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الجي�ش يوا�صل ت�ضييق الخناق على الإرهابيين في عر�سال
وحزب اهلل ي�ؤكد عدم تدخله في اال�شتباكات

�أ�صوات الن�شاز
في «الم�ستقبل» ب�إيعاز �إقليمي
} هتاف دهام

الجيش في النقطة األكثر تقدّما ً في جرود عرسال
قبل اتفاق وق��ف اط�لاق النار بين الجيش
والمسلحين االرهابيين في عرسال شهدت البلدة
اشتباكات عنيف بين الطرفين استعاد الجيش
بنتيجتها عددا ً من المراكز التي كان المسلحون
استولوا عليها في وقت سابق ،وتابع عملية
التضييق عليهم.
وفي هذا االطار استعادت وحدات الجيش مبنى
المحكمة الشرعية الذي يتمركز فيه المسلحون
ومحيط مبنى الجمارك داخل عرسال.
وبعد ه��دوء نسبي أثناء وج��ود وف��د هيئة
العلماء المسلمين في البلدة للتفاوض مع
المسلحين على وقف اطالق النار ،تجدد عصرا ً
القصف المدفعي بشكل متقطع على عرسال،
بينما ارتفعت حدة اإلشتباكات في جرودها
لجهة وادي عطا على تخوم المرتفعات المطلة
على ال��ب��ل��دة م��ن الجهة ال��ش��رق��ي��ة .وام��ت��دت
االشتباكات إلى محور رأس السرج ووادي حميد،
واستعملت فيها األسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كما دارت اشتباكات عنيفة داخل البلدة بعدما
كان الجيش أحكم سيطرته على بعض التالل
اإلستراتيجية وقصف بالمدفعية أماكن تمركز
الجماعات اإلرهابية في نقاط داخل عرسال،
كما ثبت الجيش النقاط التي سيطر عليها في
عرسال وعززها بالمدافع والدبابات ،وطلب من
النازحين السوريين في عرسال الخروج باتجاه
األراضي السورية ،فيما ساد هدوء حذر لبعض
الوقت استقدم خالله الجيش تعزيزات إضافية
إلى المنطقة.
وذكرت قناة «المنار» «أن المسؤول عن صناعة
المتفجرات الستخدامها في تفخيخ السيارات أبو
حسن الحمصي قتل في اشتباكات مع الجيش
في منطقة عرسال.
من جهتها ،نعت قيادة الجيش النقيب داني
ف��ؤاد خيرالله والجندي علي محمد خضارو،
اللذين استشهدا أمس ،خالل اإلشتباكات.
من جهة أخ��رى ،لفتت القيادة في بيان إلى
ان بعض مواقع التواصل االجتماعي يعمد إلى
عرض مشاهد لعدد من جثث القتلى باللباس
العسكري ،إضافة إلى مشاهد لمسلحين يقومون
بقتل عسكريين بطريقة وحشية ،واإليحاء أن
األخيرين ينتمون إلى الجيش اللبناني.
وأشارت إلى «أن أيا ً من صور هؤالء القتلى ال
تعود لعناصر الجيش اللبناني ،وقد تبين أن هذه
المشاهد مأخوذة من أحداث جرت خارج لبنان
ومنشورة سابقاً».
ومساء تراجعت حدة االشتباكات بعد اإلعالن
عن هدنة لمدة  24ساعة الجالء القتلى والجرحى

الدخان الكثيف يتصاعد من المنازل التي أحرقها اإلرهابيون في عرسال

الشيخ سالم الرافعي في المستشفى اللبناني ـ الفرنسي في زحلة
من عرسال وإدخال المساعدات الغذائية إليها.
وسبق ذلك إفراج المسلحين عن  3عناصر من
قوى األمن الداخلي هم :رامي جمال ،خالد صلح
وطانيوس م��راد كانوا محتجزين إل��ى جانب
عسكريين آخرين ،وغادر المفرج عنهم عرسال
إلى مركز استخبارات الجيش في رأس بعلبك.
وتجدر االش��ارة إلى انه أثناء توجه وفد من
العلماء المسلمين إلى عرسال منتصف ليل أول
من أم��س في إط��ار الجهود لوقف إط�لاق النار
تعرض الوفد الطالق نار من جانب المسلحين ما
أدى إلى إصابة الشيخين سالم الرافعي وجالل
كلش والمحامي نبيل الحلبي بجروح ونقلوا إلى
المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة ،ثم نقل
الرافعي الذي أصيب إصابة طفيفة في رجله،
إلى مستشفى دار الشفاء في طرابلس الستكمال
العالج.
وأك��د الرافعي في تصريح من المستشفى
اللبناني  -الفرنسي في زحلة «أن المسلحين
لديهم الرغبة في ترك عرسال وهم ال يريدون
أن يحتلوها وكل ما يطلبونه وقف إطالق النار
ونقل الجرحى وحسن معاملة األهالي المدنيين
والنازحين السوريين بعد خروجهم من البلدة».
وعن إطالق سبيل القيادي في «جبهة النصرة»
الموقوف عماد جمعة أوضح «أن الذي يطلب هذا
الطلب غير موجود اآلن ،الموجودون اآلن هم
الخائفون على المدنيين ويريدون اإلنسحاب
بأقرب فرصة ويطالبون بضمانة ألهلهم في

عرسال وه��ذه المعركة ليست معركتهم ولكن
بعض الفصائل وع��ن��د اع��ت��ق��ال البعض من
جماعتهم تورطت في هذه المعارك وفي أسر
الجنود أما سائر الفصائل لم توافق على هذا
فتدخلها كان لحماية المدنيين».

حزب الله

وتعليقا ً على الموقف الذي اتخذته الحكومة
اللبنانية م��ن األح���داث التي تشهدها منطقة
عرسال أشاد حزب الله في بيان له «بالموقف
الحازم ال��ذي اتخذته الحكومة اللبنانية في
اجتماعها أمس من األحداث التي تشهدها منطقة
عرسال ،والذي تاله دولة رئيس الحكومة تمام
سالم ،وهو الموقف الذي يؤكد اإلجماع الوطني
في الوقوف خلف الجيش اللبناني في مواجهته
اإلره���اب التكفيري وتصديه م��ح��اوالت تهديد
السلم األهلي وانتهاك السيادة اللبنانية من قبل
المسلحين الغرباء».
كما أش��اد «بالموقف ال��ذي اتخذته وسائل
اإلعالم في وقوفها وراء الجيش اللبناني وتقديم
كل الدعم اإلعالمي له واالمتناع عن بث ونشر كل
ما يسيء إليه ويؤدي إلى توهين موقفه أو خدمة
اإلرهابيين الذين يواجهون قواته».
وجدد تأكيده أن ما يجري ميدانيا ً من معالجة
الوضع العسكري وحماية األهالي والتصدي
لجماعات المسلحين اإلرهابيين هو حصرا ً من
مسؤولية الجيش اللبناني ،وأن حزب الله لم

قهوجي طالب بت�سريع تنفيذ الهبة ال�سعودية
وتلقى ر�سالة دعم من ال�سفير الإيراني
ط��ال��ب ق��ائ��د الجيش اللبناني
العماد جان قهوجي باريس أمس،
بتسريع تسليم األسلحة التي من
المقرر أن يحصل عليها الجيش
بموجب هبة سعودية ،وقال العماد
قهوجي في تصريح لوكالة «فرانس
برس»« :إنّ هذه المعركة تستلزم
معدات وآليات وتقنيات يفتقر إليها
الجيش ،من هنا ض��رورة اإلس��راع
في تزويده المساعدات العسكرية
الالزمة ،عبر تثبيت لوائح األسلحة
المطلوبة ضمن الهبة السعودية عبر
فرنسا ومؤتمر روما لدعم الجيش
ال���ذي عقد ف��ي ح��زي��ران الماضي
بمشاركة دول عدة أبرزها الواليات
المتحدة وفرنسا والسعودية».
وقد سارع الناطق باسم الخارجية
الفرنسية فنسان فلورياني إلى
التأكيد على أن فرنسا «مستعدة
لكي تلبي سريعا ً احتياجات لبنان»،
وعبّر عن التزام بالده «بالكامل دعم
الجيش اللبناني».
وقال فلورياني« :إنّ فرنسا كانت
وراء م��ب��ادرة المجموعة الدولية

قهوجي مستقبالً سليمان بحضور مقبل

لدعم لبنان ويتعلق أحد شقوقها
الثالثة بتعزيز القدرات العسكرية
للبنان».
وفي إط��ار التعاون ال��ذي تبديه
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تجاه
لبنان والذي تعلنه في ك ّل اللقاءات
مع المسؤولين اللبنانيين ،أعرب
السفير اإلي��ران��ي محمد فتحعلي
في برقية وجهها إلى قائد الجيش
العماد جان قهوجي عن تضامنه
ال��ك��ام��ل م��ع «ال��ج��ي��ش اللبناني
الباسل في مواجهته البطولية ض ّد
القوى الظالمية التكفيرية المتطرفة
التي تستهدف لبنان في وحدته
وأمنه واستقراره» ،مقدما ً التعازي
«بالشهداء األبطال من أبناء الجيش
ضباطا ً وجنوداً».
وأبدى فتحعلي ثقته التامة بأنّ
«الجيش اللبناني المحصن بدعم
الحكومة والشعب له في تصديه
البطولي هذا ،سيتمكن من القضاء
على هذه الظاهرة الشاذة الغريبة
عن ثقافته وتقاليده وحضارته»،
م��ؤك��دا ً ف��ي ال��وق��ت نفسه وق��وف

(أحمد موسى)

الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإليرانية
«قلبا ً وق��ال��ب�ا ً م��ع لبنان ف��ي هذه
المحنة التي يمر بها وحرصها على
منعته وأمنه واستقراره».
كما استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
الرئيس العماد ميشال سليمان
ف��ي ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،وجرى البحث في العمليات
العسكرية التي ينفذها الجيش
ض ّد الجماعات اإلرهابية في منطقة
عرسال ،وأوض��اع األهالي في هذه
المنطقة.
وأعرب سليمان عن تقديره الكبير
للتضحيات الجسام التي يبذلها
الجيش في مواجهة اإلرهاب ،ودعمه
الكامل جهوده اآليلة إلى وأد الفتنة
وطرد اإلرهابيين وإعادة فرض األمن
واالس��ت��ق��رار في المنطقة ،وتوجه
بالتحية إلى «أرواح شهداء الجيش
وعائالتهم الذين قدموا للبنانيين
جميعا ً أمثولة في التضحية ونكران
الذات من أجل لبنان».

(مديرية التوجيه)
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يتدخل في مجريات ما حصل ويحصل في منطقة
عرسال.
من جهة أخرى ،أكد مصدر عسكري «استمرار
الحرب ضد التكفيريين ،موضحا ً أن الجيش ما
زال ينتظر خروج المدنيين من عرسال حرصا ً
منه على سالمتهم ،وبعد خروجهم ستشتد
المعركة ول��ن ينفع ه��ؤالء المسلحون اتخاذ
األهالي دروع��ا ً بشرية كي يحتموا بهم .وأكد
المصدر «أن المسلحين يمنعون خروج األهالي
من البلدة ،ألنهم يعلمون أن مسار المعركة
قبل تأمين ممر إنساني للمدنيين لن يكون كما
بعدها ،وليس ما حصل باألمس مع هيئة «علماء
المسلمين» وإفشال مسعاهم الرامي إلى هدنة
لمدة  48ساعة سوى دليل واضح على تصميم
المسلحين وإصرارهم على أخذ األهالي رهائن
واإلحتماء بهم».
وتحدث المصدر عن لقاء «الوساطة» الذي
جمع قائد الجيش جان قهوجي بوفد مؤلف من
النائب جمال الجراح ومفتي البقاع الشيخ خليل
الميس والشيخ سالم الرافعي ،مؤكدا ً ان قهوجي
كان أكثر من حازم خالل اللقاء ،وتكلّم باسم كل
جندي داخ��ل صفوف الجيش اللبناني ،وأكد
للوفد أن ال مساومة على دماء العسكريين ،فيما
عرض الوفد وجهة نظره لناحية ضرورة وقف
إط�لاق النار ،فرفض قهوجي وبلهجة حاسمة
وحازمة وقال« :ال وقف إلطالق النار قبل معرفة
مصير المفقودين الذين ارتفع عددهم إلى .»29
وأض���اف المصدر« :أن ال��وف��د اق��ت��رح هدنة
إنسانية لبدء ح��وار م��ع المسلحين ،فوافق
قهوجي كي يستطيع األهالي الخروج من البلدة
حرصا ً على أرواحهم ،وانطلق الوفد إلى عرسال
حامالً أربعة شروط هي :وقف إطالق النار ،تأمين
الممرات اإلنسانية للمدنيين ،إنسحاب المسلحين
م��ن ع��رس��ال ،كشف مصير مفقودي الجيش
اللبناني ،فحصل ما حصل ،وأصيبت «الوساطة»
برصاص المسلحين الذين يشترطون إطالق
اإلرهابي عماد جمعة قبل أي كالم».
وفي إطار مالحقة الجيش االرهابيين ،ألقت
مديرية المخابرات في الجيش القبض مساء
أمس على أحد عناصر «داعش» المدعو سليمان
خالد العلي في دوري��س وهو من مواليد القاع
ويحمل هوية قيد الدرس.
كما أوقف الجيش ثمانية سوريين في بلدة
اللبوة قرب مخفر قوى األمن الداخلي لالشتباه
فيهم ،بينما كانوا يستقلون سيارة «رانج روفر»
ب��دون لوحات ،في داخلها صناديق لتوضيب
التفاح.

ت�شييع �شهداء الجي�ش
في عكار والبقاع

ما زالت المؤسسة العسكرية تقدم جنودها وضباطها فداء للوطن ،ودفاعا ً
عن حدوده وأرضه من المجموعات التكفيرية المسلحة ،وما زالت المناطق
اللبنانية تستقبل بالدمع والورود جثامين أبنائها الذين عادوا إليها شهداء
محمولين على أكف رفاق السالح.
فقد شيعت قيادة الجيش وأهالي منطقة الهرمل وبلدتي قصرنبا والخضر
في البقاع شهداء المؤسسة العسكرية العريف أحمد علي الحاج حسن ،الرقيب
يحيى علي الديراني والجندي أول حسين ملحم حمزه الذين استشهدوا في
االشتباكات التي يخوضها الجيش ض ّد المجموعات اإلرهابية في منطقة
عرسال ،وذل��ك في مأتم مهيب ش��ارك فيه ممثل وزي��ر الدفاع وقائد الجيش
العقيد الركن فؤاد عانوتي ،إضافة إلى ضباط كبار في مختلف األجهزة األمنية
وفاعليات بلدية واختيارية وقيادات حزبية.
استهل التشييع ،بإقامة مراسم التكريم للشهداء ،حيث أدّت لهم ثلة من
الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات الالزمة ،وت ّم
تقليدهم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.
وفي المناسبة ألقى العقيد زيدان كلمة ن ّوه فيها بمزايا الشهداء وإخالصهم
للمؤسسة والوطن .وقال« :إنّ ما عاهدت به القيادة أبناء الوطن هو حقيقة
ناصعة ،فالحفاظ على الوحدة الوطنية ،ال يكون من خالل إجراء بسيط أو
تضحية عابرة ،بل يتطلّب نكرانا ً للذات وانتصارا ً عليها وارتقا ًء بالتضحية
حتى الشهادة ،وإن ردّنا الحازم على اإلرهاب المجرم ،سيكون على قدر غالوة
دماء شهدائنا وجرحانا وعلى قدر إيماننا بلبنان الواحد السيّد المستقل».
كما شيع الجيش وأهالي بلدة تلحميرة في سهل عكار ،الرقيب الشهيد
علي محمد خضارو الذي سقط خالل تصديه للمجموعات اإلرهابية في بلدة
عرسال .وقد ّ
لف نعشه بالعلم اللبناني وكان له استقبال مهيب عند مدخل
البلدة ،وسط إطالق نار كثيف وحالة غضب عارمة .وقد رفع جثمان الشهيد
على أكف رفاق السالح وأهالي البلدة واألقرباء ،وساروا به في تظاهرة كبيرة
نثرت عليها الورود والرز وأطلقت الهتافات المتضامنة مع الجيش ،وصوال ً إلى
منزله العائلي حيث كانت النظرة الوداعية ،ومنه إلى مسجد البلدة حيث أقيمت
الصالة على روحه ،في حضور رؤساء بلديات سهل عكار وممثل قائد الجيش
العقيد حسن الحسن الذي ألقى كلمة تحدث فيها عن مناقبية الشهيد ،قبل أن
يوارى الثرى في جبانة البلدة.

استبعد تيار المستقبل نفسه عن التضامن مع
الجيش اللبناني وإن كانت بياناته الرسمية أكدت
ال��وق��وف ال��ى جانب المؤسسة العسكرية والقوى
األمنية .وأك��دت كتلة المستقبل أم��س «أنّ االعتداء
ع�ل��ى ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ق��وى األم �ن �ي��ة اللبنانية
م��رف��وض وم� ��دان ت�ح��ت أي ذري �ع��ة ك��ان��ت ،وليس
م �س �م��وح �ا ً ألح���د أن ي��رف��ع س�لاح��ه ف ��ي مواجهة
ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ال��وط �ن��ي ألي ف��ري��ق ان �ت �م��ى».
ولفتت في بيان أصدرته بعد اجتماعها األسبوعي،
(ال��ذي بقي في موعده رغم خطورة األوض��اع التي
تستدعي دع ��وة إل��ى اج�ت�م��اع اس�ت�ث�ن��ائ��ي) إل��ى «أنّ
كتلة المستقبل بما تمثل تقف بحزم خلف الجيش
اللبناني والقوى األمنية اللبنانية وقفة رجل واحد،
فهو جيشنا ودرعنا».
تزامن ذلك مع تأكيد الرئيس سعد الحريرى أنّ
دعم تياره الجيش اللبنانى في معركته ض ّد اإلرهاب
والزمر المسلحة التي تسلّلت الى بلدة عرسال هو
ألي ن��وع من أن��واع التأويل
دع��م حاسم ال يخضع ّ
والمزايدات السياسية.
ف��ي ال �م �ق��اب��ل ،رأى ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ك��ب��ارة في
المؤتمر الصحافي الذي عقده هو والنائبان خالد
الضاهر ومعين المرعبي بالتزامن مع بدء معركة
عرسال «أنّ ما يجري في عرسال السنيّة ليس إال
حلقة من المؤامرة السورية  -االيرانية» ،وحذر
«أي ق��رار يحول جيشنا م��ن مؤسسة وطنية
م��ن ّ
جامعة واجبها حماية ك ّل اللبنانيين الى ما يشبه
جيش المالكي».
ما يحصل داخل هذا التيار ليس انشقاقا ً أو انقالبا ً
من الثالثي «الوطني» معين المرعبي ،خالد الضاهر
ومحمد كبارة على التيار األزرق .ليست المرة األولى
التي يتمايز بها نواب الشمال ،عن بيانات قيادتهم
وتصريحات رئيس الكتلة فؤاد السنيورة أو الرئيس
الحريري ولن تكون األخيرة ،فلو كان هناك انشقاق
لكان تبلور بمهاجمة بعضهم بعضاً.
لم يصدر أي بيان رسمي عن اإلدارة المركزية لهذا
يتنصل
التيار يدين تصريحات كبارة وزميليه ،أو
ّ
منها ،أو يتب ّرأ من أصحاب المواقف اإلرهابية.
ه��ل ي��وزع تيار المستقبل األدوار بين أجنحته
الثالثة الموزعة على أس��اس التيار الداعشي الذي
يض ّم كبارة ،الضاهر ،ومرعبي ،وتيار النائب أحمد
ومنسق التيار في الشمال مصطفى علوش
فتفت
ّ
ال��ذي يتولى مهمة التصويب على حزب الله وربط
ك ّل مآسي العالم بتدخله في سورية ،وتيار االعتدال
ال��ذي يعبّر عنه الحريري والنائب سمير الجسر؟
أم أنّ ما يجري انقسام تتحكم به مصادر التمويل
اإلقليمية والخط السياسي؟
ال ي�م�ك��ن ه ��ذه األج �ن �ح��ة ال �ث�لاث��ة أن ت�ت�ح��رك من
دون غ��رف��ة عمليات .غ��رف��ة ي�ق��وده��ا ال��رئ�ي��س فؤاد
السنيورة ال��ذي يح ّرك ن��واب كتلة لبنان أوالً على

 ،remote controlكما يدير فريق  14آذار في
المجلس النيابي وفي الحكومة.
باألمس خ ّفت حدة النبرة عند النائب كبارة الذي
ش�دّد على دعم الجيش في شكل كامل في معركته
ض � ّد اإلره ��اب وال��زم��ر المسلحة ال�ت��ي تسللت الى
المنسق العام للتيارات
عرسال بناء على أم��ر من
ّ
ال��ث�ل�اث��ة .ح �ض��ر ال �ن��ائ��ب ال �ض��اه��ر اج �ت �م��اع كتلة
المستقبل ،وافق من دون تحفظ على االلتزام ببيان
كتلته .رض��خ لتمني الكتلة التوقف ع��ن مهاجمة
الجيش واالبتعاد عن التشدّد في المواقف .إال انّ
المرعبي لم يلتزم بذلك ،فأكد لـ«البناء» انه ال يمكن
السكوت عن األخ�ط��اء وال�ت�ج��اوزات التي يقوم بها
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وأن ��ه ل ��وال ت��وق�ي��ف عماد أحمد
جمعة لما كانت حصلت أح��داث عرسال ،ونحن لن
نغطي خطأ قائد الجيش العماد جان قهوجي الكبير.
يح ّمل المرعبي مخابرات الجيش مسؤولية تلفيق
االتهامات ،فلو أوقفت العماد جان قهوجي لكانت
التحقيقات معه أفضت الى انه ينقلب على البلد .يعلّق
المرعبي ساخرا ً على المحكمة العسكرية إذا كانت
فعالً قادرة على محاكمة اإلرهابيين ،ل َم ال نوكل إليها
التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ويصبح عندنا الهاي .»2
ي��واف��ق ك �ث �ي��رون م��ن ن���واب المستقبل زميلهم
العكاري ،يوافقونه لكنهم يلتزمون بموقف الكتلة
ال ��زرق ��اء وف �ق �ا ً ل�م��ا ه��و م��رس��وم .ق�ل��ة م�ن�ه��م تغ ّرد
خارج هذا السرب التخويني .النائب خالد زهرمان
المعروف بدعمه للجيش اللبناني وعالقته الجيدة
بقائده يلتزم الصمت ،ال دور له في هذه المرحلة.
النائب باسم ال�ش��اب ي��رى أنّ ال��وق��ت ليس سانحا ً
لمهاجمة ح��زب ال�ل��ه ،ول�ي��س م��ن ال �ض��رورة تناول
ّ
بغض النظر عن الموقف منه ،في هذا
هذا الحزب،
الظرف الدقيق الذي يتطلب التركيز على دعم الجيش
اللبناني وكيفية حماية المدنيين من المسلحين.
وال تخفي أوس� ��اط ق��ري�ب��ة م��ن ت �ي��ار المستقبل
الحرب بين التيار وبين العلماء المسلمين ،منذ ش ّن
عضو هيئة العلماء المسلمين ،الشيخ سالم الرافعي،
ح��رب�ا ً على الرئيس سعد الحريري واألم�ي��ن العام
لتيار المستقبل أحمد الحريري .وتعتبر أنّ تراجع
المستقبل عن الحدة في الخطاب يعود إلى أنّ العلماء
المسلمين خطفوا من التيار األزرق ال��دور .فتيار
السنيورة لم ينجح في تسويق موقفه عند الجماعات
اإلرهابية كما ك��ان يبغي ،ال سيما ان النائب جمال
الجراح كان مف ّوضا ً إجراء المفاوضات كونه مقبوالً
من المسلحين.
ك � ّل ذل��ك ،وف��ي داخ��ل فريق  14آذار م��ن يطالب
الحريري بوضع ح ّد لبعض النواب والمسؤولين في
تياره الذين يهاجمون الجيش ويتآمرون عليه ،بعد
اي سالح موجه ضدّه ،ورفع الغطاء
تأكيده رفض ّ
عنهم ،لكنهم ي��درك��ون ان ليس باستطاعته القيام
بذلك ،فبعص األصوات النشاز مطلوب استمرارها
بتعليمات من خارج الحدود.

لقاء وطني مو�سع في دارة مراد

�أي تعر�ض للجي�ش ينحدر
�إلى درك الم�شاركة في الم�ؤامرة
تجلت الوحدة الوطنية في أبهى
ص���وره���ا ،ف��ي دارة رئ��ي��س ح��زب
االتحاد الوزير السابق عبدالرحيم
م��راد بعد ظهر أم��س ،حيث التقى
ع���ددا ً م��ن الشخصيات السياسية
والروحية والقضائية والوطنية.
وقد شكل اللقاء الذي ض ّم عددا ً من
شخصيات الطائفة السنية من ك ّل
المناطق اللبنانية التي تجتمع على
خيار المقاومة بعيدا ً من اإلنتماءات
المذهبية وعلى دعم الجيش اللبناني،
رسالة قوية إلى أولئك الذين تطاولوا
على الجيش وشكلت تصريحاتهم
وتبريراتهم ،وما زالت ،غطاء وبيئة
حاضنة للظالميين الذين يعتدون
على الجيش وعلى القوى األمنية،
وعلى رغم ذلك لم يتورع هؤالء عن
مكابرتهم او تحريضهم ،الذي وصل
إلى ح ّد دعوة العسكريين السنة إلى
االنشقاق عن الجيش بدل االلتفاف
ح��ول المؤسسة العسكرية التي
تدفع ثمنا ً غاليا ً من أرواح جنودها
وضباطها لمحاربة من استباحوا
األرض واتخذوا من منطقة التي أوتهم
ومن أهلها رهائن لتحقيق مآربهم.
وأب���رز المشاركين ف��ي اللقاء:
النواب كامل الرفاعي وقاسم هاشم
والوليد سكرية ،ال��وزراء والنواب
ال��س��اب��ق��ون ع��دن��ان ع��ض��وم ،زاه��ر
الخطيب ،جهاد الصمد ،بهاء الدين
عيتاني ،وجيه البعريني  ،باسم
يموت ،وعدنان طرابلسي ،الشيخ
م��اه��ر ح���م���ود ،ال��ع��م��ي��د مصطفى
ح��م��دان ،وعثمان م��ج��ذوب ،ممثالً
الوزير فيصل كرامي ،وطالل أرقدان
ممثالُ النائب أسامة سعد.
ودان اللقاء «التعرض للجيش
اللبناني في عرسال ومنطقتها من
مجموعات إرهابية تكفيرية متطرفة
تسعى ال��ى جعل لبنان ج��زءا ً من
مشروعها وس��اح��ة إلج��رام��ه��ا ،من
والمس
خالل العبث بأمن المواطن،
ّ
بسيادة الوطن».
وحيا اللقاء في بيان «تضحيات
الجيش اللبناني وشهداءه األبرار»،
م��ط��ال��ب �اً« :ك��� ّل ال��ق��وى المخلصة
ب���ال���وق���وف ص���ف���ا ً واح������دا ً خلف
المؤسسة العسكرية الوطنية لتقوم
بدورها الطليعي في المحافظة على
أم��ن لبنان واس��ت��ق��راره ،ومواجهة
ه��ذه ال��ظ��اه��رة الغريبة ع��ن قيمنا
مس أو
ومجتمعنا» ،معتبرا ً «أنّ أي ّ
تعرض للجيش في مهماته أو تطاول
عليه ينحدر إلى درك المشاركة في
ال��م��ؤام��رة التي تحاك على لبنان

لضرب وح��دت��ه وأم��ن��ه واستقراره
ويشكل استهدافا ً لك ّل الوطن».
كما بحث المجتمعون ،حسب
بيان صدر بعد اللقاء ،في الجهود
التي بذلت لمعالجة أزمة دار اإلفتاء،
وال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ع��ق��دت م��ع مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد
قباني ورئيس الحكومة تمام سالم
والوساطة العربية المصرية« ،فثمن
عاليا ً روح اإلجماع والتوافق التي
سادت هذه االتصاالت ،ال سيما موقف
صاحب السماحة الذي تفهم مشكورا ً
وجهة نظر اللقاء ،وكان حريصا ً على
وص���ول ال��م��ب��ادرة المصرية التي
أطلقها القنصل المصري شريف
البحراوي والمدعومة عربيا ً إلى
خواتيمها ال��م��رج��وة ،ان��ط�لاق�ا ً من
إيمانه بوجوب الحفاظ على وحدة
الموقف اإلس�لام��ي ،واالب��ت��ع��اد عن
االنقسام والتشظي ،بخاصة في
ظ ّل الظروف العصيبة التي تم ّر بها
البالد ،واألمتان العربية واإلسالمية،
والتي تتطلب التماسك وقيام دار
اإلفتاء بدورها الوطني والوحدوي
الجامع».
وشكر المجتمعون «هذه الجهود
ال��ت��ي س��اه��م��ت م���ع المخلصين
بالوصول إلى النتيجة المرضية،
وعبر عنها البيان اإلعالمي لصاحب
السماحة مفتي الجمهورية ،والذي
تضمن ال��ت��ج��اوب م��ع دع���وة دول��ة
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء الرئيس
تمام سالم النتخاب المفتي الجديد
للجمهورية في العاشر من شهر آب
الجاري ،وهو ما جرى التوافق عليه
بين مختلف األطراف والمرجعيات
المعنية بانتخاب المفتي الجديد
للجمهورية ،ه��ذا ال��ت��واف��ق ال��ذي
أفضى إل��ى تزكية رئيس المحاكم
الشرعية السنية الشيخ عبداللطيف
دريان ليكون مرشحا ً توافقياً» ،آمالً
«ب��أن يكون انتخابه ب��داي��ة ع��ودة

دار اإلفتاء إل��ى موقعها التاريخي
حاضنة لجميع أبنائها ومعبِّرة
عنهم ف��ي كافة القضايا الوطنية
والعربية واإلسالمية بروح االنفتاح
واالعتدال والوسطية التي هي من
جوهر العقيدة اإلسالمية السمحاء
النابذة للتطرف والغلو».
كما طالبوا بـ«العمل الجاد في
المرحلة المقبلة إلقرار اإلصالحات
المطلوبة ضمن األط��ر القانونية
والتنظيمية ل��دار اإلف��ت��اء ال سيما
توسيع الهيئة الناخبة ،وااللتزام
ب���روح ال��ت��واف��ق وتنفيذ ك�� ّل طرف
بموجباته تجاه ما ت ّم االتفاق عليه
م��ع الوسيط ال��ع��رب��ي ،ك��ي تتمكن
ال��دار من ممارسة دوره��ا اإلسالمي
والوطني ،لتكون تعبيرا ً حيا ً عن
جميع أبنائها ،ألنّ الخالف يبعدها
عن القيام بهذا الدور ،وإنّ هذا األمر
سيترك فراغا ً يحاول البعض مأله
بسلوك ال ينسجم مع رسالة اإلسالم
السمحاء».
وطالبوا أيضاً ،بتعزيز دور األزهر
«في المرحلة المقبلة إلظهار اإلسالم
على حقيقته ولمواجهة محاوالت
البعض الساعية لجعله مناقضا ً
لكل القيم والمبادئ اإلنسانية».
وتوجه المجتمعون بالتحية إلى
«غ��زة الصمود ،غزة البطولة التي
تقاتل وسالحها دماء الشهداء ،غزة
التي تواجه مشروعا ً واحدا ً يدخل في
إطار خريف أميركي مرسوم يهدف
إلعادة المنطقة إلى عصور الجاهلية
من خالل القضاء على روح المقاومة
للشعب الفلسطيني وال��ع��رب��ي».
كما دانوا «الوضع العربي الغريب
وال��م��ري��ب وه��ذا الصمت والموقف
المتفرج» ،مطالبين المجتمع العربي
بـ«العمل السريع لتعزيز صمود غزة
ودعم مقاومتها ألنّ فلسطين تمثل
قضية العرب المركزية وال يجوز
التخلي عنها تحت أي اعتبار».

جنبالط التقى ّ
وهاب وال�سفير الإيراني
استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط في دارته في
كليمنصو ،السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي بحضور نائبه للشؤون
الخارجية دريد ياغي والنائب غازي العريضي ،وت ّم خالل اللقاء البحث في
التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل جنبالط رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
وجرى البحث في التطورات المستجدة .وقد ت ّم التأكيد خالل اللقاء «على
ضرورة دعم الجيش اللبناني بك ّل الوسائل وتأمين الغطاء السياسي له» ،كما
جرى التأكيد على أنّ «خيار الدولة هو الخيار الوحيد المتاح أمام الجميع».

