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�أفرام الثاني زار دريان مهنئ ًا:
النتخاب رئي�س في �أ�سرع وقت

ٌ
�صامت و«الهيئة» تتن�صل من تظاهرة عر�سال
«داع�ش»

قطع الطرق م�ستمر و«الن�صرة» تح ّر�ض وتطلب التفاو�ض
�أبو فاعور يطمئن الأهالي :الأمور بد�أت تتحرك
وسطمواصلةأهاليالعسكريينالمخطوفين
لدى «جبهة النصرة» و«داعش» ،قطع الطرق
شماال ً وبقاعاً ،تابع وزير الصحة العامة وائل
ابو فاعور جوالته على المعتصمين ناقالً إليهم
أجواء تفاؤل حذر من الحكومة بإحراز تقدم في
قضية المخطوفين فيما برز موقف مخ ّفف من
تمسكها بالتفاوض،
«جبهة النصرة» عكسه
ّ
علما ً أنّ تنظيم «داعش» ما زال صامتا ً في هذا
الموضوع.

البقاع

واستمر قطع طريق ضهر البيدر لليوم
الرابع على التوالي ،وأكد أهالي المخطوفين،
على رغم المطر الكثيف الذي انهمر عليهم ،أنهم
«لن يتركوا المنطقة حتى تحضر خلية األزمة
الحكومية الى المنطقة لتسمع وت��رى أهالي
العسكريين وأوالدهم وعائالتهم».

أبو فاعور يطمئن

دريان مستقبال افرام الثاني ووفد المطارنة

وفي إطار جولته على األهالي المعتصمين
في خيمهم على الطرقات ،حضر إلى ضهر البيدر
أول من أمس الوزير أبو فاعور مكلفا ً من رئيس
حزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط،
لمتابعة الموضوع «ليس من ناحية سياسية،
إنما من نواح اجتماعية وأخالقية وإنسانية»،
وفق ما قال .ونقل إلى األهالي أنبا ًء سمعها
من رئيس الحكومة تمام سالم عما حصل من
مداوالت في األمم المتحدة ،مشيرا ً إلى أنّ سالم
طلب بإلحاح من الرئيس التركي تدخل دولته
في قضية العسكريين األس��رى ،وأنّ الرئيس
التركي وفى بوعده للرئيس سالم ،وأوعز ،فور
وصوله إلى بالده ،إلى الجهات المختصة لديه
التعاطي مع هذا األمر .وأضاف أبو فاعور« :إنّ
سالم طرح الموضوع أيضا ً مع أمير قطر تميم
بن حمد الذي بادر فورا ً إلى االتصال بالجهات
المعنية لديه لبدء العمل الجدي بمعالجة
الملف.
وت��وج��ه أب��و ف��اع��ور إل��ى األه��ال��ي بالقول:
«الرئيس س�لام يبلغكم أن��ه يتابع ه��ذا األمر
بمنتهى ال��ج��دي��ة ،وي��أم��ل ب��أن ت��ب��دأ ال���ردود
اإليجابية واألصداء بالورود» .ولفت أبو فاعور
إلى أنه تحدث أيضا ً مع المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابرهيم.
وتابع أبو فاعور« :ما أستطيع قوله ،هو أنّ
األم��ور ب��دأت تتحرك بعض الشيء ،من دون
تفاصيل ،ومن دون اإلفصاح عن أم��ور يجب
طي الكتمان ،وب��دأت تحصل بعض
أن تبقى ّ
المقدمات التي نتمنى أن تقود إلى تقدم فعلي
يقود إل��ى إط�لاق س��راح األس���رى» ،الفتا ً إلى
وجود «قنوات محلية تسعى إلى ضمان حياة
المخطوفين وعدم التعرض لهم بأي أذى».
وأكد أبو فاعور ر ّدا ً على سؤال أن «ليس هناك
في الحكومة من يستهين بحياة العسكريين،
أو من ال يقدّر هذه المأساة .كل أطراف الحكومة
مجتمعة تقول إن��ه يجب أن نبذل أي جهد
إلعادتهم ،وفي الوقت نفسه هناك مقاربات
مختلفة بمعنى حفظ أمن الدولة ،أو ما يقود
إلى تداعيات الحقة» .وقال« :النقاش أساسا ً
لم يطرح على طاولة مجلس ال���وزراء لجهة
حسم المقايضة أم ال .في االجتماعات السابقة
لم تكن الرؤية واضحة ،اليوم توضحت األمور،
وأصبحت هناك مواقف سياسية تقول يبدو أن
ال ح ّل إال بالمقايضة».
وقطعت عائلة المخطوف عباس مشيك
طريق عيون السيمان  -ح��دث بعلبك بعد
الظهر السبت ،ول ّوح المعتصمون بـ «التصعيد
وخطف أوالد المسؤولين إذا استمرت المماطلة
في قضية أبنائهم» ،ثم أع��ادوا فتحها مساء
ليعيدوا قطعها أم��س ب��اإلط��ارات المشتعلة
والعوائق والحجارة.
كما قطع عدد من الشبان أوتوستراد رياق
 بعلبك ،باإلطارات المشتعلة ،بالقرب منمفترق بلدة تمنين ،احتجاجا ً على استمرار
خطف العسكريين.
وقطع أهالي العسكريين المخطوفين طريق
ترشيش – زحلة التي تصل المتن بالبقاع،
بالقرب من مفرق صنين ،باإلطارات المشتعلة.
وبعد أن فتحوها ظ��ه��را ً ل��م��رور الشاحنات
والصهاريج لنصف ساعة ،أعاد األهالي قطع
الطريق ،ملوحين بالتصعيد ونقل تحركاتهم
إلى أمام السراي أو سجن رومية.

استمرار االعتصامات وقطع الطرق

الشمال

وفي الشمال ،قطع أهالي العسكريين قبل
ظهر أول من أمس ،طريق القلمون التي تربط
طرابلس ببيروت ،ف��ي االتجاهين وح� ّول��وا
السير إلى الطريق البحرية ما أدى إلى زحمة
سير خانقة على الطريق الدولي.
وأكد المعتصمون ومن بينهم ذوو العسكري
ابراهيم مغيط ،أنّ الطريق ستبقى مقطوعة
حتى السادسة مساء ،للضغط على الحكومة
لتسريع عملية التفاوض .وأشار األهالي إلى
أنّ كل يوم سيحمل تصعيدا ً جديدا ً حتى بدء
المفاوضات في شكل ج��دي ،ملوحين بعزل
الشمال كليا ً عن لبنان.
وزار وفد من عائلة المخطوف بيار جعجع
خيمة االعتصام في القلمون ،ووجهوا نداء
إلى الدولة بتكليف مفاوض جدي في قضية
أبنائهم ،مطالبين الشيخ مصطفى الحجيري
الوفاء بوعده عندما قال إنّ المحتجزين أمانة
في رقبته» .وناشدوا «أمير النصرة» أبو مالك
التلي «إط�لاق العسكريين قبل عيد األضحى
ليحتفلوا م��ع أه��ل��ه��م» ،مشيرين إل��ى «أنّ
المحتجزين أمانة لديه حتى يوم الدين».
وقرر األهالي قطع طريق أوتوستراد طرابلس
 -بيروت اليوم لمدة أربع ساعات.

«النصرة» تهاجم الدولة

في غضون ذل��ك ،نشرت «جبهة النصرة»
شريط فيديو تحت ع��ن��وان «لبنان الهيبة
المزعومة» هاجمت فيه ال��دول��ة اللبنانية
على تأخرها في المفاوضات إلطالق الجنود
المخطوفين .وعرضت لقطات من مفاوضات
أجرتها بلدان ع��دة مع مجموعات إرهابية
السترداد أسراها.

وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ف��ي��دي��و ،ت��ح��دث الجندي
المخطوف علي البزال من المكان الذي زعمت
«الجبهة أن��ه «م��ك��ان وج��ود الجنود وال��ذي
أصيب بصاروخ» .وقال البزال وهو يقف تحت
سقف مبنى أشار إلى أنه المكان الذي تعرض
للقصف« :لو حاد الصاروخ عشرة سنتيمترات
عن المكان الذي سقط فيه لما بقي أحد منا على
قيد الحياة».
وناشد أهله أال يتركوا «أي طريق مفتوحة
في لبنان ألنه طالما األم��ور على هذه الحال
«ولعانة» في لبنان ف��إنّ الجبهة لن تقترب
منا بأية كلمة ،ولكن طالما أنتم راضون بعمل
الدولة اللبنانية لن يخرج أي واح��د منا من
هنا ،يجب أن ال يضحك عليكم أي مسؤول في
لبنان».
ووج��ه��ت كتائب عبدالله ع���زام ،ب��دوره��ا،
رسالة إلى اللبنانيين والحكومة والجيش،
حرضت فيه ضد حزب الله معتبرة أنه يأبى
«ال��ت��ف��اوض ف��ي قضية عسكريي الجيش
األس��رى ،ألن��ه يريد توريط الجيش أكثر في
المعركة التي استنزفته كثيراً».

تنصل من تظاهرة «داعش»
في عرسال

إلى ذلك ،تنصل كل من رئيس بلدية عرسال
علي الحجيري و«هيئة علماء المسلمين»
من التظاهرة التي شهدتها بلدة عرسال يوم
الجمعة الماضي والتي رفع المشاركون فيها
أعالم «داعش» مطالبين بالدولة اإلسالمية.
وأعلن الحجيري أنّ الوضع في عرسال عاد
إلى طبيعته بعد المداهمات التي نفذها الجيش
في مخيمات النازحين ،مشيرا ً إلى أنّ الذين
نفذوا تظاهرة الجمعة تلبية لدعوة «هيئة

درويش مترئسا ً القداس في زحلة

هيئة العلماء

وأعلنت أوساط الهيئة أنّ الهيئة «ال تتحمل
مسؤولية ما حصل في عرسال ،وال عالقة لها
إطالقا ً بمن هتف للدولة اإلسالمية وال وجود
للهيئة أصالً في عرسال».
وأوضحت أنّ «ما قيل ورفع خالل التظاهرات
ال يمثل رأي الهيئة وال ترضى به ،وهو خارج عن
مندسون،
سياستها وترفضه مطلقاً ،وقام به
ّ
يستغلون مطلبا ً مح ّقا ً لتنفيذ أجندتهم».
ولفتت األوساط إلى أنه و«حسب تحليالتها،
ف��إنّ «النصرة» تقبل بمقايضة العسكريين
بموقوفي حوادث عرسال األخيرة ،وتنهي هكذا
مأساة العسكريين المحتجزين لديها ،لكن ال
نعرف موقف «داعش».

خسائر قطع الطرق

إلى ذلك ،بدأت تبرز الخسائر االقتصادية
ج��راء قطع الطرق وال سيما في البقاع .وأ ّكد
المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة
في زحلة والبقاع يوسف جحا «أنّ الطرقات
التي قطعها أهالي العسكريين المخطوفين في
ضهر البيدر وترشيش أثرت في كلفة أسعار
الخضار والفاكهة وغيرها من ال��م��واد التي
كانت تحملها الشاحنات من البقاع إلى بيروت
وبالعكس ،كما أدت إلى ارتفاع أسعار النقل ،إذ
إنّ أصحاب الشاحنات استعاضوا عن الطرق
الرئيسية بأخرى فرعية أطول مسافة كطريق
زحلة – األرز – بيروت ،وطريق زحلة – البقاع
– مرجعيون – بيروت وبالعكس ،حيث قدّرت
المسافة بأكثر من  200كلم».
وأشار إلى أنّ «بعض المصدرين عانوا من
الخسائر بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم بعد
تأخير وصول البضائع ،كما أنّ المزارعين بدأوا
يشتكون من التأخير في تصريف إنتاجهم
الزراعي».

جريح وتوقيفات

حطب للتدفئة استعدادا ً للبقاء حتى تحرير العسكريين

دروي�ش :بيان الق ّمة الروحية وثيقة
تر�سخ العي�ش الواحد
تاريخية ّ
ن���� ّوه راع����ي أب��رش��ي��ة ال��ف��رزل
وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي��ش
ب��ال��ق��م��ة ال��روح��ي��ة ال��ت��ي عقدت
األسبوع الفائت في دار الفتوي،
معتبرا ً أنها «وح��دت رؤي��ا القادة
الروحيين ،فالهواجس مشتركة
وكذلك التطلعات ،وسمعنا صوتا ً
واض��ح��ا ً م��ن ال��ق��ادة المسلمين

علماء المسلمين» هم بعض الشبان الخارجين
عن القانون والمطلوبين للعدالة.

بوجوب المحافظة على مسيحيي
الشرق» .واعتبر أنّ «البيان الذي
صدر عن القمة هو وثيقة تاريخية
ترسخ العيش المشترك وتقوي
انفتاح األديان على بعضها».
وق��ال دروي���ش ف��ي عظة ألقاها
خ�ل�ال ت��رؤس��ه ق���داس األح���د في
كاتدرائية سيدة النجاة – زحلة:
«األسبوع الفائت شاركت في قمة

(أحمد موسى)

روحية في كوريا من أجل السالم
في العالم ،جمعت رؤساء األديان
العالمية كلها وبحثت في السبل
الكفيلة ف��ي إح�ل�ال ال��س�لام .وإنّ
مسؤوليتنا أن نتحالف معا ً من أجل
صنع السالم ،في عائلتنا أوال ً ومن
ثم في مجتمعنا وفي وطننا».
وت��ط��رق دروي���ش إل��ى موضوع
قطع الطرق وق��ال« :م��ن دون شك
نحن مع العسكريين المخطوفين،
فهم يمثلون لبنان المخطوف،
وي��م��ث��ل��ون ك���ل واح����د م��ن��ا وه��م
يدفعون الفدية عنا ،ونحن مع
أه��ل��ه��م ،نشعر بوجعهم ونتألم
أللمهم وهم على ّ
حق في مطالبتهم
الدولة بأن تسرع وتفعل ما يجب
أن تفعله لتطلق س��راح أوالده��م.
لكننا في الوقت نفسه نتساءل هل
إغالق الطرق هو الوسيلة األنجع
لتحقيق هذه المطالب؟ هل تدمير
اقتصاد البقاعيين وعزلهم عن باقي
المناطق هو المطلوب»؟ مضيفاً:
«لم أسمع حتى اآلن أنّ بلدا ً حضاريا ً
في العالم كله يُرسخ فيه ثقافته من
هذا النوع من االحتجاج».
وتمنى «على األه��ل ال��ك��رام أن
يفتشوا على طريقة أفضل ال تؤذي
أخوانهم المواطنين وتكون أكثر
فعالية ف��ي ال��وص��ول إل��ى تحرير
أبنائنا العسكريين».

(أحمد موسى)

وعلى الصعيد األمني ،أصيب المواطن براق
ع ّمار بطلق ناري على حاجز للجيش اللبناني
في بلدة عشاش  -قضاء زغرتا .وفي التفاصيل
أنه وبعدما قام عناصر من الجيش بتفتيش
سيارته ولم يجدوا شيئاً ،طلبوا منه إكمال
سيره فقام عمار بشتم العنصر الموجود على
الحاجز .عندها طلب منه التوقف مرة ثانية فلم
يمتثل ألوامر الحاجز ،فأطلق عناصر الجيش
الرصاص في الهواء ما أدى إلى إصابته اصابة
طفيفة ،نقل على أثرها إلى مستشفى الشمال
للمعالجة.
وأوقفت استخبارات الجيش خالل عمليات
ده��م ف��ي ع��دوس  -غربي بعلبك ،ع���ددا ً من
المشتبه بهم من التابعية التركمانية للتحقيق
معهم.

�ش ّبان غا�ضبون يقتحمون
مبنى قناة «الجزيرة»
اقتحم عدد من الشبان الناشطين تحت اسم «أوميغا تيم» مبنى قناة
«الجزيرة» في بيروت ،من دون أن يتمكنوا من الصعود إلى المكتب ،وذلك
احتجاجا ً على تع ّرض اإلعالمي فيصل القاسم الذي يعمل في القناة للجيش
اللبناني.
ونشر المعتصمون مقطعا ً مص ّورا ً طالبوا فيه القناة باالعتذار عما صدر
عن القاسم ،أو سيتم السعي «إلى مساندة الشعب اللبناني إلى إقفال مكتب
قناة الجزيرة في بيروت».
وك��ان القاسم أث��ار غضب كثير من اللبنانيين على مواقع التواصل
االجتماعي بعد أن تطاول ،فكتب على صفحته على «فايسبوك»« :إنّ
إنجازات الجيش تقتصر على تصوير الفيديو كليبات مع هذا الفنان أو ذاك،
واإلجراءات التي ينفذها في مخيمات الالجئين السوريين».
وقد استدعى هذا التعليق ،مئات ال��ردود الغاضبة وتراشقا ً حادا ً على
«فايسبوك» وعلق كثيرون على ما كتبه القاسم معتبرين أنه «يسخر من
رمز لبنان» ،مطالبين إياه باالعتذار ،فما كان منه إال أن ر ّد بوضع تعليق
مشابه لألول.

داخل مبنى قناة «الجزيرة»

زار البطريرك م��ار اغناطيوس أف��رام الثاني مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى في
بيروت مهنئا ً بانتخابه مفتيا ً للجمهورية.
وترأس أفرام وفدا ً رفيع المستوى ضم مطارنة لبنان
للسريان األرث��وذك��س :مطران جبل لبنان وطرابلس
واألمين العام للمجمع المقدس مار ثاوفيلوس جورج
صليبا ،النائب البطريركي ف��ي زحلة وال��ب��ق��اع مار
يوستينوس بولس سفر ،ميتروبوليت ب��ي��روت مار
إقليميس دانيال كورية ،مدير الديوان البطريركي في
دمشق مار ديونيسيوس جان قواق .وحضر أيضا ً األمين
العام للجنة الحوار المسيحي  -اإلسالمي الدكتور محمد
الس ّماك.
وقدم البطريرك خالل اللقاء ،التهاني باسمه وباسم
الكنيسة السريانية األرث��وذك��س��ي��ة .ث��م ت��ح��دث عن
العالقات التاريخية التي تربط بين السريان واإلسالم،
وقال« :مهمتنا كبيرة جدا ً وهي لمصلحة المواطنين من
دون تمييز .وتجمعنا رسالة واحدة هي رسالة السالم
والعيش الواحد مع بعضنا بعضا ً كما تعودنا .والفكر
التكفيري الذي ظهر أخيرا ً هو فكر دخيل ،ليس نتاج هذه

البقعة من األرض».
وأشار إلى «الدور المهم الذي تحمله دار الفتوى ،إذ هي
المرجع الرسمي للمسلمين السنة في لبنان» .كما عبّر
عن سروره «لما تضمنه خطاب تنصيب سماحة المفتي
من كالم يطمئن ويعكس النهج الوسطي والمعتدل الذي
سيتخذه سماحته».
من جهته ،أك��د دري��ان أنّ «دار الفتوى هي ملتقى
ال��ط��وائ��ف» ،ون���وه «ب���دور رج���ال ال��دي��ن ف��ي توجيه
السياسيين متى حادوا عن العمل للمصلحة العامة»،
مشيرا ً إلى أنّ «غياب التنسيق بين المرجعيات الدينية
يخلق خلالً في الحياة السياسية واالجتماعية».
وأكد دري��ان أنّ «المسيحيين هم مكون أساسي من
لبنان ومن هذا المشرق والخطر الذي يحيط بالمنطقة ال
يصيب المسيحيين فقط ،بل كل الفئات والطوائف».
وفي اختتام الزيارة ،أكد أفرام الثاني ردا ً على أسئلة
الصحافيين أنّ «األدي��ان كلها تضع اإلنسان في أقدس
المكانات في هذه الحياة وأنّ من واجب جميع السياسيين
في لبنان وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والعمل
النتخاب رئيس جديد للبالد بأسرع وقت».

حزب اهلل :الخطابات الحا�ضنة لمطالب
خاطفي الع�سكريين خطيئة في ّ
حق الوطن
رأى ح���زب ال��ل��ه أنّ الجماعات
اإلرهابية «ال تحارب فقط بالوسائل
العسكرية واألم��ن��ي��ة ،ب��ل ال ب�� ّد من
م��واج��ه��ت��ه��ا ب��إظ��ه��ار وج���ه اإلس�ل�ام
الصحيح والحقيقي» ،معتبرا ً أنّ «أية
خطابات سياسية تحتضن مطالب
الخاطفين وتسكت عن الذبح وإذالل
العسكريين ه��ي خطيئة ف��ي حق
الوطن».

فياض

وأكد النائب علي فياض خالل حفل
تكريم العالمة الراحل الشاعر الشيخ
إبراهيم بن الشيخ يحي المخزومي
العاملي ،في بلدة الطيبة الجنوبية
«أننا مستعدون للحوار واالنفتاح
على كل القوى السياسية اللبنانية
وخصوصا ً تلك القوى التي نختلف
معها سياسياً ،ونحن على استعداد
ألن ن��ت��ح��اور ون��ت��ف��اه��م وأن نبني
مواقف مشتركة ونتآزر جميعا ً في
مواجهة هذه الظاهرة لحماية الوطن
وللتآلف واالل��ت��ف��اف ح��ول الجيش
اللبناني الذي يخوض في كل لحظة
معركة الدفاع عن استقرار وأمن هذا
الوطن».
واعتبر فياض «أنّ الجيش في
حاجة إلى غطاء سياسي كامل غير
منقوص ال فجوات وال التباس فيه لكي
يقوم بدوره كامالً ،وكذلك يحتاج إلى
أن نمدّه بكل مقومات الدعم والتعزيز
باإلمكانات والقدرات لكي يكون قادرا ً
على تأدية دوره كامالً» ،محذرا ً من
«حالة التراخي والتهاون ،كل لحظة
تم ّر من دون أن نحسم فيها الموقف
من الجماعات التكفيرية على حدودنا
أو في الداخل أو من دون أن نضع حدا ً
ألولئك الذين يوفرون الغطاء لهؤالء
ويعملون بالخفاء على مساعدتهم
ومؤازرتهم إنما تزداد المخاطر على
هذا الوطن».

ب ّد من إج��راءات رادع��ة حقيقية على
األرض لمعالجة م��وض��وع أبنائنا
العسكريين المغدورين في منطقة
ع��رس��ال م��ن أج��ل تفويت الفرصة
على المجرمين وم��ن يقف وراءه��م،
فالتداعيات الناشئة عن هذه األزمة،
باتت تستلزم منا جميعا ً ومن جميع
المعنيين اتخاذ إج��راءات وق��رارات
شجاعة وجريئة تفضي إلى حل هذه
القضية الوطنية بالمستوى الذي يقفل
هذا الملف على قاعدة الحق والعدل
والسيادة ،ألنّ هذا الخطر الداهم ال
يتهدد لبنان فحسب ،بل المنطقة بكل
دولها وشعوبها ومكوناتها».
وختم الموسوي« :ما سلب بقوة
اإلره���اب وال��غ��در لن يعود إال بقوة
ال��م��وق��ف ال��م��ف��اوض ال���ذي ه��و أحد
أوج��ه المقاومة الس��ت��رداد أبنائنا
الجنود األع��زاء وإعادتهم إلى أهلهم
المظلومين الطيبين معززين مكرمين،
ه���ؤالء ال��ذي��ن دف���ع ب��ع��ض رفاقهم
دماءهم ضريبة على الوطن كله في
مواجهة وح��وش ال ينتمون إلى أي
تاريخ أو حضارة أو دين».

قاووق

وفي السياق ،أش��ار نائب رئيس
ال��م��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي «ح���زب
ال��ل��ه» الشيخ نبيل ق���اووق إل��ى أنّ
«ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة المسلحة
وال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن ال��م��وج��ودي��ن على
طول الحدود السورية الفلسطينية
فتحوا أبواب التعامل والتعاون مع
«إسرائيل» ض ّد النظام في سورية
بدال ً من أن يفتحوا الجبهة مع العدو

«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وه��م لطالما أخ��ذوا
على النظام في سورية عدم فتح هذه
الجبهة من الجوالن».
ورأى قاووق خالل احتفال تأبيني
في بلدة السلطانية الجنوبية أن
«ليس من الطبيعي ص��دور مواقف
لبنانية تضعف الجيش اللبناني
وس��ط المعركة ،فعندما نكون في
وس��ط المعركة ليس مسموحا ً أن
نساهم في ترويج مطالب التكفيريين
وف��ي إض��ع��اف الموقف التفاوضي
اللبناني» ،معتبرا ً أنّ «أية خطابات
سياسية تحتضن مطالب الخاطفين
وتسكت عن الذبح وإذالل العسكريين
هي خطيئة في حق الوطن».
وأشار قاووق إلى أنّ «جرود عرسال
كانت منذ بداية األزمة السورية معبرا ً
ومقرا ً للمعارضة السورية المسلحة،
وهناك من تجاهل هذا الخطر وتنكر
لهذه الحقائق ،واليوم اللبنانيون
ي��ح��ص��دون ن��ت��اج ه����ذا ال��ت��غ��اف��ل
والتجاهل ،فقبل ثالث سنوات كانت
تشن الهجمات العدوانية على مواقع
الجيش ال��س��وري من تلك الجرود،
وكانت تمر شاحنات األسلحة ويمر
المقاتلون التكفيريون األج��ان��ب
باتجاه دمشق ،وعندما نبه بعض
المسؤولين اللبنانيين إلى خطورة
تواجد «القاعدة» فيها قامت القيامة
ولم تقعد ألنّ هناك من يتعمد تجاهل
وجود المم ّرات والمق ّرات التكفيرية
داخل لبنان» .وقال« :كلما أمعنا في
تجاهل الخطر التكفيري الموجود
داخل لبنان كلما كان األذى التكفيري
أكثر وكلما كان العالج أصعب».

الموسوي

واعتبر النائب حسين الموسوي
أنّ «المجموعات التكفيرية المقيمة
احتالال ً واغتصابا ً في جرد عرسال
تنصب فخ الفتنة في لبنان» ،مشيرا ً
إلى «أننا أم��ام عصابات تكفيرية ال
تتقن إال لغة الذبح والمال والخطف
وت��ري��د إي��ص��ال ال��ب�لاد والعباد إلى
مزالق خطرة».
وق��ال الموسوي في تصريح« :ال

قاووق متحدثا ً في السلطانية

حمدان التقى وفد رابطة الن�ساء التقدميات
اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون العميد مصطفى حمدان «أنّ
المشروع الذي يخطط له هو حرفنا دائما ً عن فلسطين»،
مؤكدا ً «أنّ فلسطين ستبقى قبلتنا جميعا ً وسنرفع راية
فلسطين الحرة العربية على أسوار القدس».
وخ�لال استقباله المنسقة العامة لرابطة النساء
العربيات التقدميات وعضو القيادة الوطنية لالنتفاضة
األولى السيدة أمال وهدان من مدينة البيرة الفلسطينية،
ترافقها الناشطة غانية موصلي ،رحب حمدان بالمناضلة
وهدان «التي أتت من عمق المقاومة والنضال على أرض
فلسطين» .وقال« :ستبقى فلسطين هي المبتدأ والخبر
وكل مضمون النضال والتحرير ،وكل كلمات التحرر ال
يمكن أن تكون إال من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين
وقدسها الشريف».
وأس��ف لتسليط اإلع�لام الغربي الضوء على «إحدى

النساء التي قادت طائرة حربية أميركية قادمة من إحدى
دول الخليج العربي لتقصف العراق وسورية العربية
حتى ولو كان القصف يستهدف داعش» ،متسائالً« :هل
فكرت وهي في الجو أن تعكس وجهتها إلى تل أبيب وأن
تضرب مقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية» .وقال« :إنّ المشروع
الذي يخطط له هو حرفنا دائما ً عن فلسطين» ،مؤكدا ً «أنّ
فلسطين ستبقى قبلتنا جميعا ً وسنرفع راية فلسطين
الحرة العربية على أسوار القدس».
وأش��ارت وه��دان ،بدورها ،إلى أنّ «الزيارة تأتي من
أجل التنسيق مع نساء المرابطون حول أهم القضايا التي
تواجهها المرأة العربية في ظ ّل الهجمة التي تمارسها
أدوات اإلمبريالية والصهيونية ،والعصابات اإلرهابية
التكفيرية التي توجه حرابها المسمومة نيابة عن معسكر
أع��داء المقاومة العربية سواء في فلسطين أو لبنان أو
سورية أو على امتداد الوطن العربي».

