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حمليات �سيا�سية

مواقف مت�ضامنة مع جي�ش الوطن ...ودعوات �إلى دعمه في مواجهة الإرهاب

العرا�سلة :بلدتنا لن تكون عبرا ثانية
طي
أحمد ّ

إزاء ما يحصل أخيرا ً في عرسال ،ال يسعني إال أن
أعيد نشر أجزاء من مقال كتبته عن عرسال في «البناء»
في حزيران من السنة الماضية ،يوم اختطفتها حفن ٌة من
األنجاس الطارئين عليها.
آخ منك يا عرسال ،وويح للذين ح ّولوكِ عن مسارك
ٍ
الذي لم نعهده إال زاخرا ً باألمجاد والرجال الرجال.
وتبّت أيدي الذين أغرقوكِ في أتون المذهبية البغضاء
اللعينة وأنت المعروفة بانصهارك التام مع محيطك.
آخ من ِك يا عرسال ،كيف سمحتِ للعابثين بأن يعتلوا
ٍ
عرش القرار في ِك فيعزلون ِك عن جاراتك القرى التي لم
الحب منذ سنين طويلة ول ّما يزلوا.
يك ّن لك أهلها سوى
ّ
آخ من ِك يا عرسال يا موئل األحرار في زمن األحرار
ٍ
وموئل العابثين في زمنٍ خبيثٍ داؤه نا ٌر ودواؤه نار
أيضاً.
آ ٍه منك يا «عرش إيل» ،أويدرك الطارئون على تاريخك
اليوم معنى اسمكِ؟ أيعرفون أ ّنك كنتِ عرش اإلله الذي
يحرس خصب البقاع ،والذي ا ّتخذ له هرما ًَ في وسط
مملكته ،فكان «هرم إيل» أي الهرمل؟ أيعرفون أنّ التاريخ
ال يرحم الطارئين وأنّ عقابهم سيكون وخيماً ،إذ إ ّنه،
ومهما جار الزمان ال يقبل التشويه وال يقبل أن ُينسى
يرحب بإضافة أسماء
اس ٌم ُخ ّط على لوح المجد ،بل ّ
مجيدة جديدة.
آ ٍه من ِك يا عرسال .نقولها اليوم ألننا لم نعهدكِ إال
مقاوِم ًة قومي ًة وحتّى عروبية الهوى أ ّما اليوم فتنزوين
في «سنيّة» تغرق ِك في وحول الرجعية التكفيرية.
آ ٍه منك يا عرسال وآ ٍه عليك ،فلخوابي العمر المسكونة
بزوايا ذاكرتنا حنين ولشبا ِبك المفعم بالرجولة والعلم
البعلي الس ّكر حنين ولزبيبك
والظرافة حنين ولعنبك
ّ
الزكي حنين...
الشهد حنين ولتينك
ّ
 ...لم تكن عرسال يوما ً خارج ّ
خط النضال الحقّ إال
أنّ الطارئين عليها اليوم من شباب مضلّلين وآخرين
انغمسوا في وحول السلفية والرجعية ش ّوهوا معنى
كثيرون من العراسلة غير راضين ع ّما وصلت
إليه أحوال بلدتهم ويرون في الدولة مالذهم الوحيد
لكنهم في المقابل يريدونها عادلة منصفة ويرون أن
الكمائن التي نصبت في عرسال ض ّد الجيش و«أهل
السهل» كمائن للوطن كلّه وكمائن لهم بالتحديد...
كثيرون من العراسلة يرفضون اليوم أن تكون
«عرسالهم» عبرا ثانية.
بعد يومين على التطاول اآلث��م ال��ذي اقترفته
الجماعات المسلّحة اإلرهابية على الجيش في
عرسال ،بتعاونٍ وثيق ومو ّثق من بعض شباب
البلدة ال سيما المدعو «أب��و طقية» ،تواصلت
ردود الفعل الشاجبة هذا االعتداء ،والمتضامنة
مع الجيش الوطني اللبناني في مواجهة فلول
المتطرفين .وفي هذا التقرير أه ّم هذه المواقف.

خليل

ش�دّد وزي��ر المالية علي حسن خليل في كلمة
ألقاها خالل افتتاح مركز صحي واجتماعي في
بلدة بني حيان الجنوبية ،على ضرورة الوقوف
إلى جانب الجيش ورفض المس به وبهيبته في
المناطق التي ينتشر فيها ،إذ يحاول البعض أن
يكسر هيبته .وق��ال« :نجدد العهد بأننا سنبقى
نحضن هذه المؤسسة الراعية والضامنة للسلم
االهلي».
ودعا الحكومة من موقع المسؤولية إلى تأمين
الغطاء السياسي والمعنوي وتقديم االمكانيات
المادية التي يحتاجها هذا الجيش للقيام بواجباته
وتطوير أدائه بما يؤمن سلمنا األهلي واستقرارنا
على أفضل وج��ه .معتبرا ً أنها مسؤولية الدولة
والحكومة والشعب م��ن ك��ل المناطق وم��ن كل
الطوائف والمذاهب ،انه جيشنا العابر لكل هذه
االنقسامات باتجاه الوحدة التي ال خ�لاص من
دونها لوطننا ومستقبله.

جابر

حيّا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين
جابر جنود الجيش اللبناني وضباطه البواسل
«الذين خاضوا معركة الدفاع عن شرف لبنان من
خالل التصدّي لإلرهاب الذي نرى اليوم ممارساته
اإلجرامية والبشعة في سورية وال��ع��راق ،وفي
مختلف المناطق التي يمتد إليها هذا اإلرهاب».
وقال في تصريح في النبطية« :كما كان رهاننا
على الجيش ودوره سيبقى هذا الرهان ،وسيثبت
الجيش انه المدافع االول عن سيادة لبنان ،فكما
تمكن جيشنا م��ن ال��ت��ص�دّي للعدو االسرائيلي
واع��ت��داءات��ه ،س��وف يتصدى بكل ق��واه لإلرهاب
المجرم وممارساته التي ال تمتّ إلى الدين بأيّ
صلة ،ألن الجيش اللبناني وح��ده ه��و خالص
اللبنانيين من كل الشرور والفتن وسيثبت الجيش
نجاحه في ال��دور الوطني الملقى على عاتقه في
حفظ الوطن وسيادته واستقراره».
وتابع« :المطلوب اليوم تفعيل كل مؤسسات
الدولة واالس��راع في انتخاب رئيس للجمهورية
وتفعيل المجلس النيابي وعمل الحكومة» ،داعيا ً
مجلس الوزراء إلى االجتماع بصورة مستمرة ألجل
تحصين لبنان من خطر الجماعات اإلرهابية ،وأن
تعقد في أسرع وقت جلسة للمجلس النيابي ،فكما
عقدت جلسة نيابية ألج��ل دع��م غ � ّزة والموصل،
المطلوب اليوم أن تعقد جلسة وفي أس��رع وقت
ممكن وأن يحضرها جميع النواب اللبنانيين ألجل
إعطاء الدعم وتوفير الغطاء السياسي واالحتضان
للجيش اللبناني ألنّ جنود الجيش هم أوالدن��ا
ويدافعون عن كل لبناني ،وإال إذا أستبيح لبنان
من قبل هذه العصابات المجرمة سيكون المصير
أسود ،وال شك أن منطقة عرسال التي واجه فيها
الجيش المجموعات االجرامية هي منطقة متنوعة
طائفياً ،ففيها المسيحي والسني والشيعي،
يجب أن يتكاتف اللبنانيون خلف جيشهم اليوم
الحتضانه في دوره الريادي والقيادي في معركته
مع اإلرهاب الدموي».
وهنأ النائب جابر الجيش اللبناني على بسالته
في أرض الميدان ،مقدّما ً التعازي لقيادته ولذوي
الشهداء من القوى العسكرية واألمنية ومن االبرياء
المدنيين الذين كان ذنبهم أنهم دافعوا عن الجيش،
داعيا ً ألن يهب اللبنانيون للدفاع عن الجيش الذي
يشكل عنوان ع ّزة الوطن.

عسيران

اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي
عادل عسيران في تصريح له أمس أن اللبنانيين
لن يتخلوا عن دعم جيشهم الباسل ،وال عن عيشهم
المشترك ،ولن يرتضوا من أي جهة كانت أن تفرض
عليهم طقوسا ً وشعارات غريبة عنهم .مؤكدا ً أنّ
الجيش عماد الوطن وركيزة استقراره ،وأنّ أيّ
اعتداء عليه اعتداء على كل اللبنانيين.

النضال وأعلنوا ِباسم عرسال تضامنهم مع ما يس ّمى
«الثورة» في سورية وال يزالون يقنعون أنفسهم والعالم
أجمع بأ ّنهم «يناضلون» .ولكن!
ثمة أسئلة كبيرة وكثيرة ُتطرح حول استدراج عرسال
وأهلها لتكون في خط معا ٍد لتاريخها المتميز بالمقاومة

وقال« :إن اللبنانيين كلمة واحدة وصف واحد
في سبيل دعم الجيش وحفظ الوطن ،وه��ذا أمر
نهائي» ،داعيا ً الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة
وح��ازم��ة لتدعيم الوضع األمني ودع��م الجيش
ليخرج لبنان من هذه المحنة ،موحدا ً من خالل
جمع الشمل وتوحيد الكلمة ،وهذا يتطلب انتخاب
رئيس جمهورية لنتمكن حقا ً من حفظ لبنان.

سكرية

رأى النائب الوليد سكرية أنّ ما يجري في عرسال
عدوان واسع للجماعات اإلرهابية التي تقاتل كل
إذاعي الدولة
من ال ينتمي إليها .داعيا ً في حديث
ّ
إلى أن تحسم الوضع في تلك المنطقة.
وقال« :من هاجم عرسال هم المسلحون ،وحزب
الله يقاتلهم في الجبال ويحمي لبنان والبقاع من
تمدّدهم ،ألن احتمال احتالل بلدة لبنانية ،وأخذ
سكانها رهائن ألجل مبادلتهم بسجناء من سجن
رومية كان احتماال ً موجوداً».

وديع الخازن

اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق ودي��ع الخازن أنّ ما يحصل في عرسال
وجرودها يندرج في تداعيات األح��داث السورية
المؤسفة على لبنان .وقال في تصريح« :يوم أسود
ودا ٍم دفعت فيه المؤسسة العسكرية ثمنا ً جديدا ً
غاليا ً من خيرة ضباطها وجنودها في عرسال .إنّ
هذا التعرض السافر والمدان للجيش بح ّد ذاته
فعل آثم وغادر ومشين بحق األمن الذي بات مهتزا ً
على وقع األحداث في سورية .فهل بات مطلوبا ً من
الجيش أن يعلم بتحركاته المباغتة إللقاء القبض
على المجرمين واإلرهابيين لتسهيل هربهم وإخفاء
أثرهم؟ الجيش حامي الحياض والناس وهو مطلق
الحرية في التحرك والتصرف ،وال يستأذن أحداً،
فما يحصل اليوم في منطقة عرسال يطرح السؤال
من هو العدو الحقيقي ألم��ن المواطن في لبنان
ولماذا يسمح بإيواء أعداء هذا األمن؟».
وخ��ت��م« :آن اآلوان ل��وض��ع ح � ّد ل��ه��ذا الفلتان
والسيبان القاتل ،وليكن شعارنا المنقذ :ال ملجأ
أمنا ً أليّ مطلوب ،وكلّنا واحد في مصاب الجيش
ألنه خشبة خالص لبنان األخيرة».

وبالنضال االجتماعي والنقابي دفاعا ً عن حقوق العمال
والفالحين والفقراء ض ّد مستغلّيهم من إقطاع سياسي
ورأسمالية ليبرالية متوحشة غير معروف مصدر
ثرواتها.
ث ّمة أسئلة كبيرة وكثيرة حول األسماء المتو ّرطة في

س ّمي «نضاالً»
بدء المؤامرة على عرسال ّ
لزجها بما ُ
إذ أنّ هؤالء قلّة لكنهم يجتاحون شاشات التلفزة
التي تتغاضى عن آالف العراسلة الذين يرفضون
هذا «النضال» ويرفضون العداء لسورية ويرفضون
أن ُيختزَلوا بواسطة حفنة طارئة من الضالين

«القومي» :لاللتفاف ال�صادق
حول الم� ّؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
أصدر الحزب السوري القومي االجتماعي بيانا ً جاء فيه« :يرى الحزب أن هجوم المجموعات
اإلرهابية المتط ّرفة على مراكز الجيش والقوى األمنية في منطقة عرسال ومحيطها ،وقيامها بقتل عدد
من العسكريين واختطاف آخرين ،يدّل على أن الهجوم جزء من مخطط إرهابي يستهدف سيادة لبنان
وضرب أمنه وتقويض استقراره.
لقد كشف هذا الهجوم اإلرهابي على الجيش والقوى األمنية أنّ المجموعات اإلرهابية تشكل خطرا ً
حقيقيا ً محدقا ً بلبنان ومهدّدا ً حياة اللبنانيين ،لذلك فإن المطلوب من القوى السياسية كافة ،أن
تعترف بحقيقة هذا الخطر وتتحد في مواجهته ،وذلك من خالل االلتفاف الصادق حول المؤسسات
العسكرية واألمنية الضامنة وحدة لبنان ،وال يجوز أليّ فريق سياسي أن يلوذ بالتبريرات الممجوجة
للتخفيف من وطأة األفعال والجرائم اإلرهابية التي أودت بحياة ضباط وجنود لبنانيين يسهرون
على أمن البلد واستقراره ،واستهدفت بالتفجيرات المدنيين في مناطق لبنانية مختلفة.
إن الحزب السوري القومي االجتماعي إذ يع ّزي بالشهداء العسكريين الذين قدّموا دماءهم دفاعا ً
عن لبنان ،فإنه يؤكد وقوفه مع الجيش والقوى األمنية في معركة مكافحة اإلرهاب والتطرف ،ويدعو
إلى اجتثاث المجموعات اإلرهابية من المنطقة ،ألن دماء الضباط والجنود ليست رخيصة .إذ إنه،
وفي المنطقة نفسها قتلت المجموعات اإلرهابية قبل سنة النقيب في الجيش اللبناني الشهيد بيار
بشعالني وبعض الجنود ومثلت بجثثهم ،كما أنها هاجمت مرات عدّة حواجز الجيش والقوى األمنية
واتخذت من المنطقة ممرا ً ومقرا ً لتهريب السالح والمتفجرات وتسلل المسلحين.
ويلفت الحزب إلى أن ديدن اإلرهاب هو القتل والذبح والمجازر ،وأن مواجهة هذا اإلرهاب تبدأ
بعدم تمكينه من اتخاذ حواضن له ،ومكافحته بكل الوسائل .كما يجدّد الحزب دعوته إلى قيام جبهة
شعبية لمكافحة اإلرهاب ،تأخذ على عاتقها تحصين بالدنا في مواجهة آفة اإلرهاب التي تخدم العدو
الصهيوني الذي يرتكب الفظائع بحق أطفال فلسطين وك ّل أبناء شعبنا».

هاشم

عقد عضو كتلة التحرير والتنمية» النائب قاسم
هاشم اجتماعا ً مع فاعليات مرجعيون والعرقوب،
وقال فيه« :إنّ ما يتع ّرض له الجيش اللبناني في
عرسال أمر خطير ،وهو اعتداء على كل الوطن ألن
المؤسسة العسكرية تحمي كرامة اللبنانيين في
هذا الزمن ،إذ ال يجوز السكوت عن هذه االرتكابات
التي تطاول الجميع ،ويجب وضع ح ّد لحال التفلت
التي قد تتجاوز عرسال ،ويجب أال يمر التعاطي مع
االعتداء على الجيش في عرسال مرور الكرام».
وأردف« :لقد أصبح واضحا ً أنّ الخطر اإلرهابي
التكفيري يتقاطع مع الخطر االسرائيلي بكل جوانبه
وعناوينه ،وأمام خطورة ما جرى فإن االستثمار

على األمن كما قال اكثر من مرة الرئيس نبيه بري،
يجب أن يكون في أولوية االولويات لحماية لبنان
وتعزيز استقراره وأمنه وهذا ما يستوجب خطة
وطنية شاملة ،وعلى كل القوى السياسية أن تتحمل
مسؤولياتها لمواجهة الخطر اإلرهابي وتقديم كل
الدعم للمؤسسة العسكرية والقوى األمنية االخرى
التي تدافع عن شرف الوطن وتتصدى للتكفيرين
وتمنعهم من تهديد األمن الوطني اللبناني».
وختم هاشم« :إنّ الدماء التي سقطت هي التي
تحمي الوحدة الوطنية وتصون كرامة الوطن».

السيد

اعتبر اللواء الركن جميل السيد أنّ مسؤولية

والمتو ّرطين.
ث ّمة أسئلة كبيرة وكثيرة عن الحالمين بإمارات
إسالمية بدءا ً من سورية وليس نهاي ًة في عرسال وعكار
وطرابلس هذه اإلمارات التي يرفضها العراسلة الخلّص.
إذا كان البعض يرى في الجرثومة المذهبية والطائفية
التي غ ّذتها الرأسمالية الحريرية سببا ً في ذلك فإنّ ذلك
يبقى مجانبا ً للحقيقة وإذا كان المال المتد ّفق فجأة قد
سلّط فئة قليلة على قرار عرسال وحرم اآلالف من
أبنائها من التعبير عن رأيهم الوطني والقومي السليم
فإن العراسلة الوطنيين والمقاومين بحاجة ماسة إلى
كل أشكال الدعم المعنوي والمادي لمواجهة الجرثومة
بالمضادّات الوطنية الحيوية التي تحاول أن تضع البلدة
المناضلة في غير مكانها وتاريخها الصحيح.
ال يمكن لعاقل أن ينسى تلك الوفود من قوى «14
آذار» التي زارت عرسال يوما ً تحت شعار ما س َّموه
حريري أو داعية
«التضامن مع عرسال» إذ لم يبقَ نائب
ّ
سلفي إال ودخل مع اإلعالم للتضامن مع البلدة ...عفوا ً
ليس مع البلدة بل مع رئيس بلديتها وابنه المنغمس حتّى
النخاع في أعمال اإلرهاب التكفيري .أما البلدة فلم تجد
سابقا ً من يتضامن معها في وجه الحرمان والبؤس
اللذين لم ي ّميزاها عن شقيقاتها من قرى البقاع الشمالي
والهرمل.
ربما ُ
ضلّل بعض شباب عرسال ور ّبما ُغ ّرر بهم أو
ر ّبما حلموا بإمارة ما فانخرطوا في العمليات اإلرهابية
ض ّد سورية ظنّا ً منهم أنّ «النظام» قاب قوسين أو أدنى
من «السقوط» وأ ّنهم سيحتفلون بالنصر في دمشق
السوري الذي ادّعوا نصرته خذلهم فوقف
لكن الشعب
ّ
داعما ً الدولة السورية وجيشها فطالت األزمة في
سورية وطال معها القتال أ ّما أحالم العراسلة المضلّلين
والمتآمرين وهنا نستثني أهالي عرسال الرافضين
انغماس بلدتهم في األعمال اإلرهابية ض ّد سورية
فأخذت بالتقزّم والتشتّت لتتش ّظى أعماالً تخريبية هنا
وانتقامية هناك لم تجلب إلى بلدتهم سوى الظلم والعار
على ح ّد سواء.

ضبط ما يجري في عرسال ومحيطها ضد الجيش
اللبناني والقوى األمنية تقع على تيار المستقبل
وفريقه ،على اعتبار أن ه��ذا التيار وحلفاءه قد
شكلوا ،وم��ا ي��زال��ون ،البيئة الحاضنة والغطاء
السياسي للمسلحين م��ن ك��ل الجنسيات ،منذ
اليوم األول النطالق األحداث في سورية منذ ثالث
سنوات.
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه االعالمي« :إن
تصريحات االستنكار ال تكفي بل يتوجب على تيار
المستقبل وبعض الدول التي تقف وراءه أن يعالجوا
الفلتان في عرسال بالطريقة نفسها التي عالجوا
فيها الفلتان في طرابلس والشمال ،خصوصا ً أنّ
القرار الخارجي الذي ين ّفذه تيار المستقبل ال يزال
يص ّر على استخدام بلدة عرسال وجرودها كقاعدة
تموين وتغذية ودعم وطبابة للمسلحين األجانب
ال���ذي يقاتلون ف��ي الجبال المحاذية للحدود
اللبنانية ،ما يجعل الجيش اللبناني واألهالي
معرضين يوميا ً لمختلف الحوادث والمخاطر التي
لن تنتهي طالما أن تيار المستقبل يصر على تحويل
تلك المنطقة إلى مالذ أمن للمسلحين على حساب
األمن البقاعي والوطني».
وختم السيد« :إن ما يعرفه الجميع في منطقة
البقاع ،أنّ معظم أهالي عرسال يرفضون ما يجري
في بلدتهم وجوارها ،لكنهم باتوا رهائن لبعض
المجموعات المحلية التي تنتمي لتيار المستقبل
والتي تتولى التواصل مع المسلحين وتأمين
الخدمات لهم بذريعة دعم القتال ضد النظام في
سورية».

الهراوي

شدّد الوزير والنائب السابق خليل الهراوي على
أن الواجب الوطني يدعو كل المواطنين إلى الوقوف
جنبا ً إلى جنب الجيش في مواجهة مسلَّحين غرباء
أراض لبنانية وتمركزوا فيها وعبثوا بأمنها
دخلوا
ٍ
وأمن أهلها.
وت��اب��ع« :أم��ا وق��د ت���ردّدت ف��ي اآلون���ة األخيرة
إشاعات عن خطر يتهدّد البقاع ،عنوانه :صدامات
مذهبية ،أقول أن هذا ال يمتّ إلى الواقع ِبصلة ألن
المجتمع البقاعي عموما ً والزحلي خصوصا ً رفض
التسلح الفئوي منذ عام  1984معتبرا ً منذ حينه،
أن حصانته هي مسؤولية المؤسسات الوطنية

والرسمية وعلى رأسها الجيش اللبناني ،وأن
وطنية البقاعيين وعيشهم مع بعضهم البعض
ومصالحهم المشتركة تجمع وال تف ِّرق ،وهي أكبر
من عناوين سياسية تظهر وتغيب مع المصالح
االقليمية والدولية».

الصمد

استنكر النائب السابق جهاد الصمد في بيان،
االعتداء اآلثم الذي يتع ّرض له الجيش اللبناني
والقوى األمنية في منطقة عرسال ،داعيا ً إلى مواجهة
قوى اإلرهاب والتط ّرف بشكل حازم وحاسم ،ألنها
تتهدّد وحدة لبنان واستقراره ومصيره.
ورأى أنّ ما يتع ّرض له الجيش اعتداء خطير ال
يجوز السكوت عنه ،ألنه اعتداء على كل اللبنانيين
بمختلف مك ّوناتهم وألي جهة سياسية انتموا ،وأن
على الجميع الوقوف خلف الجيش في معركته ضد
اإلرهاب والتطرف وااللتفاف حوله ألن الجيش خط
أحمر وهو الضمانة الوحيدة لحماية وبقاء لبنان.
واعتبر أن اإلس�ل�ام دي��ن االع��ت��دال والتسامح
والمحبة واأللفة ،وأن مظاهر التطرف واإلره��اب
واالعتداء على مؤسسات الدولة وعلى المقدسات
وع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ،وت��خ��وي��ف��ه��م ف��ي أنفسهم
وممتلكاتهم ليست من اإلسالم في شيء ،وهو بريء
منها.
وق��دّم ال��ع��زاء ل��ذوي شهداء الجيش اللبناني
الذين سقطوا في المعارك ،وذوي المواطنين الذين
سقطوا دفاعا ً عن مؤسسات الدولة وعن أراضيهم
وأنفسهم ،متمنيا ً الشفاء العاجل للجرحى.

«المرابطون»

رأت الهيئة القيادية ف��ي حركة الناصريين
المستقلين ـ المرابطون« ،أنّ ما جرى من استهداف
للجيش اللبناني ولقوى األم��ن الداخلي من قبل
عصابات اإلرهابيين والمخ ّربين ،يؤكد ما كنا قد
ح ّذرنا منه منذ بدايات األزم��ة في سورية من أن
هؤالء المخربين واإلرهابيين وبعد القضاء عليهم
على أرض س��وري��ة ،سيتوجهون نحو لبنان،
وبالتالي دع��ون��ا الجميع م��ن مختلف األطياف
السياسية اللبنانية إلى دعم أبنائنا في الجيش،
مؤكدين أن من يحاول أن يستقوي باإلرهابيين
والمخربين لدعم مواقف سياسية مذهبية سيكون
أول ضحاياه».
ودعت الهيئة الجميع إلى الوقوف والدفاع عن
الوطن بوجه ه��ؤالء اإلرهابيين والمخربين مع
جيشنا الوطني اللبناني ،ونحن على يقين أن هذا
الجيش وعلى رأسه العماد جان قهوجي سيتحمل
مسؤوليته الوطنية كاملة بالدفاع عن الوطن
والمواطنين.
وناشدت الجميع إل��ى نبذ الخالفات ،وتحمل
المسؤولية الوطنية والتماثل مع أه��ل عرسال
ألن الخطر اإلرهابي سيقضي على الجميع وعلى
كينونة الوطن إذا لم نجعل معركة مكافحة اإلرهاب
يوحد الجميع في هذه المعركة الوطنية.
قدرا ً ّ
وتقدّمت بالتعازي من قيادة الجيش وذوي
شهدائه ومن ذوي شهداء عرسال.

سعد

توجه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب
ّ
السابق أسامة سعد بتحية تقدير إلى العسكريين
في الجيش اللبناني والقوى األمنية الذين يتصدّون
ببسالة العتداءات الجماعات الظالمية اإلرهابية.
توجه بتحية اإلجالل إلى الشهداء العسكريين
كما ّ
والمدنيين الذين قدموا حياتهم دفاعا ً عن الشعب
والوطن ،وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
وحيّا أبناء عرسال الذين واجهوا بصدورهم
العارية الهجوم اإلرهابي على مركز فصيلة الدرك
في البلدة .مؤكدا ً أنّ عرسال برهنت أنها ليست
بيئة حاضنة لإلرهابيين ،بل هي رهينة بين أيديهم
وضحية لممارساتهم اإلجرامية .داعيا ً إلى إنقاذها
من سطوتهم وبطشهم.
وط��ال��ب الحكومة بعقد اجتماعات مفتوحة
لمواجهة االح��داث الخطيرة في عرسال ،ولتوفير
كل ما يحتاجه الجيش لجهة القرار السياسي وفي
مجال اإلمكانيات المادية ،مطالبا ً المجلس النيابي
بعقد جلسة ط��ارئ��ة ل��ت��دارس ال��وض��ع ،واتخاذ
التوجهات المناسبة لمجابهة تحدّي اإلرهاب الذي
يتهدّد لبنان وأمنه واستقراره ،وانتخاب رئيس
جديد للجمهورية من دون انتظار اإلي��ح��اءات أو
التوافقات اإلقليمية ،فالشغور في سدة الرئاسة
يش ّكل ثغرة شديدة الخطورة لها انعكاساتها
السلبية على الوضع السياسي الداخلي.
وأضاف« :اإلرهاب الذي يفتك بسورية والعراق

