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�أكد «الوقوف مع عون في الحلوة والمرة»

�إنجاز نوعي كبير للأمن العام :توقيف الأ�سير في المطار
عمليات دهم وا�سعة في �شرق �صيدا لمنا�صريه بعد اعترافاته في التحقيق

حزب اهلل :المقاومة ك�سرت
ثالثة م�شاريع كبرى

إنجاز نوعي كبير حققه جهاز األمن العام
باعتقاله الشيخ أحمد األسير المتواري منذ
حوالى العامين عقب أحداث عبرا في حزيران
 2013حين شهدت المنطقة معارك دامية بين
الجيش اللبناني وجماعة األسير ،وصدر بعدها
قرار اتهامي يطالب بإعدامه ،فيما كثف األمن
العام مداهماته في صيدا العتقال مناصره
استنادا ً إلى معلومات أفاد بها خالل التحقيق
الجاري معه بإشراف مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
وأوضحت المديرية العامة لألمن العام أنه
في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر
السبت «وأث��ن��اء محاولة الشيخ الفار أحمد
األسير مغادرة البالد عبر مطار الشهيد رفيق
الحريري إلى نيجيريا عبر القاهرة ،مستخدما ً
وث��ي��ق��ة س��ف��ر فلسطينية م����زورة وت��أش��ي��رة
صحيحة للبلد المذكور ،أوقف من قبل عناصر
األمن العام وأحيل الى مكتب شؤون المعلومات
في المديرية المذكورة حيث بوشر التحقيق
بإشراف القضاء المختص».
وك��ان األسير أوق��ف قبل صعوده الطائرة،
وك��ان برفقة شخص ،وهما يحمالن جوازين
مزورين باسم رامي عبدالرحمن طالب وخالد
صيداني.
وقد نقل األسير بعد توقيفه إلى مكتب شؤون
المعلومات في األمن العام للتحقيق معه حيث
تبين أنه أجرى أكثر من عملية لتغيير معالم
وجهه .وبعد توقيف األسير ،تم تداول صورة
عبر وسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية على
أنها له بعد تغيير شكله ،إال أنه لم يتم التأكد
من صحتها في شكل نهائي.
وعلم أن وال��دي األسير توجها إلى بيروت
ك��ي يخضعا إل��ى فحص الحمض ال��ن��ووي
«.»DNA
وعلم أن السيارة التي أقلت األسير الى مطار
بيروت هي من نوع مرسيدس ،بيضاء اللون،
رقمها /254635ط  ،وقد تم توقيف سائقها.
وأوض��ح المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم أنّ «ك��ل م��ا حكي ع��ن عالقة
ألجهزة أمنية خارجية في عملية إلقاء القبض
على أحمد األسير غير صحيح والعملية قام بها
األمن العام وحده».
ونفى ما تردد عن انه تم توقيف األسير من
خالل جهاز كف بصمة العين ،الفتا ً الى أن األمن
العام ال يملك مثل هذا الجهاز ،بل يملك «بصمة
الوطنية لحفظ األمن واالستقرار في لبنان».
وشهدت مدينة صيدا منذ اإلعالن عن توقيف
األسير انتشارا ً أمنيا ً كثيفا ً للجيش اللبناني
بخاصة في محيط مخيم عين الحلوة فيما
قطعت زوجات مناصري األسير األوتوستراد
الشرقي لمدينة صيدا باالتجاهين عند محلة
جامع الحريري.
من جهته ،أشار اللواء منير المقدح إلى أن
االج��واء في مخيم عين الحلوة حافظت على
هدوئها منذ توقيف األس��ي��ر .وأك��د التنسيق
المستمر مع األجهزة األمنية اللبنانية لما فيه
مصلحة أمن المخيم والجوار.
ونف ّذت قوة من شعبة المعلومات في األمن
العام مداهمات في منطقة سيروب شرق مدينة
صيدا على خلفية اعترافات األسير األخيرة .كما
دهمت قوة أخرى محالً لتصليح «االشبمانات»
في المدينة الصناعية في منطقة سينيق عند
مدخل صيدا الجنوبي يعود للبناني عبد ش.
وهو من مناصري األسير.
وبحسب شهود عيان ،قامت القوة بخلع
المحل المذكور الذي كان مقفالً وتفتيشه.
وأف��اد أح��د اصحاب المحال المجاورة أن
صاحبه عبد ش .أقفل محله وتوارى عن األنظار
منذ لحظة شيوع خبر توقيف األسير.
وكان قاضي التحقيق العسكري أصدر في
شباط  2014ق��رارا ً إتهاميا ً طلب فيه تنفيذ
عقوبة اإلعدام بحق أربعة وخمسين شخصاً،
بينهم األسير ،في ما يتعلق بأحداث عبرا.
واتهم القرار األسير والمطلوبين اآلخرين
ب��اإلق��دام «على تأليف مجموعات عسكرية
تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش،
وقتل ضباط وأفراد منه ،واقتناء مواد متفجرة
وأس��ل��ح��ة خفيفة وث��ق��ي��ل��ة استعملت ضد
الجيش».
من جهته ،أكد مكتب وزير العدل اللواء أشرف
ريفي في بيان أن «ما تتناقله بعض شبكات
التواصل اإلجتماعي في خبر مفاده أن وزير
العدل اللواء أشرف ريفي قد أصدر بيانا ً أن ال
محاكمة ألحمد األسير قبل توقيف رفعت عيد

األسير قبل تغيير مالمحه

 ...وبعد

هو كالم عا ٍر من الصحة ويصب في خانة الكالم
التحريضي الفتنوي ،وأن وزير العدل هو على
مسافة واحدة من جميع الملفات وهو يسعى
إلى إحقاق العدالة وتوقيف الجناة والمجرمين
مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم».

سبل العيش للمواطنين لينعموا بشيء من
االطمئنان ،أقله على الصعيد المعيشي ،بعدما
أطلقت الصرخات من كافة الهيئات الروحية
واالق��ت��ص��ادي��ة والنقابية لمواكبة الحركة
الدفاعية للقوى العسكرية واألمنية والذهاب
إلى المجلس النيابي النتخاب رئيس جديد
للجمهورية».
ورأى أن «ليس بالنكاف نحافظ على ظهير
التضحيات ال��ت��ي يقدمها الجيش وال��ق��وى
األمنية بل بانتظام الدولة التي يبدأ تحريرها
من التجاذبات بإنجاز اإلستحقاق الرئاسي
لتأمين مجيء الرئيس الذي يعتبر القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وه��و وح��ده يستطيع أن
يضبط ساعة االنتظام في الدولة ومؤسساتها،
بحكم صالحياته االحتكامية وجعلها تعود إلى
مدارها الديموقراطي وعالقاتها الخارجية».

إشادة بإنجاز األمن العام

وص��درت مواقف وبيانات أش��ادت بانجاز
األمن العام.

الحريري

وفي هذا السياق ،هنأ الرئيس ميشال سليمان
القوى األمنية ،وقال في تغريدة عبر «تويتر»:
«األسير ..أسير ،تحية إلى القوى األمنية».
وأف����اد المكتب اإلع�لام��ي للرئيس سعد
الحريري ،في بيان ،أن األخير اتصل بكل من
وزير الداخلية نهاد المشنوق واللواء ابراهيم،
واطلع منهما على وقائع توقيف األسير أثناء
محاولته الفرار عبر المطار.
وللمناسبة ،أثنى الحريري «على اليقظة التي
أظهرها عناصر األمن العام في المطار ،وتمكنهم
من إحباط محاولة الفرار وإلقاء القبض على
المطلوبين».

«التحرير والتنمية»

واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
ياسين جابر أن «توقيف أي جهاز أمني لبناني
ألي إرهابي هو صيد ثمين ،فكيف إذا كان هذا
التوقيف لشيخ اإلرهابيين أحمد األسير ()...
وهو ما نعتبره نقلة نوعية في العمل األمني
والمخابراتي والصيد االثمن لالمن العام ،الذي
بات في عهد مديره العام اللواء عباس ابراهيم
قوة مضافة لألمن اللبناني».
كما هنأ عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
علي عسيران ،األمن العام وأجهزة األمن على
سهرها على سالمة الشعب اللبناني ،آمالً بأن
«تستمر هذه الجهود األمنية إلعادة االستقرار
الى اللبنانيين ،وإن توقيف األسير يدل على
أن األمن في لبنان محكم وأن القانون يطاول
الجميع».
وأكد أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب
إبراهيم كنعان ،أن توقيف األسير «إنجاز وطني
خارج االعتبارات المذهبية ،ألن من اعتدي عليه
في عبرا هو جيش كل لبنان .وعلى الجميع
أن يعي أن ض��رب االس��ت��ق��رار ي��ط��اول جميع
اللبنانيين والتلطي وراء الطائفة والمذهب
أكبر خطر علينا والقانون يحمي الجميع .من
هنا ،علينا ان نشكر الله على توقيف األسير،
ونشد على اي��دي األج��ه��زة األمنية ،ونحيي
أرواح الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين ال
يزالون يعانون من جراء ما حصل».

الخازن

واتصل رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق ودي��ع الخازن بكل من وزير
الداخلية واللواء مهنئا ً بالقبض على األسير،
معتبرا ً هذا اإلنجاز «مأثرة تضاف إلى المآثر
السابقة لألجهزة األمنية لتثبيت دعائم السلم
األهلي».
ودعا الخازن خالل استقباله في دارته في
بعبدات وفدا ً من الجمعيات التابعة للمجلس،
الجميع إلى «دعم القوى األمنية على اختالف
قطاعاتها التي وحدها تحمي أمن البالد وتوفر

السيد

واعتبر المدير العام السابق لألمن العام
اللواء الركن جميل السيد أن «توقيف المطلوب
الفار أحمد األسير من قبل األمن العام اللبناني
بقيادة ال��ل��واء عباس إبراهيم يمثل إن��ج��ازا ً
نوعيا ً بارزاً ،ليس فقط من الناحية األمنية ،بل
لكونه يفتح باب العدالة واسعا ً لمحاسبته عن
الجرائم واالرتكابات التي مارسها على مدينة
صيدا وأهلها على مدى سنتين ،والتي انتهت
الى المجزرة التي ارتكبها األسير وأعوانه ضد
ضباط الجيش وعناصره في عبرا».
وأش������ار ال��س��ي��د إل����ى أن����ه ال ي��س��ت��غ��رب
«التصريحات المتوترة اليوم التي تع ّبر عن
حالة الهلع التي أصابت من يسمى بوزير العدل
أشرف ريفي على إثر هذا التوقيف ،وال سيما أن
التحقيقات الالحقة ستظهر حتما ً الشخصيات
والجهات التي دعمت ومو ّلت وحرضت األسير
ومن ضمنها ما ظهر حينذاك من تقاعس لقوى
األم��ن الداخلي بقيادة اللواء ريفي نفسه عن
اتخاذ أي إجراء ضد ظاهرة األسير منذ بروزها
في صيدا ،مما جعل كلفة استئصالها باهظة
جدا ً على المدينة والجيش والوطن».
وط��ال��ب ال��س��ي��د ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش وال��ق��وى
السياسية الفاعلة بـ«إبقاء عينها مفتوحة على
قضية األسير ومنع لفلفتها وتشويه وقائعها
على غ��رار ما حصل في العديد من القضايا
السابقة ،وال سيما في أحداث طرابلس ،وحيث
كان واضحا ً من مواقف الموقوفين اإلسالميين
وذويهم ،وآخرها باألمس بالذات ،أن هؤالء
كانوا ،ربما مثل أحمد األسير في صيدا ،مجرد
ض��ح��اي��ا وك��ب��ش م��ح��رق��ة استخدمهم تيار
المستقبل وعميد حمود وأش��رف ريفي وفرع
معلوماته للزج بهم ف��ي م��ع��ارك ض��د أهلهم
في جبل محسن ،ثم ضحوا بهم ورموهم في
السجون بعدما تأمن وصول تيار المستقبل
الى الحكومة الحالية وريفي الى وزارة العدل
فيها».

حمدان

وأع��رب أمين الهيئة القيادية في «حركة
الناصريين المستقلين -المرابطون» ،العميد
مصطفى حمدان ،في بيان ،عن تقديره لـ«األداء
المهني والوطني لرجال األمن العام في اعتقال
اإلرهابي أحمد األسير» ،واصفا ً األسير بأنه
«مجرم س ّفاك دم».
ورأى ح��م��دان أن «م��ن المعيب والمخزي

ّ
يتلطى رئيس الجمهورية السابق ميشال
أن
سليمان وراء أجراء فاسدين جعلهم مستشارين
شاهدنا أمثالهم الكثير الكثير في زوايا القصر
الجمهوري أيام عهده ،وهو يظن أن بضجيج
أمثال هؤالء يستطيع أن يتهرب من مسؤوليته
في جعل أحمد األسير فيالً إرهابيا ً وس ّفاكا ً لدم
الشهداء حيث استبيحت أرواح أبطال الجيش
اللبناني على أي��دي اإلره��اب��ي أحمد األسير
الذي قال عنه عند اعتقاله بأنه أسيرا ً وليس
مجرماً».
وأضاف حمدان «نتحدى سليمان أن يعترف
بثروته وثروة أوالده وإخوانه وأقربائه ،لنرى
من هو المرتزق واألجير الذي يقوم بالحمالت
المدفوعة األج��ر ،وبخاصة ه��ذه األي��ام التي
تحاول تكبير حجمك ودورك ال��ذي يساوي
ص��ف��را ً مكعبا ً أس���ود ف��اس��دا ً ف��ي ت��اري��خ هذا
الوطن ،ولتكشف الملفات األخالقية والفاسدة
منذ نعومة أظفارك لندرك من هو البلطجي
والرذيل».
وأك���د ح��م��دان أن «الجميع يثق بوطنية
وشفافية ونزاهة من يقوم بالتحقيق اليوم مع
األسير والدافع الوطني» ،مشيرا ً الى أن «حقنا
كمواطنين يدفعنا إلى المطالبة بتحقيق قضائي
أمني شفاف ودقيق وموسع ،وأن ال يقتصر على
التحقيق مع اإلرهابيين المنفذين الصغار»،
الفتا ً الى ان «السؤال األهم يجب أن يكون ماذا
قال وزير الداخلية السابق مروان شربل نقالً
عن سليمان لألسير ،وأن يعلن ك ّل هذا كي يدرك
أهلنا اللبنانيون خطورة مثل ه��ذه الظواهر
اإلجرامية واإلرهابية ،وجسامة التهرب من
المسؤولية الوطنية والتراخي والميوعة في
مكافحتها كما فعل سليمان وأوصل البالد إلى
ما هي عليه اليوم تتع ّرض للمخاطر األمنية
واالجتماعية والسياسية».
وط��ال��ب رئ��ي��س جمعية «قولنا والعمل»
ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ق��ط��ان األج��ه��زة المختصة
بـ«تحقيق شفاف مع األسير بعيدا ً من أي تدخل
سياسي ،وإجراء محاكمة عادلة ،وإنزال أقصى
العقوبات بحقه ليكون عبرة لمن يريد النيل من
الدولة وهيبتها ،والجيش وعناصره ،والوحدة
الوطنية واإلسالمية».
واعتبر حزب «التوحيد العربي» هذا االنجاز
«رسالة الى جميع التكفيريين اإلرهابيين أن
األجهزة األمنية اللبنانية لهم بالمرصاد».
وأكد إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ
حسام العيالني ان اعتقال األسير «ال يعني
النهاية ،بل هي البداية .ألن المطلوب اليوم
التوسع في التحقيق لمعرفة مع من كان ينسق
وكيف هرب من عبرا والمناطق التي اختبأ فيها،
وأين ومن الذي خبأه وساعده طيلة مدة هروبه،
ومن أمن له جوازات السفر؟ كل هذه األسئلة في
حاجة إلى أجوبة موجودة لدى األسير» .وأكد
أن «توقيف األسير ليس استهدافا للس ّنة».
وه��ن��أ األم��ي��ن ال��ع��ام «للتيار األس��ع��دي»
المحامي معن األسعد في تصريح األمن العام
واألجهزة األمنية والعسكرية على «جهودها
التي أثمرت في إلقاء القبض على الشيخ أحمد
األسير اإلرهابي المجرم ،من دون إراقة نقطة دم
أو إثارة أية غرائز مذهبية».
وأمل «إبعاد السياسة عن استغالل توقيف
هذا القاتل ،بخاصة ان اللبنانيين أصبحوا
مرتابين من تدخل القوى السياسية في اي
إن��ج��از نوعي أم��ن��ي» ،م��ح��ذرا ً م��ن «ط��رح أية
مقايضة بين األس��ي��ر المجرم والعسكريين
المخطوفين» ،م��ؤك��دا ً ان��ه «م��ش��روع فتنوي
وساقط سلفاً ،وأن مجرد ط��رح هكذا فكرة،
سيؤدي الى إسقاط هيبة الدولة والمؤسسات
نهائياً».
وأك����د ان «ال ب��دي��ل م��ن م��ع��اق��ب��ة القتلة
واالقتصاص منهم وجعلهم عبرة لمن اعتبر»،
مشددا ً على «ض��رورة العمل بقانون اإلع��دام
فوراً ،ومن دون قيد او شرط ،ومن دون النظر
إل��ى اي طائفة او مذهب انتمى ،ألن��ه ال بديل
عن تطبيق القانون بحق الجميع للحفاظ على
سلطة القانون وهيبة الدولة».
وأثنى رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل
تقي الدين على «الجهود التي بذلتها مديرية
األم��ن العام عناصر وضباطا ً وعلى رأسهم
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
وعن تقديره لهذا اإلنجاز األمني الذي يش ّكل
عامل أم��ان على مستوى الساحة اللبنانية
ويش ّكل أيضا ً خطوة شأنها إراحة قلب أهالي
الشهداء العسكريين ال��ذي��ن استشهدوا في
معارك عبرا».

�أجواء فرح في ر�أ�س بعلبك والقاع ومطالبة ب�إعدام «قاتل الع�سكريين»
ع ّمت أج��واء الفرحة العارمة منطقة رأس
بعلبك مسقط شهيد أح��داث عبرا المالزم أول
جورج بو صعب فور شيوع خبر توقيف اإلرهابي
أحمد األسير.
وق��د عمد أهالي المالزم بو صعب ومحبيه
وأقاربه إلى إطالق النار والمفرقعات ابتهاجا ً
بإلقاء القبض على األسير.
وطالبت عائلة بو صعب الدولة اللبنانية
بإعدام األسير في بلدة عبرا «لكي يكون عبرة لمن
يتجرأ أن تمتد يده على عناصر الجيش اللبناني
األبطال».
وتقدت العائلة بدعوى شخصية ضد األسير
بجرم قتل ابنها.
وفي بلدة القاع في البقاع الشمالي ،نفذ األهالي
وقفة تضامنية مع عائلة الرقيب أول في الجيش
الشهيد سامر رزق الذي قضى في المواجهات مع
جماعة اإلرهابي األسير في عبرا ،أمام كنيسة مار
الياس في البلدة ،بحضور أفراد عائلة الشهيد
رزق وحشد من أهالي البلدة.
بداية ،دقيقة صمت على وقع جرس الكنيسة
وال��ص�لاة عن روح الشهيد ،ثم كلمة لوالدته
انطوانيت رزق ،دعت فيها إلى إعدام األسير.
إل��ى ذل��ك ،هنأ أهالي شهداء الجيش الذين
استشهدوا ف��ي أح���داث ع��ب��را ،ال��ق��وى األمنية
بتوقيف الفار أحمد األسير.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان أص���دره باسمهم وكيلهم
رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق االنسان
المحامي زياد بيطار« :بعد أكثر من سنتين على
أحداث عبرا التي استشهد فيها  18عسكريا ً في

في القاع
الجيش اللبناني ،تمكنت القوى األمنية من إلقاء
القبض على رأس الفتنة وأحد أسباب معركة
ذهب ضحيتها خيرة شبابنا.
وبناء عليه نتقدم بالتهنئة من القوى األمنية
التي أثبتت مرة أخ��رى وبجدارة ،قدرتها على
حفظ األمن في لبنان ،بعد العملية النوعية التي
قام بها جهاز األمن العام في مطار رفيق الحريري
الدولي ،وأدت إلى توقيف اإلرهابي الفار أحمد

األسير».
وأكدوا «في هذا المجال ،أن ال سلطان أعلى من
سلطان سيف العدالة الذي طاول إرهابيا ً حاول
ألشهر عدة الهرب والتخفي .وها هو أحمد األسير،
بات أسير الحق والعدالة .ونطلب من القوى
األمنية استكمال جهودها في إلقاء القبض على
اإلرهابي الفار فضل شاكر ،وعلى كل من تجاسر
وتطاول على مؤسساتنا العسكرية واألمنية كي

ال تذهب دماء شهدائنا وتضحياتهم هدراً».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د شقيق أح��د الجنود
المخطوفين لدى تنظيم «داعش» نظام مغيط أن
هناك خوفا ً على مصير العسكريين بعد إلقاء
القبض على األسير« ،بخاصة بعدما بدأت مواقع
التواصل االجتماعي بتداول كالم وأخبار» ،الفتا ً
إل��ى أن «األه��ال��ي ع��اش��وا ليلة صعبة ف��ي ظل
تهديدات قادة جبهة «النصرة» و «داعش» انه
في حال لم يتم اإلفراج عن األسير خالل  8ساعات
سيتم إرداء كل العسكريين ،في حين لم يأبه أي
مسؤول ألمرهم أو يحاول طمأنتهم».
وتساءل« :لماذا هذا التصرف في اإلعالم في
وقت كنا بزيارة الى العسكريين وحياتنا مهددة
معهم» ،مؤكدا ً أن «ال اعتراض لدى األهالي على
إلقاء القبض على األسير فهو أطلق النار على
الجيش اللبناني».
وأض��اف« :لم يصلنا من الجهة الخاطفة أي
تهديد مباشر وال تواصل بيننا وبين «داعش»،
وسوف نضطر أن ننزل من عرسال على أن نعود
في وقت الحق».
ول��م تتمكن ال��ع��ائ�لات األرب���ع للعسكريين
المخطوفين لدى «داعش» من الدخول إلى جرود
عرسال لزيارة أبنائها.
وع��ادت عائلتان أدراجها ،في حين ما زالت
عائلتان موجودتين عند رئيس بلدية عرسال
علي الحجيري ،بانتظار خبر عن ابنيهما.
وكانت ثالث سيارات نقلت أهالي العسكريين
دخلت عرسال ،وهم عائالت المخطوف خالد مقبل
وحسين عمار ومحمد يوسف ونظام مغيط.
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أكد حزب الله أن المقاومة كسرت
ثالثة مشاريع كبرى خ�لال أق��ل من
عقد من الزمن ،مشددا ً على أن الصراع
هو بين مشروع االستكبار ومشروع
المقاومة وليس مذهبياً.

قاسم

وأش��ار نائب األمين العام للحزب
الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خالل
افتتاح المؤتمر السنوي الثامن التحاد
االذاعات والتلفزيونات اإلسالمية في
ط��ه��ران ،إل��ى أن «ال��ص��راع الموجود
اليوم في العالم هو ص��راع سياسي
بين مشروعين كبيرين األول نطلق
عليه مشروع االستكبار والثاني نطلق
عليه مشروع المقاومة ،وتحت مشروع
االستكبار هناك تفاصيل كثيرة تبدأ
بـ«إسرائيل» وتمر بالتكفيريين وال
تنتهي بكل المنحرفين الذين يسلكون
ه��ذا االتجاه س��واء أكانوا جهاتٍ أو
أف��راداً ،وأما مشروع المقاومة فيضم
تحته ك��ل أؤل��ئ��ك ال��ذي��ن يؤمنون
بالعقيدة الحقيقية والحرية والكرامة
واإلستقالل وتربية األجيال ورعاية
األصول التي تختص بها منطقتنا من
تاريخنا إلى زماننا وإلى مستقبلنا».
وأكد قاسم أن «المقاومة اإلسالمية
كسرت ثالثة مشاريع كبرى خالل أقل
من عقد من الزمن ،أوال ًكسرت المشروع
«اإلسرائيلي» من بوابة لبنان في
حرب تموز عام  2006والذي كان يريد
سحق المقاومة إلنهاء أصل مشروعها
ولكنها باقية وانتصرت ومع كسر هذا
المشروع سقط العبور من بوابة لبنان
إل��ى ال��ش��رق األوس���ط الجديد ال��ذي
نظمت له وزيرة الخارجية األميركية
سابقا ً كوندوليزا ريس».
وأض��اف« :ثانيا ً كسرت المقاومة
المشروع التكفيري من بوابة سورية
وبخاصة من بوابة القصير والقلمون
وب��اق��ي البلدات السورية العزيزة
المجاورة للبنان والموجودة في العمق
بالتعاون مع الشرفاء في الجيش
السوري مع كل األحرار الذين واجهوا
هذا المشروع التكفيري وعندما أقول
أننا كسرنا هذا المشروع التكفيري ألن
اندفاعته التي كانت كبيرة عندما ابتدأ
من البوابة السورية في شكل كبير
ومن ثم انتقل إلى لبنان وإلى العراق،
وجدنا أن مقاومة هذا المشروع في

الشيخ قاسم
سورية ولبنان والعراق قد كسر في
شك ٍل كبير وبدأ يتراجع وعلى األقل
وقف عند ح ٍد ال يستطيع بعده أن ينمو
وعلينا أن نتابع لمزيد من كسره .ثالثا ً
كسرت المقاومة العبور من سورية
إل��ى ش��رق أوس��ط جديد م��رة ثانية،
ألنهم كانوا يريدون من خالل تدمير
سورية وتغيير نظامها أن يوجدوا
نظاما ً يديالً هو نظام «إسرائيلي»
ثم يقسمون المنطقة بطريقة جديدة
تنسجم م��ع ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي -
«اإلسرائيلي» .هذا المشروع كسر من
البوابة السورية».

به المقاومة من خالل تصديها للعدو
«اإلسرائيلي» والعدو التكفيري سببه
غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها،
في وق��ت يجب أن تكون في لبنان
دولة قوية وعادلة وقادرة على القيام
بمهماتها ،وأن تكون هناك شراكة بين
المكونات اللبنانية إلدارتها».
وشدد خالل احتفال تكريمي أقامه
ح��زب ال��ل��ه ف��ي حسينية عيترون
ف��ي ح��ض��ور األم��ي��ن ال��ع��ام للحزب
الشيوعي خالد حدادة على أن «بلدنا
اليوم محمي بفضل معادلة الجيش
والشعب والمقاومة».

واس��ت��غ��رب رئ��ي��س كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب محمد رع��د خالل
احتفال تأبيني للشهيد محمد عادل
ابو الحسن في بلدة عين قانا ،كيف
أن قوى في السلطة تطالب «الشعب
اللبناني بأن يمنحها تفويضا ً لتقرير
الحرب والسلم مع العدو االسرائيلي»،
وقال« :إذا ازمة نفايات ال تستطيعون
حلها ،تريدون حل أزمة حرب ،تريدون
مواجهة العدو الصهيوني المدعوم من
كل دول العالم».

وعلى صعيد آخر ،أكد عضو الكتلة
النائب علي ف� ّي��اض خ�لال رعايته
المهرجان ال��ق��روي التاسع ال��ذي
أطلقته بلدية الطيبة الجنوبية ،أن
«حزب الله سيقف إلى جانب رئيس
تكتل التغيير واإلص��ل�اح العماد
ميشال ع��ون في السراء والضراء،
وفي الحلوة والمرة ،وفي مواجهة
سياسات التهميش واإلقصاء ،التي
تهدد التركيبة اللبنانية» ،الفتا ً إلى
أن «وقوفنا إلى جانب عون متعدد
األب��ع��اد ،إذ فضالً عن كونه حليفا ً
صلبا ً للمقاومة ،فإن الوقوف معه
هو انتصار للشراكة ولمنطق الدولة
والمؤسسات».

رعد

فضل الله

أما عضو الكتلة النائب الدكتور
حسن فضل الله فأوضح أن «ما تقوم

ف ّياض

ممثل بري في م�ؤتمر �إيراني:
�أولوية �سورية تحرير المقد�سات
شارك عضو هيئة الرئاسة في «حركة أمل» الدكتور خليل
حمدان في المؤتمر السادس للجمعية العامة للمجمع العالمي
ألهل البيت ،الذي انعقد في طهران ،يرافقه وفد من الحركة.
وألقى حمدان في المؤتمر كلمة رئيس مجلس النواب نبيه
بري وقال فيها« :قد جئناكم من بلد الجهاد والمقاومة والعيش
المشترك على مستوى المذاهب والطوائف .جئناكم من بلد
عاش فيه اإلم��ام المغيب السيد موسى الصدر ومصطفى
شمران ،اللذان عمال على تجسير الموقف بين المجاهدين
والمحرومين في لبنان ورسالة األحرار في العالم ،في إطار
مسيرة أفواج المقاومة اللبنانية – أمل».
وأض���اف «ينعقد ه��ذا المؤتمر ف��ي ظ��ل ظ��روف بالغة
التعقيد ،في إطار حملة تستهدف القضاء على الفكر التحرري
التوحيدي والوحدوي ،وكل ما يشعل المنطقة مباح سواء
أكان بالتحريض المذهبي أو الطائفي أو العرقي ،في إطار
عملية ممنهجة الستالب العقول بعد قصفها ضمن مخطط
قصف ال��ع��ق��ول ،باستحضار ال��غ��رائ��ز ال��م��ع��ززة بالجهل
المطبق».
وس��أل «أليست ه��ي عملية ممنهجة لقصف العقول
واستالب األمة ،حتى حقها في التعبير عن معتقداتها عندما
ال يميز العالم بين الضحية والجالد وبين الجهاد واالرهاب؟
وهل على سبيل الصدفة ان كل المنتديات ومكاتب الدراسات
والمعاهد البحثية الحقوقية والقانونية ،لم يكتب لها أن تحدد
مفهوم اإلرهاب؟ هل سمع العالم عن الطفل علي دوابشه الذي

أحرقه قطعان المستوطنين؟ هل يسمع العالم عن الطفل أبو
خضير ونور العابد وسواهم» ،الفتا ً إلى أن «العالم الذي ال
ينتفض لحرق طفل هو عالم منحاز للجريمة ،ويشجع عليها،
ولذلك فإن اإلرهاب الصهيوني والتكفيري له األصول نفسها
ولديه األهداف نفسها».
وأكد أن «ممارسات المستوطنين ليست إال تعبيرا ً واضحا ً
عن الدولة اليهودية ،وليست مجرد إستثناء .أجل إن القيم
مستهدفة والجيوش مستهدفة ال��ث��روات مستهدفة .كل
من يقول ويؤمن بالمقاومة وتحرير المقدسات مستهدف.
ونسأل لماذا هذا الحصار الظالم ،الذي جرى على الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية؟ أليس ألنها رفعت علم فلسطين مكان
العلم «االسرائيلي» ،ولو أنها لم تتخذ موقفا ً مساندا ً وداعما ً
للقضية الفلسطينية ولألحرار في العالم .هل احتشد األعداء
في حملة مغرضة وحاقدة ضدها؟».
وإذ س��أل «لماذا ه��ذه الحرب العالمية المجنونة على
سورية؟ ،ق��ال« :الجواب بسيط وليس بعسير .لو كانت
سورية تنازلت في إطار الصفقات الثنائية ،التي مررتها
معظم دول الطوق لما كان هذا االستهداف .نعم ألن سورية
لديها رؤية مركزية ،بدءا ً من القيادة إلى ثقافة الشعب ،بأن
تحرير األرض المقدسة أولوية ،وألن جيشها العربي عنده
عقيدة قتالية وثقافة تعبوية ،بأن المهمة تحرير المقدسات
واألرض العربية المحتلة ،وألن األداء السياسي يصب في هذا
اإلطار كان هذا االستهداف».

مراد :لحوار وطني �شامل ال ي�ستثني �أحد ًا

قياديو المردة مع وفد اإلتحاد
أكد رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبد الرحيم
مراد ،أهمية العيش المشترك وحماية الوجود المسيحي،
وضرورة صياغة قانون انتخابي يعتمد النسبية وينتج
رئيسا ً للجمهورية.
ودعا مراد خالل زيارة تهنئة لمدير ثانوية جب جنين
الرسمية الجديد محمود فرحات ،إلى «حوار وطني شامل ال
يستثني أحداً» ،وأكد «ضرورة انتاج نظام يزرع االستقرار
الدائم وليس الحروب والمناكفات» ،مشيرا ً في الوقت
نفسه إلى «اهمية البدء باستخراج الثروة البترولية في
لبنان التي تدر على لبنان ما يكفي لسد الدين العام».
كما شكر مدير الثانوية الوزير م��راد على كل انجازاته
التربوية والتنموية في المنطقة ،واختتم اللقاء بحفل
كوكتيل.

من جهة اخرى ،زار وفد من قيادة فرع البقاع في «حزب
االتحاد» برئاسة أمين الفرع عبد الكريم عبدالفتاح ،وممثل
الحزب في فنزوال أرمندو مراد ،والمسؤول اإلعالمي جهاد
مراد ،مكتب تيار «المرده» في البقاع ،لتهنئة طارق هرموش
باستالم منصبه الجديد كمنسق للتيار في منطقة البقاع.
وكان في استقبال الوفد إلى جانب هرموش ،وفد من
قياديي التيار في البقاع ،حيث ج��رى تبادل لوجهات
النظر حول المواضيع السياسية واألمنية ،واالقتصادية
واالجتماعية.
وشكر هرموش الوفد على الزيارة ،متمنيا ً «تكرار مثل
هذه اللقاءات».
وأفاد بيان عن اللقاء أن الطرفين توافقا «على التعاون
في كل المجاالت في سبيل رفعة الوطن وازدهاره».

