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«�إ�سرائيل» تعتبر العملية انتهاك ًا لـ«�سيادتها»

لماذا تقلق تركيا
من اال�ستراتيجية الأميركية؟

تفجرعبوة بدورية للعدو في المزارع
المقاومة ّ
واالحتالل ير ّد بق�صف محدود على ال�سدانة والو�سطاني
بعد سلسلة اعتداءات «إسرائيلية» على لبنان
كان آخرها يوم األح��د الماضي ،عندما أطلقت
قوات االحتالل النار على جندي لبناني في تلة
السدانة ،على مقربة من ق��وات «اليونيفيل»،
باغتت المقاومة اإلسالمية دوري��ة مؤللة قوات
العدو بتفجير عبوة ناسفة قبالة منطقة رويسات
العلم في منطقة مزارع شبعا المحتلة تسفر عن
وقوع إصابات عدة في صفوف الدورية.
وعلم أنّ دبابة من نوع «ميركافا» أصيبت
جراء التفجير .وردّت مدفعية العدو المتمركزة
في المنطقة على العملية ،بإطالق أكثر من 10
قذائف على تلتي السدانة والوسطاني داخل
األراضي اللبنانية ،كما سمع دوي قصف مدفعي
«إسرائيلي» في المناطق القريبة من م��زارع
شبعا ،بالتزامن مع تحليق لطائرات استطالع
ومروحيات معادية بكثافة في أج��واء شبعا
وكفرشوبا .وأعلن جيش االحتالل «اإلسرائيلي»
أنه «قصف موقعين لحزب الله في جنوب لبنان،
ر ّدا ً على إصابة جنديين «إسرائيليين» بتفجير
عبوة ناسفة في مزارع شبعا الحدودية».
سجل استنفار للجيش اللبناني
وفي المقابلّ ،
وقوات اليونيفل في محيط المزارع المحتلة.
وتبنت المقاومة العملية ،وأف��اد بيان صدر
عن العالقات اإلعالمية في حزب الله بأنه «عند
الساعة الثانية و 22دقيقة من بعد ظهر اليوم
(أمس) الثالثاء الموافق  ،2014/10/7قامت
مجموعة الشهيد علي حسن حيدر في المقاومة
اإلسالمية ،بتفجير عبوة ناسفة عند مرتفعات
شبعا في دوري��ة «إسرائيلية» مؤللة ،ما أدى
إلى وقوع عدد من اإلصابات في صفوف جنود
االحتالل».
وفيما أعلن رئيس ال���وزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتانياهو «أنّ الجيش «اإلسرائيلي»
أحبط عملية تخريبية في مزارع شبعا ،وسنر ّد
بشدة على كل محاولة للمس بنا» .كما ح ّمل وزير
حرب العدو موشيه يعالون الحكومة اللبنانية
مسؤولة هذا الحادث ،فيما ح ّمل المتحدث باسم
الجيش «اإلسرائيلي» أفيخاي أدرعي «الحكومة
للمس
اللبنانية وحزب الله مسؤولية أي محاولة
ّ
بمواطني«إسرائيل»أوبالجنود«اإلسرائيليين»»،
مؤكدا ً «أنّ الجيش «اإلسرائيلي» يحتفظ بحقه
في الر ّد في أي توقيت وأي طريقة يراها مناسبة
لحماية مواطني «إسرائيل»».
واعتبر أدرع���ي أنّ «ح���ادث تفجير العبوة
الناسفة على الحدود عمل خطير وخرق فاضح
للسيادة «اإلسرائيلية»» ،مؤكدا ً إصابة جنديين

(رانيا ّ
العشي)

مدفعية جيش العدو تقصف تالل الوسطاني في شبعا
«إسرائيليين» نتيجة انفجار العبوة.
كما أف��ادت وسائل إعالمية «إسرائيلية» عن
انفجار عبوة ناسفة أخرى في الموقع عينه الذي
انفجرت فيه العبوة األولى في مزارع شبعا.

اليونيفيل تفتح تحقيقا ً

وأوضح المكتب اإلعالمي في القوات الدولية
العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» «أنه حوالى
الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس،
أكد الجيش «اإلسرائيلي» أنّ اثنين من جنوده
أصيبا بحروح في موقع «إسرائيلي» في منطقة
شبعا نتيجة انفجار عبوة ناسفة ،ور ّد الجيش
«اإلسرائيلي» بقصف مدفعي تجاه محيط عام
منطقة تالل كفرشوبا».
ولفت المكتب في بيان إلى أنه «وف��ور تلقي
هذه المعلومات ،اتصلت اليونيفيل بكال الجانبين
وحثتهما على التحلي بأقصى درج��ات ضبط
النفس وطلبت منهما التعاون مع اليونيفيل من
أجل تخفيف حدة التوتر ومنع التصعيد» ،معلنة
أنّ «اليونيفيل فتحت تحقيقا ً لتحديد الوقائع
ومالبسات الحادث».
واعتبرت أنّ «هذا الحادث يشكل انتهاكا ً لقرار
مجلس األمن الدولي  ،1701وهذه األعمال مخالفة
ألهدافنا وللجهود المبذولة للح ّد من التوترات
وإيجاد بيئة مستقرة وآمنة في جنوب لبنان».
إلى ذلك ،تواصلت أمس الخروق «اإلسرائيلية»
للسيادة اللبنانية وأعلنت قيادة الجيش أنه «عند

الساعة  9:25صباحاً ،خرقت طائرتان حربيتان
تابعتان للعدو «اإلسرائيلي» األجواء اللبنانية
من فوق بلدة رميش ،ونفذتا طيرانا ً دائريا ً فوق
مختلف المناطق اللبنانية ،ثم غادرتا األجواء عند
الساعة  9:55من فوق بلدة علما الشعب».
وك��ان��ت ط��ائ��رة اس��ت��ط�لاع ت��اب��ع��ة للعدو
«اإلسرائيلي» ،خرقت األجواء اللبنانية من فوق
بلدة علما الشعب عند الساعة  18:30من يوم
أول من أمس ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق
الجنوب ثم غ��ادرت األج��واء صباح أمس (عند
الساعة  7:25من فوق البلدة المذكورة .وعند
الساعة  20:50خرقت طائرة مماثلة األج��واء
اللبنانية ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق البحر مقابل
جونيه ،ثم ف��وق مناطق جبيل ،ري��اق ،بعلبك
والهرمل ،ثم غ��ادرت األج��واء صباح أمس عند
الساعة  7:10من فوق البحر مقابل الناقورة.

هاشم

رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم
هاشم «أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة ما
زالت حاجة وضرورة وطنية ،وما جرى ظهر اليوم
(أمس) كان على مرأى وسمع قوات اليونيفيل،
وكأنّ دورها اقتصر على إعداد التقارير وإحصاء
القذائف» ،مؤكدا ً «أنّ لغة القوة والمقاومة وحدها
قادرة على مواجهة همجية العدو الصهيوني».
وفي تصريح حول االعتداء «اإلسرائيلي» ،أشار
هاشم إلى أنه «ال يمكن تبرير هذا العدوان تحت أي

} هدى رزق
ذريعة ،وقد أطلق العدو قذائفه ورصاصاته من
مواقع يحتلها في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا،
إذ من ّ
حق مقاومتنا وشعبنا التصدي الدائم لعدو
يحتل أرضه».
وإذ استنكر هذا االعتداء الجديد ،رأى هاشم
«أن���ه دل��ي��ل س��اط��ع على الطبيعة العدوانية
الهمجية للعدون «اإلسرائيلي»» ،مؤكدا ً «أنّ
لبنان كافة والمناطق الجنوبية ما زاال في دائرة
االستهداف «اإلسرائيلي» وف��ي دائ��رة أطماعه
الدائمة ،فما حصل اليوم اعتداء واضح وانتهاك
شامل للسيادة الوطنية اللبنانية ،وخرقا ً فاضحا ً
للقرار  1701والذي يلزم بموجباته أساسا ً هذا
العدو منذ لحظة إقراره وحتى اللحظة وبغطاء
دولي صارخ».
وأضاف هاشم« :مرة جديدة يثبت هذا العدوان
أنّ هذا العدو ال يفهم إال لغة القوة ،وأنّ ما يضع حدا ً
لمغامراته وأطماعه هو توازن الرعب والردع التي
أقامته المقاومة منذ عام  2000وأرسته معادلة
الجيش والشعب والمقاومة منذ تلك اللحظة،
وأكدتها مواجهات العديسة البطولية ،وتصدى
الجيش اللبناني منذ يومين للعدو في منطقة
السدانه  -شبعا ،واليوم يتأكد للقاصي والداني
أنّ هذه المعادلة «الجيش والشعب والمقاومة»
ما زالت حاجة وضرورة وطنية ،وما جرى ظهر
اليوم كان على مرأى وسمع قوات «اليونيفيل»،
وكأن دورها اقتصر على إعداد التقارير وإحصاء
ال��ق��ذائ��ف وال��رص��اص��ات ال��ت��ي يطلقها العدو
«اإلسرائيلي» على بلداتنا وقرانا وأهلنا فإلى متى
التخاذل والتواطؤ الدولي؟».
وتساءلهاشم«:لماذاتلعثمتألسنةالكثيرين،
وك ّمت أفواههم إزاء ما تعرض له الجيش اللبناني
على تخوم مزارع شبعا؟».

حمدان

ودان رئيس «هيئة أبناء العرقوب وم��زارع
شبعا» الدكتور محمد حمدان «القصف الصهيوني
ال��ذي تعرضت له مرتفعات شبعا وكفرشوبا
والهبارية من قبل مدفعية العدو ،والذي يأتي بعد
أقل من  48ساعة من اصابة أحد جنود الجيش
اللبناني بجروح بعد تبادل إطالق النار مع دورية
صهيونية ،تسللت إلى داخل األراضي اللبنانية
المحررة».
وطالب الحكومة بـ«التحرك وتقديم شكوى
ض ّد هذه االع��ت��داءات ،بخاصة أنها تحصل في
منطقة قوات اليونفيل وأمام أعينهم».

حزب اهلل :مزارع �شبعا محتلة ومن حقنا القيام بالعمليات لتحريرها
وأ ّم رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك
الصالة على جثمان عساف الذي ووري الثرى في جبانة الشهداء
في البلدة.
ووصف يزبك في كلمة ألقاها خالل التشييع ،ردود األفعال
السياسية على مواجهة ح��زب الله التكفيريين عند الحدود
اللبنانية ال��س��وري��ة ضمن األراض���ي اللبنانية ب��ـ«أن��ه��ا غير
مسؤولة».
وتوجه إلى هؤالء قائالً« :لم نسمع صوتكم وال صوت أسيادكم
عندما أطلق جيش العدو «اإلسرائيلي» النار على الجيش اللبناني
وكذلك عندما خطف عددا ً من أفراد الجيش وقوى األمن الداخلي،
لم نسمعكم تتحدثون أو تستنكرون ،بل استمريتم في نهجكم
التحريضي».
وأضاف يزبك« :كفاكم تحريضا ً ض ّد حزب الله ،لوال الحزب
لكان تنظيم «داعش» في بيروت وفي كل لبنان وأول من يتضرر
هو أنتم» ،مؤكدا ً «أننا مستمرون على نهجنا ومقاومتنا مهما كانت
األثمان».

يزبك متحدثا ً في أنصار البقاعية
تنفيذ الفكرة لكنها بقيت موجودة لديهم».
وعن ملف العسكريين المخطوفين ،أوض��ح قاسم «أنّ أي
مفاوضات ناجحة ال تحصل عبر وسائل اإلعالم إنما في الغرف
المغلقة ،وقد أعلنا أننا نوافق على التفاوض بالطريقة التي
تراها الحكومة مناسبة من أجل اإلفراج عن العسكريين» .وشدّد
على «أنّ التفاوض مطلوب وال يجوز أن يكون من موقع ضعف،
بل يجب أن نكون أقوياء واضحين ومتماسكين ،ألنّ تماسك
الحكومة قوة ،وموقف الجيش اللبناني قوة وبالتالي ندخل
عملية التفاوض من موقع القوة».

يزبك :سنبقى على نهج المقاومة

من جهة أخرى ،واصل حزب الله تشييع شهدائه الذين قضوا
منذ أيام خالل مواجهات مع المجموعات اإلرهابية التكفيرية.
ووصف الحزب ردود األفعال السياسية على مواجهة حزب
الله التكفيريين عند الحدود اللبنانية  -السورية بـ«أنها غير
مسؤولة» ،مستغربا ً «أنّ البعض ال ي��زال يعيش في أوه��ام
وره��ان��ات ه��ذه الجماعات لتحقيق تغيير ما في المعادالت
القائمة».
فقد شيعت بلدة أنصار البقاعية وح��زب الله الشهيد عمار
عساف الذي استشهد خالل مواجهة مع مسلحي جبهة النصرة
في جرود بريتال .وحمل نعش الشهيد على أكف رفاقه ،وجاب
موكب الجنازة شوارع البلدة يتقدمه النواب :علي المقداد ،نوار
الساحلي وإميل رحمة ورؤساء بلديات واتحادات بلدية وفاعليات
دينية وسياسية واجتماعية.

فنيش

وفي سياق متصل ،لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش إلى «أنّ المجموعات المسلّحة التي فقدت نقاط
ارتكاز داخل المدن والقرى وباتت في العراء والجرود خصوصا ً
بعد االعتداء على عرسال وتصدّي الجيش لها ،ب��دأت تبحث
قبل موسم الشتاء عن أمكنة دافئة أو عن مم ّر لعبور اإلمدادات
من أسلحة وأدوية وغذاء وغيرها كما في السابق ،وتسعى إلى
تحقيق أهدافها لكن ك ّل مرة كانت وال تزال تصاب بخسائر جسيمة
وتفشل في تحقيق غايتها».
وأكد في حديث لـ«المركزية»« :أنّ تصدّي الجيش والمقاومة
لهذه الجماعات يدفع خطرها وضررها عن ك ّل لبنان ،لذلك من
المستغرب أنّ البعض ال يزال يعيش في أوهام ورهانات هذه
الجماعات لتحقيق تغيير ما في المعادالت القائمة» ،مشدّدا ً
�س الحاجة إل��ى أن نقرأ جيدا ً وأن نحصن
على «أننا في أم� ّ
وطننا ونحتفظ بك ّل ما لدينا من أوراق قوة لمنع هذه الجماعات
من تحويل لبنان إلى ساحة كما يحدث في العديد من الدول
اإلقليمية» .وأضاف« :علينا الخروج من دائرة الخوف والرعب
التي يريد التكفيريون أن يضعونا داخلها ،ومهما كانت المخاطر
والتوقعات ال ينبغي أن نتهاون أبدا ً في التصدي لهذه الجماعات
وإذا كانت هناك من احتماالت أو توقعات أو ثغرات ،ينبغي أن
نبحث في قدرة لبنان على التصدي لهذه الجماعات انطالقا ً
من تعزيز وتدعيم وتحصين الوحدة الداخلية ودعم الجيش
والقوى األمنية في تأدية مهماتها ،وبالتالي ،عدم الوقوع في
فخ التحريض وإشعال النزاعات التي تغذي هذه الجماعات
وتستفيد منها».

الح�سيني زار دريان :الظروف ال�صعبة توجب الت�ضامن
واصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان
استقبال المهنئين في دار الفتوى ،واستقبل أمس الرئيس
حسين الحسيني الذي قال بعد اللقاء« :جئت لتهنئة المفتي
لمناسبة انتخابه مفتي المسلمين جميعاً ،وكذلك لتهنئته على
ما صدر عن القمة الروحية أخيراً ،التي انعقدت في هذه الدار،
صاحبة الفضل الكبير في ترسيخ ثوابت الموقف اإلسالمي
تجاه وحدة لبنان أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات».
وأشار الحسيني إلى «أنّ لبنان يم ّر بظروف صعبة وقاسية،
توجب أعلى درجات التضامن لمواجهة هذه األخطار ،سواء
على لبنان أو على المنطقة» .وقال« :من هنا نؤيد وندعم كل
توجه يرسخ الوحدة الوطنية ،ومن أجل استئناف مسيرة
الوفاق الوطني حيث هي المجال الواسع لإلنقاذ».
ور ّدا ً على س��ؤال حول التمديد للمجلس النيابي ،أجاب
الحسيني« :أنا مع مجلس نيابي شرعي ال يقوم إال بانتخابات
نيابية على أساس قانون انتخاب طبقا ً للدستور وطبقا ً لوثيقة
الوفاق الوطني».
والتقى دريان أيضا ً كالً من :مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا
على رأس وفد عكاري ،النائبين خضر حبيب وبدر ونوس ،وفد

تجمع بيروت برئاسة رئيس التجمع محمد الداعوق ،ووفد
الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون
برئاسة العميد مصطفى حمدان.
وتلقى مفتي الجمهورية رسائل تهنئة بعيد األضحى من
وزي��رة شؤون المهجرين أليس شبطيني ،والسفير الروسي
الكسندر زاسبيكين .كما تلقى اتصاالت مهنئة من المدير العام
لألمن لعام اللواء عباس إبراهيم ،وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،وزير االتصاالت بطرس حرب ،رئيس المجمع
األعلى للطائفة اإلنجيلية في سورية ولبنان القس سليم
صهيوني ،والنائبين قاسم عبد العزيز ،وزياد القادري ،الوزير
السابق محمد يوسف بيضون ،رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعل.
كما تلقى اتصاال ً من رئيس بعثة الحج الرسمية الوزير
السابق خالد قباني ال��ذي أطلعه على اوض���اع الحجاج
اللبنانيين .من جهة أخ��رى ،ه ّنأ مفتي الجمهورية العاهل
السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على نجاح موسم الحج
هذا العام .كما شكر السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري ،على كل التسهيالت التي قدمها للحجاج اللبنانيين.

دريان والحسيني

ي��ط��رح ال��ح��زب ال��ح��اك��م ف��ي ت��رك��ي��ا ن��ف��س��ه حاميا ً
لإلخوان المسلمين ،بعد خسارتهم للحكم في مصر
ووضعهم على الئحة اإلره���اب م��ن قبل السعودية.
ك��ذل��ك ي��ق��دم نفسه كمرجعية س��ي��اس��ة ،تتكلم باسم
اإلسالم السياسي المعتدل ،مما يسمح له بلعب دور
إقليمي في المنطقة .حلم راود اإلسالم التركي منذ أيام
أهم مؤسسيه نجم الدين أربكان الذي بلور مشروعه
على قاعدة الشراكة ،وليس كمشروع أردوغ��ان على
قاعدة المنافسة .مما اكسبه عداء السعودية التي يدخل
معها في إطار التحالف ضد «داعش».
ي���رى م��ح��ازب��و ال��ع��دال��ة والتنمية أن ت��رك��ي��ا اليوم
أصبحت تشكل مرجعية إسالمية معتدلة ،ويعتقدون
وشرائح إسالمية أخرى ،أن دخول تركيا في التحالف
«ضد داعش» سيسيء إلى المكانة التي تتمتع بها عند
مسلمي العالم العربي بعد المواقف العلنية التي اتخذتها
ضد «إسرائيل» في فلسطين ،ودفاعها عن اإلخوان في
مصر .ويشددون على أن المشاركة في هذه الحرب قد
تؤدي إلى انقسام اثني بين العرب واألتراك ال سيما أن
تركيا هي الدولة الوحيدة التي ستشارك في العمليات
ال��ب��ري��ة تحت إم���رة ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة .ويتخوفون
من خسارتها المؤيدين لسياساتها كنتيجة حتمية
لمشاركتها بعد سنوات من مراكمة العمل السياسي
والحرص على استقطاب شريحة كبيرة من مسلمي
دول الخليج غير المتحمسة أصالً لمشاركة دولها في
هذا التحالف.
من جهة أخ��رى ،يعتقد الراديكاليون اإلسالميون
األت���راك أن الغرب يدافع عن األنظمة الخليجية ضد
اإلخوان المسلمين ويريد القضاء على حركة حماس
و»ال��ح��رك��ات اإلسالمية المعتدلة» في كل من تونس
ول��ي��ب��ي��ا وب��ن��غ�لادش ت��ح��ت غ��ط��اء م��ح��ارب��ة «داع����ش»
والتطرف اإلس�لام��ي .ويدفع الغرب حكومة العدالة
والتنمية للمشاركة حيث ستبدو وكأنها تحمل خطابا ً
مزدوجاً ،مما سيسيء إلى صورتها ويشوه سمعتها
في المنطقة .ترى هذه الحركات أن على رئيس الوزراء
أوغلو ورئيس الجمهورية أردوغان أن يكونا حذرين
في سلوك هذا الطريق الذي سيخفض شعبيتهما.
بدوره ينصت أردوغان إلى نبض الشارع اإلسالمي
المؤيد ويخشى الخسارة ،من أجل هذا شدد في الوقت
ال���ذي أع��ط��ي ال��ب��رل��م��ان التفويض ب��ال��م��ش��ارك��ة ،على
إسقاط األس��د ونظامه وص��رح ب��أن ض��رب «داع��ش»
يجب أن يتالزم مع إسقاط األسد .يستمر المسؤولون
األت��راك في التذكير بهذا التالزم في كل تصريحاتهم

ولقاءاتهم ،كما يخشون على ص��ورة الحكومة إن لم
تستطع تحقيق هذه السياسة مما سيضعفها شعبياً.
على جبهة أخرى يتخوف الجيش التركي والحكومة
من نوايا الواليات المتحدة واستراتيجيتها الحقيقية
ل��ق��ت��ال «داع������ش» ،ال��ت��ي ل���م ي��ف��ص��ح ع���ن تفاصيلها،
ويعتقدان أن مشروع إقامة كردستان الكبرى يمكن
أن يكون هدفها ،ال سيما بعد إش���راك ح��زب العمال
الكردستاني في الحرب ضد «داعش» .هذا األمر يمكنه
أن يقسم دوالً مثل تركيا وسورية وال��ع��راق وإيران
الحقاً .وقد يؤدي إلى زوال خريطة الشرق األوسط
الحالية .ل��م يتخل الجيش ال��ت��رك��ي ع��ن أيديولجيته
القومية على رغم تراجع سلطته لمصلحة السياسيين
في ع��ام  .2011وال يبدو مبالغا ً القول إن خسارة
األرض تشكل كابوسا ً بالنسبة له ،األمر نفسه يقلق
الحكومة كذلك الشارع التركي الذي يؤيد االستمرار
في عملية التسوية مع األكراد ويشجع الحكومة على
مساعدة المناطق الكردية اقتصاديا ً وتنمويا ً ال سيما
في الجنوب الشرقي مع حق تعليم لغتهم وإدارة بعض
الميادين من ضمن إدارة محلية في البالد قاطبة ،ترى
الحكومة أن هذا األمر كاف لالعتراف بحقوق األكراد
من ضمن الدولة التركية.
ت��رت��اب ت��رك��ي��ا ال��ي��وم م��ن ع���ودة األم��ي��رك��ي��ي��ن إلى
الشرق األوس��ط وكأنهم يريدون تغيير المعادلة ال
سيما إن فاز األكراد في حربهم ضد «داعش» فإنهم
سيقتربون م��ن مطالبتهم بكردستان ال��ك��ب��رى .إال
أن تركيا بكل مكوناتها السياسية تعرب عن عزمها
م��واج��ه��ة ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وال���وق���وف ض���د هذا
المشروع .تقف تركيا اليوم متفرجة على المعركة
بين كوباني (عين ال��ع��رب ) و»داع���ش» حيث تلتقي
أهدافها في بعض مفاصلها مع «داعش» وهي القضاء
على حلم الحكم الذاتي الكردي من جهة والتخلص
من حليف للنظام في سورية من جهة أخرى.
اتخذت تركيا من تصريحات بايدن األخيرة حجة
من أجل التشكيك في االستراتيجية األميركية لمحاربة
«داعش» .اعتبرت أنها يجب أن تحذر وأن تكون يقظة
بخاصة أن آليات صنع ال��ق��رار في إدارة أوب��ام��ا غير
دقيقة بما يخص المستقبل في سورية والعراق .كذلك
شددت على أن قاعدة أنجرليك يجب أن تحظى بمنطقة
حظر للطيران م��ع ض��م��ان��ات أك��ي��دة .وأع����ادت طرح
هواجسها في شأن انعكاس التطورات على القضية
الكردية .مما يجعل عملية التركيز على الحدود أولوية
كما وأن عدم المغامرة مسألة أساسية .هي تعتقد أن
ع��دم الوضوح يجعل كل االحتماالت واردة في هذه
المرحلة.

الحريري من الإليزيه :االنتخابات الرئا�سية �أو ًال

ع�ساف في �أن�صار البقاعية
�ش ّيع ال�شهيد عمار ّ

لفت حزب الله إلى «أنّ مزارع شبعا محتلة ويجب أن يبقى
العمل من أجل تحريرها قائم ،ورغم انشغالنا في سورية فإنّ
أعيننا مفتوحة ومقاومتنا جاهزة لمواجهة العدو اإلسرائيلي».
وستغرب الحزب «أنّ البعض ال ي��زال يعيش في أوه��ام
وره��ان��ات ه��ذه الجماعات لتحقيق تغيير ما في المعادالت
أمس الحاجة إلى أن نقرأ جيدا ً
القائمة» ،مشدّدا ً على «أننا في ّ
وأن نحصن وطننا ونحتفظ بك ّل ما لدينا من أوراق قوة لمنع
هذه الجماعات من تحويل لبنان إلى ساحة كما يحدث في
العديد من الدول اإلقليمية».
وف��ي ه��ذا السياق ،أوض��ح نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم أنّ «مزارع شبعا محتلة ومن حق المقاومة
اللبنانية أن تقوم بعمليات ف��ي األرض المحتلة م��ن أجل
تحريرها» ،الفتا ً إلى «أنّ العملية التي نفذها حزب الله في
م��زارع شبعا لها خصوصيتها وعبرت عنها المقاومة عندما
سمتها عملية الشهيد علي حسن حيدر».
وق���ال ق��اس��م ف��ي ح��دي��ث تلفزيوني« :م��ن حقنا أن نقوم
بالعمليات التي نراها مناسبة» ،الفتا ً إلى أنّ «الداخل عليه
أن يعلم أنّ مزارع شبعا محتلة ويجب أن يبقى العمل من أجل
تحريرها قائم ،وعلى رغم انشغالنا في سورية فإنّ أعيننا
مفتوحة ومقاومتنا جاهزة لمواجهة العدو «اإلسرائيلي»».
ولفت قاسم إلى أنّ «»اإلسرائيلي» يعلم أنّ ساحة لبنان
ليست متاحة له ليقصفها كيفما كان» .وقال« :لقد قمنا بهذه
العملية كي نقول «لإلسرائيلي» إننا جاهزون ألي اعتداء ،وإنّ
المقاومة جاهزة وحاضرة وال يمكن أن تقبل بأي خرق من دون
القيام بردة الفعل المناسبة».
ومن جهة أخرى ،أشار قاسم إلى أنه «في عين ساعة توجد
نقطة متقدمة لحزب الله وهي تبعد عن بلدة بريتال  30كلم
تقريباً ،والمعركة التي حصلت منذ يومين في المنطقة فشلت
ألنها لم تحقق أهدافها غير أنه من الممكن أن تتكرر قبل بدء
فصل الشتاء».
وعما حصل في عرسال واالعتداء على الجيش اللبناني ،قال
قاسم« :قبل حوالى شهرين من عملية االعتداء على عرسال
والجيش وردتنا معلومات بأنه يوجد قرار لدى اإلرهابيين
بالدخول من جرود عرسال إلى عرسال في اتجاه بلدة يونين،
النحلة ،اللبوة ،والقاع من أجل إحداث مجازر في تلك القرى،
حتى لو كان األمر لساعات وقتل كل من هو أكبر من  15سنة
وأخ��ذ النساء واألط��ف��ال أس��رى محققين بذلك هدفين ،إث��ارة
الرعب في المنطقة والقيام بالمقايضات الالزمة» ،الفتا ً إلى أنّ
«هذه المعلومات كانت متوافرة لدى المعنيين» .وأضاف« :ال
أكشف سرا ً إذا قلت أنه في تلك الفترة وبالتنسيق مع الجيش
السوري حصلت عملية كبرى في جرود القلمون وهذه العملية
أوقعت خسائر غير عادية باإلرهابيين مما دفعهم إلى وقف
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(داالتي ونهرا)

أك��د الرئيس سعد الحريري «أن
انتخاب رئيس جمهورية يأتي في
المرتبة األول��ى ،وبعد ذل��ك تحصل
االنتخابات البرلمانية ،وإال فلتج َر
االنتخابات من دون تيار المستقبل».
وأشارالحريري بعد لقائه الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند في قصر
اإلليزيه في باريس ،إلى أن فرنسا
ستسلم أسلحة ال��ى لبنان ،فهناك
الكثير م��ن األم���ور ال��ت��ي أنجزناها
وسيصار إل��ى اإلع�ل�ان عنها خالل
اسبوع أو عشرة أيام ،الفتا ً «إلى أن
المعدات المؤمنة من هبة المليار
دوالر المقدمة للجيش قد تصل إلى
لبنان قريباً».
وشدد الحريري على «أن داعش ال
يمثل االسالم بل هو منظمة إرهابية
يجب ضربها بقوة وسرعة ،ونحن
م��س��ت��م��رون ب��ال��ت��ع��اون م��ع فرنسا
لنتمكن من التقدم إزاء ما يحصل في
المنطقة ،فما حصل في األيام القليلة

الماضية وما يحصل في لبنان منذ
فترة هو أم��ر خطير ج��دا ً ويجب أن
يتكاتف جميع اللبنانيين ف��ي ما

بينهم وان يفهموا أن ال شيء يمكن
أن ينقذ لبنان إال وح��دة اللبنانيين
أنفسهم».

مصافحه بين هوالند والحريري على مدخل االليزيه

�سالم يتابع ملف الع�سكريين المخطوفين

�أبو فاعور :على الدولة قبول المقاي�ضة
فيما استمر قطع ط��ري��ق ضهر
البيدر من جانب أهالي العسكريين
المخطوفين ،تابع رئيس الحكومة
تمام سالم ما آلت إليه المفاوضات
غير المباشرة مع الجهة الخاطفة،
والتقى لهذه الغاية وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق والمدير
ال��ع��ام لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
اب��راه��ي��م ،وقبلهما وزي���ر الصحة
العامة وائل أبو فاعور ،الذي قال
بعد اللقاء»:ما سمعته من الرئيس
سالم موقف ج��ازم من قبل الدولة
اللبنانية باالستمرار بالمفاوضات
وب��ج��دي��ة ل��ل��وص��ول إل���ى نتائج
ملموسة ت��ؤدي حكما ً إل��ى إط�لاق
سراح العسكريين» ،مشيرا ً إلى أنه
«إذا ما حصل تباطؤ أو تعثر في
اليومين الماضيين ،فذلك ال يلغي
قرار الدولة اللبنانية والحكومة في
االستمرار في المسار اإليجابي في
المفاوضات للوصول إل��ى تحرير
العسكريين كما أخذ مجلس الوزراء
ق���رارا ً بذلك ف��ي جلسته األخ��ي��رة،
ونأمل بأن نرى تحركا ً وإيجابيات
ما في األي��ام المقبلة والمهم أن ال
تراجع من قبل الحكومة والدولة
عن عزمها للوصول في هذا الملف
إلى خاتمته اإليجابية».
وأضاف أبو فاعور« :إننا كحزب
تقدمي اشتراكي ما زلنا نعتبر أنه
على ال��دول��ة أن تقبل بالمقايضة
وال��س��ي��ر ب��ه��ا وك���ل ي���وم يضيع
بالمفاوضات من دون اإلق��دام على
هكذا قرار يعرض العسكريين للخطر
ويصبح هذا الملف ثانويا ً في خضم
كل األحداث األخرى» .وقال« :لسنا
أهم من تركيا التي قامت بالمقايضة
لكي تحرر دبلوماسييها ،وال نملك
قدرة عسكرية أو دبلوماسية ،وقد

سالم وابراهيم خالل لقائهما في السراي
قمنا بالمقايضات مع «إسرائيل»
لتحرير مجاهدين ومقاومين».
ودع��ا إل��ى «حسم الموقف كدولة
لبنانية» ،متمنيا ً أن «يحسم هذا
األمر وعدم إضاعة الوقت من باب
ال��ح��رص ع��ل��ى األم����ن وال��س�لام��ة
العامة» ،مؤكدا ً أنّ «المفاوضات
تجري عبر الجانب القطري».

النبي شيت
تر ّد على المشنوق

ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ع��ق��د رئيس
بلدية النبي شيت جعفر الموسوي
اجتماعا ً ضم بعض فاعليات البلدة
وأعضاء المجلس البلدي ،في ضوء
التصريح األخير لوزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق والحديث
ع��ن «م��رب��ع للموت يضم عرسال
وقرى شيعية بالجملة ومن ضمنها
النبي شيت».

(داالتي ونهرا)
وأص��در المجتمعون بيانا ً جاء
ف��ي��ه« :م����رة ج���دي���دة م���ع األس���ف
يتحدث وزي��ر الداخلية عن مربع
للموت ومن ضمنه عرسال والنبي
شيت بلدة سيد شهداء المقاومة
اإلس�لام��ي��ة وم��ه��د اإلم���ام المغيب
السيد موسى الصدر وينسب إليها
أعمال الخطف والسرقة» .وأضاف
البيان« :لقد كنا نأمل من معالي
الوزير بأن يراجع ملفاته ليتأكد أنّ
الخطف ليس له مكان عندنا ،وأنّ
موضوع السيارات قد حصل في
حدود المرتين ومنذ سنوات ،وإنّ
الفاعل مسجون في سجون الدولة
حتى اآلن وه��و ل��م ينل غ��ط��ا ًء من
أحد .لذلك نأمل من معالي الوزير،
عدم تكرار هذه اإلساءة إلى تاريخ
بلدتنا الزاهر بدماء الشهداء دفاعا ً
ع��ن ال��وط��ن وع��ن ك��ل أب��ن��ائ��ه ،في
مواجهة الصهاينة والتكفيريين
وكل المتربصين بلبنان شراً».

