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حزب اهلل يصف »املستقبل« بـ»امليليشيا«:
يحاول أن يكون بدياًل عن الدولة!

سجن أميركي ـ لبناني 6 سنوات بتهمة 
التخطيط لتهريب أموال إلى حزب اهلل

بيروت: أش����ار عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب نوار الساحلي في تصريح له الى انه »باألمس 
نفذت »ميليش����يا حزب تيار املستقبل املسلحة« 
عملية اعتداء آثم على مركز »التيار العربي« في قلب 
العاصمة بيروت، وقد قامت »ميليشيا املستقبل« 
بإطالق النار من مختلف أنواع األسلحة احلربية 
والقذائف الصاروخية مروعة املواطنني اآلمنني في 
منازلهم«. واعتبر الساحلي أن »هذا الفعل ال ميكن 
أن يصنف سوى في خانة فرض اآلراء ومحاولة 
للسيطرة بالقوة املسلحة على الساحة، وذلك خالفا 

لكل األدبيات التي كان يدعيها هذا احلزب«.
واضاف انه »أصبح جليا وواضحا لكل الناس 
أن حزب »املستقبل« ال ميكنه تقبل الرأي اآلخر، 
خاصة إذا كان هذا الرأي مخالفا لتوجهاته األحادية 

واملرتهنة للخارج«. 

ولفت الس����احلي الى أن »حزب »املس����تقبل« 
مبيليشياته املسلحة ال يسمح للدولة بالقيام بدورها 
ويحاول أن يكون بديال عنها عندما ال تكون حتت 

إمرته أو على مزاجه السياسي«.
ولفت الى »ان األحداث األليمة التي وقع ضحيتها 
عدة مواطنني لبنانيني، تؤكد أن حزب املستقبل هو 
ميليشيا بكل ما للكلمة من معنى«، وقال: »نحن 
من جهتنا نعتبر أن ما حصل هو أمر خطير وهو 
برس����م الرأي العام اللبناني، ونؤكد مصرين أن 
الدولة يجب أن تكون الراعي الوحيد لكل املواطنني 
وبالتالي فواجبها حمايتهم وحماية السياسيني، 
ومالحقة واعتقال العابثني باألمن واملخلني بالقوانني 
واألنظمة«. وشدد الساحلي على انه »من حق بيروت 
عاصمة الوطن أن تنعم باألمن والطمأنينة بعيدا 

من هذه احلركات امليليشياوية اإلرهابية«.

واشنطن � يو.بي.آي: حكم على أميركي من 
أصل لبناني بالسجن 6 سنوات لدوره مبخطط 
يهدف إلرسال مئات آالف الدوالرات الى حزب 
اهلل في بالده والذي تصنفه الواليات املتحدة 

منظمة »إرهابية«. 
وذكرت املعلومات التي صدرت عن مكتب 
االدعاء العام وفرع مكتب التحقيقات الفيدرالي 
»أف بي آي« في كليفيالند أن القاضي باحملكمة 
اجلزائية في توليدو جيسم كار حكم على حر 
عق���ل )39 عاما( من توليدو في والية أوهايو 
بالسجن 75 شهرا لدوره في مخطط لتهريب 

200 ألف دوالر إلى حزب اهلل. 
وحكم على عقل أيضا باخلضوع للمراقبة 

ملدة 10 س���نوات بعد إنهائه فترة محكوميته. 
وكان عق���ل اعترف ب� 5 تهم هي التآمر لتقدمي 
دعم مادي وموارد ملجموعة تعتبرها الواليات 
املتحدة منظمة إرهابية أجنبية والتآمر لغسل 
أموال واإلدالء بشهادة كاذبة وتهمتني تتعلقان 
باالحتيال. وتقضي زوجة حر عقل أميرة وهي 
أيض���اع من أصل لبناني حكما بالس���جن 40 
شهرا بعد أن اعترفت بتهمة التآمر لتقدمي دعم 
مادي وموارد الى حزب اهلل. وتش���ير وثائق 
احملكم���ة إلى أن الثنائ���ي التقيا أكثر من مرة 
بعميل من »أف بي آي« بني أغس���طس 2009 
ويونيو 2010 ناقشا معه طرقا سرية إلرسال 

أموال إلى حزب اهلل.

أخبار وأسرار لبنانية

تقرير إخباري

٭ حتذيرات شديدة اللهجة: علم أنه بعد قليل على اقفال 
طريق بيروت � صيدا عند محلة الناعمة، جرت اتصاالت 

رفيعة املستوى تخللتها حتذيرات شديدة اللهجة بأن 
استمرار قطع هذه الطريق احليوية سيرتب عواقب 

وتداعيات سلبية، وهذا ما أدى الى اعادة فتح الطريق.
٭ انتقادات لزيارة جبريل: وصف النائب وليد جنبالط زيارة 

احمد جبريل )مسؤول القيادة العامة( الى لبنان )التقى خاللها 

السيد حسن نصراهلل وزار اقليم التفاح في اجلنوب( بأنها 
زيارة مشؤومة ألنها حتمل في طياتها تهديدات ورسائل. 

واعتبر احمد احلريري منسق عام تيار املستقبل ان ما حصل 
في عكار هو تنفيذ ألمر العمليات الذي بدأ باجتماع السيد 

نصراهلل مع أحمد جبريل، الذي تقاطع مع كالم رفعت عيد، 
وأعطى االشارة بخربطة )اإلخالل( الوضع األمني في لبنان.
٭ احلسن يتوسط بني اجليش ونواب عكار: ذكرت معلومات 

ان رئيس فرع املعلومات العميد وسام احلسن سيتولى 
بعد ان متر األيام األولى من احلداد في عكار فتح قناة 

اتصال بني اجليش ونواب املنطقة، وخصوصا النائبني 
خالد ضاهر ومعني املرعبي، على أمل أن يتوصل الى 

اتفاق على حتييد اجليش، كمؤسسة عن الهجوم.
٭ إلغاء زيارة اسبانيا: قرر الرئيس ميقاتي الغاء زيارته الرسمية 

التي كانت مقررة إلسبانيا من أجل متابعة األوضاع املستجدة.

7 مايو 2008، كان شاكر البرجاوي يقف في خندق 
تيار املستقبل مبواجهة متدد حزب اهلل في اجتاه منطقة 
الطريق اجلديدة، 20 مايو 2012 شاكر البرجاوي يخرج 

مبعركة عسكرية خاطفة برعاية تيار املستقبل بدت 
اقرب الى »تصفية حساب« ليصبح في »عهدة« حزب 

اهلل، شاكر البرجاوي ابن احلرب وابن الطريق اجلديدة 
واحد رموزها من ايام احلركة الوطنية لم يستقر على 
حال متنقال بني البعث العراقي وحركة فتح والسجون 
السورية، واستقر اخيرا على دعم حزب اهلل والنظام 

السوري وبقي على هذا املوقف حتى بعد اندالع 
االحداث السورية، دفع ثمن هذا املوقف باخراجه من 
الطريق اجلديدة وبصفته شخصا غير مرغوب فيه، 

البرجاوي يقول انه سني وجزء من النسيج السياسي 
واالجتماعي في منطقة الطريق اجلديدة، وان شارون 

لم يستطع ان يخرجه من الطريق اجلديدة وانه سيعود 
حتما وفي غضون ايام! ماذا حصل؟!

رواية تيار املستقبل عما حدث ميكن إيجازه  على النحو التالي: شاكر البرجاوي ابن الطريق 1
اجلديدة لكنه انقلب على ناسه، وكان ينوي اقامة 

مهرجان في امللعب البلدي في ذكرى التحرير في 25 
اجلاري دعما للنظام السوري، االمر الذي مثل الشرارة 

الشتباكات اول من امس، اذ ال ميكن ان مير مرور 
الكرام في الطريق اجلديدة، جميعنا هنا متعاطفون مع 

الشعب السوري ضد النظام، وكلنا نعرف ان البرجاوي 

يتلقى دعما من حزب اهلل وسورية، وبعد مقتل الشيخ 
احمد عبدالواحد في عكار فإن شبانا من تيار املستقبل 
جابوا بدراجات نارية الزاروب امام مكتب حزب التيار 
العربي مرددين هتافات ضد رئيسه شاكر البرجاوي 

وحزب اهلل، ما دفع مسلحني من جماعة البرجاوي الى 
اطالق النار عليهم فأصيب اثنان منهم.

احلوادث التي انطلقت مساء االحد املاضي في بيروت 
جاءت بعد تولي مجموعة تابعة جلهة مؤيدة للنظام 
السوري قطع الطريق بذريعة االحتجاج على مقتل 

الشيخ احمد عبدالواحد، ونفذت عناصر تابعة لشاكر 
البرجاوي انتشارا مسلحا واقدمت على اطالق 

النار في عدد من االحياء ما ادى الى ردود فعل من 
مواطنني وجدوا انفسهم بني فكي جماعات مسلحة، 

واضطر عدد من املواطنني الى احضار سالحهم 
الفردي واطالق النار، ما دفع بعناصر البرجاوي الى 

االنسحاب الى مكتبهم خلف اجلامعة العربية، واستمر 
اطالق النار من داخل املكتب، ما ادى الى محاصرته 

من قبل االهالي الغاضبني، ليفاجأوا في ساعات الفجر 
بسيارات من دون لوحات تسجيل وبزجاج داكن 

ومسلحني ينفذون عملية اطباق على املباني من اجل 
اجالء البرجاوي ومن معه من باب خلفي مع جثتني 

من مقاتليه، حتت غطاء ناري كثيف جدا، ومت نقلهم 
الى خارج املنطقة.

باختصار، ان ما حصل في الطريق اجلديدة هو اعتداء 

من مجموعة تابعة للنظام السوري على اهالي املنطقة 
الذين كانوا يعبرون بشكل سلمي عن احتجاجهم على 

استشهاد الشيخني في عكار.
رواية مصادر في 8 آذار تقول ان شاكر  البرجاوي الذي ميلك 42 مقاتال من اللبنانيني 2

والفلسطينيني وهم موجودون في مكتب واحد قرب 
اجلامعة العربية قد اشتبك مع ثالث مجموعات هاجمته 

على الشكل التالي:
٭ االولى وهي مجموعة تيار املستقبل بإمرة العميد 

املتقاعد محمود احلجل.
٭ الثانية مجموعة جمعية التقوى )مجموعة سلفية( 
تخضع الوامر عمر احلمصي، هذه املجموعة كانت 

مجهزة بقناصات، وهي تنزل الى الشارع للمرة االولى، 
وحتوي فلسطينيني من حركة فتح وسلفيني لبنانيني 

وتعمل بامرة أبوخميش احمد البيروتي.
٭ اما املجموعة الثالثة فهي مجموعة وهابية نزلت 
ايضا الى الشارع للمرة االولى، خرجت من زاروبة 

الديك، وتعمل بامرة ناصر بدر وجمال حبال وحتوي 
سوريني ملثمني.

قبل دخول اجليش، حاولت القيادة العامة وفتح 
االنتفاضة اخلروج من مخيم صبرا وشاتيال وبرج 

البراجنة )60 مقاتال تقريبا(، لكن حزب اهلل تدخل 
ومنعهم من التصعيد رغبة منه في عدم تطوير 

املشكلة.

وتقول اوساط سياسية في 8 آذار ومطلعة على ما 
حصل في الساعات القليلة املاضية ان اشتباكات 

الطريق اجلديدة لم تكن انفالتا امنيا غير مضبوط، بل 
كان منسجما مع رأي بعض قيادات املستقبل السياسية 

وامليدانية ارادت حتقيق انتصارا وهميا في العاصمة 
السترداد نوع من الهيبة املفقودة جتاه اخلصوم 

وجتاه املنافسني ضمن الصف الواحد، وبحسبما هو 
متوافر من معطيات تقول االوساط ذاتها إن اجلهاز 

االمني والعسكري في تيار املستقبل الفاعل جدا في 
تلك املنطقة والذي يدار من قبل ضباط متقاعدين 

استغل حالة الشلل واالرباك لدى املؤسستني السياسية 
والعسكرية، خصوصا ان املؤسسة العسكرية لم 

حتصل على الغطاء السياسي املطلوب حلماية مكتب 
البرجاوي، واستغل ايضا قرارا صارما لدى حزب اهلل 
وحلفائه في قوى 8 آذار بعدم االجنرار الى لعبة الدم 

في شوارع بيروت، وكان الهدف الرئيسي من تلك 
العملية توجيه رسالة واضحة ملن يعنيهم االمر ان تيار 
املستقبل مايزال ميسك بالشارع خصوصا في بيروت، 

وذلك بعد ان دلت االحداث على فقدان املبادرة في 
طرابلس والشمال، وكذلك اراد تيار املستقبل التأكيد 
على ان السالح لم يعد حكرا على احد وما جرى في 
7 مايو 2008 ال ميكن ان يتكرر بسهولة، وهو لذلك 

عمد الى النزول بكامل قوته على االرض وتعمد تكثيف 
الظهور املسلح.

ماذا حدث في »الطريق اجلديدة«؟!

)محمود الطويل(خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز املوقوف اإلسالمي شادي املولوي لدى إطالق سراحه أمس 

جنبالط يتهم النظام السوري باستباحة لبنان .. وبري يحمل على السالح »العبثي« اخلطر على السلم األهلي .. واحلريري: يقتلون القتيل وميشون في جنازته

خادم احلرمني يعرب عن تخوفه من عودة احلرب األهلية إلى لبنان
والقضاء أطلق سراح »اإلسالمي« املوقوف .. فانفرجت في طرابلس

وتعليقا عل���ى التصريحات 
التي تتحدث عن ان تيار املستقبل 
يستعرض قوته العسكرية، قال 
الرئيس سعد احلريري: »يقتلون 

القتيل وميشون في جنازته«.

جنبالط: يستبيحون لبنان

بدوره، النائب وليد جنبالط 
الحظ ان النظام السوري يسعى 
الس���تباحة لبنان ودع���ا القوى 
السياس���ية الى تنظي���م خالفها 
السياسي بدل تفجيره، من خالل 
تفاهم احلد األدن���ى لتمرير هذه 
املرحلة احلساسة. عبر االلتفاف 
حول اجلي���ش اللبناني حلماية 
االستقرار الداخلي والسلم األهلي 
للحيلولة دون االنزالق نحو الفتنة 
أو االقتتال الداخلي، مشيدا بإجراء 
املؤسسة العس���كرية حتقيقات 
سريعة حملاس���بة املسؤولني عن 
مقتل الشيخ عبدالواحد ورفيقه.

وشدد جنبالط على التنسيق 
بني األجهزة األمنية السيما بعدما 
رأينا كيف ان املس���رحيات التي 
قامت بها بعض االجهزة قد ادخلت 
طرابل���س مبناخات م���ن التوتر 
اجلديد، وتساءل عن »هذا التناقض 
املعيب في التصريحات بني وزيري 
الدف���اع والداخلي���ة حول وجود 
القاعدة في لبنان، وأال يستطيع 
وزير الدفاع التعبير عن عبقريته 
السياسية والعسكرية من خالل 
الترويج لوجود القاعدة في لبنان 

بأي ثمن.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

النائب نهاد املش���نوق ان نواب 
بيروت يطالبون باستقالة رئيس 
احلكومة التي زعم انها »حكومة 
االس���تقرار« واذا بها تتحول الى 
»حكومة تس���هيل عودة احلرب 

األهلية الى لبنان«!

بري متخوف

وفي هذه األثناء توقف رئيس 
مجل���س النواب نبي���ه بري امام 
االنتش���ار الكثيف لألسلحة في 
الشوارع والذي استخدم في معارك 
حقيقية روعت الناس، وشدد على 
ان هذا النوع من السالح العبثي هو 
الذي يشكل خطرا على السلم األهلي 
وعلى احلياة السياس���ية وليس 
سالح املقاومة الذي لم يستخدم 
في الداخل. وسأل بري ماذا يقول 
اآلن اصحاب نظرية ال للنس���بية 
في ظل الس���الح بعد كل ما جرى 
أخيرا، ورأى ان احلوادث املتالحقة 
في عكار والطريق اجلديدة اثبتت 
صوابية دعوت���ه لطاولة احلوار 

بشكل عاجل.
بري تخوف مما يجري في لبنان 
وقال انه اذا اس���تمر هذا اجلنون 
في الشارع فإننا ننصح اجلميع 
بالتع���اون من اجل إعادة احلكمة 
وروح العقل وقطع الطريق على 
الفتنة التي يجري العمل من اجل 
نشرها بشكل متواصل اسفا لطلب 
بعض الدول اخلليجية من رعاياها 
عدم الس���فر الى لبنان، الذي لن 
يغير من سياس���ة النأي بالنفس 

مهما كانت الضغوط.

من املسؤولية وانني مستمر في 
حتمل مسؤولياتي في ظل الظروف 

الصعبة التي مير بها البلد.
واعتبر ميقاتي ان هذا الطلب 
يعك���س رغبة دفينة باس���ترداد 
ما اعتبروه حقا مكتس���با، وقال 
انه يساعد في اخماد النار بينما 
بعض نواب املستقبل مبواقفهم 
وعنترياتهم، وفيه���ا ما فيها من 
انعدام للمسؤولية الوطنية يدفعون 
مناصريهم ال���ى العصيان املدني 
واملبارزة في الشارع في أكثر من 
منطقة وآخرها ما حصل في بيروت 

ليل األحد � االثنني.
في هذا الوقت كان نائب اجلماعة 
اإلسالمية عماد احلوت يصف من 
ساحة رياض الصلح وفي اعتصام 
لطالب اجلماعة اإلسالمية احلكومة 
ب� »حكومة املرتزقة« معلنا انه ال 
أحد ميكن ان مينعه من التضامن 

مع الثورة في سورية.

بيان كتلة المستقبل

وكانت كتلة املستقبل طالبت 
ميقاتي باالس���تقالة، واستنكرت 
الكتلة ما تعرضت له بعض مناطق 
العاصمة وحتديدا منطقة الطريق 
اجلديدة من اعمال عس���كرية من 
قبل اش���خاص مرتبطني بأجهزة 
النظام السوري وحلفائه في لبنان، 
وذلك بعد صدور »امر العمليات« 
بالرس���الة التي تقدم بها س���فير 
النظام السوري بشار اجلعفري 

الى مجلس األمن.
وقال بيان الكتل���ة الذي تاله 

اوقف بس���بب جمعه املساعدات 
للنازحني السوريني.

وسئل عن رأيه فيما نسب اليه 
من اعترافات حول عالقته بالقاعدة 
فقال لقد ادليت باعترافات حتت 
الضغط ولكي اتخلص من الضغط 
ثم تراجعت عن اقوالي امام قاضي 

التحقيق.
في ه���ذا الوقت ق���ال رئيس 
احلكوم���ة جني���ب ميقات���ي من 
طرابلس انه ال حصانة ألحد في 
مسألة التحقيق في مقتل الشيخ 
احمد عبدالواحد ومرافقه بل انفتاح 

كامل.
وردا على س���ؤال حول دعوة 
البعض له لالس���تقالة كما فعل 
الرئيس عمر كرام���ي عام 2005 
قال ميقاتي الرئيس كرامي استقال 
عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري وانا اؤكد أنه ال هروب 

منهم فك اخليم والتفرق رافضا اي 
مظهر احتفالي الننا في حالة حداد 
على الشيخني عبدالواحد ومرعب 

في عكار.. وهكذا حصل.
الشيخ الرافعي توجه بالشكر 
الى رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
والى وزير الداخلية مروان شربل 
والى اللواء اشرف ريفي املدير العام 
لقوى االمن الداخلي الذين ساهموا 
في معاجلة هذه االزمة ودعا حلل 
مسألة االسالميني املوقوفني منذ 5 

سنوات دون محاكمة.
املول���وي انتقل م���ن احملكمة 
العسكرية في بيروت الى مكتب 
اخلدم���ات التاب���ع للوزير محمد 
الصفدي حي���ث كان اس���تدرج 
من جان���ب االمن العام وقد اقلته 
سيارة الصفدي ايضا حيث كان 
في استقباله العشرات من الشباب 
االسالميني وقد ابلغ مستقبليه انه 

اخلير للبنان وال املنطقة العربية 
عموما.

وبالع���ودة إل���ى التط���ورات 
الداخلية، وإثر جلسة حتقيق ثالثة 
قرر قاضي التحقيق العسكري نبيل 
وهبي املوافقة على تخلية سبيل 
املولوي لق���اء كفالة مالية قدرها 
500 أل���ف ليرة لبنانية مع منعه 
من الصفر خ���ارج لبنان وقد أيد 
املدعي العام العسكري صقر صقر 

قرار احملقق.
ونفى املول���وي اي عالقة له 
بالقاعدة او بسواها وقال وكيله 
احملامي محمد حافظة ان القانون 
هو الذي انتصر في هذه القضية 
الى جانب صالبة القاضي وهبي 

وقوة اعصابه.
وفور اعالن االفراج عنه حتدث 
الشيخ سالم الرافعي الى املعتصمني 
في ساحة النور بطرابلس طالبا 

فرج اطالق سراح السلفي شادي 
املولوي الكرب الذي خيم على مدينة 
طرابلس منذ اسبوعني فرفضت 
احلواجز وفككت خيام االعتصام 
وامتد االنفراج الى عكار، حيث تولى 
نواب املنطقة اقناع االهالي احملتجني 
على قتل الشيخني احمد عبدالواحد 
ومحمد حسني مرعب، بفتح الطرق 
املقفلة، جتنبا لعزل املنطقة عن 
بقية مناط���ق لبنان، مقابل تعهد 
النواب باملتابعة احلثيثة للتحقيق 
مع العسكريني املوقوفني في هذه 

القضية.
وق���د اس���تحوذت التطورات 
اللبنانية عل���ى االهتمام الدولي، 
فبعث خادم احلرمني الش���ريفني 
ب���ن عبدالعزيز  امللك عب���داهلل 
اللبناني ميشال  برقية للرئيس 
س���ليمان متطلعا فيها الى انهاء 
األزمة الراهنة في لبنان، خوفا من 

إعادته إلى احلرب األهلية.
وأوض���ح خ���ادم احلرمني ان 
الس���عودية تتاب���ع ببالغ القلق 
تط���ورات اح���داث طرابل���س، 
وحصوصا جلهة استهدافها إلحدى 
التي يتكون  الرئيسية  الطوائف 
منها النسيج االجتماعي اللبناني، 
مؤكدا ان اململكة ال تألو جهدا في 
سبيل الوقوف الى جانب لبنان 
ودعمه، مؤك���دا ان هذه اجلهود 
مهما بلغ حجمها تظل قاصرة ان 
لم تغلب جميع االطراف مصلحة 
الوطن اللبناني على ما عداه من 
مصال���ح فئوية ضيقة، او خدمة 
مصالح اطراف خارجية ال تريد 

عون يرفض توقيف العسكريني في مقتل رجلي دين:
من هاجموا اجليش وحرضوا ضده سيصبحون في »خبر كان«

بيروت: أش���ار رئي���س تكتل 
»التغيير واإلصالح« العماد ميشال 
عون الى أنه »ال أحد في العالم له احلق 
أن يحكم قبل أن ينتهي التحقيق، 
معتبرا أن ما رأيناه في األيام املاضية 
غير مقبول، وال ميكن ألحد أن يتكلم 
عن اجليش وقائده وضرورة إقالته، 
فهم ليسوا النموذج«، متسائال »من 
سمح لهم باملس بأمن سورية من 
لبنان؟ وهل نسوا ان هناك اتفاقا 
بني لبنان وسورية؟«. ولفت الى أنه 
»ال أحد له احلق بالتعاطي في امن 
سورية«، مذكرا باملادة 8 من ميثاق 
اجلامعة العربية: »حتترم كل دولة 
نظام الدولة األخرى املشتركة في 
اجلامعة وتتعهد بأال تقوم مبا يرمي 
الى تغيير النظام فيها«، مشيرا الى 
أن »احلكومة التي تنأى بنفس���ها 
يجب ان تنأى بكل شيء يؤثر على 
الدولة االخرى من الشعب الى اإلعالم 
وغيرها، والسوريون أحرار بالنظام 
الذي يريدونه ونحن طالبنا برحيل 

لس���انه«، والكثير من اجليش من 
عكار واذا كانت هناك غايات سياسية 
ويريدون التوأمة بني حوادث سورية 
ولبن���ان فلن ينجح���وا، فتراخي 
احلكومة وعدم جرأتها على اتخاذ 
القرارات أوصل الى ما نحن عليه، 
بح صوتنا ونحن نقول لهم انتبهوا 
انتم تش���لون دور الدولة وسمينا 
اجلميع وحان الوقت ليستيقظوا«، 
معتبرا أن »تقسيم لبنان يأتي نتيجة 
تقسيم املنطقة، ال العكس، وإذا مت 
التحقيق مع العس���كريني فال أحد 
يعود يقف على حاجز«. وتابع قائال: 
»نحن واعون للوضع«، متس���ائال 
»ألم تبدأ في العام 1975 كما اليوم؟ 
بضرب هيبة اجليش؟ من يقبل ان 
تنتقل املشكلة من حادث على حاجز 
للجيش الى إحراق مكتب في الطريق 
اجلديدة؟« بدأوا يصدرون احكاما 
باإلعدام، ملاذا يهاجمون اجليش من 
سنة واكثر النائبان معني املرعبي 

وخالد الضاهر، ملاذا قلة األدب؟«.

من هيبة اجلي���ش كي ال يكون له 
س���لطة، كل ما حصل على األرض 
وردات الفعل التي حصلت في غير 
محلها، وكلها مستنكرة ومرفوضة 
منا، واجليش يبق���ى مقامه عاليا 
وهو القوة الوحي���دة التي نؤمن 
نحن له���ا وما نراه ف���ي عكار هم 
سيدفعون ثمنه وهذا ليس تهديدا 
لكن األحداث س���تظهر ذلك، وكل 
السياسيني الذي هاجموا اجليش 
س���يذهبون في خبر كان وال احد 
يش���عر انه قوي بهكذا حركة فيها 

هذا القدر من األجنحة«. 
واعتبر أن »املطلوب عدم التحقيق 
مع العس���كريني وهم موقوفون، 
وهؤالء كانوا يقومون مبهمة واذا 
حصل خطأ فيحقق فيه، ويجب أال 
يوقف���وا قيد التحقيق بل يجب ان 
يوضعوا قيد التحقيق وميارسون 
دورهم، وعلى اجليش ايضا ان يكرس 
حضوره اكثر ويحرس احلدود ومن 
يطالب بسحب اجليش »بدو سحب 

السوريني من لبنان ولكن اآلن ملاذا 
يلحقونهم الى بالدهم؟«. 

عون، وفي مؤمتر صحافي بعد 
ترؤس���ه اجتماع تكتل »التغيير 
واإلصالح« في الرابية، أضاف: »قلنا 
ان تراكم السوريني على احلدود يؤكد 
انهم ليسوا جميعا الجئني ونحن 
نلتزم انسانيا مع الالجئني ولكن 
هل سيلتزمون بدورهم، نتحفظ على 
سلوك احلكومة في هذا املوضوع«. 
وسأل عون »من أباح حمل السالح 
في عكار؟ أحدهم موقوف بتهم معينة 
و»قامت القيام���ة« قبل ان تصدر 
النتائج، من رخص لهم ان يقطعوا 
الطرقات؟ كيف يحق لهم ان يهاجموا 
اجليش؟ ألم نقل س���ابقا ان زيارة 
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
جيف���ري فيلتمان والس���يناتور 
األميركي جوزف ليبرمان يريدان 
منها إنشاء منطقة عازلة؟«، مضيفا: 
»هم يقوم���ون بها، واحلادث الذي 
حصل مصطنع، يريدون ان يقللوا 

ميشال عون

املولوي: أوقفوني 
بسبب تقدمي 
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