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بحثا في تطورات المنطقة ال �سيما لبنان و�سورية

عائلة البزال تتقبل التعازي بعلي و«داع�ش» و«الن�صرة» يهددان

بوغدانوف يتوج زيارته بيروت بلقاء ن�صر اهلل

دعوات للحكومة ال�ستعمال القوة ومطالبة ب�إعدام الإرهابيين
و�أهالي الع�سكريين ي�صعدون :ث�أرنا �سيكون في ال�سراي!

بوغدانوف يزور نصر الله
حضرت الملفات الداخلية األمنية والسياسية ،ال سيما
االنتخابات الرئاسية في جولة موفد الرئيس الروسي
لشؤون الشرق االوس��ط وأفريقيا نائب وزير الخارجية
ميخائيل بوغدانوف ،أول أمس على كبار المسؤولين
اللبنانيين.
وزار ب��وغ��دان��وف يرافقه السفير ال��روس��ي الكسندر
زاسيبكين األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
بحضور مسؤول العالقات الدولية في حزب الله السيد
ع ّمار الموسوي حيث جرى التباحث في مختلف القضايا
السياسية وتطورات المنطقة ال سيما في لبنان وسورية.

عون

كذلك التقى بوغدانوف في الرابية رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون في حضور المسؤول
عن العالقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال
دي شاداريان ورئيس حركة األرض أمل ابو زيد .وخرج
من دون اإلدالء بأي تصريح.

الجميل

والتقى وزاسيبكين ،الرئيس أمين الجميل في دارته
في بكفيا في حضور وزراء حزب الكتائب سجعان قزي
ورمزي جريج وآالن حكيم وعضو المكتب السياسي البير
كوستانيان ورئيس مجلس االعالم جورج يزبك.
بعد االجتماع تحدث ب��وغ��دان��وف ،وأش��ار إل��ى «أنه
تم خالل االجتماع مناقشة القضايا الراهنة في لبنان
والمنطقة بما فيها مسألة الشغور الرئاسي بفعل عدم
انتخاب رئيس للجمهورية».
أما الجميل ،فأشار إلى «أن المحادثات تركزت على
القضايا الدقيقة بما فيها انتخابات رئاسة الجمهورية
وال��دور الروسي المؤثر ،لما لموسكو من عالقات جيدة
مع جميع األفرقاء ،وهذا يسمح لها بدور فاعل ،محذرا ً من
التمادي في الفراغ الرئاسي».
ولفت رئيس الكتائب إلى أنه ح ّمل الموفد الرئاسي
الروسي جملة مقترحات من شأنها المساهمة في إيجاد
الحلول للقضايا العالقة .وأوض��ح «أن الموفد الروسي
اطلعه ب���دوره على الجهود التي تبذلها موسكو في
هذا اإلط��ار .ورح��ب الرئيس الجم ّيل بالجهود الروسية
كمساهمة في ح ّل األزم��ة في سورية ،لما لهذا الحل من
مردوده اإليجابي على الوضع الداخلي.

ميقاتي

وزار بوغدانوف الرئيس نجيب ميقاتي في حضور
الوزير السابق نقوال نحاس وتم خالل اللقاء البحث في
األوضاع الراهنة في الشرق االوسط وانعكاسها عى لبنان،
إضافة الى العالقات الثنائية بين لبنان وروسيا.

(شربل نخول)

و ...عون

السنيورة

واجتمع نائب وزير الخارجية الروسي في بيت الوسط،
مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ،في حضور وزير
الداخلية نهاد المشنوق ،والنواب :سمير الجسر ،عاطف
مجدالني ،أمين وهبة وباسم الشاب ،مستشار الرئيس
سعد الحريري للشؤون الروسية ج��ورج شعبان .وتم
عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وآفاق التحرك
الروسي في خصوص األزمة السورية.
واستكمل البحث في مختلف المواضيع والعالقات
الثنائية بين البلدين إلى مائدة غداء أقيمت في المناسبة.

الغاء زيارة فرنجية

وفيما كان مقررا ً أن يزور الموفد الروسي بنشعي للقاء
رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ،اتصل السفير
الروسي بفرنجية وأبلغه إلغاء زيارة بوغدانوف بسبب
إقفال الطرقات.
وأعلنت السفارة الروسية عن إلغاء كلمة بوغدانوف،
بسبب تغيرات غير متوقعة في ج��دول أعمال زيارته.
مع اإلشارة إلى أن بوغدانوف غادر بيروت صباح أمس
متوجها ً الى تركيا ،بعد زيارة إلى لبنان استمرت يومين،
التقى خاللها عددا ً من المسؤولين اللبنانيين والفاعليات
السياسية ،وبحث معهم في األوضاع الراهنة .وكان في
وداعه في المطار السفير الروسي وأركان السفارة.

لقاء بين التقدمي وحزب اهلل والجماعة في �أقليم الخروب

جنبالط :للخروج من الحروب العبثية من �أجل لبنان
طلب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
من شباب الحزب التقدمي اإلشتراكي كما جميع الشباب
اللبنانيين أن يلعبوا دورا ً انفتاحيا ً وحواريا ً مع الجميع،
وجاء حديث جنبالط خالل المؤتمر العام لمنظمة الشباب
التقدمي وحضره وزي��ر الصحة العامة وائ��ل ابو فاعور،
المرشح الرئاسي النائب هنري حلو ،وال��ن��واب :غازي
العريضي ،انطوان سعد وفؤاد السعد ،تيمور وليد جنبالط،
أمين السر العام في الحزب التقدمي االشتراكي ظافر ناصر،
مفوض االعالم لدى الحزب رامي الريس.
كما دع��ا جنبالط ال��ى االن��خ��راط في القضايا النقابية
والعمالية ،وقال« :ال بد من ان نخرج من هذه القوقعة التي
غرقنا فيها على الصعيد المذهبي ،المستقبل لكم والتواصل
مع الشباب العربي حتى لو كان غارقا ً في المذهبيات وفي
العصبيات ال بد من إخراجه من هذا األمر من أجل تصويب
البوصلة وال��خ��روج من ه��ذه ال��ح��روب العبثية من أجل
فلسطين ،ومن أجل المستقبل».
من ناحية أخرى عقدت قيادة الحزب التقدمي اإلشتراكي
والجماعة اإلسالمية وحزب الله في إقليم الخروب ،اجتماعا ً
مشتركاً ،ضم وكيل داخلية «التقدمي» في اقليم الخروب
سليم السيد ،مسؤول حزب الله في جبل لبنان بالل داغر
والمسؤول السياسي في الجماعة االسالمية في جبل
لبنان عمر سراج وعددا ً من المسؤولين ،وتم خالله البحث
في التطورات واألوض��اع السياسية الراهنة ،وما آلت إليه
المستجدات على الساحة الداخلية ،وتم التأكيد على ضرورة
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الصعبة
والدقيقة التي تمر بها البالد وتعصف بالمنطقة العربية من

جراء تداعيات األحداث السورية.
وأكد المجتمعون في بيان مشترك «دعم وتأييد الحوار
المرتقب بين تيار المستقبل وح��زب الله» ،وأملوا «بأن
يساهم في تخفيف اإلحتقان واإلنقسام السياسي ويبرد
األجواء ،لالنتقال إلى معالجة القضايا والملفات الخالفية
بعد تفاقمها بشكل كبير ،وانعكاساتها السلبية» ،وشددوا
على «أن لبنان بحاجة إلى جميع أبنائه خصوصا ً في هذه
المرحلة الحرجة ،التي تحمل في طياتها تحديات كبيرة».
واتفق المجتمعون على «رفع الغطاء عن أي مخل باألمن
واإلستقرار ،ورفض كل اشكال ومظاهر اإلستفزاز التي من
شأنها تخريب وتعكير السلم األهلي وإح��داث بلبلة في
المنطقة».
كما شددوا على «أهمية دعم وتعزيز صالحيات البلديات
ودورها كسلطة محلية فعلية مسؤولة على األرض ،لتتمكن من
القيام بواجبها كامالً في الحفاظ على األمن واالستقرار كونها
المعنية مباشرة بالقضايا األساسية المرتبطة بالمواطنين
وشؤونهم وشجونهم» ،ونوهوا ب��دور القوى األمنية في
حفاظها على أمن البالد ومالحقة المخلين باألمن ،ودعوا إلى
«عدم التساهل مع أي مخالفة من أي طرف أو جهة كانت».
واتفق المجتمعون على «مواصلة اللقاءات واالجتماعات
واالت��ص��االت وال��م��ش��اورات والعمل على كل ما من شأنه
أن يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مختلف
األط���راف وال��ق��وى السياسية وال��ع��ائ�لات ال��روح��ي��ة في
المنطقة ،للنهوض بالمنطقة في مواجهة التحديات جميعا ً
وسوي على المستويات األمنية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،ودعم كل ما يعزز اللحمة والتالقي».

«�أمل» :من يبرر الإرهاب �شريك فعلي فيه
أكدت حركة أمل «أن من يبرر اإلرهاب هو شريك فعلي
فيه» ،ودعت إلى «التضامن مع الجيش وتأمين السالح
ل��ه» ،كما دع��ت إل��ى التجاوب مع دع��وة الرئيس نبيه
بري الحوارية النتخاب رئيس للجمهورية وسن قانون
انتخابي».
وف��ي السياق ،ش��دد عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب عبدالمجيد صالح على ضرورة «االلتفاف حول
الجيش ومساندته في كل المواقف التي تتخذها قيادته
وعدم إعطاء الذرائع للقتلة والمجرمين» ،معتبرا ً «أن
تبرير الجريمة هو شراكة بالجريمة».
ودع��ا صالح خ�لال إلقائه كلمة حركة أم��ل في حفل
تأبيني في صديقين الى «التجاوب مع دعوة الرئيس
نبيه بري الحوارية النتخاب رئيس للجمهورية وسن
قانون انتخابي عصري يمثل جميع األطياف اللبنانية».
وأكد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان

«أن من يبرر اإلرهاب هو شريك فعلي فيه سواء كان من
داخل المجلس النيابي أو طرفا ً حزبيا ً أو معمما ً أو غير
معمم ،وأن كل من ينفخ في بوق الطائفية والمذهبية هو
شريك في االرهاب».
واستنكر خالل حفل تأبيني في القصيبة الجنوبية،
جريمة قتل الجندي الشهيد علي البزال ومن قبله العديد
م��ن ش��ه��داء الجيش على ي��د االره��اب��ي��ي��ن» ،داع��ي �ا ً إلى
«التضامن مع الجيش وتأمين السالح له ودعمه ،ألنه
الضمانة الحقيقية للوحدة الوطنية».
وش��دد على «أن موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية
ليس م��ن الكماليات إط�لاق �اً .ونحن أول م��ن دع��ا إلى
انتخاب الرئيس وقيام مؤسسات هذا البلد وإبعاد شبح
الفراغ عنها ابتداء من رئاسة الجمهورية .وال نرى مبررا ً
على اإلط�لاق أن يكون هناك تأخير في انتخاب رئيس
للجمهورية».

فيما أعلنت خلية األزمة الحكومية اتخاذها
قرارات مناسبة ،لكنها لم تفصح عن طبيعتها.
اتجهت قضية العسكريين المخطوفين نحو
التصعيد إثر إع��دام «جبهة النصرة» الرقيب
علي ال��ب��زال ث��م تهديد «ال��ن��ص��رة» و تنظيم
«داعش» بإعدام جميع العسكريين الذين بات
عددهم  ،25إذا لم تلبَ مطالبهما ،كما عاد أهالي
العسكريين إلى قطع الطرق ملوحين بأن ثأرهم
سيكون في السراي الحكومي إذا استشهد أي
عسكري آخر.
وفي الموازاة ،صدرت ردود فعل نددت بإعدام
البزال داعية الحكومة إلى استعمال أوراق القوة
التي تملكها في وجه اإلرهابيين.
وكان رئيس الحكومة تمام سالم ترأس أول
من أمس اجتماعا ً استثنائيا ً لخلية األزمة التي
تضم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير
مقبل ووزراء الداخلية نهاد المشنوق ،المال
علي حسن خليل ،العدل أشرف ريفي ،الصحة
وائ��ل أبو فاعور ،والمدير العالم لالمن اللواء
عباس إب��راه��ي��م ورئ��ي��س شعبة المعلومات
العميد عماد عثمان .استمر االجتماع أكثر من 3
ساعات وصدر إثره بيان مقتضب جاء فيه ان
«خلية األزمة الوزارية عقدت اجتماعا ً استثنائيا ً
بعد جريمة إعدام الرقيب في قوى األمن الداخلي
علي البزال الذي يعتبر شهيدا ً لكل الوطن وليس
فقط لعائلته».
وأض��اف ان «لبنان يقف اليوم صفا ً واحدا ً
متراصا ً في ه��ذه المواجهة الكبيرة من أجل
إطالق سراح العسكريين المختطفين وحماية
أمننا الوطني» ،مشيرا ً إلى أن «خلية األزمة
اتخذت القرارات المناسبة في إطار مسؤوليتها
عن هذا الملف».
وواصل أهالي الشهيد البزال يتقدمهم والده
ورئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك خليل البزال
ورئيس بلدية البزالية محمد البزال ،بمشاركة
ممثل مديرية قوى األمن الداخلي المقدم محمد
ناصر ،تقبل التعازي في بلدة البزالية في البقاع
إلى جانب أهالي العسكريين المخطوفين ،من
مسؤولين ووزراء ونواب ووفود شعبية.
وف��ي مؤتمر صحافي م��ن بلدة البزالية،
دع����ا األه����ال����ي ال����دول����ة «إل�����ى ال���ك���ف عن
االس��ت��خ��ف��اف ب��دم��اء األب��ط��ال ال��ذي��ن ك��ان��وا
يدافعون عن هذا البلد ليحموه من الفتنة»،
م��ؤك��دي��ن «أن ث��أره��م س��ي��ك��ون ف��ي ال��س��راي
الحكومية إذا استشهد أي عسكري آخ��ر».
وق��ال األه��ال��ي ،إن الشهيد علي «ش��رف لهذه
األم��ة كسب شرف الشهادة بامتياز» ،داعين
الرئيس س�لام إل��ى أخ��ذ «ال��م��وق��ف الشجاع
ورد لنا أوالدن���ا في األي��ام القليلة المقبلة».
وس����أل����وا« :ه����ل دور ال��وس��ي��ط أن يعمل
للغير ب��دل العمل إلط�لاق س��راح أبنائنا؟».
وقال عم الشهيد إن أهالي البزالية حريصون
على وحدة المنطقة وأهلها ولكن هدفهم «البيئة
الحاضنة لمصطفى الحجيري» ،معلنا ً أنهم
ينتظرون من أهالي عرسال أن يسلموا بلدتهم
إلى الجيش.

عائلة البزال :العدام االرهابيين
والقبض على «أبو طاقية»

وكانت عائلة ال��ب��زال عقدت أول من أمس
مؤتمراًصحافيا ً طلبت فيه الى «الحكومة ان
تباشر فورا ً بتنفيذ أحكام االعدام الصادرة في
حق إرهابيين في سجن روميه والقبض على
مصطفى الحجيري «ابو طاقية» وكل من يؤازره
من أبناء بلدة عرسال .وأكدت أنه لن يسمح ألي
جهة دولية او محلية بالمرور في البلدة أليصال
اي مساعدات للسوريين الموجودين في عرسال
ّ
انقضوا على ابناء جيشنا
باعتبارهم ارهابيين
الغالي عند أول فرصة» .وشددت عائلة البزال

ا�شتباكات في جرود
عر�سال وقو�سايا
استمر الوضع األمني متوترا ً في جرود عرسال
منذ إعالن «جبهة النصرة» اعدامها الرقيب في
قوى األم��ن الداخلي علي ال��ب� ّزال .وفيما يحاول
االرهابيون التسلل إلى بلدة عرسال ،استهدف
الجيش اللبناني امس تجمعات المسلحين في
جرود الديب في عرسال بالمدفعية الثقيلة ،فيما
استهدفت طائرة استطالع مراكز قيادية لهذه
المجموعات في وادي ميرا  -الزمراني ،بصواريخ
موجهة جو  -أرض ،ما ادى الى وقوع اصابات في
صفوفهم.
وكانت اشتباكات دارت أول من أم��س ،بين
الجيش اللبناني والمسلحين في جرود عرسال
تخللها اطالق قذائف مدفعية وقنابل مضيئة من
قبل الجيش.
من جهة أخ��رى ،اندلعت اشتباكات أمس في
الجرود خلف قوسايا ودير الغزال شرق زحلة،
وسمع دوي قذائف وانفجارات في قرى وبلدات
السلسلة الشرقية.
وفي بعلبك ،أطلق مجهولون النار في حي آل
صلح ،على المجند في الجيش ح.ا .الذي أصيب
بجراح .وت��م نقله ال��ى مستشفى الطيري ،ولم
تعرف أسباب الحادثة.
على صعيد آخ��ر ،أوقفت شعبة المعلومات
في قوى األمن الداخلي المدعو م.م .المشتبه به
ب��إح��راق سيارة في حي حطين في مخيم عين
الحلوة الثالثاء الماضي.
وأع��ل��ن ب��ي��ان لقيادة الجيش أن��ه «بنتيجة
التدابير األمنية التي اتخذتها وح��دات الجيش
في مختلف المناطق اللبنانية خالل شهر تشرين
الثاني المنصرم ،أوق��ف��ت ه��ذه ال��وح��دات 947
شخصا ً من جنسيات مختلفة ،لتورط بعضهم في
جرائم إرهابية وإطالق نار واعتداء على مواطنين،
واإلت��ج��ار بالمخدرات والقيام بأعمال تهريب
وحيازة أسلحة وممنوعات ،وارتكاب بعضهم
اآلخ��ر مخالفات متعددة ،تشمل التجوال داخل
األراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية ،وقيادة
سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية».
وأع��ل��ن ال��ب��ي��ان أن «ال��م��ض��ب��وط��ات شملت 69
سيارة 61،د ّراجة نارية وزورق صيد ،باإلضافة
إلى كميات من المواد المتفجرة ،واألسلحة والذخائر
واألعتدة العسكرية المتنوعة والمخدرات .وتم
تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع
المختصة إلجراء الالزم».

رنا الفليطي تندب زوجها الشهيد علي البزال
«على أن قطع طريق اي منطقة في لبنان بحجة
التضامن مع ارهابيي عرسال سيعتبر بمثابة
تأييد لما تقوم به جماعات ارهابية محتضنة
في عرسال».
وعاشت البلدة أول من أمس ،حاال ً من التوتر
والغضب .وبعد انتشار مسلح ليالً نفذه عدد
من الشبان ،انكفأت هذه المظاهر أمس ،وسيّر
الجيش دورياته بقاعاً.

تصعيد األهالي
في بيروت والشمال

وك��ان أهالي العسكريين حملّوا الحكومة
مسؤولية ما آلت اليه األمور ،وعاودوا التحرك
التصعيدي في الشارع في حين كشف أهل
العسكري ابراهيم مغيط ،أنهم تلقوا تهديدا ً من
تنظيم «داعش» بقتل سائر العسكريين إذا لم
يفرج عن النسوة المنتمين إلى التنظيم وعلى
رأسهم طليقة ابو بكر البغدادي سجى الدليمي
وزوجة ابو علي الشيشاني عال العقيلي .كما
تلقت زوج��ة الجندي المخطوف خالد مقبل
اتصاال ً من الخاطفين ايضاً ،هددوا فيه بتصفية
جميع العسكريين المخطوفين.
وقطع األهالي طريق الصيفي قبالة المقر
المركزي لحزب الكتائب ثم االوتوستراد الدولي
عند نقطة القلمون والطريق البحري وعمدوا
الحقا ً الى قطع الطريق عند تقاطع «النهار»
قبالة فندق «لو غراي» اضافة الى النفق الذي
يربط وسط بيروت بالمرفأ في االتجاهين.
وأصدروا بيانا ً أعلنوا فيه التصعيد المفتوح،
سائلين عن «سبب تحجيم دور وزير الصحة
وائل ابو فاعور الذي ساهم في انقاذ روح البزال
اكثر من مرة» ،مطالبين باعطائه واللواء عباس
ابرهيم «الدور الفاعل» .ودعوا الى فتح تحقيق
فوري لمعرفة من سرب التحقيقات مع النساء
المعتقالت ،وناشدوا رئيس اللقاء الديموقراطي
النائب وليد جنبالط حل الملف.
والحقاً ،بعد يوم طويل ،أعلن األهالي أنه
«بناء على الوضع المؤسف ال��ذي نتج من
التصعيد ،وتحمالً للمسؤولية تجاه المواطنين
لما سببناه لهم ،وعلى رغم العتب القوي على
الشعب اللبناني ،علق األهالي تصعيدهم اليوم
افساحا ً في المجال ام��ام الحكومة الستكمال
االتصاالت لحقن الدماء ودرء الفتنه».
وكان الناطق باسم األهالي حسين يوسف
والد الجندي المخطوف محمد أكد أن االهالي
حريصون على عدم االنجرار الى فتنة طائفية
ويحملون دماء الشهيد البزال لكل معارض ولكل
من ساجل على شاشات التلفزة واطلق مواقف
ضد المقايضة ،والمحافظة على هيبة الدولة.

وقال« :اذا لم تتخذ الدولة خطوات باسم هذا
الملف فسوف نحصد مصائب كبرى» ،موضحا ً
أن تحرك االهالي ليل الجمعة في اتجاه المركز
الثقافي التركي ليس اال ردة فعل وتعبيرا ً عن
االحتقان ،وان تركيا بامكانها لعب دور في هذا
الملف الذي لم تلعبه بعد.
من جهته ،أوضح أبو فاعور «أننا معنيون
بملف المخطوفين انسانيا ً وبالتالي فإن احدا ً ال
يستطيع ان يبعدنا عنه ونحن ال ننفذ اوامر احد
ولن نتخلى عن االهالي» .وعن أداء الحكومة في
المفاوضات ،قال« :ال تعليق» ،مستطردا ً «لكن
رئيس الحكومة يعمل بأمانة لحل القضية».

تهديد النصرة

وكانت قناة «الجزيرة» أعلنت ،مساء أمس
أن «جبهة النصرة» ه��ددت بإعدام جنديين
من الجنود اللبنانيين المحتجزين لديها خالل
 24ساعة ،وأعطت مهلة تنتهي في الساعة
الثامنة مساء اليوم ،إذا لم تتم تلبية المطالب
التي تقدمت بها للحكومة اللبنانية ،ومن بينها
اإلفراج عن النساء واألطفال المعتقلين.

مبادرة هيئة العلماء

وكانت «هيئة علماء المسلمين» أعلنت عن
مبادرة أطلقت عليها اس��م «م��ب��ادرة السالمة
والكرامة» ،دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى
إطالق فوري لسراح النساء واألطفال محتجزين،
كما طالبت الخاطفين بالكف عن ترويع أهالي
الجنود وتهديدهم بقتل أبنائهم .ورأت الهيئة أن
مقايضة العسكريين المخطوفين بالموقوفين
المتشددين هي مقايضة الضرورة».

تنديد بإعدام البزال

وتوالت ردود الفعل المندّدة والمستنكرة
قتل الب ّزال والمطالبة باتخاذ اجراءات رصينة
الطالق سراح العسكريين المخطوفين سريعاً.
وفي هذا االط��ار ،أكد رئيس «كتلة المستقبل»
النائب فؤاد السنيورة «ان علي البزال هو شهيد
كل لبنان وليس شهيد بلدته البزالية أو عائلته
الكريمة المجروحة فقط» ،الفتا ً الى «ان المطلوب
من الجميع التنبه لما ي ّ
ُخطط للبنان على يد
اإلرهابيين وأجهزة الش ّر والدسائس التابعة
ألنظمة االستبداد والظالم التي تعمل على إشعال
نار الفتنة بين اللبنانيين وتخريب لبنان».
وكان السنيورة أجرى سلسلة اتصاالت هاتفية
شملت :رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري،
الرئيس سالم ،نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األع��ل��ى الشيخ عبد األم��ي��ر قبالن،
العالمة السيد علي فضل الله مستنكرا ً الجريمة.
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وح��ي��ا وزي���ر اإلت��ص��االت ب��ط��رس ح��رب روح
الشهيد ال��ب��زال ،داع��ي�ا ً ال��ى «التصرف بروح
ال��م��س��ؤول��ي��ة» .ول��ف��ت ال���ى «ان ال��ث��رث��رة
االعالمية والتسريبات تعقد األم��ور وتعيق
المفاوضات في ملف العسكريين» ،مشيرا ً
ال��ى «ان الحكومة أعطت صالحيات كاملة
لخلية االزم���ة لمعالجة ملف العسكريين
ال��ذي ه��و ملف س��ري ،وال ينبغي معالجته
عبر شاشات التلفزيون أو صفحات الجرائد،
واننا لن نوفر اي وسيلة الخالء العسكريين».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
«ان لحظة استشهاد علي ال��ب��زال يجب ان
تحضنا على االن��ط�لاق بهجوم م��ض��اد عبر
تماسك الدولة واستكمال مؤسساتها وانتخاب
رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً الى «ان عندما ال
تكون الدولة مكتملة الهيبة برئيسها ،فالعديد
سيستهين بها».
ودعا عضو تكتل التغيير واالصالح النائب
آالن عون الى «العمل للوصول بأسرع وقت
الى ح ّل النقاذ العسكريين المخطوفين وحتى
ال يتحول العسكريون الباقون الى شهداء»،
الف��ت�ا ً ال��ى «ان هناك تالعبا ًَ م��ن قبل الجهة
الخاطفة ،باللبنانيين ألن ال ش��يء واضحا ً
والنتيجة تكون مأسوية في نهاية المطاف».
وأكد عضو «تكتل التغيير واالص�لاح» النائب
سيمون أبي رميا «ان المفاوضات في الشكل
ال���ذي تسير عليه م��ع إره��اب��ي��ي»داع��ش»
و«النصرة» أثبتت فشلها» .وإذ توجه بأح ّر
التعازي من عائلة الشهيد ال��ب� ّزال ،ذ ّك��ر «ان
الدولة اللبنانية تمتلك العديد من أوراق القوة
في هذا الملف لكن لم تستعملها».
ووص��ف رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق ودي��ع ال��خ��ازن ،أم��ام وف��د من
كهنة ورؤس��اء جمعيات تابعة للمجلس زاره
في دارته في الرابية ،ان البزال كان الضحية
البريئة و«قدم شهادته الوطنية في الدفاع عن
مواطنيه من الهمجية العشوائية التي ال تقيم
وزنا ً لقيم االنسان وروح الحياة» .وقال« :إنها
لفرصة وعبرة لكي تقوم الحكومة مجتمعة
بمبادرة جريئة لالقتصاص وال��رد بقسوة ال
ترحم ألن مثل هؤالء ال يرحمون».
وأسف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
الشيخ نعيم حسن ل��ـ»ال��م��س��ار المتدهور
في ملف العسكريين المخطوفين في جرود
عرسال» ،مجددا ً الدعوة الى «الحكومة لتكثيف
وتفعيل جهودها في كل االتجاهات إلنهاء هذه
المأساة الوطنية بما يتطلب من تضحيات
تحفظ حياة العسكريين وتنهي معاناتهم
ومعاناة أهاليهم ومعاناة البالد برمتها».
ووج��ه العالمة السيد علي فضل الله رسالة
ّ
تعزية الى عائلة الشهيد البزال ،داعيا ً الدولة
ال��ى «حسم موقفها في اتجاه ع��دم الرضوخ
الى ابتزاز اإلرهابيين ومناوراتهم ،واستخدام
جميع أوراق القوة في عملية التفاوض الهادفة
الى اإلف��راج عن باقي الجنود المخطوفين».
وح��� ّذرت أم��ان��ة اإلع�ل�ام ف��ي ح��زب «التوحيد
العربي» في بيان من «األس��ل��وب الترهيبي
ال��ذي تمارسه كل من «النصرة» و«داع��ش»
وتهديداتهما المستمرة بقتل العسكريين
المخطوفين» ،داعية اللبنانيين الى «التحلي
بالصبر وال��ت��ن� ّب��ه للفتنة المقيتة ال��ت��ي ال
تخدم س��وى ه��ؤالء الكفرة الذين ال يفقهون
س���وى ل��غ��ة اإلج�����رام وال��ق��ت��ل وال��ت��ن��ك��ي��ل».
وتوجهت رئيسة حزب «الديمقراطيون األحرار»
ّ
ترايسي شمعون ال��ى عائلة الشهيد البزال
بـ»أحر التعازي ،وندعم جهود كل المؤسسات
األم��ن��ي��ة والعسكرية ف��ي محاربتها لهؤالء
اإلرهابيين م��ن دون قيد أو ش���رط» ،مؤكدة
«دعمنا جهود اللواء عباس إبراهيم ،هو الذي
أثبت نجاحه في قضية الراهبات».

«الحوار يقطع الطريق مجدداً على الفتنة»

حزب اهلل :لبنان في حال حرب والأولوية لدعم الجي�ش
أكد حزب الله «أن لبنان في حال حرب وليست مشكلة أو أزمة ،وعلى
الجميع أن يتحمل المسؤولية التامة ويحزموا أمرهم» .ولفت إلى «أن
إعالن حزب الله وتيار المستقبل عن قرارهما بالحوار ،رسالة للداخل
والخارج أن لبنان يتعافى من التوترات المذهبية التي تعصف بالمنطقة،
ويقطع الطريق مجددا ً على الفتنة ،ويقوي لبنان ويزيد المنعة اللبنانية
في مواجهة األخطار التكفيرية».

صفي الدين

وفي السياق ،أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم
صفي الدين «أن المقاومة ما زالت تتنامى قدراتها وهي منذ بدايتها
ومراحل مواجهتها مع العدو «االسرائيلي» واﻻستكبار والى اليوم مع
التكفيريين تعتمد على امتالك القدرة في الساحة والميدان التي هي نتاج
العقل واﻻبداع الى جانب الشجاعة وهذا نهج الحاج حسان ورفاقه الذي
يرعب الصهاينة».
ورأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في خالل إحياء حزب
الله الذكرى السنوية اﻻولى ﻻستشهاد القائد الحاج حسان اللقيس في
بعلبك بحضور فاعليات نيابية وحزبية« ،أن ما جرى في األيام اﻻخيرة
من اعتداء على الجيش وجريمة قتل البزال والتهديد المستمر للعسكريين
واللبنانيين ،يؤكد أن لبنان في حال حرب وليست مشكلة أو أزمة ،وعلى
الجميع أن يتحمل المسؤولية التامة ويحزموا أمرهم».
وسأل السيد صفي الدين «ماذا فعل أصدقاء المعارضة السورية في
لبنان للعسكريين المخطوفين»؟ ،وأض��اف« :ﻻ نملك أ ّﻻ نكون أقوياء
ومتماسكين في موقفنا السياسي ،وأن يجمعنا الحوار لننقذ بلدنا من
األخطار التي تستهدفه».

ياغي

وللمناسبة عينها أقامت قيادة منطقة البقاع في حزب الله مراسم
تكريم خاصة على ضريحه في روضة الشهداء في مدينة بعلبك ،حضرها
عوائل الشهداء وفعاليات وشخصيات .وتخلّل المراسم التكريمية وضع
أكاليل باسم االمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وألقى مسؤول المنطقة محمد ياغي كلمة توجه فيها إل��ى عوائل
الشهداء قائالً« :كونوا على ثقة بأن مسيرتنا مستمرة رغم كيد الكائدين،
وعلى رغم مخططات االرهابيين ،وهي باقية ومستمرة ،لن يوقف مدّها
شيء ،ال سلفي إرهابي ،وال صهيوني حاقد ،وال غربي استكباري»  .

قاووق

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق
«أن عملية قتل العسكري الشهيد علي البزال هي جريمة بحق كل الوطن
وكل الكرامة وكل السيادة اللبنانية ،ألن دماء العسكريين اللبنانيين
ليست رخيصة» ،مشددا ً على ضرورة «أن يدرك اللبنانيون جميعا ً أن
دماء شهداء الجيش اللبناني هي التي تحمي كل الوطن وتكتب نهاية
المشروع التكفيري في لبنان» ،معتبرا ً «أن التكفيريين قاموا بعملية إعدام

صفي الدين ورحمة والمقداد في مقدم الحضور
الشهيد البزال في محاولة جديدة إلشعال فتيل الفتنة بين اللبنانيين».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة الطيبة الجنوبية ،شدد الشيخ قاووق
على «أن مواجهة التكفيريين تفرض على حكومة المصلحة الوطنية
كأولوية مقدمة على جميع األولويات العمل لدعم الجيش بالسالح
والقرار ،حيث أن من حقه أن يلجأ إلى فعل كل شيء من دون قيد أو شرط
لتحرير األسرى العسكريين من أيدي العصابات التكفيرية» ،مضيفا ً أن
«التكفيريين اصطدموا بمعادلة صلبة في لبنان أال وهي معادلة الجيش
والشعب والمقاومة ،وب��دأ مشروعهم في لبنان والمنطقة بالتراجع
واإلنحسار شيئا ً فشيئاً».
وأكد الشيخ قاووق «أن حزب الله يمضي إلى الحوار الداخلي من موقع
الحرص على المصلحة الوطنية ،ألننا بذلك نقطع الطريق على الفتنة
وننزع فتيلها» ،الفتا ً إلى أنه «بمجرد إعالن حزب الله وتيار المستقبل
عن قرارهما بالحوار حتى ع ّمت أجواء اإلرتياح في جميع أرجاء الوطن،
وكانت رسالة للداخل والخارج أن لبنان يتعافى من التوترات المذهبية
التي تعصف بالمنطقة ،وقطعنا الطريق مجددا ً على الفتنة ،فهذا ما
يحمي الوطن ويقوي لبنان ويزيد المنعة اللبنانية في مواجهة األخطار
التكفيرية».

عمار الموسوي

اعتبر مسؤول العالقات الدولية في ح��زب الله ع ّمار الموسوي
«أن معركة الحزب في سورية هي جزء وتكملة لمعركته ضد العدو
اإلسرائيلي».
واستغرب الموسوي خالل حفل تأبيني في الضاحية الجنوبية
كيف أن البعض ال يريد االعتراف بحقيقة المعركة ضد اإلرهاب ويو ّزع
اتهاماته كيفما كان ،مؤكدا ً «أن حزب الله يدفع أكثر من غيره ثمن وقف
ّ
تفشي ظاهرة اإلرهاب».

