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حمليات �سيا�سية

انت�صار ك�سب
والدالالت المهمة التي ي�ؤكدها
} حسن حردان
شكل االن��ت��ص��ار الجديد للجيش العربي ال��س��وري ف��ي شمال
الالذقية أمس باستعادته بلدتي كسب والسمرا ودحر الجماعات
االرهابية المسلحة وهروبها باتجاه ريف ادلب تطورا ً جديدا ً يؤكد
جملة من الدالالت المهمة في هذا التوقيت بالذات وأبرزها:
الداللة األولى:
إن هذا االنتصار الجديد يعكس التقدم المطرد للجيش السوري
في الميدان في كل المناطق والذي يؤكد ترسخ المسار االنحداري
المستمر للجماعات المسلحة ،وأن الجيش ال��س��وري المدعوم
بلجان الدفاع الوطني بات يملك زمام الهجوم والمبادرة في حين
أن المسلحين يخفقون ف��ي ك��ل محاوالتهم المستمرة لتحقيق
مكاسب على األرض وهو ما عكسته هجماتهم المتتالية الفاشلة
ف��ي الهجوم على مقر االستخبارات الجوية ف��ي حلب وتكبدهم
خسائر كبيرة.
الداللة الثانية:
إن هذا االنتصار يشكل هزيمة كبيرة ليس للمسلحين فقط بل
وأيضا ً لحكومة أردوغان التي كانت وراء فتح جبهة كسب وتمكين
المسلحين م��ن ال��دخ��ول عبر أراضيها وتقديم ال��دع��م العسكري
المباشر لهم واحتالل بلدة كسب وبعض القرى والتالل المجاورة
لها ،ف��ي سياق ال��ره��ان على إش��غ��ال الجيش ال��س��وري ف��ي حرب
استنزاف تشتت جهوده وتربكه وتؤثر على معنوياته وتجهض
انتصاراته وتضعف من عزيمته ،وترفع معنويات المسلحين في
حلب بما يمكنهم من تحقيق تقدم في الميدان .فاستعادة كسب
يشكل سقوطا ً لهذا المخطط التركي وفشالً ج��دي��دا ً يضاف إلى
مسلسل الخيبات التي منيت بها حكومة أردوغان.
الداللة الثالثة :سقوط محاولة المسلحين وال��دول الداعمة لهم
لتعديل موازين القوى في الميدان عبر تركيا ،بعد سقوط القلمون
وقلعة الحصن وإق��ف��ال منافذ ال��ح��دود اللبنانية ،وب��ال��ت��ال��ي فان
محاولة تعويض الخسارة عبر الجبهة التركية قد فشلت ما اضطر
أنقرة إلى إقفال الحدود مع كسب لتفادي تبادل إطالق النار بين
الجيش السوري والمسلحين عبر الحدود وبالتالي ينفضح أمرها
أكثر أمام الشعب التركي بالمسؤولية عن دعم االرهابيين من جبهة
نصرة وضعتها أنقرة أخيرا ً على الئحة اإلرهاب.
الداللة الرابعة:
ل��ق��د ج���اء ه���ذا اإلن��ج��از ال��ج��دي��د وال��ه��ام للجيش ال��س��وري بعد
التفويض الشعبي الكبير الذي حصل عليه في االنتخابات الرئاسية
بما ي��ؤك��د أن س��وري��ة تسير ب���إرادة ق��وي��ة جيشا ً وش��ع��ب��ا ً بخطى
ثابتة نحو استعادة سيطرة الدولة على كل المناطق الخارجة عن
سيطرتها بسرعة أكبر من السابق وبالتالي االتجاه نحو التعافي
والبدء بمسيرة إعادة بناء ما دمرته قوى االرهاب.
الداللة الخامسة:
إن تزامن هذا االنتصار للجيش السوري مع التطورات السلبية
في العراق جاء ليؤكد عدة عوامل مهمة:
العامل األول :إن قدرة الجيش السوري على الصمود وتحقيق
االنتصارات على الجماعات االرهابية من داع��ش والنصرة إنما
يعود إلى امتالكه عقيدة وطنية وقومية تجعله مستعدا ً للتضحية
والقتال بصالبة وع��دم الهروب من المعركة ،وه��و ما يفتقد إليه
الجيش العراقي الحالي.
العامل الثاني :وجود دولة وطنية تشكل عماد الوحدة الوطنية
ال تميز بين فئة وأخ��رى من فئات الشعب ،فيما الدولة العراقية
التي ج��رى إع��ادة تركيب مؤسساتها في ظل االحتالل وكرست
بعد رحيله ال تعكس هذا البعد الوطني الذي يجعل الشعب العراقي
ي��ج��م��ع عليها ألن��ه��ا ت��ق��وم ع��ل��ى دس��ت��ور ع��راق��ي وض��ع��ه الحاكم
العسكري األميركي في زمن االحتالل وزرع فيه بذور االنقسام
والفرقة بين الشعب العراقي.
العامل الثالث :وجود قيادة على رأس الدولة السورية تحظى
بتأييد الغالبية الساحقة من الشعب السوري ألنها تتبنى سياسات
وطنية وقومية تعبر عن كل تطلعات الشعب ولهذا فشلت محاوالت
النيل منها وم��ن شعبيتها .مما ح��ال دون إي��ج��اد بيئة حاضنة
للجماعات االرهابية وأفقدها في الوقت نفسه البيئات التي وجدت
في بداية األزمة بفعل عوامل التضليل التي مورست باسم الدين
واستغالل بعض األخطاء من قبل الدولة.
أما في العراق فإن القيادة العراقية الحالية ال تملك هذه الخاصية
فهي ال تشكل موضع تأييد غالبية الشعب وتتعرض النتقادات
من جميع الفئات نتيجة سلوكها السياسي القائم على االقصاء
واالس��ت��ئ��ث��ار وه���و م��ا وف���ر بيئة شعبية ح��اض��ن��ة لتنظيم داعش
اإلرهابي.
hassan.hardan@yahoo.com

جوني عبدو ُ
�سيمثل �أمام محكمة باري�س
أكد المكتب اإلعالمي للواء الركن جميل السيد في بيان له «أن محكمة
باريس الجزائية الفرنسية ستعقد جلستها االفتتاحية األولى يوم الثالثاء
بتاريخ  2014/6/17ظهرا ً للبدء بمحاكمة السفير السابق جوني عبدو
كمدع في الدعوى
بحضوره كمدّعى عليه ،وحضور اللواء جميل السيد
ٍ
المقدمة ضد عبدو بجرم القدح والذم ،باالستناد الى شهود الزور في جريمة
اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري إثر مقابلة صحافية أجرتها معه مجلة
الصياد اللبنانية في العام  2008في باريس وتطرق خاللها إلى توجيه
اتهامات كاذبة بحق اللواء السيد».

حدادة :الق�ضية الملحة هي ت�أ�سي�س
الجمهورية والدولة ولي�س انتخاب الرئي�س
قال األمين العام للحزب «الشيوعي اللبناني» الدكتور خالد حدادة،
خ�لال عشاء أقيم في إط��ار االحتفاالت بالذكرى  90ل��والدة الحزب «إن
القضية الملحة هي تأسيس الجمهورية والدولة ،وبعدها إنقاذ مؤسساتها،
وليس انتخاب رئيس الدولة ،أو حكومتها ،أو برلمانها».
واعتبر أنه «ليس مه ّما ً تأجيل موت المؤسسات ،ألن في تأجيل موتها
دفن للجمهورية ،وموت الشعب الواحد لصالح مشاريع دول الدواعش».
ورأى أن «هيئة التنسيق النقابية ،هي النموذج اللبناني للحراك
الشعبي» ،معتبرا ً أنها «حركة ديمقراطية شعبية تبث أط��را ً تأسيسية
للجمهورية الجديدة للدولة المدنية الديمقراطية ،وتوسيع مجالها
بالروحية ذاتها» ،شارحا ً «من أجل ذلك قلنا إننا نريد دولة بروحية هيئة
التنسيق النقابية».
ودعا إلى «هيئة تأسيسية تصوغ مبادئ دستورية ،وقانون انتخاب
جديد يقوم على أساس النسبية ضمن إطار الدائرة الواحدة ،وخارج القيد
الطائفي» ،مطالبا ً بـ«عرض المبادئ على استفتاء شعبي ،وإجراء انتخابات
لمجلس نيابي تأسيسي على قاعدة القانون الجديد ،وصوغ دستور جديد
يجري بناء المؤسسات على قاعدته».
وأشار إلى أن «المقاومة اللبنانية الوطنية واإلسالمية هي االنتفاضة
الشعبية بمعناها العميق ،وهي التي حررت ،ولكن النظام منع الشعب
من التحكم بنتيجة االنتصار ،ثم عزل التحرير عن التحرر االجتماعي
والسياسي».
وعلى مستوى «الحزب الشيوعي» أعلن أن «هناك تحضيرا ً للمؤتمر»،
داعيا ً الجميع إلى «المساهمة والمشاركة وإلى مناقشة حقيقية».
ولفت إلى ان «هناك تحالفا ً أميركيا ً رجعيا ً عربياً -خليجياً -اسرائيليا ً
وراء الستارة» ،معتبرا ً أنه «ربما لن يتحقق االستقرار المنتصر لقضية
الشعوب ،ولكن مواجهة المؤامرة األميركية الرجعية الصهيونية تكون
بتبني شعارات االنتفاضات العربية ،والتصدي من الموقع العروبي
الديمقراطي العلماني للمشروع األميركي».
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لقاء ت�ضامني مع الأ�سرى في البرج ال�شمالي
نظمت جبهة التحرير الفلسطينية
وتج ّمع الروابط واللجان الشعبية
في لبنان لقا ًء تضامنيا ً مع األسرى
في قاعة الشهيد عمر عبد الكريم
ف��ي مخيم ال��ب��رج الشمالي ،تقدم
الحضور أمين سر حركة «فتح» في
لبنان رفعت شناعة ،رئيس تج ّمع
ال��رواب��ط واللجان الشعبية معن
بشور ،ممثلو الفصائل الفلسطينية
والقوى واألح��زاب اللبنانية ،ممثلو
الجمعيات والمؤسسات واللجان
الشعبية ،وح��ش��د م��ن الفاعليات
اللبنانية والفلسطينية.

كلمة األحزاب

وألقى كلمة االح���زاب اللبنانية
عضو ق��ي��ادة إقليم جبل عامل في
ح��رك��ة «أم���ل» ص��در ال��دي��ن داوود
ت��س��اءل فيها «ع��ن م��ك��ان القضية
الفلسطينية ف��ي ك��ل م��ا ي���دور في
العالم العربي» ،مشيرا ً إلى أن ما
يجري هو «تفكيك المنطقة لدويالت
ومذهبيات لتبرير قيام يهودية دولة
االحتالل».

بركات

وأل���ق���ى ك��ل��م��ة ت��ج � ّم��ع ال��ل��ج��ان

وال���رواب���ط ال��ش��ع��ب��ي��ة ف��ي لبنان
المحامي خليل بركات ،فأشار إلى أن
«إحياء قضية األسرى والمفقودين
ه��ي للتأكيد أن قضيتهم ال ت��زال
حية حتى تحريرهم وجالء قضية
المفقودين».

شناعة

وأك�����د ش��ن��اع��ة ب���اس���م منظمة
التحرير الفلسطينية« ،أن انتصار
األسرى اإلداريين سيشكل انتصارا ً
في تاريخ الحركة األسيرة ،ألنه ال
يوجد في العالم توقيفا ً إداري���ا ً إالّ
في الكيان الصهيوني .مشيرا ً إلى
أن «ال��م��س��ؤول��ي��ة أصبحت كبيرة
علينا جميعا ً م��ن أج��ل مضاعفة
تحركاتنا الجماهيرية في الداخل
وال��خ��ارج ،وتعريب ه��ذه القضية
وتدويلها وتحريك الهيئات الدولية
والمؤسسات ولجان حقوق اإلنسان
م��ن خ�ل�ال ال��وج��ود ال��دب��ل��وم��اس��ي
الفلسطيني والعربي لتحريك دول
العالم إلنقاذ أسرانا من الخطر الذي
بات يهدد حياتهم».
ودع����ا إل����ى «ت��ع��زي��ز خ��ط��وات
المصالحة ،ألن��ه ال يجوز العودة
إلى ال��وراء ،ألن ذلك يعني العودة

قبالن :الحركات التكفيرية تنافي الق َيم

إلى االنقسام وبالتالي العودة إلى
ال��م��رب��ع «اإلس��رائ��ي��ل��ي» المستفيد
الوحيد من االنقسام».

المعلم

وأك���د يحيى ال��م��ع��ل��م ف��ي كلمة
أهالي المفقودين أن «قضية األسرى
والمفقودين ال تسقط بالتقادم مع
الزمن ،والحقوق ال تموت ،وسنمضي
للكشف عن مصير المفقودين حتى
معرفة مصيرهم».

الجمعة

وأخ���ي���را ً أش����ار ع��ض��و المكتب
ال���س���ي���اس���ي ل��ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية عباس الجمعة ،إلى أن
لقاءنا هو «احتجاج على سوء تحرك
المؤسسات الدولية تجاه االنتهاكات
التي يقوم بها الكيان «اإلسرائيلي».
فمن حق أسرانا أن ينعموا بالحرية
ومن حق المقاومة خطف الجنود».
ودع���ا إل��ى «ال��ت��م��س��ك ب��ال��وح��دة
وإن��ج��اح حكومة ال��وح��دة الوطنية
وبناء أمتن العالقات مع المحيط
العربي لمواجهة مخططات أميركا
و«إس��رائ��ي��ل» ف��ي المنطقة ،ودع��م
صمود الشعب الفلسطيني».

قبالن متحدثا ً في االحتفال
والمطلوب مواجهتها بكل الوسائل
أكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن أن
الحركات التكفيرية تنافي قيم اإلسالم
والمطلوب مواجهتها بكل الوسائل.
وقال قبالن في كلمة له في احتفال
أق��ام��ت��ه هيئة التبليغ ال��دي��ن��ي في
المجلس في مطعم الخيال في البقاع،
لمناسبة ذكرى والدة اإلمام المهدي
بحضور حشد من علماء الدين ومفتي
المناطق قضاة المحاكم الشرعية
وأئ��م��ة المساجد« :إن على رج��ال
الدين تح ّمل مسؤولية التحرك في
المجتمع انطالقا من دورهم في األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر فيعظوا
الناس بالحسنى والكلمة الطيبة».
ورأى «أنّ ال��ع��راق يعيش حالة
م��أس��اوي��ة بفعل ان��ت��ش��ار الفساد
والظلم في منطقتنا العربية التي
تعاني من حركات تكفيرية تنافي في
ممارساتها قيم اإلس�لام وتتعارض
مع مفاهيمه» ،مؤكدا ً أن «الهجوم
التكفيري يستدعي منا مواجهته بكل

الوسائل واإلمكانات ،فنتسلح بالعلم
والمعرفة واألدب والتربية والحكمة
والموعظة الحسنة فإنساننا بحاجة
إلى أن يتطور ويتعلم ويسير على
خطى األنبياء» ،مشيرا ً إلى أن «هذه
الحرب المؤلمة والظالمة والشريرة
ض��د ال��ع��راق وشعبه ه��ي م��ؤام��رة
يجب أن نتصدى لها ،لذلك نطالب
الشعب العراقي بكل فئاته ومناطقه
ب��أن يتعاونوا ويتوحدوا ليكونوا
في خدمة العراق العزيز ،وعلينا أن
نتعاون ونتواصل لنكون في خدمة
العراق ما يحتم أن نشد أزر حكومة
وج��ي��ش وش��ع��ب ال��ع��راق ليكونوا
بالمرصاد لكل متآمر وشرير».

أحمد قبالن

وأك��د المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد قبالن في احتفال اقامه
ح��زب ال��ل��ه ف��ي بحبوش بالكورة
للمناسبة نفسها« :ان حل الخالفات
السياسية يجب أن يتم بهدوء ،وأال
يتحول إلى خصومة دينية أو مذهبية

وال تصفية حسابات في الشوارع.
وبهذا المعنى ،يجب انتخاب رئيس
جمهورية مسيحي الهوية ،مسلم
الهوى ،يجمع وال يفرق ،وليس له
ه�� ّم إالّ وح���دة لبنان وع��ي��ش أهله
المشترك».
وط��ال��ب الحكومة اللبنانية بـ
«أن تكون حكومة عمل وم��دارس
وم��ؤس��س��ات وخ��دم��ات اجتماعية
وضمان شامل لكل اللبنانيين ،وقبل
ه��ذا وذاك ،أن ت��ك��ون حكومة ضد
البطالة والجوع والوجع والجريمة
والخوف والهواجس ،إن هي أرادت
إنقاذ ما تبقى من لبنان».
وختم قبالن قائالً« :كما وحدتنا
روح السماء ب��ذك��رى والدة اإلم��ام
ال��م��ه��دي ،ي��ج��ب ان ت��وح��دن��ا روح
ال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك ب���االخ�ل�اص
للبنان».
وتخلل الحفل تقديم الشيخ سليم
مجسم سيف االمام علي الى المفتي
ق��ب�لان .وأداء وص�ل�ات ان��ش��ادي��ة
وقصائد شعرية من منيف شريف.

مواقف حذرت من تق�سيم العراق ودعت �إلى الوحدة

مقدّم الحضور

د�شن مهنية خربة روحا وم�شروع �إنارة في ينطا

التع�صب
قبالن قبالن :لنبذ
ّ
و�إحالل الخطاب الجامع درء ًا للفتن
دشن رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبالن قبالن مبنى
المهنية الرسمية في بلدة خربة روحا ومشروع إنارة مقام
النبي أيلون في بلدة ينطا ،استكماال ألنشطته التنموية في
منطقة راشيا الوادي ومشاريعه الحيوية الهادفة إلى رفع
الغبن والحرمان عن أطراف الوطن ،ولتضاف إلى عشرات
المشاريع التي أنجزها مجلس الجنوب في منطقة راشيا.
ففي خربة روحا ،أقيم احتفال بالمناسبة حضره حشد
من أبناء المنطقة وفاعليات ورؤس��اء بلديات ومخاتير
ورجال دين.
وشكر رئيس بلدية خربة روح��ا عبد الرحمن هاجر
مجلس الجنوب ورئيسه قبالن قبالن على «جهوده في
نقل منطقة راشيا من حال الحرمان والتهميش إلى حضن
الدولة واهتمامها ورعايتها عبر توفير مستلزمات الحياة
الكريمة من خالل المشروعات التنموية التي طالت كل
البنى والقطاعات».
كما ن ّوه القاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية «بجهود
مجلس الجنوب ورئيسه في رفع الغبن عن هذه المناطق»،
داعيا ً إلى «االقتداء بهذه المؤسسة الوطنية».

قبالن

من جهته ،أكد قبالن «ان مجلس الجنوب كان وسيبقى

ا�سماعيل �سكرية
يكرم الإعالميين
ّ
في بعلبك
ك ّرم رئيس «الهيئة الوطنية
ال��ص��ح��ي��ة» ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق
اسماعيل سكرية اإلعالميين في
منطقة بعلبك بمأدبة في مطعم
ال��رواب��ي في بعلبك في حضور
رئيس بلدية بعلبك حمد حسن،
رئيس بلدية نحلة علي يزبك،
وأعضاء مجالس بلدية ،وأطباء
وإعالميين.
وأشاد سكرية في كلمة ألقاها
ب�����ـ«دور اإلع��ل�ام ال����ذي أض��اء
على عدد من القضايا الوطنية
الحساسة» ،الفتا ً إلى «أن هدف
اللجنة الوطنية ،هو التعبير عن
هموم الناس من أجل تصحيح
الخلل ف��ي القضايا الصحية،
وال���ش���ؤون ال��ص��ح��ي��ة ال��ه��ام��ة،
وهناك متابعة بهذا الخصوص
ع���ل���ى أع���ل���ى ال��م��س��ت��وي��ات،
واس��ت��ج��اب��ة م��ن وزي���ر الصحة
وائل أبو فاعور الذي شدد على
ال��ت��ع��اون ب��االت��ج��اه الصحيح،
بما يخدم صحة المواطن بشكل
عام».
من ناحيته ،شدّد حسن على
«م��ع��ال��ج��ة ح���وض الليطاني
األع���ل���ى» ،وق�����ال« :إن ه��ن��اك
اه��ت��م��ام�ا ً واس��ع��ا ً ل��دى رؤس��اء
ال��ب��ل��دي��ات ف��ي منطقة البقاع،
الذين قاموا بجولة ميدانية من
أجل معالجة التلوث وفق تجربة
شبيهة بتجربة جنوب فرنسا
لمنع التلوث ،وذل��ك بالتعاون
بين اللجنة الصحية ولجنة دعم
حوض الليطاني».

مجلسا ً لكل الناس وليس لفئة أو جهة أو منطقة ،فحيث
كان الحرمان يبسط ظله الخانق كان مجلس الجنوب
المتنفس والبلسم لمعاناة الناس المزمنة».
ودعا إلى «مزيد من الوحدة والتالقي بين أبناء الوطن
ونبذ التعصب واالبتعاد عن الخطاب المثير للغرائز
وإحالل الخطاب الجامع لدرء الفتن عن بلدنا وأهلنا».
وفي بلدة ينطا ،أقيم احتفال حاشد حضره رئيس فرع
مخابرات الجيش اللبناني في البقاع العميد عبد السالم
سمحات ورجال دين وفاعليات.
وقد اعتبر رئيس بلدية ينطا نبيل الحلبي «مجلس
الجنوب المؤسسة الوطنية الوحيدة التي رافقت قرى
وبلدات راشيا في رحلة انتقالها من الحرمان المزمن إلى
الشعور باالنتماء للوطن».
وبعد قص الشريط التقليدي لمشروع إنارة المقام ،قال
قبالن« :إن مجلس الجنوب سيستمر بتقديماته للمناطق
المحرومة ويوفر كل مستلزمات الحياة الالئقة للمواطنين
كواجب وحق للناس وليس م ّنة من أحد».
ودعا كل القوى السياسية إلى «االلتفاف حول المؤسسة
العسكرية كضامن لوحدة البلد واستقراره وأمنه» ،معتبرا ً
أن «أي استهداف للجيش اللبناني هو استهداف للكيان
والكرامة الوطنية».

متفرقات �أمنية
ّ
حاجز الجيش في وادي عطا
يطلق النار على  3مسلّحين فا ّرين

أفيد أن ثالثة مسلحين قادمين من األراضي السورية يستقلون سيارة رباعية
الدفع من نوع «جي أم سي» ،تجاوزوا حاجز الجيش في محلة وادي عطا في
عرسال ،فأطلق عناصر الحاجز النار باتجاههم ،وعندها ترجلوا من السيارة
وفروا راجلين إلى جهة مجهولة.

الجيش :توقيف  3مطلوبين
بجرائم إطالق نار وحيازة أسلحة

أوقفت قوى الجيش في محلة باب الحديد  -طرابلس كالً من المدعوين:
خالد فائز حمدان لحيازته مسدسا ً حربيا ً ومطلوبا ً سابقا ً بجرم إطالق النار في
الهواء ،أحمد قاسم عثمان ومصطفى خالد محيش المطلوبين بجرم إطالق النار
في أوقات سابقة نتج منه مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخر بجروح .وقد بوشر
التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

رصاص في الهواء في التبانة
سببه مطاردة الجيش أحد المطلوبين

أفيد عن سماع صوت رص��اص في باب التبانة أول من أمس تبين أنه
رصاص في الهواء من قبل وحدات الجيش أثناء مطاردة أحد المطلوبين في
المنطقة.

طائرة معادية فوق رياق وبعلبك

صدر عن قيادة الجيش -مديرية التوجيه ،البيان اآلتي:
«عند الساعة  10,05من قبل ظهر اليوم (أم��س) ،خرقت طائرة استطالع
تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األج��واء اللبنانية من فوق بلدة كفركال ،ونفذت
طيرانا ً دائريا ً فوق منطقتي رياق وبعلبك ،ثم غ��ادرت األج��واء عند الساعة
 15,00من فوق بلدة رميش».

نقل  11جريحا ً سوريا ً إلى عرسال

أفادت مصادر إعالمية عن نقل  11جريحا ً سورياً ،عبر المعابر غير الشرعية
إلى المستشفى الميداني في عرسال ،عرف منهم :محمد عبد الله األحمد (مواليد
 ،)1976محمود محمد خلوف (مواليد  ،)1994عمار أحمد الحاج (مواليد
 ،)1990بدر حسن السيد أحمد (مواليد  ،)1987مصطفى حسين جمعة
(مواليد  ،)1986عثمان علي حورية (مواليد  ،)1987عبد الحمن بقا (مواليد
 ،)1994ومحمد أحمد خالد (مواليد .)1980

�سعد :المخاطر على �سورية ولبنان
ت�ضاعفت نتيجة تطورات العراق

متوسطا ً المشاركات في اللقاء
سعد
ّ
ال تزال تطورات الوضع في العراق تستأثر باالهتمام
اللبناني حيث تواصلت ص��دور المواقف المحذرة من
محاوالت تقسيم العراق ومن مضاعفات ذلك على كل من
سورية ولبنان ،مؤكدة أن وحدة العراقيين هي السبيل
النقاذ العراق وعدم انزالقه الى الفتنة.

سعد

فقد رأى األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة
سعد ،أن الشعوب العربية هي «شعوب مقهورة من قبل
أنظمة واحتالالت وتدخالت خارجية تعمل من أجل تفتيت
بلداننا على أسس طائفية ومذهبية».
وقال سعد خالل لقاء جمعه مع أعضاء الهيئة النسائية
الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري« :إنّ ظروف لبنان
مشابهة لما يحصل في العراق نتيجة التحريض المستمر
منذ العام  ،»2005معبّرا ً عن «استنكاره لما يحصل في
العراق من محاوالت تهدف إلى تقسيم الشعب العراقي
على أساس طائفي ومن أعمال سفك الدماء».
وقال« :إن العراق نتيجة التطورات األخيرة الحاصلة
متجه نحو التقسيم والتفكك بخاصة بعد األحداث التي
برزت أخيراً ،وإن النظام في العراق قبل االحتالل األميركي
كان نظاما ً استبداديا ً قمعياً .وإن االنقسام تكرس أكثر
عند دخول أميركا األرض العراقية بحجة أسلحة الدمار
الشامل ،بدعم م��ن دول الخليج وم��ن قبل السعودية
تحديداً».
وأض��اف :لقد «ب��دأ األميركيون يعملون على تغذية
االنقسام ال��ذي كانت ب��ذوره موجودة منذ أي��ام صدام
حسين نتيجة االستبداد .وراف��ق ذلك تخ ٍّل عربي عن
الشعب العراقي وعن تقديم الحماية له ،إضافة إلى
تعامل كثير من القوى التي كانت مضطهدة أيام صدام
مع االحتالل».
وأوضح «انطلقت أخيرا ً احتجاجات شعبية للمطالبة
بالحقوق ،ورئيس ال��وزراء العراقي نور المالكي لم يكن
تعاطيه مع هذه المطالب مسؤوالً ،وترك ذلك انعكاسات
سلبية في األج��واء السنية .كما أن كثيرا ً من التطورات
ظهرت نتيجة تدخل حركات صوفية «النقشبندية» إلى
جانب «داع���ش» التي تقوم بعمليات وتفجيرات ضد
تج ّمعات الشيعة في ال��ع��راق ،وتطلق التهديدات ضد
بغداد بعد أن قامت باحتالل أجزاء كبيرة من المناطق ذات
الغالبية السنية ،وفتحت الحدود بين العراق وسورية.
ويرافق ذلك تعثر العملية السياسية في العراق نتيجة
االنقسامات الحاصلة ،األم��ر ال��ذي من شأنه أن يؤدي
إلى مزيد من سفك الدماء في حرب أهلية مذهبية عبثية
مدمرة».
وتابع سعد« :إن المخاطر على سورية ولبنان قد
تضاعفت نتيجة لهذا التطور .وظ��روف لبنان مشابهة
لظروف العراق نتيجة التحريض المستمر بعد اغتيال

الحريري عام  2005واتهام حزب الله باغتياله ،إلى
اتهام حزب الله بالمغامرة عندما انتصر على العدوان
الصهيوني في حرب  ،2006إلى  7أيار واتفاق الدوحة»
مشيرا ً إل��ى أن «ك��ل ه��ذه ال��م��س��ارات حصلت بخلفية
طائفية ومذهبية .وق��د تأثر ال��م��زاج العام في لبنان
نتيجة ما يحصل على الساحة العراقية ،واألج��واء في
لبنان مشحونة نتيجة عدم انتخاب رئيس جمهورية،
ووج��ود مجلس ن��واب مم ّد له ومعطل ،ومجلس وزراء
توجد ت��ج��اذب��ات ح��ول صالحياته ،يضاف إل��ى ذلك
وضع اقتصادي واجتماعي متدهور وأجواء مشحونة،
واصطفافات مذهبية وطائفية ح��ادة ،فضالً عن عبء
النازحين السوريين ،والمخاطر المحيطة بالوضع
الفلسطيني داخل المخيمات نتيجة تصاعد قوة التيارات
المتطرفة» .داعيا ً إلى «التحلي بنسبة عالية من الوعي،
ورفض أي طرح مذهبي وطائفي ،والتوجه إلى وطنية
جامعة وتوحيد الطاقات وحماية أمن شعبنا واستقراره
أيا كان انتماؤه».

منقارة

ودع��ا رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد اإلسالمي،
عضو جبهة العمل اإلسالمي واتحاد علماء ب�لاد الشام
الشيخ هاشم منقارة الشعب العراقي إلى «التوحد حول
مشروعه الوطني والقومي واإلسالمي إلرساء معاني العدل
الذي هو أساس الملك ،والمقاوم الرافض للتدخالت األجنبية
الذي وحده يج ّنب العراقيين االنقسامات والحروب العبثية
الداخلية».
وحذرمن «مغبة إعادة التدخل الغربي في شؤون العراق
الداخلية والذي كان السبب األساس في إشاعة الفوضى
واالنقسامات ،وبث الفتنة بين أبناء الصف الواحد من
المسلمين» ،داعيا القوى العربية واإلسالمية إلى صوغ
مشروع حضاري موحد يعيد لألمة أمنها واستقرارها
وهيبتها ويحول دون مثل التدخالت التي وصفت دائما ً
باالستعمارية».
وأش��ار إلى «أن المشروع الفتنوي مشروع متنقل في
أرجاء دولنا العربية واإلسالمية ،ما أن يحاول البعض
إطفاء حريق فتنوي هنا حتى يندلع آخر».

العيالني

ورأى إم��ام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام
العيالني «أن العراق اليوم يمر بظروف وتطورات خطيرة
وخطيرة ج��داً ،تهدد المنطقة بأسرها بفتنة مذهبية»،
وطالب العراقيين س ّنة وشيعة بـ «الحذر من الوقوع في
فخ الفتنة المذهبية والعمل على إخماد نار الفتنة بأسرع
وق��ت ،وح��ل خالفاتهم من خ�لال الحوار وع��دم السماح
ألحد بج ّر العراق إلى الخراب والدمار ورفض التحريض
المذهبي».

