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الغمو�ض ما زال يحيط بالمفاو�ضات حول ملف الع�سكريين

ّ
توقع معركة جديدة في عر�سال

ابراهيم :ال تنازل عن هيبة الدولة
«الن�صرة» :لم نتعهّد بعدم قتل الع�سكريين

قهوجي :نالحق خلية �إرهابية في طرابل�س

ال يزال الغموض يحيط بملف التفاوض حول مصير
العسكريين المخطوفين ،ففي وقت أكد فيه المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم أن «ال تنازل عن هيبة
الوطن» ،أكدت «جبهة النصرة» في بيان أنها لم تتعهّد
بعدم قتل العسكريين ،الفتة إلى أنه ال توجد أية جهة
تمثلها أو تفاوض عنها .وفي المقابل اتهمت كتائب عبدالله
عزام حزب الله بالسيطرة على لبنان وجيشه ،واصفة
الس ّنة المنتسبين إلى الجيش بـ «الخونة».
وأك��د ابراهيم «ث��واب��ت الحكومة اللبنانية في ملف
التفاوض إلطالق العسكريين اللبنانيين لدى التنظيمين
اإلرهابيين» ،وأدرجها في سياق «سيادة لبنان وعدم
ال��ت��ن��ازل ع��ن هيبة ال��وط��ن وم���ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى أرواح
العسكريين واستردادهم سالمين إلى عائلتهم الكبيرة
التي هي الجيش ،وعائالتهم الصغيرة التي هي ذووهم
اآلباء واألمهات واألبناء».
وق��ال ابراهيم في حديث لمجلة األم��ن العام« :نحن
معنيون بالمحافظة على هيبة الدولة وسيادتها غير
منقوصة» ،الفتا ً إل��ى «أنّ هيبة ال��دول��ة ليست عرضة
يضحي في سبيلها».
للتضحية ألننا نحن مَن يقتضي أن
ّ
وردا ً على سؤال عما يميّز ملفات تلكلخ وأعزاز وراهبات
دير سيدة معلوال عن هذا الملف ،أوضح ابراهيم «أنّ ملف
العسكريين أكثر دقة وحساسية ألنه يتض ّمن عناصر
متداخلة أكثر ،نظرا ً إلى تعدّد األط��راف المشاركين في
عملية خطف العسكريين ،وه��و ملف وطني بامتياز ال
صبغة طائفية له ،ويختلف عن الملفات الثالثة السابقة
في تلكلخ وأعزاز ومعلوال».

«النصرة»

وفي المقابل ،اعتبرت جبهة النصرة في بيان «أنّ ما
ورد في وسائل اإلعالم اللبنانية أخيرا ً عن تعهّدنا بعدم
قتل أيّ جندي محتجز لدينا عا ٍر من الصحة ،وال توجد أية

جهة تمثلنا أو تفاوض عنا» .وأوضح البيان أنّ «الحكومة
اللبنانية مستمرة في اعتقال وتعذيب أهل الس ّنة في لبنان
بحجة اإلره���اب ،وح��زب إي��ران مستم ّر في قتل وقصف
وتشريد أهل الس ّنة في سورية بحجة الدفاع عن المقاومة،
فما الذي تغيّر؟»
وتوجه بيان «النصرة» إلى اللبنانيين عموما ً وإلى
أهالي الجنود األسرى خصوصا ً بالقول« :حكومتكم ال تزال
على موقفها تجاه الالجئين ،فقد أعل ّنا سابقا ً مرارا ً وتكرارا ً
أنه «ال مفاوضات» حتى تت ّم تسوية وضع بلدة عرسال في
شكل كامل ،وح ّل مشاكل الالجئين السوريين واإلفراج ع ّمن
اعتقل منها أخيراً ،وقد ح ّملنا الموفد القطري هذه الشروط
ولم يردنا منه أيّ ر ّد حتى هذه اللحظة ،وأبلغناه أننا
على استعداد إلطالق سراح أسرى من الجنود في مقابل
إفراج الحكومة اللبنانية عن سجناء من رومية بعد تنفيذ
الشروط األولية اآلن��ف ذكرها واستئناف المفاوضات،
ونعيد ونح ّذر أنّ أيّ تع ٍّد مقبل على أهل الس ّنة سيدفع
ثمنه ك ّل من ينتمي إلى هذه المؤسسة العسكرية وال أهمية
للمفاوضات حينها ،وننصحكم بالوقوف على الحياد ألنه
إن استمر الجيش اللبناني في تعدّياته فسيكون هدفا ً لنا
فبادروا إلى إنقاذ أبنائكم قبل أال ينفع الندم».

«كتائب عبدالله عزام»

توقع قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي «ن��ش��وب معركة ج��دي��دة مع
المجموعات المسلحة على أطراف بلدة عرسال» ،مؤكدا ً أنّ «الجيش اللبناني
عزز انتشاره في تالل عرسال ،وعزل البلدة عن أطرافها ،لمحاصرة المسلحين
ومنع وصول أي إمدادات إليهم».
وشدّد قهوجي على أنّ «حزب الله لم يشارك في معركة عرسال ،ومراكزه
تبعد عن حواجز الجيش نحو  12كيلومتراً».
أنّ
وأكد في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» «وحدات الجيش تكثف مراقبة
مخيمات للنازحين السوريين ،وتوقف من يشتبه به» ،مشيرا ً إلى «أننا تع ّرضنا
في معركة عرسال إلى هجوم من داخل المخيمات».
ولفت قهوجي إلى أنّ «الموقوف عماد جمعة ،مسؤول في تنظيم داعش وقد
اعترف خالل التحقيق معه بأنّ المجموعات المسلحة كانت تخطط لمهاجمة
الجيش اللبناني ،واجتياح القرى الشيعية والمسيحية في البقاع ،إليقاع فتنة
مذهبية وطائفية في لبنان».
وكشف قهوجي أنّ «الجيش رصد خلية إرهابية في طرابلس» ،مشدّدا ً على
«أننا نعمل على مالحقة أفرادها من دون وقوع معركة وهدر دماء أبرياء ،لكننا
سنلجأ إلى الحل العسكري إن لم تنفع الحلول السلمية».
وأشار قهوجي إلى أنه ال يسعى إلى الوصول إلى رئاسة الجمهورية« ،وإن
كان الطموح بالتطور شعور طبيعي لدى البشر» ،وق��ال« :لم أتخذ أي قرار
لتحسين موقعي».

قبالن التقى ال�سفير الإيراني:
للت�شاور والحوار حفظ ًا للبنان

وج��دّدت «كتائب عبدالله ع��زام» اتهامها ح��زب الله
بالسيطرة على «كيان الشعب اللبناني وحياته ومصالحه
وجيشه».
وفي رسالة نشرت على صفحة سراج الدين زريقات
على «تويتر» قالت الكتائب« :ها هو الجيش اللبناني
بلباسه العسكري اإليراني بوالئه وتوجهه ،األميركي
بسالحه ودراساته ،الخليجي بماله ودعمه ها هو يحقق
مشروع الحزب» ،واصفة المنتسبين إلى الجيش اللبناني
من الس ّنة بالـ»خونة».

بالتزامن مع جل�سة مجل�س الوزراء

�أهالي الع�سكريين اعت�صموا قرب ال�سراي
و�أبو فاعور يطمئنهم :المفاو�ضات �إيجابية
نقل أهالي العسكريين المخطوفين
اعتصامهم أم��س إل��ى ساحة رياض
الصلح التي تبعد عشرات األمتار عن
السراي الحكومية ،حيث كانت تعقد
جلسة مجلس الوزراء التي بحثت في
ما آلت إليه المفاوضات لإلفراج عن
العسكريين المحتجزين لدى جبهة
النصرة و«داعش».
وقطع األه��ال��ي الذين حضروا من
البقاع والشوف ،شارع المصارف في
وس��ط ب��ي��روت ال��م��ؤدي إل��ى السراي
لبعض ال��وق��ت ،مشدّدين على أنهم
يريدون أوالدهم بأية وسيلة ،وإذا كانت
المقايضة هي الح ّل ،فعلى الحكومة أن
تسير بها.
وفي محاولة لطمأنتهم ،أوفد رئيس
الحكومة ت��م��ام س�لام إل��ى األه��ال��ي
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور،
واألمين العام للهيئة العليا لإلغاثة
اللواء محمد خير .وتوجه أبو فاعور
إلى األهالي قائالً« :إنّ األم��ور تتحرك
في شكل إيجابي والمفاوضات انطلقت
ودخلت مرحلة إيجابية» ،مشيرا ًإلى أنّ
«الحكومة تتابع القضية باهتمام بالغ،
كما أنّ كل القوى السياسية مجمعة
على إيجاد حل سريع لهذه المعاناة
التي يعانيها العسكريون واألهالي».
وأك��د أنّ «القضية ليست عابرة بل
وطنية بامتياز» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك
شعورا ً لدى الدولة بأنّ هذا األمر بات

بمثابة محنة وطنية يجب أن تنتهي».
وأع��ل��ن أب��و ف��اع��ور «أنّ المفاوضات
قطعت أش��واط �ا ً جيدة ج��دا ً ودخلت
مرحلة إيجابية ومن المتوقع أن نشهد
تطورات إيجابية ونأمل خاتمة سعيدة
ولو تطلبت بعض الوقت» .ولفت إلى
«أ ّننا تجاوزنا االنسداد في أفق الحل،
كما نأمل بأن نكون تجاوزنا مسألة
التهديد بالقتل» .وق���ال« :إذا واف��ق
مجلس الوزراء على المقايضة ،فليس
ضروريا ً أن يعلن ذلك عبر اإلع�لام»،
مؤكدا ً «أننا نثق بعمل المدير العام
لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس ابراهيم
وخلية األزمة ،لحل هذه القضية».
ور ّد األهالي عبر بيان قالوا فيه:
«الساعات تمر وال��ح��وادث تتسارع
والعمل واجب وملح حيث ال يعود ينفع
الندم .ومنعا ً للتسويف والمماطلة،
نعلن ما يلي« :نؤكد التزامنا المطلق
بقضية عسكريينا المختطفين ومعاناة
أهلهم وكل الجهود والتحركات لإلفراج
عنهم ،ونص ّر على المواقف الجريئة
المعلنة من قبل الوزير أبو فاعور باسم
النائب وليد جنبالط وال��ت��ي تحفظ
أرواح األس��رى وكرامة وهيبة الدولة
ومؤسساتها ،ونطالب باإلسراع في
وت��ي��رة ال��م��ف��اوض��ات م��ن دون ت��ردّد
بما يفضي إلى تحرير العسكريين».
وط��ال��ب��وا «ذوي ال��ش��أن السياسي
واالجتماعي والعسكري والمجتمع

أهالي العسكريين خالل اعتصامهم أمام السراي

المدني بالتواصل الجدي والفاعل
مع األه��ال��ي ،لبلسمة جراحهم حيث
سيؤدي هذا التسويف وعدم االهتمام
إلى سلبية ال تحمد عقباها» ،وأملوا «أن
يتحلى الوزراء بالشجاعة والقرار وأن
يوقفوا المكابرة ألنّ العسكريين هم من
يحفظون هيبة الدولة».
ومع عودتهم إلى مركز اعتصامهم
في ضهر البيدر ،ل ّوح األهالي بتصعيد
تحركاتهم والتوجه نحو سجن رومية
أو إلى طريق المطار ،بعد عيد األضحى،
إذا لم تحمل عطلة العيد مفاجأة سارة
بإطالق أحد العسكريين وإن لم يلمسوا
أنّ الحكومة بدأت تتعاطى بجدّية مع
ملف أبنائهم ،حسب تعبيرهم.
وت��وج��ه مفتي ع��ك��ار الشيخ زيد
زكريا بنداء إل��ى الخاطفين والدولة
اللبنانية بمناسبة عيد األضحى،
وقال« :أناشدكم باسم اإلسالم واسم
اإلنسانية واسم الدين واسم الرحمة
واس����م األخ��ل�اق أن ت��ط��ل��ق��وا س��راح
العسكريين والدركيين» .وأض��اف:
«ارحموا بكاء أمهاتهم .ارحموا دموع
زوجاتهم .ارح��م��وا ص��راخ أطفالهم.
ما تريدونه من الدولة اللبنانية ليس
عند هؤالء .وما ذنبهم وما جريرتهم.
أطلقوا سراحهم ليبتهجوا بالعيد بين
أقربائهم وأحبابهم» .وتابع« :كونوا
أصحاب المبادرة ،وأطلقوهم إكراما ً
لعيد األضحى المبارك».

(أكرم عبدالخالق)

االدعاء على من�صور ومولوي بتهمة االنتماء
�إلى تنظيمات �إرهابية واالعتداء على الجي�ش
فيما تتر ّنح الخطة األمنية في طرابلس تحت وطأة
االع��ت��داءات المتكررة على الجيش ،ص��درت ق��رارات
قضائية في ّ
حق عدد من قادة المحاور في عاصمة الشمال
وأبرزهم أسامة منصور وشادي المولوي النتمائهم إلى
تنظيمات إرهابية وتنفيذ اعتداءات على الجيش بواسطة
عبوات ناسفة.
وادع��ى مفوض الحكومة ل��دى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر أمس ،على موقوف وعشرة فارين من
وجه العدالة بينهم منصور والمولوي في جرم االنتماء
إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمل إرهابية
واالحتماء في أحد مساجد طرابلس لتفجير عبوة ناسفة
واستهداف الجيش اللبناني في المنطقة ،وأحالهم إلى
قاضي التحقيق العسكري األول.
كما أصدر قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي قرارا ً
اتهاميا ً في قضية انفجار عبوة في محلة طلعة الجنان في
طرابلس في الثالث من آب الماضي ،أدى إلى استشهاد
المواطن عصام الشعار .واتهم وهبي  8موقوفين و3
فارين من وجه العدالة هم :منصور ،المولوي وأمير
منصور في جرم تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام

بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها سندا ً
إلى مواد تنص على العقوبة القصوى اإلع��دام .وأصدر
مذكرات إلقاء قبض في حقهم وأحالهم أم��ام المحكمة
العسكرية الدائمة للمحاكمة.
كذلك ،أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان
تنص على عقوبة
ق��راري��ن اتهاميين س��ن��دا ً إل��ى م��واد
ّ
اإلعدام .القرار األول ،في ّ
حق موقوف وسبعة لبنانيين
فارين من وجه العدالة في جرم تأليف عصابة مسلحة
بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة
وهيبتها والتعرض لمؤسساتها والتحريض على االقتتال
المذهبي بين باب التبانة وجبل محسن.
وأصدر القاضي صوان مذكرة إلقاء قبض في حقهم
وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
أم��ا ال��ق��رار الثاني فهو ف��ي ح��ق ال��س��وري الموقوف
خالد رحال في جرم االنتماء إلى جماعة السوري أبو
خالد السريع في وادي حميد في جرود عرسال وتأمين
األسلحة والذخائر له ولـ»لواء اإلسالم».
وأص���در م��ذك��رة إل��ق��اء قبض ف��ي حقه وأح��ال��ه أم��ام
المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

قبالن مستقبالً فتحعل 
ي

(داالتي ونهرا)

استقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي وبحث معه في القضايا
اإلقليمية والمحلية.
وأكد قبالن «أنّ لبنان سيكون أكثر استقرارا ً بفعل جهود بنيه وتضامنهم
ودعم أشقائه وأصدقائه وفي طليعتهم إيران التي تشكل مالذا ً للشعوب
المستضعفة بوصفها سالحا ً لألمة يذود عنها األخطار والمؤامرات».
وشدّد على ضرورة أن «يتعاطى اللبنانيون بحكمة ويقظة إلخراج لبنان
من النفق المظلم فيتعاونوا ويتضامنوا ليعود لبنان واحة أمن واستقرار،
مما يحتم أن يتعاون السياسيون لح ّل المشاكل من خالل التشاور والحوار،
فيعملوا على حفظ لبنان وشعبه».
واستقبل الشيخ قبالن منسق لجان الشرق األوسط للعائلة في مجلس
البطاركة واألساقفة النائب البطريركي العام المطران أنطوان العنداري
وموفد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس غريغوريوس
الثالث لحام المستشار البطريركي للشؤون العامة المونسينيور شربل
حكيم ،وجرى التباحث في أوضاع لبنان والمنطقة.
وقال العنداري« :تشرفنا بلقاء الشيخ قبالن ،وتباحثنا بالوضع العام
في البالد ،ووجهنا دعوة إلى سماحته لحضور مؤتمر العائلة وتحديات
العصر في الشرق األوس��ط» في  7و 8تشرين الثاني  2014في المركز
البطريركي العالمي لحوار الحضارات في الربوة ،حيث سيحضر وفد
رفيع المستوى من حاضرة الفاتيكان وعدد من رؤوساء الطوائف من الدول
العربية بخاصة لبنان وكبار المسؤولين اللبنانيين ،وسيلقي كلمة االفتتاح
رئيس الحكومة تمام سالم» .وأشار العنداري إلى «أنّ هذا المؤتمر يندرج
في سياق توحيد الجهود السياسية والدينية كافة لمواجهة التحديات
التي تعصف بالشرق األوسط وبلبنان خصوصاً ،في ظ ّل نمو الحركات
التكفيرية التي تش ّوه المعنى الحقيقي للدين وتضرب عرض الحائط القيم
اإلنسانية السامية».
من جهة ثانية ،يؤدي الشيخ قبالن صالة عيد األضحى ويلقي خطبة
العيد في السابعة والنصف من صباح يوم األحد المقبل في قاعة الوحدة
الوطنية في مقر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى طريق المطار.
واعتذر قبالن عن تقبل التهاني نظرا ً إلى «الظروف الحرجة والمؤلمة»
التي يشهدها لبنان وتمر بها المنطقة.

يزبك يلتقي م�شايخ عاليه
ويث ّمن دور جنبالط في ّ
�شد �أوا�صر الوحدة
ث ّمن رئيس الهيئة الشرعية في
حزب الله الشيخ محمد يزبك «الدور
الكبير الذي يقوم به رئيس الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي النائب وليد
جنبالط وتحركاته في ه��ذه األي��ام
العصيبة على لبنان والمنطقة»،
م���ش���دّدا ً ع��ل��ى «ض�����رورة ال��ح��وار
واللقاءات من أجل بناء مجتمع وطني
متضامن لمواجهة الهجمة التي
تستهدف لبنان».
وزار وف���د ع��ل��م��ائ��ي م��ن الهيئة
الشرعية ف��ي ح��زب ال��ل��ه برئاسة
الشيخ محمد يزبك منطقة عاليه
والتقى في بلدة معصريتي لفيفا ً من
شيوخ طائفة الموحدين ال��دروز في
دارة الشيخ حسيب الصايغ (أبو
سليمان).
وث ّمن يزبك في كلمة ألقاها «الدور
الكبير الذي يقوم به رئيس الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي النائب وليد
جنبالط وتحركاته في ه��ذه األي��ام
العصيبة على لبنان والمنطقة ،من
أجل جمع الكلمة وشد أواصر الوحدة
الوطنية».
وش����دّد «ع��ل��ى ض����رورة ال��ح��وار
واللقاءات من أجل بناء مجتمع وطني
متضامن لمواجهة الهجمة التي
تستهدف لبنان وردع الفتن التي
حلت بمنطقتنا و ُفرضت على واقعنا
لتمزيقه وإل��غ��اء إنسانه وقيمه».
وأكد «أنّ ما يحدث اآلن هو تشويه
ل�لإس�لام ،األم���ر ال���ذي يتطلب من
العلماء والخيرين التكاتف لص ّد هذه
الهجمة الهمجية».
وفي مزار الشيخ عبدالله التنوخي
في بلدة عبيه ،التقى الشيخ يزبك
ع���ددا ً م��ن المشايخ ال����دروز ،حيث

يزبك خالل زيارته الى معصريتي
ألقى كلمة ناشد فيها اللبنانيين
«أن يتفاهموا فيما بينهم إلحياء
م��ؤس��س��ات��ه��م وال��م��ح��اف��ظ��ة على
المكونات ،وض���رورة دعمها ،وفي
مقدمها المؤسسة العسكرية المتمثلة
بجيشه الذي يحمي الوطن ،ويحقق
له األمن ،أنّ وعلى الشعب أن يكون
عينه ودعامته في كل المواقف».

شعبان

ودعا الشيخ شعبان ،من جهته ،إلى «الحفاظ على األمن واالستقرار في
طرابلس وإبعادها عن أي كأس مرة تحاول أن تستهدفها في دورها ووجودها
وتركيبتها السكانية التي تمتاز بها عن كثير من المناطق ،والمحافظة على
النسيج الوطني الطرابلسي».
وردا ً على سؤال عن االعتداءات على بعض العسكريين في طرابلس وبعض
مناطق الشمال ،أجاب شعبان« :ليس من مصلحة أحد أن يستهدف األمن
واالستقرار في لبنان ألنّ ذلك سينعكس انهيارا ً للهيكل على رؤوس الجميع».
وكان كرامي استقبل وفد المؤتمر الشعبي اللبناني الذي تقدمه عضو
قيادة المؤتمر المحامي عبدالناصر المصري .وتناول الحديث التطورات في
طرابلس والشمال ولبنان عموماً.

كرامي مجتمعا ً إلى شعبان والوفد

المقداد

وفي سياق آخر ،أوضح عضو كتلة
الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد
«أنّ اللقاء بين جنبالط وحزب الله
دوري ،والتواصل مطلوب بين جميع
اللبنانيين ليجدوا مخرجا ً لألزمة
خصوصا ً مسألة رئاسة الجمهورية»،
مشيرا ً إلى «أنّ جنبالط ليس مكلّفا ً
بمسعى لتقريب وجهات النظر بين
حزب الله وتيار المستقبل».

وأك������د ال����م����ق����داد ف����ي ح��دي��ث
لـ«المركزية» «ض���رورة أن تكون
ال��م��خ��اوف األم��ن��ي��ة مشتركة بين
اللبنانيين ليتوحدوا حول مواجهة
ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تعصف ف��ي ك ّل
المنطقة وليس فقط ف��ي لبنان»،
م��ش �دّدا ً على «ض���رورة أن يتوحد
الجميع لمواجهة اإلرهاب الذي يهدّد
ك � ّل لبنان وليس طائفة معينة أو
منطقة محدّدة أو بلدا ً معيناً».
وع��ن تنسيق أم��ن��ي ب��ي��ن ح��زب
الله والحزب التقدمي االشتراكي،
خ��ص��وص �ا ً ف��ي منطقة ال��ع��رق��وب
وراش���ي���ا ،ق����ال« :ال أع��ل��م م��ا هي
التفاصيل األمنية والعسكرية ،لكن
يُعمل بشكل جيد جدا ً لكي يبقى ك ّل
لبنان محميا ً من اإلره��اب» ،واصفا ً
ال��ع�لاق��ة م��ع ج��ن��ب�لاط ب��ـ«ال��ج��ي��دة
جداً».

�أحزاب البقاع :لقبول الهبة الإيرانية
لما فيها من م�صلحة وطنية
شدّدت األحزاب الوطنية والقومية في البقاع على
«تحصين الساحة الداخلية واإللتفاف حول المؤسسة
العسكرية والجيش اللبناني ودعمه حكوميا ً وسياسيا ً
واحتضانه اتجاه القضايا الوطنية» ،مرحبة بالهبة
اإليرانية .ووصفت التحالف الدولي «المستجد ض ّد
اإلرهاب بأنه مصدر اإلرهاب بعينه ،وسياسية تحالف
كاذبة» ،مؤكدة وقوفها عند مطالب أهالي العسكريين
المخطوفين وإن��ق��اذه��م خ���ارج إط���ار «ال��ت��ف��اوض
التبادلي» ،ورفض تقطيع األوصال.
وخ�ل�ال اجتماعها ال����دوري ف��ي منفذية الحزب
السوري القومي االجتماعي في زحلة ،رأت األحزاب
أنّ «غياب االستراتيجية إلدارة الحكومة أفقدها دورها
المسؤول تجاه جميع القضايا الوطنية ،األمنية
واالقتصادية واالجتماعية» .ودعت «إلى الترفع عن
المصالح الشخصية ألنّ الخطر الحقيقي وج��ودي
علينا جميعاً ،لذا يجب مواجهة هذا الخطر من خالل
التعاون والوثيق لمواجهته ومواجهة تلك األخطار».
وش����دّدت األح����زاب على أنّ «ال��ج��ي��ش اللبناني
مؤسسة وطنية تستحق االعتناء والدعم أكثر من
الحكومة عبر دعمها سياسيا ً وماديا ً وعددا ً وعتاداً»،
مدينة «التعاطي الكاذب والدائم والالوطني وتدخل
ما يسمى بعلماء المسلمين تجاه القضايا الوطنية،
وتحديدا ً قضية عرسال األخيرة واتهامهم الجيش،

كرامي� :أمن طرابل�س
تحت ال�سيطرة
أشار الوزير السابق فيصل كرامي إلى «أنّ الوضع األمني في طرابلس
مستتب وتحت السيطرة».
وخالل استقباله في دارت��ه في طرابلس ،وفد حركة التوحيد االسالمي
برئاسة األمين العام للحركة الشيخ بالل شعبان ،اعتبر كرامي «أنّ اله ّم
المشترك هو مدينة طرابلس ،وكل الشائعات التي نسمعها من هنا وهناك
بأنّ خضة أمنية ستقع فيها خالل العيد أو بعده ،وقد سألنا واستقصينا كل
األجهزة األمنية ،وطمأنونا إلى أنّ الوضع األمني في طرابلس مستتب وتحت
تعج بالناس».
السيطرة ،وكما رأينا اليوم األسواق التجارية في طرابلس
ّ
وتمنى كرامي «على الدولة وعلى األجهزة األمنية وخصوصا ً الجيش ظهورا ً
أكبر حتى يطمئن الناس ألنّ الشائعات كثيرة جداً» .وأضاف« :ال أحد أقوى من
الدولة عندما تحزم أمرها ،ونتمنى أال يمر العيد إال ويكون أسرانا المخطوفون
من جنود وعسكريين بيننا وبين أهلهم ،ونقدر عاليا ً كل الذي يمر فيه أهل
العسكريين المخطوفين ،ونأمل لهم العودة السالمة».
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خالل االجتماع في مكتب «القومي» في زحلة

حمدان يزور النابل�سي
اع��ت��ب��ر ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي أنّ «كل المكونات اللبنانية
السياسية والشعبية مسؤولة عن
حماية لبنان من األخطار القادمة»،
مشدّدا ً على «أهمية الهبة العسكرية
اإليرانية التي يمكن أن تساعد الجيش
في ص ّد المخططات التكفيرية».
ولفت النابلسي خالل استقباله وفد
المرابطون برئاسة العميد مصطفى
حمدان ،إلى أنّ «حماية لبنان ليست
مقتصرة على الجيش وعلى المقاومة،
بلإنّ كلالمكوناتاللبنانيةالسياسية
والشعبية مسؤولة عن حماية لبنان
من األخطار القادمة».
واعتبر ح��م��دان ،م��ن جانبه ،أنّ
«التحالف األم��ي��رك��ي الغربي ض ّد
اإلره���اب ،ه��و ش��ر مطلق ،وال يمكن
الذين ي��دي��رون اإلره���اب في العالم
وفي منطقتنا العربية وفي سورية،
أن يحاربوا اإلرهاب».
وان��ت��ق��د ح���م���دان ،دع���وة رئيس
«ح��زب ال��ق��وات» سمير جعجع إلى
«رب��ط التحالف الغربي مع الواقع
اللبناني» ،مستغربا ً موافقة وزير
الدفاع سمير مقبل على هذا الطرح،
معتبرا ً أنّ «التحالف الغربي ينفذ
م��ق��ول��ة أم���ن «إس��رائ��ي��ل» ف���وق كل
اعتبار».

ووجوب تعاطي العلماء المسلمين مع ملف عرسال
بايجابية لما فيه مصلحة المؤسسة العسكرية
والقضايا الوطنية».
وأكدت األحزاب ضرورة «تفعيل دور اإلعالم حول
واق��ع النازحين السوريين ،وإب���راز ال��دور السلبي
لبعضهم عبر ارتباطهم بمؤسسات تكفيرية ،ما يسيء
إلى التزامهم كنازحين».
ورأت أنّ «التحالف الدولي المستجد ض ّد اإلرهاب
هو مصدر اإلرهاب بعينه ،وسياسية تحالف كاذبة،
والهدف هو تدمير بالدنا ونهب ثرواتنا ،وإسقاط
بعض األنظمة وليس ه ّمه ضرب اإلرهاب ،ألنّ تنظيم
داعش وأخواته هم أبناء هذا التحالف».
وأك����دت األح����زاب «ال��ت��ع��اط��ف م��ع العسكريين
المختطفين وأهاليهم ،ودعم أي جهد أو أية مبادرة
إلن��ق��اذه��م خ��ارج إط��ار ال��ت��ف��اوض التبادلي ،فنحن
م��ع القضية الوطنية ومطلب أه��ال��ي العسكريين
المخطوفين ،أما في ما يتعلق بتقطيع األوصال وإغالق
الطرقات فال يمكن أن نوافقهم على ذلك» ،متمنين على
«األهالي والمتضامنين التوجه إلى المكان الصحيح
للضغط وتحقيق المطالب».
ورحبت األحزاب بالهبة اإليرانية للجيش اللبناني،
مقترحة على «الحكومة اللبنانية تلقف هذه المبادرة
وقبولها لما فيها مصلحة وطنية».

