،
وحالتهما مستقرة.
وب���اش���رت ال��ش��رط��ة العسكرية
تحقيقاتها مع العسكريين لمعرفة
تفاصيل ما حصل ،ومن أطلق النار
عليهما.

مالحقة مطلوبين

في غضون ذل��ك ،واص��ل الجيش
م�لاح��ق��ة المطلوبين ف��ي مختلف
المناطق .وأعلنت قيادة الجيش في
بيان أنّ وح��دات الجيش المنتشرة
في مدينة طرابلس ،دهمت اعتبارا ً
م��ن ص��ب��اح أم���س ع����ددا ً م��ن أم��اك��ن
المشبوهين باشتراكهم في التعديات
األمنية على المواطنين ومراكز الجيش
خالل األي��ام الماضية ،حيث تمكنت
من توقيف  20شخصا ً من المشتبه
بهم .وأش��ارت القيادة إلى أنه ضبط
في حوزة هؤالء كميات من األسلحة
والذخائر واألعتدة العسكرية .كما ت ّم
تسليم الموقوفين مع المضبوطات
المختص إلجراء الالزم.
إلى المرجع
ّ
من جهة أخ��رى ،أوضحت قيادة
الجيش أنه أثناء قيام قوة من الجيش
في منطقة معركة  -صور بمالحقة عدد
من األشخاص المطلوبين الرتكابهم
أعماال ً جرمية سابقة ،أق��دم أحدهم
وهو المدعو فوزي فوزي شحرور على
إشهار سالح حربي في اتجاه عناصر
الجيش ال��ذي��ن ردوا ب��إط�لاق النار،

كتابات «داع�شية» على جدران
�أحد المنازل في حا�صبيا
في تطور الف��ت ،أح��دث بلبلة
وهلعا ً في البلدة استفاق أهالي
حاصبيا على شعارات وعبارات
داعشية مكتوبة على جدران أحد
المنازل في البلدة ،تهدّد بقطع
الرؤوس وتحيّي تنظيم «داعش».
وق��د ت��ح��رك��ت األج��ه��زة األمنية

المختصة للبحث عن كاتب هذه
الشعارات العتقاله والتحقيق
معه ،في حين رجح بعضهم أن
تكون أعماال ً صبيانية.
على صعيد آخر ،أحضر جريح
س��وري من منطقة بيت جن في
المقلب الشرقي لجبل الشيخ
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يدعى ميسرة عثمان ( 25سنة)
إل��ى بلدة شبعا عبر معبر جبل
ال��ش��ي��خ وه���و م��ص��اب ب��ج��روح
مختلفة في أنحاء جسده ،لكنه ما
لبث أن توفي متأثرا ً بجروحه ،ثم
أعيد نقله إلى سورية عبر المعبر
عينه.

 ...وأخرى تسأل :هل يعود والدي قريباً؟

ما أدى إل��ى إصابته ،وت�� ّم نقله إلى
مستشفى جبل عامل ،وما لبث أن فارق
الحياة متأثرا ً بجروحه ،كما أوقفت
قوى الجيش ثمانية أشخاص كانوا
برفقته ويستقلون ثالث سيارات .وت ّم
تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى
المراجع المختصة إلجراء الالزم.

طلب اإلعدام لموقوفين

وب��ال��ت��وازي ،واص���ل المحققون
العسكريون تحقيقاتهم مع الموقوفين
في جرم االنتماء الى تنظيم إرهابي
وخطف العسكريين ،وفي هذا اإلطار
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقرعلى
ثالثة موقوفين في الجرم المذكور
واالشتراك في القتال ض ّد الجيش في
عرسال وحيازة أسلحة ومتفجرات،
تنص عقوبتها القصوى
سندا ًإلى مواد ّ
على اإلع���دام ،وأحالهم إل��ى قاضي
التحقيق العسكري األول رياض أبو
غيدا.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري
فادي صوان ،ب��دوره ،ق��رارا ً اتهم فيه
الموقوف السوري عامر حمدون في
جرائم االنتماء إل��ى تنظيم إرهابي
مسلح وم��ح��اول��ة ق��ت��ل عسكريين
وإحراق آليات عسكرية في طرابلس
وحيازة أسلحة ومتفجرات ،سندا ً إلى
تنص على اإلعدام .وأصدر مذكرة
مواد ّ
إل��ق��اء قبض ف��ي حقه وأح��ال��ه على
المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
كما أحالت مديرية االستخبارات
على ال��ق��ض��اء المختص الموقوف
حسين عبد علي جعفر ،والذي كان قد
أوقف في  21أيلول الجاري ،بعد دهم
قوة من الجيش منزله في محلة دار
الواسعة  -البقاع ،والموقوف صادرة
بحقه وثائق عدة ،بجرائم إطالق نار
على دوري��ة للجيش ،وتبادل إطالق
ال��ن��ار م��ع آخ��ري��ن ،وال��م��ش��ارك��ة في
عمليات خطف ،وإط�لاق قذائف في
الهواء ،والقيام بعمليات سلب بقوة
السالح .وقد ضبطت بحوزته أعتدة
عسكرية.

تصوير :أحمد موسى

بحث وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور أوضاع النازحين السوريين مع
ممثلة مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين في لبنان  UNHCRنينيت
كيليي.
وأعلن أب��و فاعور بعد اللقاء أنه
«حتى اآلن ال خطة محكمة واضحة
ل��ل��دول��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي م��وض��وع
النازحين .وال ي��زال النقاش يتراوح
بين بعض ال��ص��راخ اإلع�لام��ي وبين
بعض المقترحات العملية التي لم تتم
الموافقة عليها وما زلنا ندور في الحلقة
المفرغة نفسها».
وتوقع أبو فاعور أن يدعو رئيس
الحكومة إلى جلسة قريبة لمجلس
الوزراء لمناقشة موضوع النازحين،
م��ؤك��دا ً وج��وب «أن تكون مفوضية
الالجئين « UNHCRجزءا ً من هذه
الخطة التي تقرها الحكومة اللبنانية.
إذ ال يجوز أن تعمل الحكومة في اتجاه
والمفوضية مع عدد كبير وكم هائل
من المنظمات المحلية والدولية في
اتجاه آخر» .وشدّد على «وجوب تنفيذ
خطة الدولة اللبنانية وأن تكون هذه
المنظمات جزءا ً من خطة الدولة».
وف��ي م��وض��وع اإلن��ف��اق الصحي
على النازحين ،قال« :إنّ األمر لم يعد
يحتمل»،مشيرا ًإلى«مبالغطائلةتدفع
على مدى السنوات الماضية لبعض
الحاالت التي تسمى حاالت مصيرية
للنازحين السوريين ،وتحديدا ً في
مستشفى بيروت الحكومي» .وكشف

أبو فاعور مستقبالً كيلي
ع��ن «ت��راك��م لتسعة م��ل��ي��ارات ليرة
لبنانية على مدى السنوات الماضية،
فواتير طبابة واستشفاء لمواطنين
سوريين من دون أن نلقى مساعدة من
أي طرف».
وردا ً على س��ؤال ع��ن اإلج���راءات
األمنية المتخذة في عرسال ،أوضح أنّ
«ما تقوم به الدولة عبر أجهزتها األمنية
والعسكرية ال يستهدف النازحين
كنازحين بل يستهدف بعض الخاليا
والمجموعات أو بعض األف��راد الذين
يشكلون خطرا ً على الدولة اللبنانية».
وأك���د «ع���دم وج���ود نية بالتضييق
على النازحين السوريين» ،مكررا ً
دعوة النائب وليد جنبالط إلى «عدم
تحميل النازح السوري البريء فائض

(داالتي ونهرا)
ضيقنا من النزوح أو مما يحصل مع
العسكريين الذين يجب أن يعودوا في
أقرب وقت إلى أهاليهم».
واكد أن الرئيس تمام سالم يتابع
م��ل��ف العسكريين «م���ن ه��ن��ا وم��ن
نيويورك التي ي��زوره��ا ليس بهدف
التسلية والترفيه أو أخ��ذ الصور
التذكارية ،بل إن الموضوع األساسي
ال��ذي يطرحه مع ق��ادة ال��دول الذين
التقاهم وسيلتقيهم ،ه��و الوضع
اللبناني ال��ع��ام وت��ح��دي��دا ً موضوع
الخاطفين .وقد شكل هذا الموضوع
محور لقائه مع الرئيس التركي وغيره
من الرؤساء والمسؤولين الدوليين،
ألنّ األمر لم يعد موضوعا ً محليا ً كما أنّ
قنوات التفاوض ليست محلية».

«الأحزاب» :التحالف الدولي
محاولة لفر�ض �أمر واقع جديد
أكد لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
رفضه القاطع لما يُسمى «التحالف الدولي لمحاربة داعش»،
معتبرا ً أنّ «هذه الخطوة هي محاولة جديدة لفرض أمر واقع
جديد يجعل من التحالف الغربي شرطيا ً على المنطقة،
ويصوره كالمنقذ لشعوبها ،مع العلم أنّ الحقيقة الساطعة
والواضحة تدل على أنّ ما يسمى بالمجتمع الدولي هو السبب
وراء كل المآسي والمصائب التي حلّت بمنطقتنا وأخذت
شعوبها رهينة لتآمره ومشاريعه التقسيمية والتدميرية،
بالتعاون مع بعض األنظمة المرتهنة للغرب».
وأكد اللقاء في بيان أنّ «بعض دول المنطقة وشعوبها
قد بدأت حربها على اإلرهاب منذ سنوات وهي مستمرة في
مواجهته ،وما يعيق المواجهة الستئصاله هو الدعم المستمر
الذي تتلقاه المجموعات التكفيرية من األنظمة الحليفة للغرب،
والتي أصبحت جزءا ً من هذا التحالف» ،مشدّدا ً على أنه «مع
محاربة اإلرهاب التكفيري ،لكن هذا األمر إنما يبدأ بتجفيف
مصادر تمويله وقطع الطريق على دخ��ول اإلرهابيين إلى
منطقتنا من خالل قرار واضح ال يستثني أي مجموعة إرهابية،
ألنّ اإلرهاب واحد ال يتجزأ مهما تنوعت تسميات اإلرهابيين».

ون���دّد المجتمعون ب��ـ«ال��ق��رار األم��ي��رك��ي ب��دع��م بعض
المجموعات اإلرهابية من خالل خداع الرأي العام بما يسمى
بالمعارضةالمعتدلة».
وإذ أشاد اللقاء بالجيش اللبناني «الذي يقوم بالتصدي
للمجموعات اإلرهابية في مختلف المناطق اللبنانية،
من خ�لال ح��رص ه��ذه المؤسسة الوطنية على حماية
لبنان» ،استنكر في الوقت عينه« ،الهجوم على الجيش
في الشمال» ،مطالبا ً «األجهزة األمنية والقضائية بالعمل
سريعا ً على اعتقال كل من يحاول التعدي على عناصره
ومحاكمته ليكون عبرة لغيره م��ن المجرمين» .وأك��د
«ض��رورة تفعيل المؤسسات ،وأولها المجلس النيابي
لمواجهة األعباء الكبيرة التي تلقي بثقلها على المواطنين،
من خ�لال إق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب ،والعمل على
إق��رار قانون انتخابي عصري يحقق التمثيل الصحيح
في الندوة البرلمانية» ،مطالبا ً الحكومة بـ«العمل على
معالجة المشاكل االجتماعية الملحة من كهرباء ومياه،
والتعاطي مع هموم المواطنين بمسؤولية وطنية ،بعيدا ً
من الحسابات السياسية الضيقة».

ال�سفير الأميركي زار الجم ّيل:
�سنقدم المزيد من الدعم للجي�ش
أك��د السفير األميركي ف��ي لبنان
داي��ف��ي��د هِ ��� ْل م��وق��ف ب�ل�اده «ال��داع��م
للبنان ولمؤسساته وحرص اإلدارة
األميركية على اج��راء االنتخابات
الرئاسية في أسرع وقت».
وأك��د خ�لال زي��ارت��ه رئيس حزب
الكتائب الرئيس أمين الجميل في
دارت���ه ف��ي بكفيا أم���س« ،مواصلة
الدعم العسكري اللوجستي للجيش
اللبناني» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «هناك
برامج تنفذ بسرعة وهناك معدات
عسكرية وتجهيزات ستصل تباعا ً
وبسرعة أيضاً».
واعتبر الجميّل ،أنّ خطاب الرئيس
أوباما «تاريخي لما جاء فيه من بنود
تتعلق بمكافحة اإلرهاب».
وأكد أنّ «للشباب العربي دورا ً في
بناء المستقبل ،وعلى الدول العربية
التنسيق ف��ي م��واج��ه��ة القضايا

الجميّل و ِه ْل
الشائكة واألخطار المشتركة التي
يتعرض لها العالم بأسره والمنطقة
العربية في شكل خاص».

(داالتي ونهرا)
ورف���ض «ت��ه��م��ي��ش االس��ت��ح��ق��اق
الرئاسي وهو يبقى أولوية االهتمامات
على الصعيد النيابي والوطني».

