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المزيد من المباركات بتحرير الع�سكريين وتنويه بدور �سورية وحزب اهلل ومدير الأمن العام في الإنجاز

�أهالي الع�سـكريين لدى «داع�ش» يتح ّركون بين عر�سال والرقة
و�إبراهيم ي َِع ُد با�ستكمال المفاو�ضات حتى �إطالق �أبنائهم
فيما تواصلت المباركة بتحرير
العسكريين الذين كانوا محتجزين
انصب االهتمام
لدى «جبهة النصرة»
ّ
على قضية المخطوفين لدى تنظيم
«داع���ش» ،حيث وع��د المدير العام
لألمن العام ال��ل��واء عباس إبراهيم
باستكمال المفاوضات حتى تحرير
هؤالء ،وذلك خالل استقباله وفدا ً من
العسكريين الذين ت ّم تحريرهم أول
من أمس مع ذويهم.
وفي المناسبة ألقى اللواء إبراهيم
رح����ب ف��ي��ه��ا بالعسكريين
ك��ل��م��ة ّ
وأهاليهم وأعرب عن فخره بوجودهم
في مق ّر المديرية العامة لألمن العام.
ث ّم شرح مراحل العمل على هذا الملف
«الذي ت ّمت معالجته ببعده الوطني،
وليس مذهبيا ً أو طائفياً» وأوض��ح
أنّ «العمل كان جاريا ً لتحرير جميع
العسكريين المخطوفين وليس قسما ً
منهم ،لكن ال��ظ��روف سمحت بهذه
الخطوة حالياً» ،واع��دا ً «باستكمال
ال��م��ف��اوض��ات ح��ت��ى ت��ح��ري��ر بقيّة
العسكريين المخطوفين».
وأعاد إبراهيم التذكير بأنّ «إسرائيل
هي المستفيد األكبر من اإلرهاب الذي
يضرب لبنان والوطن العربي».
وف��ي نهاية اللقاء ه� ّن��أ إبراهيم
العسكريين وأهاليهم بالسالمة متم ّنيا ً
لهم التوفيق.
وك��ان إبراهيم أ ّك��د في حديث إلى
إذاع����ة «ال���ن���ور» أنّ م��راج��ع��ة ملف
العسكريين المخطوفين لدى تنظيم
«داع���ش» هو أول ما ق��ام به صباح
أمس.
وأوض���ح أنّ «المشكلة تكمن في
إم��ك��ان إي��ج��اد م��ف��اوض» ،الف��ت �ا ً إلى
أنّ «خ�لال األشهر الثالثة األول��ى من
خطف العسكريين ت ّم التفاوض مع
وسيط ل��دى التنظيم والتوصل إلى
شبه ا ّتفاق ،ثم غاب «داعش» منقلبا ً
على الوساطة».
وفي هذا اإلطار ،دعا اللواء إبراهيم
«داع��ش» إلى استئناف المفاوضات
بجديّة وقال« :كلّي أمل في التوصل
ّ
المتوخاة في هذا الملف
إلى النتائج

المخطوفين بأسرع وقت» ،ودعا إلى
«وحدة جميع اللبنانيين في مواجهة
خطر اإلره��اب الذي يهدّدهم جميعاً،
كما يهدّد حاضر لبنان ومستقبله».

ّ
«الشغيلة» و«العروبة»

اللواء إبراهيم متحدثا ً إلى العسكريين المحررين وذويهم
على رغم صعوبته».
وع���ن ت��ح��ري��ر العسكريين ل��دى
«النصرة» ،أعلن إبراهيم أنّ «اإلنجاز
ه��و ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة وللضباط
والعناصر ،إضاف ًة إلى كل من ساعد
في هذا الملف».
ورأى أنّ «ل����دى ال��م��ؤس��س��ات
اللبنانية القدرة على النهوض على
الرغم من الوضع السائد في البلد،
ول���وال ه��ذه ال��ق��درة لما ك��ان لبنان
موجوداً ،ذلك أنّ المؤسسات هي التي
تضمن استمراره ال األشخاص».
وأوضح أنّ األمين العام لحزب الله
«السيد حسن نصرالله ،سأله خالل
لقاء معه ليلة الثامن من تشرين األول
مطالب يطرحها لتحريك
المنصرم «عن
ٍ
ملف العسكريين المخطوفين ،وبعد
أيام أعلمني سماحته أنّ هذا الملف
سيعاود نشاطه».
من جه ٍة ثانية ،لفتَ اللواء إبراهيم
إل��ى أ ّن���ه «يحتفظ ب����أوراق موقعة
من القضاء اللبناني بإطالق سجى
الدليمي ،وعلى هذا األساس أُضيف
اسمها إلى الملف ،ال أكثر وال أقل»،

بين �سطور «الجيوبولوتيكية»...
ت�سوية وع�سكرة ...وحرية!
} فاديا مطر
صفقة تفاوضية وتنظيمية لسورية ولبنان كان حاضنها المدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ت ّمت أول من أمس لتحرير
ثلثي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي في
مسيرة لرياح كانت كما اشتهت تلك التسوية ،التي حملت رسائل إقليمية
ودولية كانت متش ّنجة منذ ما يزيد عن ستة عشر شهراً .الشروط التي
اكتملت تحدّث عنها اللواء إبراهيم شاكرا ً سيد المقاومة على االتصاالت
التي أجراها وس ّرعت تسليم موقوفين لدى سورية الستكمالها بالشكل
النهائي ،لتكون فرحة أهالي العسكريين المخطوفين بأبنائهم كبيرة.
من ناحية أخرى كانت التسوية مواكبة لفرحة حي الوعر الحمصي
في الوسط السوري المحاذي لبلدة عرسال مع وصول اتفاق التسوية
مع الفصائل اإلرهابية المسلحة إلى خواتيمه في إنهاء صفحة دامية من
الصراع المسلح في آخر أحياء حمص.
وهذه غير بعيدة عن تسوية قدسيا في الريف الدمشقي التي اختتمت
مراحلها في  1كانون األول الحالي بترحيل المسلحين عن البلدة إلى
ريف إدلب بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة والهالل األحمر السوري
وإجالء  119مسلحا ً من قدسيا والهامة إلى إدلب.
اتفاق حمص يأتي بعد مرور عامين ونصف العام على اتفاق أحياء
حمص القديمة بعد تالشي البيئة الحاضنة للمسلحين لتؤسس ربما
لتسويات الحقة في مناطق أخ��رى ما زال��ت تشهد إنجازات ميدانية
عسكرية للجيش السوري وحلفائه امتدت من محيط حرستا إلى مزارع
دوما وصوال ً إلى داريا وجوبر التي تشهد تقدم جغرافي للجيش العربي
السوري يرسم الخطوط العريضة للحرب على اإلرهاب الدائرة في أكثر
من منطقة مرتبطة.
فالتصريح الذي أدلى به اللواء إبراهيم من نقطة تسلّم العسكريين
بأن التبادل تم بشروط تحفظ السيادة اللبنانية ،تواكب مع تأكيدات
سورية بأن المصالحات تحفظ شكالً ومضمونا ً السيادة السورية.
فالمكسب الذي تحقق للجيش اللبناني والمقاومة بتحرير العسكريين
كان بتضحية سورية «بكنوز إرهابية» دفع مقابلها الجيش السوري
وحلفاؤه الكثير من العرق والدماء والشهداء والجرحى وجهدا ً كبيرا ً
من العمليات التكتيكية لتحصيل هذه «الكنوز» التي ساهمت في تحرير
العسكريين اللبنانيين ،وألن مبدأ المصالحات كان وم��ازال العمود
الفقري للحل السياسي الذي نادت به الدولة السورية منذ بدايات
الحرب عليها ،وهو ما أبرزته مصالحات حمص القديمة والوعر وقدسيا
وغيرها ،وهي تحقق النتائج المرجوة منها من فرز ما بين إرهابي رافض
للتسوية وبين مَن يريد تسوية وضعه بالعودة إلى حضن الوطن ،وهي
تح ّقق مكاسب للدولة والجيش بخلخلة تمركز اإلرهابيين ونقلهم إلى
مناطق ونقاط هي في األساس تشهد حرارة اشتباك قوية .وهذا بدوره،
يو ّفر مساحات آمنة في مناطق استراتيجية مثل حمص وريف دمشق
وغيرها وتنهي تواجدا ً مسلحا ً أتعب المدنيين لسنوات ،وهذا هو هدف
الدولة السورية أوال ً وأخيراً.
ف��دوران رحى المعارك ضد اإلره��اب أدار معه عجلة المصالحات
الوطنية في ظل لهاث عا ٍل من دول إقليمية لحرق هذه الورقة ومحاولة
فتح جبهات جديدة على أمل إيجاد ت��وازن عسكري يعيد الخطوط
الحامية إلى نقاط البداية ،لكن الدولة السورية وحلفاءها يحملون
استراتيجية عميقة في الفكر العسكري والتسوية الوطنية التي أتت
ثمارها في خط يوازي الحرب على اإلرهاب.
فالمصالحات باتت أرضا ً خصبة لخرائط النصر العسكري وعتبة
مرجحة للوضع الميداني عبر إنهاء البيئة الحاضنة لإلرهاب وهو
بدوره يفقد اليد الحاضنة ويضعها في موقع الضعيف الخالي من أي
دعم خارجي فتبدّل قواعد المواجهات والسيطرة لهذه المجموعات
اإلرهابية ويسمح بحياة أكثر أمنا ً للمدن والمدنيين .وهذا أحد األهداف
الكبرى للدولة السورية ،وهو ما جعل التسهيالت من الدولة السورية
في ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين موجودة قوال ً وفعالً ،رغم
التنصل م��رات عدة من بنود االتفاق،
محاولة التنظيمات اإلرهابية
ّ
األم��ر ال��ذي أحرجهم أم��ام الوسيط القطري وأم��ام ممثليهم في أنقرة
والداخل اللبناني وأدخل التبادل نقاطه النهائية حتى إتمامه برفقة
جثة الشهيد محمد حمية وإخالء  13سجينا ً من السجون اللبنانية،
أبرزهم طليقة اإلرهابي أبو بكر البغدادي التي أوقفت في تشرين الثاني
من العام الماضي ،إضافة إلى زوجة قيادي في تنظيم «داعش» يُدعى
أنس جركس ،أوقفت في كانون األول من العام الماضي أيضاً ،وهو ما
جعل غرفة العمليات في منطقة اللبوة البقاعية ذات فاعلية في إنهاء
هذا الملف إلى الحرية التي تنقص الباقين من المخطوفين لدى تنظيم
«داعش» اإلرهابي في لبنان وسورية.
فالمسار السياسي عموما ً يسير بخطى موازية للمسار العسكري
في المنطقة ليرسم جغرافية تتجه نحو الحرية والتي هي المصلحة
العليا للدولة في رسم الممرات لترتيب المنطقة والحفاظ على السيادة
والمكانة.

مشدّدا ً على أنه ال يمكنه أن «يف ّرط
بدماء اللبنانيين ،ولو لم يكن الملف
قابالً للحل لما ُح ّل بهذه الطريقة».
وأ ّك���د أن «ال وج���ود لبندين في
ينصان على منح  25مليون
االتفاق ّ
دوالر لـ«جبهة النصرة» وإعطائها
هامشا ً للتحرك في عرسال ،بحسب
م��ا أوردت���ه إح��دى الصحف» ،آسفا ً
لـ«التفلّت اإلعالمي» الذي ظهر ُقبيل
إتمام الصفقة مش ّكالً عوامل ضغط
نفسية على المفاوض اللبناني ،من
جهة ،وعلى أهالي المخطوفين ،من
جه ٍة ثانية».
ولفتَ إلى أنّ «المطلوب من اإلعالم
اليوم التنسيق مع الجهات األمنية
في صفقات مماثلة لجعله سالحا ً
ض ّد الخاطفين ،فأنا ض ّد ك ّم األفواه
وكسر األق�لام ،ألنّ لبنان بلد الحرية
واإلشعاع».
وأوضح أنّ قناة «الجزيرة» ُخوِّلت
تغطية الحدث بالتوافق مع الوسيط
القطري ،عقب طلب الخاطفين تحديد
قناة فضائية عربية لهذه الغاية ،وفي
اللحظات األخيرة طلبت «النصرة» أن
تكون القناة المحلية موجودة أيضاً».
وع��ن «المواصفات التفاوضية»
لـ«جبهة ال��ن��ص��رة» ،أش���ار ال��ل��واء
إبراهيم إلى «أنّ متابعة الملف أظهرت
ع���دم ج��د ّي��ة «ال��ن��ص��رة» وتالعبها
بعواطف أهالي العسكريين للضغط
على ال��دول��ة اللبنانية ،إلاّ أ ّننا كنا
نتج ّنب الر ّد حقنا ً لدماء العسكريين
ألنهم بالنسبة إلينا قدس األق��داس،
وصبرنا حتى نجحنا في سحب هذه
الورقة من يد «النصرة» .لقد فاوضنا
بشرف وأخالق».
ولفتَ إلى أنّ «قتل العسكريين لم
يكن في مقدور أحد وقفه ،ألنّ العنوان
األساسي للخاطفين هو اإلره��اب»،
وما استطعنا إنجازه أخيرا ً هو توقيف
النصرة عند هذا الح ّد من اإلج��رام»،
وأعلن أنّ «قضية مصطفى الحجيري
كانت عرقلت في مرحلة سابقة إتمام
الصفقة« ،وأن���ا أع���دت اإلج����راءات
التنفيذية إلى نقطة الصفر بسبب هذا
الشرط الذي طرأ فجأة».

أهالي المخطوفين
لدى «داعش»

م��ن ج��ه � ٍة أخ���رى ،وف��ي محاولة
توجه وفد من
لتحريك ملف أبنائهمّ ،
ذوي المخطوفين لدى «داع��ش» إلى
عرسال ،حيث التقوا رئيس بلديتها
علي الحجيري وت ّم البحث في مسألة
التفاوض.
وأ ّك�������د رئ���ي���س ل��ج��ن��ة أه���ال���ي
العسكريين حسين ي��وس��ف ،وال��د
الجندي المخطوف محمد يوسف،
«أنّ إيمان األهالي قوي بأنّ أوالدهم
س���ي���ع���ودون» ،ول���ف���تَ إل���ى «أن��ه��م
مستمرون بالعمل حتى النهاية وفق
خطة ع��م��ل» .وك��ش��ف أنّ «ع��ائ�لات
العسكريين المخطوفين التقوا
رئيس البلدية ،علّهم يصلون إلى
نتيجة ت��ؤدّي إلى تحرير أبنائهم».
واعتبر أنّ الدولة عملت بجهد إلعادة
العسكريين.
ب��دوره ،أوضح مسؤول العالقات
العامة في لجنة أهالي العسكريين
المخطوفين الشيخ عمر حيدر ،أنّ
«ع���ودة العسكريين تدفع األهالي
للعمل على ع��ودة المخطوفين لدى
«داع��ش» من دون ت��و ّق��ف» .وكشف
أنّ األهالي تواصلوا مع أشخاص في
الرقة ،وأمل بعد مشهد أول من أمس
في إيجاد أب��واب حلول أكبر إلعادة
العسكريين الباقين.
وبالتوازي ،جاب عدد من السيارات
ش��وارع بلدة عرسال ،رافعة األعالم
اللبنانية ،وداعية أهالي البلدة إلى
التضامن مع الجيش.
إلى ذل��ك ،أظهرت نتائج فحوص
الحمض النووي لجثة الشهيد محمد
حمية أنها عائدة له ،فأعطى مف ّوض
الحكومة ل��دى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر اإلذن بتسليمها
إلى ذويها.

مباركات

في غضون ذلك توالت المباركات
بتحرير العسكريين لدى «النصرة»
مع اإلشادة باللواء إبراهيم ،للجهود
التي بذلها لتحقيق ه��ذا اإلن��ج��از و
ال��ع��وة لتحرير المخطوفين م��ن يد
«داعش».

يوحنا العاشر

وفي السياق ،ه ّنأ بطريرك أنطاكية
وسائر المشرق للروم األرث��وذك��س

يوحنا العاشر ،في اتصال هاتفي،
كلاّ ً من رئيس الحكومة اللبنانية تمام
سالم واللواء إبراهيم« ،باإلنجاز الذي
تح ّقق البارحة بعودة المخطوفين
العسكريين».
وأث��ن��ى على «ال��ج��ه��ود المبذولة
إلقفال هذا الملف ،واستكمال عودة
المخطوفين جميعاً ،ومنهم مطرانا
حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي
المخطوفين منذ نيسان .»2013
وتم ّنى الرئيس العماد ميشال
سليمان ،خالل اتصال هاتفي أجراه
مع أمير دول��ة قطر تميم بن حمد آل
ث��ان��ي ،لشكره على «الجهود التي
بذلها لتحرير العسكريين ،استمرار
قطر وغيرها من القوى الفاعلة ،في
السعي الطالق باقي العسكريين».
و ن ّوه وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،ب��ال��دور ال��ذي ق��ام ب��ه اللواء
إبراهيم الذي قاد المفاوضات بشأن
إط�لاق العسكريين ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«ال��ف��رح��ة ال تكتمل اال بإقفال ملف
المخطوفين وإط�ل�اق العسكريين
ال��ذي��ن ال زال���وا قيد االح��ت��ج��از لدى
«داعش» وعسى أن ُتستكمل الجهود
والمساعي لتحريرهم في وقت ليس
ببعيد».

فارس

وج��ال النائب م��روان ف��ارس على
أ ُ َسر المحررين ،مه ّنئا ً «األهالي بعودة
أبنائهم سالمين» ،آمالً «لهم النجاح في
حياتهم بعد هذا االمتحان العسير».
ورأى «أنّ الحكومة اللبنانية عندما
تقوم بواجبها بشكل صحيح تستطيع
الوصول إلى نجاحات مش ّرفة ،وهذا
ما لمسناه من خالل المعالجة الجديّة
لملف المحتجزين».
وحيّا النائب فارس رئيس الحكومة
تمام سالم ،من ّوها ً «بالدور المش ّرف
«للواء إبراهيم «وال��ذي أثبت جدار ًة
كما عهدناه في العديد من الملفات
والمواقف الصعبة».

الخازن

وا ّت��ص��ل رئ��ي��س المجلس العام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
ال���خ���ازن ب��ال��رئ��ي��س س�ل�ام ،مه ّنئا ً
و ُمثنيا ً على «نجاح الجهود الجبارة»
التي بذلها بمساعدة اللواء إبراهيم
واألجهزة األمنية لإلفراج أخيرا ً عن
األسرى العسكريين لدى «النصرة»،
متم ّنيا ً «أن تكتمل الفرحة بإطالق
سائر األسرى المحتجزين لدى الدولة
اإلسالمية».
وه ّنأ الوزير السابق جان عبيد ،في
بيان ،األسرى العسكريين المح ّررين
وأهلهم ،وش � ّد «باليد وبالقلب على
أهالي الشهداء الذين قضوا نحبهم
وظ �لّ��وا ،وسيظلّون على ال���دوام في
وج��دان ذويهم ووج��دان اللبنانيين
وضميرهم ،وال ننسى من تب ّقى في
األسر والخطف».

السيد

وأشاد المدير العام السابق لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن جميل السيد،
في بيان ص��ادر عن مكتبه اإلعالمي
بـ«اإلنجاز الوطني الكبير» الذي ح ّققه
اللواء إبراهيم في تحرير العسكريين
المخطوفين ل��دى «جبهة النصرة»
اإلرهابية ،معتبرا ً أنّ «هذا اإلنجاز لم
يكن ليتح ّقق لوال الصبر والمثابرة من
قِبل اللواء إبراهيم ،ولوال المساهمات
الفعّ الة من قِبل السلطات السورية
والقطرية وحزب الله»ُ ،معيبا ً «على
السلطات السياسية اللبنانية تغافلها
عن شكر القيادة السورية التي لوال
تجاوبها األخالقي والمجاني لما نجح
تحرير العسكريين ،ولما كان نجح
قبلها تحرير مختطفي إعزاز ،وراهبات
معلوال «.
وأ ّك��د اللواء السيد بالمقابل «أنّ
االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي وُجِّ ��ه��ت لعملية
التحرير هي في غير محلّها ،وال سيّما
لجهة التخ ّوف من انفالت إرهابيي
النصرة في ج��رود عرسال ،ذل��ك أنّ
ه��ؤالء باتوا محاصرين منذ عملية
الجيش السوري وحزب الله في جرود
القلمون ،والتي قابلتها من الجانب
اللبناني عملية ان��ت��ش��ار للجيش
اللبناني باتت ُتمسك بمعظم مفاصل
تلك البقعة».
وأ ّكد «اللقاء الوطني الديموقراطي»
في بيان ،أنّ «عملية التحرير ما كان
يمكن لها أن تت ّم لوال صمود الشعب
اللبناني في مواجهة اإلره��اب ،ولوال
تضحيات الجيش اللبناني والقوى
األمنية ف��ي ه��ذه المواجهة» .وأم��ل
اللقاء «بتحرير سائر العسكريين

وه ّنأت قيادة «رابطة ّ
الشغيلة»
و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية»« ،أه��ال��ي العسكريين
بتحرير أبنائهم من أسر تنظيم جبهة
النصرة اإلرهابي».
وث� ّم��ن��ت ف��ي ب��ي��ان ،بعد اجتماع
لها برئاسة النائب السابق زاه��ر
الخطيب ،الجهود التي بذلها اللواء
إبراهيم ،بالتعاون مع قيادة المقاومة
وسورية ،والجهات المعنية إلنجاز
هذه المه ّمة الوطنية.
ورأت «أنّ تحرير الـ  16عسكريا ً
م��ن أس���ر ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة ال يُنهي
ال��ق��ض��ي��ة ،وال ي��ض��ع ح���� ّدا ً لمعاناة
اللبنانيين طالما لم يت ّم تحرير بقيّة
العسكريين المحتجزين رهائن بيد
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وطالما ظل
جزء من أراضي لبنان محتلاّ ً من قِبل
الجماعات اإلرهابية».
وأ ّكدت أنّ «المطلوب اآلن هو تحرير
عرسال وجرودها بعد أن زال السبب
الذي كان ّ
يؤخر ذلك ،وبالتالي لم يعد
هناك من مب ّرر لدى الحكومة التل ّكؤ،
وعدم ا ّتخاذ القرار السياسي الحازم
الستكمال عملية تحرير بقية األسرى
العسكريين من أبنائنا».
ووجهت «جبهة العمل اإلسالمي»،
ّ
«التحية إل��ى ك��ل م��ن ساهم بصدق
وإخ�ل�اص ف��ي تحقيق ه��ذا اإلن��ج��از
النوعي وهذا الحدث الكبير والهام».
ون���� ّوه رئ��ي��س «ح��رك��ة اإلص�ل�اح
والوحدة» الشيخ ماهر عبدالرزاق،
بجهود ال��ل��واء إب��راه��ي��م ومساعيه
الحميدة التي ق��ام بها ل�لإف��راج عن
العسكريين المختطفين.

لجنة األسير سكاف

وب��ارك��ت لجنة عائلة األس��ي��ر في
السجون «اإلسرائيلية» يحيى سكاف
وأصدقائه ،في بيان إث��ر اجتماعها
أمس بتحرير األسرى العسكريين».
وه ّنأت «كل اللبنانيين وعائالتهم
بعودة أبنائهم إليهم وانتهاء معاناتهم
التي استغرقت عاما ً وأربعة أشهر،
على أمل أن يتح ّرر باقي العسكريين
المخطوفين ،ألنّ الفرحة ال تكتمل إال
بعودة كل األس��رى اللبنانيين إلى
الوطن».
وط���ال���ب���ت ال����دول����ة ب��ـ«ت��ح�� ّم��ل
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ت��ج��اه قضية عميد
األس���رى ف��ي السجون الصهيونية
يحيى سكاف المع َتقل منذ  38عاماً،
واألسيرين عبدالله عليّان ومحمد
ف ّران ،واألسير اللبناني في السجون
الفرنسية جورج عبدالله».
وح � ّي��ت ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش وال��ل��واء
إبراهيم ،واألمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله «لما لهم من
بصمات مضيئة إلع�لاء شأن الوطن
وحمايته من كل األخ��ط��ار ال ُمحدقة
به».

الفصائل والتحالف

وه��� ّن���أت ق��ي��ادة ت��ح��ال��ف ال��ق��وى
الفلسطينية في بيان باسمها وباسم
ال��ش��ع��ب الفلسطيني ف��ي ل��ب��ن��ان،
«الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش
واألجهزة األمنية ،وفي مقدّمهم األمن
العام وم��دي��ره العام ال��ل��واء عباس
إبراهيم ،بنجاح عملية التبادل التي
أفضت إلى اإلف��راج عن العسكريين،
على أمل أن يُت َّوج هذا النجاح باإلفراج
عن بقية العسكريين اللبنانيين في
القريب العاجل».
كما ه ّنأت أهالي وذوي العسكريين
ال ُمف َرج عنهم ،مع ّزية عوائل وأ ُ َس��ر
العسكريين الشهداء.
�وج��ه أمين س��ر حركة «فتح»
وت� ّ
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
فتحي أبو العردات في بيان باسمه
ش��خ��ص��ي�اً ،وب��اس��م ح��رك��ة «ف��ت��ح»
وفصائل المنظمة بالتهنئة الحا ّرة
إلى الرئيس نبيه ب ّري ،والرئيس تمام
سالم والحكومة اللبنانية ،ولقيادة
الجيش اللبناني وقيادة القوى األمنية
والعسكرية ،ولكافة األحزاب والقوى
اللبنانية ،بتحرير العسكريين.

تامر

وأثنى رئيس «الحركة اللبنانية
الديمقراطية» ج��اك ت��ام��ر على ك ّل
الجهود التي أدّت إلى «هذه النتيجة
المفرحة لنا جميعاً ،وخصوصا ً
للعسكريين أنفسهم وألهاليهم».
ون � ّوه تامر بجهود الرئيس سالم
واللواء إبراهيمُ ،معربا ً عن ثقته بأنّ
ّ
الملف حتى
إب��راه��ي��م سيتابع ه��ذا
خواتيمه السعيدة المتم ّثلة بتحرير
العسكريين المختطفين لدى تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
ك��م��ا ح � ّي��ا ت��ام��ر «ال��رئ��ي��س بشار
األسد والسيد حسن نصرالله اللذين
كان لهما الدور الكبير ،كما أ ّكد اللواء
ابراهيم ،في إتمام هذا اإلنجاز».
كذلك ه ّنأ ك��ل م��ن رئيس «اللقاء
التضامني الوطني» مصطفى ملص
ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب« ،ال��ح��زب العربي
منسق هيئة ح��وار
ال��دي��م��ق��راط��ي»،
ّ
األدي���ان الدكتور محمد شعيتاني،
«جبهة التحرير الفلسطينية» «الجبهة
الديموقراطية لتحرير فلسطين»،
نقابة مخرجي الصحافة ومص ّممي
ال��غ��راف��ي��ك وأح�����زاب وشخصيات
سياسية ،باإلنجاز الوطني الكبير.
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�صالة الج ّناز لروبير عون في كني�سة القيامة
و�سالم ولحود وحردان وفرنجية في ّ
مقدم المعزين
أُقيمت صالة الجنازة لراحة نفس روبير عون ،الشقيق
األصغر لرئيس تك ّتل اإلص�لاح والتغيير النائب ميشال
عون أمس ،في كاتدرائية القيامة في الرابية  -الربوة -
قرنة شهوان.
وترأّس الصالة النائب البطريركي العام المطران سمير
مظلوم ،مم ّثالً البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي ،الموجود في ألمانيا ،بحضور السفير البابوي
غبريال كاتشا ،رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطر ،متروبوليت جبل لبنان للسريان األرثوذكس
المطران جورج صليبا ،ولفيف من الكهنة.
وحضر الجناز مم ّثل رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري
النائب ميشال موسى ،مم ّثل رئيس الحكومة تمام سالم
الوزير ريمون عريجي ،ممثل الرئيسين سعد الحريري
وف��ؤاد السينورة النائب جان أوغاسابيان ،وزير العمل
سجعان ق��زي ،سفير بريطانيا هيوغو ش��ورت��ر ،مم ّثل
الرئيس أمين الجميّل والنائب سامي الجميّل النائب فادي
الهبر ،وزي��ر العمل سجعان قزي ومم ّثلون عن رؤساء
األجهزة العسكرية واألمنية ،ووفد من «القوات اللبنانية»
برئاسة طوني أبو خاطر.

الرقيم البطريركي

وتال أمين س ّر البطريركية المارونية الخوري رفيق
الورشا ،ال ّرقيم البطريركي باسم البطريرك الماروني،
وجاء فيه « :لقينا ونحن نقوم بزيارة راعوية ألبنائنا في
ألمانيا ،نبأ وفاة فقيدكم الغالي المرحوم روبير ،وهو ما
ّ
يتخط الثالثة والستين من عم ٍر
زال في ع ّز عطائه ،ولم
قضاه بالعمل والك ّد والعطاء ،ونحن نشاطركم األسى على
فقده والصالة لراحة نفسه ،سائلين الله أن يسكب في
قلوبكم تعزياته اإللهية».

التعازي

وقد تقبّل العماد عون التعازي في صالون الكاتدرائية،
يحيط به عقيلته ناديا ،بناته وصهراه الوزير جبران
باسيل والعميد شامل روكز.
ومن أبرز المع ّزين :الرئيس سالم ،الرئيس إميل لحود
ونجله إميل إميل لحود ،رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان على رأس وفد من الحزب
ض ّم رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ونائب رئيس الحزب توفيق مهنا ورئيس المكتب
السياسي الوزير السابق علي قانصو والعميد قيصر عبيد
والمندوب السياسي للحزب في جبل لبنان الشمالي نجيب
خنيصر ،رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية الذي
قال على اإلثر« :جئنا اليوم لتأدية واجب العزاء ،وسوف
نتحدّث بالسياسة مع الجنرال الحقاً».
كما حضر مع ّزيا ً ال���وزراء رم��زي جريج ،آالن حكيم،
علي حسن خليل ،ميشال فرعون ،وزراء ون�� ّواب تك ّتل
اإلص�لاح والتغيير ،سفيرا روسيا ألكسندر زاسبكين
وفرنسا إيمانويل بون ،وفد من ن ّواب كتلة الوفاء للمقاومة
برئاسة النائب محمد رعد ،عضو الكتلة القومية النائب د.
مروان فارس ،الن ّواب :ميشال المر ،روبير غانم ،اسطفان
الدويهي ،ف��ادي ك��رم ،غ��ازي العريضي ،ج��ورج ع��دوان،
قاسم هاشم ،علي بزي ،عبد اللطيف الزين ،النائب السابق
لرئيس مجلس ال��ن � ّواب إيلي ال��ف��رزل��ي ،م��س��ؤول لجنة
االرتباط والتنسيق المركزية في حزب الله وفيق صفا
وعضو المجلس السياسي في الحزب غالب أبو زينب،
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف ،ووزراء ون ّواب
سابقون ،وشخصيات سياسية وقضائية وروحية.
وتل ّقى عون اتصاالت تعزية أبرزها من الرئيس سعد
الحريري.

الداود التقى حمدان:
لقانون انتخاب على �أ�سا�س الن�سبية
استقبل أم��ي��ن الهيئة القيادية
في «حركة الناصريين المستقلين
المرابطون» العميد مصطفى حمدان،
األمين العام لحركة النضال اللبناني
العربي النائب السابق فيصل الداود،
على رأس وفد.
وه ّنأ ال��داود «أوالدن��ا العسكريين
الذين أُف��رج عنهم» ،ش��اك��را ً المدير
ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
إبراهيم ،والمدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص،
على «دوره����م ال��ف��ع��ال وجهودهم
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا ف��ي سبيل
تحقيق هذا اإلنجاز الكبير الذي يم ّثل
انتصارا ً لكل لبنان» .كما أثنى على
«دور الرئيس تمام س�لام ف��ي حل
هذه القضية من خالل عدم سفره إلى
فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس
بشأن المناخ».
ودع��ا إلى «عقد اجتماع لرؤساء
وأم��ن��اء أح���زاب فريق  8آذار لرسم
استراتيجية واضحة لتعزيز الترابط
والتالحم ،وتوحيد الصف والموقف
بين أح���زاب ق��وى  8آذار ف��ي هذه
المرحلة التي يبدو فيها األفرقاء في
هذه القوى بحالة تضعضع».
واعتبر أنّ «بناء دولتنا يكون من
خالل وضع واعتماد قانون انتخابي
على أساس الفرز النسبي وفق دائرة
وطنية واح��دة ،أو على األقل تطبيق

حمدان مستقبالً الداود
ال��ط��ائ��ف بمحافظات على أس��اس
النسبية».
ت���وج���ه ح��م��دان
،
�ه
�
�ت
�
�ه
�
م���ن ج
ّ
بالتحية إلى اللواء إبراهيم «الذي
خ��اض مفاوضات شا ّقة مع جبهة
النصرة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «جذع اإلرهاب
هو واحد ،فداعش والنصرة وغيرها
من التسميات الذين يسفكون الدم
ال��س��وري هم وح��دات «إسرائيلية»
مستترة» ،متم ّنيا ً أن «يبقى الفعل
م��س��ت��م��را ً م���ن أج���ل ت��ح��ري��ر بقيّة
العسكريين الذين اليزالون في قبضة

اإلرهابيين الداعشيين».
وأثنى حمدان على دور «جيشنا
ال��وط��ن��ي ال����ذي م����ازال ف��ي ق � ّوت��ه
ومعنوياته قادرا ًعلى تقديم المزيد من
الشهداء من أجل الحفاظ علينا جميعا ً
كلبنانيين داخل هذا الوطن العزيز
في وجه المخ ّربين واإلرهابيين ،وفي
وجه العدو اإلسرائيلي».
«السعي ال��دائ��م بُغية
ودع��ا إل��ى
ّ
الوصول إلى إق��رار قانون انتخابي
على أساس الفرز النسبي وفق دائرة
وطنية واحدة».

البعريني في دار الفتوى:
النتخاب ُمفتي المناطق
التقى ُمفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،رئيس التج ّمع
الشعبي العكاري النائب السابق
وج��ي��ه ال��ب��ع��ري��ن��ي ،ووض��ع��ه في
أوض���اع منطقة عكار وخصوصا ً
ال���ش���ؤون اإلس�ل�ام���ي���ة ،م��ط��ال��ب �ا ً
«بضرورة إجراء انتخابات لل ُمفتين
في المناطق ،وخصوصا ً في عكار».
وأ ّك��د البعريني بعد اللقاء «أنّ
المبادرة السياسية التي أطلقها
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري مه ّمة
للغاية ووطنية ،ويجب استثمارها
خ��ص��وص �ا ً أن��ه��ا تتكامل م��ع كل
الجهود المخلصة التي تقوم بها
ال��ق��ي��ادات السياسية والروحية
إلنقاذ لبنان من ال��ف��راغ والشلل
ال��ح��اص��ل ف��ي مجلس ال����وزراء،
ومؤسسات الدولة».
أضاف« :لمسنا من سماحته أنّ
دار الفتوى تدعم وتؤيّد أي مبادرة
ت��ع��ود بالخير على اللبنانيين،
انطالقا ً من حرصها على االستقرار
واألمن في لبنان والمحافظة على
س��دّة ال��رئ��اس��ة األول���ى ،وم��ن هنا
ندعو القوى السياسية في لبنان
إلى اإلسراع في تكثيف المشاورات
إلن���ج���از االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي

دريان مجتمعا ً مع البعريني
واللقاءات بين القيادات المعنيّة
ل��ل��ت��وص��ل إل����ى ص��ي��غ��ة م�لائ��م��ة
النتخاب رئيس للجمهورية في
إطار التفاهم والوفاق ،والتعاون
المبني على الثقة المتبادلة وحسن
النيات ،وتعزيز الوحدة الوطنية،
وعدم انتظار التطورات في المنطقة
من أج��ل إيجاد الحلول للمشاكل
التي تعصف بالبلد ،ب��ل ينبغي

فصل األزمة اللبنانية ع ّما يحصل
في جوارنا بالمنطقة».
واستقبل دري���ان مم ّثل ُمفتي
داغستان في الدول العربية الشيخ
شهاب الدين حسنوف بن محمد
حبيب ،وبحث معه في الشؤون
اإلسالمية ،واألمين العام السابق
التحاد المحامين العرب المحامي
عمر زين.

«منبر الوحدة» :للإ�سراع في انتخاب رئي�س
دع��ا «منبر الوحدة الوطنية» في بيان بعد اجتماع
أمانته العامة في مركز توفيق طبارة برئاسة األمين العام
خالد الداعوق ،وبعد المداوالت« :السياسيين كافة إلى
تسريع وتسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية لما فيه
خير للبالد ،والن ّواب المحترمين إلى إصدار قانون انتخاب
مبني على النسبية
عصري يُلبّي التمثيل األحسن للمجتمع
ّ
وإلى إنشاء مجلس للشيوخ ،كما جاء في اتفاق الطائف».
وأسف ألنّ «مشكلة النفايات ال تزال عالقة ولم يوجد
لها حل مع الحديث عن تصدير النفايات للخارج وهذا

أمر مكلف ،علما ً أنّ الدول كافة تعالج مشكلة نفاياتها بعد
فرزها في المنازل بطريقة علمية بيولجية سهلة وغير
مكلفة  ،compostيُستفاد من بقاياها باألسمدة ،وال لزوم
لطمرها».
وح ّذر من «التلوث البيئي على الصحة العامة ،الناتج
عن تراكم النفايات من دون أية معالجة».
وه ّنأ المنبر « المدير العام لألمن اللواء عباس إبراهيم،
على ج��ه��وده التي أدّت إل��ى اإلف���راج ع��ن العسكريين
المحتجزين لدى النصرة».

