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خفايا
خفايا

هي �أميركا ...بحر من الدماء وجبل من ال�ضحايا

عر�سال...
ّ
ال�سعودي؟!
والمليار

 جمال العفلق
د .تركي صقر

بعد وض��وح ص��ورة ال �ح��وادث بتفاصيلها ومجرياتها
في المنطقة العربية كلّها ،لم يعد في وسع أحد أن ينكر أنّ
ال�ه��دف األس��اس ال��ذي تقام ألجله تلك ال�ح��روب اإلرهابية
المتوحشة كلّها ،وتلك الفظائع وأشكال التخريب والتدمير
وتقويض الجيوش بعد إنهاكها ،إنما هو خدمة كيان العدو
«اإلسرائيلي» وتف ّوقه على الجميع قوالً واحداً.
لع ّل اإليعاز للمجموعات اإلرهابية المكدّسة في عرسال
لفتح جبهة جديدة في اتجاه لبنان ال يخرج على هذا السياق،
إنْ ل��م ي�ك��ن ف��ي صميمه ،ف�ف��ي ح�س��اب��ات أص �ح��اب الحرب
اإلرهابية على سورية كانت عرسال منذ بداية الحوادث
من أه ّم نقاط االرتكاز الخلفية لضخّ اإلرهابيين وتمدّدهم
في العمق السوري ،خاصة في اتجاه حمص والقلمون عبر
القصيْر ،ولعب هذا الخزان اإلرهابي المتصل بمستودعات
اإلرهاب القديمة في طرابلس دورا ً خطيرا ً في تفاقم العمل
اإلرهابي اإلجرامي على مساحة واسعة في غرب سورية
ووسطها.
ليس عبثا ً أو مصادفة أن يتزامن فتح جبهة عرسال مع
احتدام العدوان الهمجي «اإلسرائيلي» على غ��زة ،فصمود
غ��زة األس �ط��وري ومواجهتها للهولوكوست الصهيوني
ض � ّده��ا ط ��وال ش�ه��ر ب��أي��ام��ه ول�ي��ال�ي��ه أج �ب��ر االح �ت�لال على
االع �ت��راف ب�ق��وة ال�م�ق��اوم��ة الفلسطينية ،ب��ل تحطمت على
ص�خ��رة ص��واري��خ ال�م�ق��اوم��ة ال�ت��ي ط��ال��ت جميع األراض��ي
المحتلة ،ليس «القبة الحديد» فحسب ،وإنما نظرية األمن
«اإلسرائيلية» بر ّمتها ،م��ا يعطي صدقية للتحليالت التي
تحدثت عن أنّ فشل «إسرائيل» في تحقيق أهداف عدوانها
على غ��زة دف��ع أص��دق��اءه��ا وحلفاءها ف��ي الساحة العربية
وخارجها إلى فتح جبهة في الساحة اللبنانية انطالقا ً من
بلدة عرسال على ال�ح��دود السورية ،على أي��دي عصابات
إرهابية وبتمويل غالبيته من النظام السعودي .ووسط هذا
كله ،تصاعد الحديث عن الشرق األوسط الجديد ،إذ تناقلت
تقارير صحافية غربية وعربية ص��ورا ً لخرائط ووثائق
تقول إنّ هناك ّ
خطة إلع��ادة تقسيم دول ال�ش��رق األوسط
وإقامة اإلم��ارات بما يتّفق مع المصالح األميركية والقوى
اإلقليمية في المنطقة وتأمين مصالح «إسرائيل» في المقام
األول وتحديداً ...وبالتالي تكون الجهة الوحيدة القادرة
على تمويل مثل ه��ذا المشروع الضخم ال��ذي س��وف يغيّر
المعادالت الدولية جذريا ً هي خزائن المملكة السعودية،
وأبدى حكامها حماسة منقطعة النظير في هذا االتجاه.
في ه��ذا الوقت ،تجاوزت السعودية دور مسدّد فواتير
الحروب اإلرهابية الى تحريك أدواتها التكفيرية لزعزعة
اس�ت�ق��رار ال�ب�ل��دان العربية وتركيب أنظمة وف��ق مقاساتها
الوهابية الظالمية ،وبالطبع كان هاجسها المركزي إسقاط
النظام في سورية ،وعندما لم تنجح حتى اآلن ،ووصلت
الى مشارف الخسارة الكلية ،كابر أمراء اإلرهاب فيها ولم
يعترفوا بهزيمتهم أمام الصخرة السورية ،وص ّرح كبيرهم
سعود الفيصل ،وزي��ر الخارجية ،في أكثر من مناسبة أنّ
السعودية ال تستطيع أن تتح ّمل خسارتها ف��ي سورية،
يفسر لهاثها إل��ى إطالة أم��د الحرب اإلرهابية وفتح
وه��ذا
ّ
جبهات جديدة تطيل من عمر اإلرهاب .وفتح جبهة العراق
على مصراعيها كان حلقة من حلقات هذه السلسلة ،فها هي
تلجأ اليوم إلى فتح جبهة في الساحة اللبنانية ،تحديدا ً في
عرسال على الحدود السورية ،من خالل عصابات إرهابية
مم ّولة في غالبيتها من النظام السعودي ،وتهدف من ورائها
متفجرة
إلى هدفين اثنين :األول إشغال اللبنانيين في ساحة
ّ
هي على تماس مع «إسرائيل» ،وتحريضهم ض ّد قوى معينة
في هذه الساحة ،والثاني إنهاك قوى الجيش اللبناني ومنع
أي إمكان لتدخل من جانب ح��زب الله لمصلحة المقاومة
الفلسطينية ف��ي ح��رب�ه��ا م��ع ال �ع��دوان «اإلس��رائ �ي �ل��ي» .كما
انكرت المملكة بخبث شديد عالقتها بحوادث العراق وتنكر
اليوم عالقتها بما يحصل في عرسال ،وبلغ المكر والدهاء
ح ّدا ً دفع صنيعتها ،الحريري اإلبن ،إلى اإلعالن عن مكرمة
ملكية بمليار دوالر تقدم إل��ى الجيش اللبناني لمساعدته
في مكافحة اإلره��اب ،بعدما شعرت بظهور إجماع لبناني
على االلتفاف حول الجيش في معركة عرسال ،دفعا ً للتهم
بأنها وراء مساعدة اإلره��اب ،وتبييضا ً لصفحة الحريري
الذي تو ّرطت جماعته الطرابلسية في احتضان المجموعات
اإلرهابية في الشمال اللبناني ،من طرابلس مرورا ً إلى عكار
فعرسال ،وقبلها احتضان حركة األسير وتشغيلها جنوباً.
يقول المثل :على م��ن تقرأ م��زام�ي��رك ي��ا داود؟ فلو كان
أس �ي��اد ال �ح��ري��ري ف��ي المملكة ج��ا ّدي��ن ف �ع�لاً ف��ي مكافحة
اإلرهاب وإخماد جذوته ،لكان أسهل عليهم من دفع المليار
إغالق صناديقهم المفتوحة على اآلخر لتمويل العصابات
اإلره��اب �ي��ة ،فتجفيف منابع تمويل اإلره ��اب ومعظمه ٍ
آت
من السعودية هو الذي يقضي على اإلره��اب وليس تقديم
مليار دوالر ذا طابع دعائي واستعراضي بعدما وقع الفأس
ب��ال��رأس ف��ي ع��رس��ال نتيجة تسمينهم ال��وح��وش الملتحية
في طرابلس ،وحشو جيوبهم بالمال السياسي ،وإطالقهم
الفتاوى التكفيرية صباحا ً وم�س��اء ،وب��ث الفتن المذهبية
والطائفية ...إذ تح ّولت طرابلس بتمويل من الحريري الى
مرجل لشحن األحقاد وتصديرها ،وما الدماء التي تسيل
يوميا ً في لبنان إالّ من جراء ذلك ،وبلغوا ح ّد ش ّن حمالت
على مؤسسة الجيش اللبناني وإث��ارة البغضاء والعداوة
ضدّه .ومع معركة عرسال بدأ أصحاب العمائم الفاسدة في
طرابلس يصدرون الفتاوى التي تحلل دماء أف��راد الجيش
اللبناني على المكشوف!
من الخطأ أن يظن أحد أنّ معركة عرسال عابرة أو منفصلة
عما ج��رى في الموصل أو ما يحصل في س��وري��ة ،أو أنها
بعيدة عن العدوان الوحشي «اإلسرائيلي» في غ��زة ،وثمة
ويتوسع نطاقها في عموم
احتماالت أن يطول أمدها واردة
ّ
الشمال اللبناني ،وه��ذا أكثر م��ن وارد ،كما أن استهداف
الجيش اللبناني بالتلغيم والتفخيخ قد يتصاعد ويتفاقم،
وق��د ب��دأ فعالً حتى قبل السيطرة على ع��رس��ال وجوارها
واحتالل ثكن عسكرية فيها ،ما يعني أن على الحريري بدالً
من أن يتباهى بالمليار السعودي لدعم الجيش ويح ّوله إلى
حفلة للتهجم على سورية ومحور المقاومة ،ويستغ ّل هذه
المناسبة ليكيل التهم إلى إيران وحزب الله ،عليه قبل ذلك أن
ّ
بالكف عن التحريض
ينصح محازبيه وأعوانه في الشمال
على الجيش واستباحة دم أفراده.
لبنان أم��ام لحظة الحقيقة ،وال�ح��ري��ق اإلره��اب��ي الكبير
ب��دأ ف��ي ع��رس��ال وغ�ي��ر م �ع��روف ال��ى أي��ن ي�ص��ل ،والمليار
السعودي أعلن عنه لذ ّر الرماد في العيون وإخفاء األصابع
السعودية التي تدعم المجموعات اإلرهابية سابقا ً والحقاً.
وتواجه
وما لم تتوحد إرادة اللبنانيين على اختالف فئاتهم
َ
حواضن االرهابيين بال تردّد ويقوم تعاون تام مع سورية
وجيشها ،فإنّ من الصعب إطفاء النار الزاحفة إلى مختلف
أنحاء لبنان.
tu.saqr@gmail.com

ه ��ذا ل�ي��س م �ج � ّرد ع �ن��وان اف �ت��راض��ي ،أو اف��ت��راء على
الواليات المتحدة األميركية ،وليس نوعا ً من أنواع الدعاية
المضادة ،إنما مرور سريع على تاريخ بلد قام على القتل
والدم ،تاريخ مشبع برائحة اللحم البشري بداية الحكاية
سكان محليون عاشوا على الفطرة ال أعداء لهم ولم يعبروا
البحار والمحيطات لالعتداء على أحد ،هم الهنود الحمر
الذين قتلوا بمذابح جماعية وتصفية عرقية لم يصل ألحد
العدد الحقيقي الذي قتل على يد مؤسسي العالم الجديد،
ول��م يكتف المستوطنون ال �ج��دد ب�ه��ذه ال��دم��اء فانتقلوا
إلى تجارة الرقيق وب��دأت تلك التجارة تزدهر من القرن
ال�س��ادس عشر وحتى القرن التاسع عشر لحين إعالن
ما سمي في وقتها «حركة المساواة» وتقول التقارير إن
عدد الضحايا الذين وقع عليهم الظلم في تلك الفترة يقدر
بـ  12مليون إنسان كان يتم خطفهم وبيعهم للمزارعين
في العالم الجديد وقليالً ما كانوا يعاملون بأفضل من
حيوانات المزرعة التي يعملون فيها ،وعلى هذا كان قيام
الواليات المتحدة األميركية التي اعتبرت كل آخر هو قيمة
أدنى منها وأن شعوب األرض وثرواتها يجب أن يكونوا
في خدمة أميركا فقط.
ول��م تتوقف الحكاية األميركية هنا فمنذ ستين عاما ً
وتحديدا ً في  1945/8/6وفي  - 1945/8/9أرسلت
الواليات المتحدة هديتين إلى اليابان  -بأسماء تعبر عن
م��دى استهزاء حكامها في تلك الفترة بالبشر  -فكانت
الصبي الصغير وهي قنبلة ألقيت فوق مدينة هيروشيما
اليابانية وحصيلة الضحايا في حينها مئة وأربعون ألف

قتيل لتلقى القنبلة الثانية بعد ثالثة أيام واسمها الرجل
البدين وع��دد ال��ذي��ن قتلتهم ح��وال��ى ثمانون أل��ف إنسان
وهذه األرقام أعيد تصحيحها بالزيادة في عام .1950
وال��والي��ات المتحدة ال�ت��ي ت��دع��ي ال�ح��ري��ة واإلنسانية
هي أول وآخ��ر بلد استخدم القنابل النووية حتى اليوم،
وتذكر التقارير أن اليابان أرسلت قبل تنفيذ العملية برقية
استسالم ولكن لسبب أو آلخر تم إخفاء تلك البرقية أو
ُترجمت خطأ في شكل مقصود.
وعلى رغم بشاعة النتائج لرمي القنبلتين ،فإن أميركا
ل��م ت�ت��وق��ف ع��ن ال�ق�ت��ل ووج� ��دت أن ت �ج��ارة ال �س�لاح هي
التجارة الرابحة التي يمكن أن تقوي اقتصادها وتجعلها
تسود على العالم ولكي تزدهر هذه الصناعة كان ال بد
لها من إشعال ال�ح��روب في العالم ،ويفهم تماما ً حكام
الواليات المتحدة األميركية أن نتائج بيع السالح مزيد
من الضحايا ومزيد من القتل في العالم.
هذا تاريخ أميركا الدموي المستمر إلى اليوم ،فأميركا
التي قتلت أكثر من مليون ونصف المليون من العراقيين
واعتبرت أرض العراق حقل تجارب ألسلحتها الجديدة

وجدت �أميركا �أنّ تجارة
ال�سالح هي التجارة الرابحة
تقوي اقت�صادها ولكي
التي ّ
تزدهر هذه ال�صناعة كان
ال بدّ من اال�ستمرار
في �إ�شعال الحروب في العالم

لم تتردد لحظة عن مد الجماعات المتطرفة التي صنعتها
هي وزرعتها في أنحاء العالم مثل القاعدة وطالبان في
أفغانستان ،وبنفس الطريقة وبعد احتالل العراق زرعت
ما يسمى دولة العراق والشام اإلسالمية تلك المنظمات
المسؤولة ع��ن آالف الضحايا وال يقل ع��دد المشردين
بسببها وبناء على تعليمات االستخبارات األميركية عن
األرب��ع ماليين إنسان تم تهجيرهم على أس��اس التمييز
الطائفي.
وبالتأكيد ال يمكن نسيان عصابات الصهيونية التي
تدعمها أميركا بالمال والسالح ،تلك العصابات التي عملت
وتعمل على تهديم بيوت اآلمنين وتهجيرهم وقتلهم.
فما يحدث اليوم في سورية والعراق ولبنان ليس إال
جرائم ضد اإلنسانية تضاف لسجالت الواليات المتحدة
األميركية تلك السجالت الدموية التي تقطر دم�ً�ا من دم
المستضعفين في األرض.
وم��ا زال��ت أميركا إل��ى اليوم تتباهى بأنها بلد الحرية
وال�م�س��اواة ،وكيف ال وه��ي التي تدعي دائ�م�ا ً أنها تريد
الحرية للشعوب تلك الحرية التي تهديهم إياها عبر إشعال
الحروب في بلدانهم وقتل أطفالهم.
فأميركا صاحبة المبادئ والمثل والقيم (مع التحفظ)
لم يجد حكامها أي مانع أخالقي في دعم قتل الصهيونية
لألطفال في فلسطين وفي لبنان ...أميركا اليوم تعترف
أن�ه��ا صنعت داع��ش تلك المنظمة ال��دم��وي��ة ال�ت��ي هجرت
الناس وقطعت الرؤوس.
وما زال بيننا من يدعي أنه منفتح وحضاري ويسوق
ألم�ي��رك��ا م�ش��روع�ه��ا ال��دم��وي ال ��ذي يقضي ب��إخ�لاء هذه
األرض من سكانها إال من رضي بها سيد ورضي لنفسه
أن يكون عبداً.

لم ِ
ينف نائب شاب
المعلومات التي
تحدثت عن خالف
بينه وبين شقيقه
بشأن الموقف من
مجموعات اإلرهاب
التي يواجهها الجيش
في عرسال ،حيث
أنّ التصريحات
الملتبسة التي أطلقها
النائب لم تلق رضا
وإن
شقيقه ،ألنها ْ
كانت تختلف في
الظاهر مع مواقف
زمالئه نواب الشمال
الثالثة ،لكنها في
الجوهر تالقيها،
خصوصا ً بعدما
أوشك المليار دوالر
أن يصير في اليد!...

مجل�س الوزراء وافق على تطويع  5000جندي ب ّري تر�أ�س اجتماع ًا طارئ ًا لقيادة «�أمل»:
�ضرورة الحزم ّ
�ضد المجموعات الإرهابية
وفوّ�ض بو �صعب متابعة مو�ضوع االمتحانات

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي بحضور قهوجي وفاضل
حلت أح��داث عرسال في ص��دارة
أول���وي���ات جلسة مجلس ال����وزراء
التي عقدت ظهر أم��س في السراي
الحكومية ،وأكد رئيس الحكومة تمام
سالم «ضرورة االنكباب بعد انحسار
الهجمة على عرسال وتهدئة األوضاع
ف��ي داخ��ل��ه��ا ،ع��ل��ى معالجة ج��ادة
ل�لأوض��اع اإلنسانية واالجتماعية
واألمنية في البلدة» ،منوها ً «بالتفاف
اللبنانيين على اختالف انتماءاتهم
خلف جيشهم وق��واه��م األمنية في
معركتها المشرفة دفاعا ً عن السيادة
الوطنية».
وأدل��ى وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
ب��م��ق� ّررات الجلسة ،مشيرا ً إل��ى أنّ
س�ل�ام اس��ت��ه��ل الجلسة «بتوجيه
تحية تقدير واح��ت��رام إل��ى الشهداء
العسكريين والمدنيين الذين سقطوا
نتيجة الهجمة التي شنها المسلحون
ال��ظ�لام��ي��ون» ،م��ش��ي��داً« :بالجهود
الجبارة التي يبذلها الجيش والقوى
األمنية للتصدي لهؤالء اإلرهابيين
ومنعهم من تنفيذ مخططهم الرامي
إلى نشر الفوضى وش ّل قدرة الدولة
في هذه المنطقة اللبنانية العزيزة».
وأضاف« :نوه الرئيس سالم بالتفاف
اللبنانيين على اختالف انتماءاتهم
خلف جيشهم وق��واه��م األمنية في
معركتها المشرفة دفاعا ً عن السيادة
الوطنية» .وقال« :إنّ موقف السلطة
السياسية ك��م��ا ع��ب��ر ع��ن��ه مجلس
الوزراء بإجماع أعضائه في اجتماعه
االستثنائي األخير هو داعم بالكامل
للقوى المسلحة ،ورافض ألي تساهل
�راخ مع من انتهك سيادة لبنان
أو ت� ٍ
واعتدى على اللبنانيين».
وت��اب��ع ج��ري��ج« :ع���رض رئيس
الحكومة ال��ج��ه��ود ال��ت��ي بذلها في
األيام الماضية بالتنسيق مع الوزراء

المعنيّين وق��ي��ادة الجيش ،إلنهاء
ال��وض��ع ال��ش��اذ ال��ق��ائ��م ف��ي عرسال
ومنطقتها ،بتحرير المحتجزين من
أف��راد الجيش وق��وى األم��ن الداخلي،
وان��س��ح��اب المسلحين ،وإدخ���ال
المساعدات اإلنسانية إل��ى البلدة
المنكوبة ،تمهيدا ً إلع��ادة الحياة إلى
طبيعتها ،ووض��ع المجتمعين في
ص��ورة االت��ص��االت التي أج��راه��ا مع
الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين
المستلزمات التي يحتاجها الجيش
والقوى األمنية .وتوقف عند المبادرة
الكريمة التي قام بها خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
بتقديم مليار دوالر لتسليح الجيش
وجميع القوى األمنية ،معتبرا ً ذلك
تعبيرا ًجديدا ًعن الموقع الخاص الذي
يحتله لبنان في وجدان الملك عبد الله
وحرصه الدائم على الوقوف بجانبه
في الملمات ،وتقديم كل ما يؤدي إلى
تدعيم ركائز الدولة اللبنانية وتقوية
مؤسساتها الشرعية».
ولفت إلى أنّ سالم أكد «ض��رورة
االن��ك��ب��اب ،ب��ع��د ان��ح��س��ار الهجمة
على ع��رس��ال وتهدئة األوض���اع في
داخلها ،على معالجة جادة لألوضاع
اإلنسانية واالجتماعية واألمنية
في البلدة وف��ي مخيمات النازحين
السوريين ،وعلى فتح نقاش جدي
وهادئ داخل الحكومة حول ما جرى
والظروف األمنية والسياسية التي
أحاطت به ،آمالً في التوصل إلى مزيد
من التوافقات لتحصين األمن الوطني
وحماية االستقرار الداخلي ومنع تكرار
ما حصل في عرسال».
وبناء على دع��وة الرئيس سالم،
انضم إلى االجتماع كل من قائد الجيش
العماد جان قهوجي والمدير العام
لقوى األم��ن الداخلي اللواء ابراهيم

(ت ّموز)
بصبوص ومدير المخابرات العميد
إدمون فاضل ومدير فرع المعلومات
العميد عماد عثمان ،حيث استمع
مجلس ال��وزراء من قائد الجيش إلى
ع���رض ل��ص��ورة ال��وض��ع الميداني
واإلنساني في عرسال وجوارها ،وما
يقوم به الجيش والقوى األمنية لدحر
المسلحين وإعادة األمن الى البلدة.
وأوض�����ح ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي أنّ
«المسلحين ب���دأوا باالنسحاب من
عرسال ،وأنّ قوافل الصليب األحمر
واإلغ��اث��ة اإلنسانية ب��دأت بدخولها
إليها اعتبارا ً من صباح أمس».
واتخذمجلسالوزراءقراراتتتعلق
ب��زي��ادة عديد المؤسسة العسكرية
والقوى األمنية األخرى ،فوافق «على
تعديل قرار مجلس ال��وزراء المتعلق
بالتطويع ورفع عدد المتطوعين إلى
 4000في قوى األمن الداخلي و500
مفتش
عنصر في أمن الدولة و500
ٍ
ث��انٍ و 500مأمور في األم��ن العام،
وتطويع  5000جندي في الجيش
اللبناني ،وتطويع  369تلميذ ضابط
ف��ي مختلف األس�ل�اك ،و 200تلميذ
رتيب في الجيش» .كما قرر «تفويض
وزير التربية والتعليم العالي متابعة
مسألة تصحيح االمتحانات الرسمية،
والطلب إل��ى وزي��ر التربية الوطنية
إقفال المدارس غير المرخصة أو غير
المستوفية الشروط قبل بدء العام
ال��دراس��ي  2015-2014على أن
يصار إلى تسوية أوضاع الطالب في
تلك المدارس للعام الدراسي -2013
 ،2014وإحالة الملف على ك ّل من
النيابة العامة والتفتيش المركزي».
كما واف��ق المجلس «على تجديد
التراخيص ل��ع��دد م��ن المؤسسات
اإلع�لام��ي��ة وال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى بعض
التفرغات في شركات إعالمية».

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري األوضاع العامة
مع زواره ،واستقبل بعد ظهر أمس في عين التينة رئيس
حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل ،الذي أشار بعد اللقاء
إلى أنّ «اله ّم األول اليوم منصب على دعم الجيش والوقوف
صفا ً واحدا ً بجانبه بمعزل عن أي اعتبار آخر» .وقال« :ال
وقت للحسابات السياسية الداخلية ،األهم اليوم هو أن
ينتصر الجيش في المهمة التي يقوم بها ألنها مهمة لها
عالقة أوال ً بالحفاظ على سيادة البلد ،ونحن نعلم أنّ هناك
ح��دودا ً بين لبنان وسورية منتهكة في منطقة عرسال،
ولها انعكاس على وحدة البلد وعلى األمن واالستقرار».
وأض��اف« :من هنا ،فإنّ األولوية هي لدعم الجيش لكي
يستطيع أن يقوم بمهمته الصعبة في عرسال» ،معربا ً
عن تخوفه من «أن تكون ه��ذه المهمة طويلة نسبياً،
والمعلومات تدل على أنها يمكن أن تأخذ بعض الوقت،
ولكن موقفنا صلب إلى جانب الجيش ،وليس هناك أي
زعزعة في الوحدة الوطنية والتضامن حول الجيش».
ورأى الجميّل أنّ «المساعدة السعودية أوال ً بثالثة
مليارات دوالر ثم المكرمة األخيرة بمليار دوالر ،من شأنها
أن تدعم الجيش أكثر فأكثر ومن شأنها أن تع ّزز قدرات
الجيش وتسهل مهمته في هذه المعركة القاسية التي
يخوضها ضد التكفيريين والعصابات المتطرفة» ،الفتا ً
إلى «أنّ الساحة اللبنانية أصبحت امتدادا ً لما يحصل في
سورية والعراق ،وهذا خطر على مستقبل لبنان وكيانه
وح���دوده ،من هنا ض��رورة تضافر كل الجهود والقوى
لكي يتضامن المجتمع الدولي مع لبنان لمواجهة هذا
االستحقاق».
ورأى أن ال مب ّرر لتأخير االنتخابات الرئاسية على
اإلط�لاق ،وق��ال« :إنّ ه��ذه الظروف التي تمر بها البالد
واألخطار والتهديدات المباشرة التي نواجهها يجب أن
تحثنا أكثر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية،
وهذا ينطلق من انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت،
ألنه رمز البلد ،وهو الذي يوحدها ،وهو المحور الشرعي
لكي يدافع عن سيادة لبنان واستقراره وسالمه ،أكان في
المنطقة أم لدى المجتمع الدولي».
ثم استقبل بري األمين العام لحزب الطاشناق آغوب
خاتشاريان والنائب هاغوب بقرادونيان وعرض معهما
التطورات الراهنة ،وجرى تأكيد دعم الجيش والوقوف

متوسطا ً وفد الجامعة الثقافية
ب ّري
ّ

المجل�س ال�شرعي :لاللتزام بتنفيذ بنود الم�صالحة
أك��د المجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى أنه «سعى منذ البداية ومن
خ�لال موقعه بالعمل على ثوابت
أساسية تدور حول بندين أساسيين:
أولهما حماية الموقع اإلسالمي في
لبنان ،وثانيهما حماية دار الفتوى
واألوقاف اإلسالمية».
وأض���اف المجلس ف��ي بيان بعد
اجتماعه الدوري أمس ،في دار الفتوى
برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ
محمد رشيد قباني« :لقد كنا من خالل
اجتماعات المجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى نسعى دوما ً إلى رأب الصدع
وإيجاد الحلول لل ّم شمل المسلمين في
لبنان ،وعلى الخصوص األزمة التي
كنا بصددها خالل العامين الماضيين،
ولقد ج��اءت نتائج ه��ذه المساعي
بما نشهده اليوم من دع��وة رئيس
الحكومة إل��ى انتخاب مفتٍ جديد

قباني مترئسا ً اجتماع المجلس الشرعي
للجمهورية قادر على العمل بجدية
ّ
الصف
وبتعاون الجميع على وحدة
اإلسالمي ومؤسساتهم بخاصة في

هذه الظروف العصيبة التي يمر بها
لبنان ،وكان من نتائجها أيضا ً تسهيل
مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد

قباني لك ّل هذه المساعي وترحيبه
بدعوة رئيس مجلس ال���وزراء تمام
سالم النتخاب مفتٍ جديد في العاشر
من الشهر الجاري حرصا ً منه على
وحدة الصف اإلسالمي في لبنان».
وإذ ثمن «المساعي التي قامت بها
جمهورية مصر العربية والمملكة
العربية السعودية من خالل قنصل
مصر في بيروت شريف البحراوي»،
أمل المجلس «االل��ت��زام بتنفيذ كامل
بنود المصالحة المتفق عليها ،على
أن تبقى هذه الجهات وكما عهدناها
ضمانة لتماسك المسلمين ووحدتهم
وت��ك��اف��ل مرجعياتهم ف��ي لبنان».
كما أعلن «التمسك بالحل واالتفاق
الذي وصلنا إليه حفاظا ً على وحدة
المسلمين ومؤسساتهم وأوقافهم
ودور دار الفتوى ومرجعيتها األولى
مفتي الجمهورية ودوره التاريخي».

إلى جانبه في المهمات التي يقوم بها وتصديه لإلرهاب
واإلرهابيين.
ثم التقى وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
برئاسة رئيسها أحمد ناصر.

اجتماع

وترأس بري االجتماع الطارئ للهيئات القيادية العليا،
وحسب بيان صادر عن المكتب السياسي في الحركة ،ت ّم
البحث «في تطورات األوض��اع في لبنان خصوصا ً على
خلفية الهجوم التكفيري على مواقع الجيش اللبناني
في السلسلة الشرقية وضواحي عرسال واغتيال عدد
من العسكريين وجرح واختطاف آخرين واستباحة بلدة
عرسال وممارسة اإلرهاب على أهلها وصوال ً إلى قتل عدد
منهم».
ورأت قيادة الحركة أنّ «لبنان يمر في إح��دى أدق
مراحله في لحظة سياسية إقليمية حرجة يواجه فيها
الجوار العربي أوضاعا ً صعبة ،نظرا ً للعدوان االرهابي
اإلسرائيلي على قطاع غزة والهجوم اإلرهابي التكفيري
على محافظتي األنبار ونينوى في العراق وخصوصا ً
مدينة الموصل وتهجير مسيحييها ،وكذلك التهديدات
اإلرهابية العابرة لحدود عدد من الدول العربية».
وش��دّدت القيادة على «ض��رورة االعتبار مما يجري
والمسارعة إل��ى إن��ج��از االستحقاق الرئاسي وإط�لاق
العملية السياسية والتشريعية الالزمة».
وأك��دت أنّ «ترسيخ الوحدة الوطنية في لبنان يمثل
ض��رورة وواجبا ً وطنيا ً باعتبارها السالح األمضى في
مواجهة ال��ع��دوان» ،داعية إلى «دع��م الجيش اللبناني
في تنفيذ مهمة األم��ن في مختلف المناطق إل��ى جانب
ال��دف��اع وت��أك��ي��د ض����رورة ال��ح��زم ت��ج��اه المجموعات
التكفيرية اإلرهابية التي تستهدف زعزعة األمن الوطني
وتخريب االستقرار وتهديد وحدة الوطن أرض�ا ً وشعبا ً
ومؤسسات».
ودعت الحركة «الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ القرارات
المناسبة لتعزيز قدرة الجيش عدة وعديدا ً وكذلك مبادرة
الحكومة إلى تسريع وصول العطاءات للجيش من أسلحة
حديثة وحصوله على قوة جوية مناسبة للمساعدة في
تثبيت األمن».

(حسن ابراهيم)

ع�سيري زار عون وقهوجي مودع ًا
بمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان ،واصل السفير السعودي
علي عواض عسيري جولته الوداعية على المسؤولين،
فزار أمس رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون في دارته
في الرابية ،مشدّدا ً على أنّ «السعودية تقف إلى جانب لبنان».
وحسب بيان أصدرته السفارة السعودية في بيروت ،طلب عون من عسيري
«نقل تحياته وشكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز على المواقف األخوية التي يتخذها تجاه لبنان ورعايته ودعمه
الدائم له ،ال سيما المكرمة السخية التي أمر بها للجيش ،والتي سيكون لها األثر
اإليجابي المباشر في تحصين األمن واالستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية في ظ ّل
هذه الظروف».
كما زار عسيري قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
وقدم له التعزية بالعسكريين الشهداء ،وبحث معه في المساعدات السعودية
األخيرة للجيش اللبناني .وقد أعرب العماد قهوجي عن شكره العميق للعاهل
السعودي على دعمه المتواصل للجيش اللبناني ومبادراته االستثنائية على
هذا الصعيد.
وكان السفير السعودي التقى مساء أول من أمس رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط في دارته في كليمنصو ،في حضور وزيري
الزراعة والصحة العامة أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائبين غازي العريضي
وعالء الدين ترو ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي ،وجرى
البحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

