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الأيوبي �أن�ش�أ خلية �إرهابية في طرابل�س لالعتداء على ال�سلم الأهلي

ق�صة قبول لبنان الهبة الإيرانية

القوى الأمنية ّ
تف�ض اعت�صام �أهالي الع�سكريين في الم�صنع
وفاعليات البقاع ّ
تحذر في �ضهر البيدر من �أ�سر المحافظة

} هتاف دهام

أهالي العسكريين المخطوفين يقطعون طريق المصنع الدولية
فيما راج��ت أم��س معلومات ع��ن ارتفاع
م��ن��س��وب ال��ت��ف��اؤل ف��ي م��ل� ّ
�ف العسكريين
المخطوفين واحتمال إطالق عدد منهم عشية
عيد األضحى الذي يصادف السبت المقبل،
وس��ع أهالي العسكريين نطاق تحركاتهم
ّ
فقطعوا الطريق عند نقطة المصنع .وأثناء
محاولة القوى األمنية ّ
فض االعتصام حصل
تدافع مع األهالي ،أوقف على أثره عدد من
األشخاص.
وك���ان األه��ال��ي اع��ت��ب��روا ف��ي ب��ي��ان ،قبل
اإلشكال ،خالل اعتصامهم في المصنع «أنّ
هيبة الدولة سقطت إل��ى غير رجعة لحظة
لفظ الشهيد علي السيد أنفاسه ،وهيبة الدولة
تكون في الحفاظ على عسكرييها» ،وطالبوا
الحكومة بـ«القبول بالمقايضة من دون قيد
أو شرط ،واليوم قبل الغد ،فهي الح ّل الوحيد
إلطالق أسرانا» ،مب ّررين أسر الجنود «بأنه
كان رد فعل نتيجة سياسات ظالمة ض ّد أهل
السنة وما مورس من تهميش في حقهم».
وتمنى األهالي «تزخيم وتفعيل المفاوضات
حتى اإلفراج عن أبنائنا وهذه الخطوة نتمناها
قبل عيد األضحى كي يتسنى للعسكريين
االح��ت��ف��ال م��ع أه��ل��ه��م» ،مؤكدين البقاء في
الطرقات» حتى عودة أبنائهم.
وبعد نصف ساعة ،حضرت القوى األمنية
إلى المكان وعملت على إع��ادة فتح الطريق
في المصنع ،فوقع إشكال مع بعض األهالي
أوقف على أثره  4منهم هم حسين يوسف،
وسيم يوسف ،خالد حمص ونادر بو خلفوني.
لكن سرعان ما طلب مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر،
تركهم بسند إقامة.
وعلى األث��ر ،قال األهالي« :إنّ آخر ما كنا
نتوقعه من حكومتنا ،أن تضعنا في مواجهة
في الشارع للدفاع عن العسكريين من جيش
وق��وى أم��ن داخ��ل��ي» ،قبل أن ي��غ��ادروا نقطة
المصنع لتعود الحركة إلى طبيعتها ،وينتقلوا
إلى طريق ضهر البيدر.

الوطنية ب��ص��ل��ة» .واع��ت��ب��ر أنّ «الالجئين
السوريين في لبنان ضيوف أج��ب��روا على
ت��رك أرضهم وبيوتهم ،ل��ذا يجب أن يحظوا
بالرعاية التامة والكاملة من الدولة اللبنانية
وم��ن المجتمع ال��دول��ي ،وم��ن غير المقبول
التعرض لهم بطريقة تسيء إلى كراماتهم
وتأخذ المحسن بجريرة المسيء».

نعي جندي

 ...ودرويش بين األهالي في ضهر البيدر
وق���د ح��ض��رت إل���ى ض��ه��ر ال��ب��ي��در عائلة
العسكري المخطوف ج��ورج خ��زاق��ة التي
طالبت «من يعنيهم األمر بتأمين اتصال بينها
وبين ابنها ألنّ والده مريض ويريد أن يسمع
صوت ابنه» .وتمنت والدته ّ
فك أسر جميع
المخطوفين.
وبدعوة من راعي أبرشية الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام دروي��ش ،زار وفد إسالمي  -مسيحي
ونيابي بقاعي األهالي في ضهر البيدر معلنا ً
تضامنه معهم ومطالبا ً إياهم باإلسراع في
إعادة فتح الطريق الدولية.
وألقى المطران دروي��ش كلمة ق��ال فيها:
«أردن��ا اليوم أن نأتي إلى هذا المكان الذي
أعتبره م��ق��دس�اً ،بصحبة ال��س��ادة ال��ن��واب
وممثل سماحة المفتي وممثلي أصحاب
السيادة مطارنة زحلة والبقاع ،لنقول ألهالي
العسكريين المخطوفين إنّ أوالدكم هم أوالدنا،

احتفال تكريمي ل�شهداء الجي�ش
في كفرحتى الجمعة
تقيم بلدية كفرحتى احتفاال ً تأبينيا ً
تكريما ً لشهداء الجيش اللبناني «الذين
س��ط��روا م�لاح��م ال��ش��رف والبطولة ض ّد
العصابات التكفيرية» ،وذلك عند الخامسة
من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في مجمع
أهل البيت كفرحتى.

يتضمن البرنامج كلمة لكل من مطران
صيدا ودير القمر الياس نصار ،والشيخ
أح��م��د ال��زي��ن ،وممثل مشيخة العقل
الشيخ دانيل عبدالخالق ،والشيخ علي
ياغي ورئيس بلدية كفرحتى حسين
حمية.

(أحمد موسى)
ونحن نعتبر أنّ كل عسكري أسير اليوم هو
القضية األساسية للوطن بكل مكوناته ،ولكن
في الوقت نفسه أردنا أن نحمل ألهلنا األحباء
هواجس أهلنا في زحلة والبقاع ،أن نحمل لهم
همومنا ،فالبقاع اليوم بكامله أسير ومحاصر،
ط�لاب الجامعات ال يستطيعون الوصول
إل��ى جامعاتهم ،المحالت مقفلة ،المواسم
الزراعية كادت أن تمحى ،كل شيء مغلق في
زحلة والبقاع» .وإذ اعتبر «أنّ مسؤولية فتح
الطرقات ليست مسؤولية األه��ال��ي ،بل هي
مسؤولية الدولة» ،ناشد درويش «الدولة أن
تسرع بكثير من الجدية إلطالق سراح هؤالء
العسكريين» .وختم قائالً »:ارأفوا بأهل زحلة
والبقاع ولنسارع كلنا معا ً إلى فتح الطرقات
حتى ال تؤسر منطقة البقاع بأكملها».
كما كانت كلمات لعدد من النواب.
والتقى المطران درويش باألهالي بعيدا ً l
ن اإلع�لام وف��ي حضور ال��ن��واب ،وش��رح لهم
المعاناة التي يعيشها البقاعي يوميا ً وعلى
كل الصعد ،ووع��د األهالي بأنهم إذا لمسوا
أية إشارة إيجابية في األيام المقبلة تتعلق
بموضوع األسرى من العسكريين قد يعيدون
النظر في قطع الطريق.
وف���ي ال��ق��ل��م��ون واص���ل أه��ال��ي ال��ج��ن��دي
المخطوف ابراهيم المغيط اعتصامهم على
أوتوستراد القلمون.
وف��ي ال��س��ي��اق ،دع��ا المكتب السياسي
لـ«الجماعة اإلسالمية» في لبنان« ،الحكومة
اللبنانية إل��ى إن��ه��اء م��أس��اة العسكريين
المخطوفين والعمل إلطالق سراحهم ضمن
مبدأ التفاوض أو المقايضة مع الخاطفين،
وعدم الركون إلى الدعوات التي تستهدف ج ّر
الجيش إلى مواجهات مفتوحة مع المسلحين
خدمة ألغراض خاصة ال تمتّ إلى المصلحة

على صعيد آخ���ر ،نعت ق��ي��ادة الجيش
المجند الممدّدة خدماته محمود علي فاضل،
ال��ذي استشهد ليل اإلثنين الماضي متأثرا ً
بجروحه من ج��راء االنفجار اإلرهابي الذي
تع ّرضت له آلية للجيش في بلدة عرسال في
التاسع عشر من أيلول الجاري.
ي��ذك��ر أنّ ال��ج��ن��دي ف��اض��ل م��ن م��وال��ي��د
 1995/3/9يونين – البقاع ،مدّدت خدماته
ف��ي الجيش اع��ت��ب��ارا ً م��ن ،2014/3/29
وهو حائز أوسمة عدة وتنويه قائد الجيش
وتهنئته ،عازب ور ّقي إلى الرتبة األعلى بعد
االستشهاد.
وقد ووري الشهيد فاضل الثرى في جبانة
حي السلم في الضاحية الجنوبية عصر أمس
بعد أن أخرج جثمانه صباحا ً من المستشفى
العسكري المركزي في بدارو.

خلية إرهابية في طرابلس

ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر ،أح���ال���ت م��دي��ري��ة
االستخبارت ف��ي الجيش الموقوف محمد
المختص .وأوضحت
األي��وب��ي إل��ى القضاء
ّ
قيادة الجيش أنّ األيوبي أوقف في الخامس
والعشرين من أيلول الجاري «لقيامه بإنشاء
خلية إرهابية في طرابلس ،كانت تتحضر
لالعتداء على السلم األهلي والقوى األمنية.
وكان الموقوف األيوبي انتقل إلى إحدى
الدول المجاورة برفقة أحد األشخاص ،حيث
قام بمبايعة أحد التنظيمات اإلرهابية ،وعاد
بعد ذلك لتحضير الخلية التي أنشأها للقيام
بمه ّمات محدّدة فور تلقيه األوامر من الخارج.
كما أق���دم ف��ي وق��ت الح���ق ،على إي��ف��اد أحد
األشخاص إلى الخارج للحصول على األموال
الالزمة لتمويل نشاطات الخلية اإلرهابية،
وق��د أوق��ف الشخص المذكور أيضا ً وأودع
التحقيق».
من جهة أخرى ،أوقف الجيش  8سوريين
ف��ي ش���ارع ال��س�لاف ف��ي ال��دك��وان��ة ،لعدم
حيازتهم أوراق �ا ً ثبوتية .ولدى تفتيش أحد
منازلهمُ ،
ضبط في داخله مسدس قديم العهد
وجهاز كومبيوتر محمول.
كما داهمت قوة من الجيش بلدة معربون
إحدى قرى شرق بعلبك ،وأوقفت شخصا ً من
آل العالول على خلفية تجارة ونقل أسلحة،
ونقل إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق
معه.

ّ
يتح�ضر لل�سيطرة على �شبعا
«الن�صرة»
و«الغزوة الكبرى لوادي البقاع»
البقاع ـ أحمد موسى
في خضم التطورات العسكرية التي تشهدها
المنطقة ،افادت معلومات لـ«البناء» أن «جبهة
النصرة»« ،تهيئ األرضية» للسيطرة على وادي
البقاع انطالقا ً من منطقة شبعا وأعالي الجرود
الجبلية الممتدة في الزبداني وسرغايا وصوال ً
حتى عرسال ما يؤشر إل��ى دخ��ول لبنان من
بوابة البقاع ،مرحلة خطيرة حبلى بالمفاجآت
والتطورات األمنية.
ووص��ل��ت إل���ى ج��ه��از أم��ن��ي ل��ب��ن��ان��ي عبر
سفارة إح��دى ال��دول األوروبية معلومات عن
«أن اإلس��ت��م��رار بقطع ال��ط��رق��ات ليس بريئا ً
عن التخطيط للغزوة الكبرى واحتالل وادي
البقاع» ،خصوصا ً ان قطع الطرقات من قبل
بطلب
أه��ال��ي العسكريين المخطوفين ج��اء
ٍ
وتأكيد من «النصرة» ،وتلبي ًة لرغبتها .ووسط
ه��ذا الطلب والتنفيذ تحضر «األرض��ي��ة» في
بعض قرى البقاعين األوسط والغربي وراشيا
المعروفة األه��داف والحيثيات حيث «البيئة
الحاضنة».
وتلفت مصادر أمنية إل��ى أن تحرك أهالي
المخطوفين باتجاه منطقة م��ج��دل عنجر ـ
المصنع امس ليس بريئا ً من توجه «النصرة»
وإدارتها دفة تحرك األهالي ال��ذي حصل بعد
اتصا ٍل بهم من «النصرة» وطلب قطع الطريق
الدولية ،وأن اإلحتكاك بين شبان من مجدل
ّ
«مخططا ً مسبقاً»،
عنجر والمعتصمين ك��ان
لتكون شرارة البداية ثم انطالقها إلى مناطق
أخرى مجاورة.
وت��ض��ي��ف ال��م��ص��ادر ،ك��ل ذل���ك ي��ه��دف إل��ى
بطلب من «النصرة»
«عزل» البقاع عن محيطه
ِ
و«داعش» من أهالي العسكريين المخطوفين،
كما ي��ه��دف إل��ى «ع��رق��ل��ة» تحركات الجيش
اللوجستية ومنع إم��دادات��ه العسكرية من
الوصول إليه في لحظة «غزوة األضحى ـ البقاع
الكبرى» التي ّ
حضرت لها «النصرة» وحشدت
قواها العسكرية.

وأوضحت المصادر أن «الجبهة» حشدت
هناك م��ا يناهز الـ15ألف مقاتل ف��ي ج��رود
عرسال ومثلها بين الزبداني وسرغايا .أما في
المنطقة المحاذية لشبعا فهناك ما يفوق األلف
مقاتل ،يقابلهم وفق مصادر أمنية وجود نحو
 500مقاتل لبناني في شبعا يناصرهم حوالى
 1700مقاتل متواجدين داخل مخيمات النزوح.
وكشف مصدر أمني رفيع «أن الخوف في
منطقة شبعا ال يقل أهمية ع��ن ال��خ��وف مما
يجري في عرسال» ،مضيفاً« :أنه وفق معطيات
إقليمية واستخباراتية ،تتحضر النصرة لهجوم
واس��ع النطاق من بوابة شبعا وص��وال ً حتى
مشارف البقاع الغربي ـ راشيا ،في موازاة ذلك
فإن الجرود الممتدة من المصنع وصوال ً حتى
عرسال ستكون أكثر استعدادا ً لعم ٍل عسكري
واسع النطاق ،وذلك بهدف اإلطباق على وادي
البقاع عسكرياً» .من هنا كانت تحذيرات النائب

وليد جنبالط في جولته األخ��ي��رة لحاصبيا
وراش��ي��ا ،وق��د نقل عنه ف��ي إح��دى الجلسات
الخاصة مع المحازبين في حاصبيا وراشيا
«تخوفه م��ن ه��ذا التمدد ال��ذي إن حصل لن
يتوقف حتى الشوف».
إال أن م��ص��ادر أمنية أك��دت ق��درة الجيش
والمقاومة والجيش السوري على امتصاص
مثل هذا الهجوم في حال حدوثه العتماده على
الحرب النفسية والمفاجأة ،الفتة إلى ان كل
المطلوب هو مناخ سياسي يمنع الفتنة من جهة
ويوقف تحركات أهالي المخطوفين من جهة
أخرى.
وترافق الحذر مما تحضر له «النصرة» مع
عمل عسكري حصل أم��س في ج��رود عرسال
فقد نفذت المجموعات المتمركزة في جرود
عرسال والمحاصرة من الجهة اللبنانية بقوات
م��ن الجيش اللبناني وم��ن الجهة السورية
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بالجيش السوري والمقاومة ،هجوما ً واسعا ً
بعرض  15كلم ،شارك فيه حوالى  100مقاتل
من «النصرة» و «أح��رار القلمون» ،و «كتائب
الفاروق» التابعة لـ «الجيش الحر» .واعتمدت
هذه القوة في الهجوم على غزارة النيران من
األسلحة الثقيلة ،مستعينة برشاشات  23ملم
التي أطلقت مئات الطلقات على مواقع الجيش
ال��س��وري والمقاومة ،لكنها فوجئت بكمائن
متقدمة للوحدات الخاصة في الجيش السوري
والمقاومة ،وأوقعت القوة اإلرهابية المهاجمة
بشبكة من العبوات الناسفة ما أدى إلى سقوط
عدد كبير من القتلى والجرحى ،كما تم استهداف
ع��دد م��ن المحموالت لإلرهابيين بصواريخ
مضادة للدروع التي تم تدميرها.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر ،أن ال��ق��وة المهاجمة
اعتمدت في هجومها على توسيع خط الهجوم
وهذا يحصل للمرة األولى في المعارك إلشعال
جميع الجبهات وتحقيق خ��رق وفتح ثغرة
جس النبض قبل
باتجاه عسال الورد ،بهدف
ّ
المعركة األوسع ،نحو وادي البقاع ،لكن رجال
الجيش السوري والمقاومة كانوا بانتظارهم
ولقنوهم درساً .ومعلوم أن الجماعات المسلحة
تحاول باستمرار فتح ثغرة باتجاه عسال
الورد والجبة هربا ً من الجرود التي بعد شهر،
ال يحتمل العيش فيها.

نقل أسلحة إلى معربون

وإض��اف��ة إل��ى ه��ذه المعركة ،ف��إن مناطق
أخ���رى تشهد عمليات وم���ح���اوالت تجميع
ألسلحة وذخائر بكميات كبيرة ومنها ما كشفته
معلومات لـ«البناء» عن «ان مجموعات مسلحة،
من سرغايا وعسال ال��ورد في سورية ،تقوم
بنقل اسلحة الى الداخل اللبناني ،وتحديدا ً الى
مغاور معربون في بعلبك ،تمهيدا ً لتوزيعها في
المناطق اللبنانية لنشر الفوضى» .وأشارت
ال��ى ان عمليات نقل االسلحة تتم بإشراف
الفلسطيني (ح .ح ).يعاونه السوري احمد
الرفاعي.

دخلت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مجددا ً على
خط تسليح الجيش عبر المؤسسات الدستورية .لم
يعد في إمكان لبنان رفض قبول الهبة اإليرانية لتسليح
الجيش اللبناني بعد قبوله الهبات السعودية واألميركية
والفرنسية التي تتراوح بين التسويف والمماطلة.
لم يعد أحد من القوى السياسية يجرؤ على وضع
فيتو على تسليح الجيش .فأي فيتو يعني دعوة الجيش
إل��ى االستسالم أم��ام المجموعات اإلرهابية في ظل
عجز الخزينة عن تسليحه ،ال سيما أنّ ارتهان الحكومة
اللبنانية ف��ي عهد الرئيس ميشال سليمان ل�لإرادة
االقليمية والدولية أفقد لبنان أكثر من هبة إيرانية.
ع��رض��ت ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة على
الرئيس سليمان خ�لال زي��ارت��ه ط�ه��ران استعدادها
لتزويد الجيش اللبناني بما يحتاجه من أسلحة لحماية
أراضيه ،حيث تركزت محادثات سليمان يومذاك مع
الرئيس محمود أحمدي نجاد في ع��ام  2008حول
التعاون الدفاعي واألمني ،وقيل حينذاك إنه بموجب
االتفاق األمني بين إيران ولبنان لمدة  5سنوات ،فإنّ
إيران مستعدة لتزويد الجيش اللبناني بما يحتاجه.
أعقب ذلك طرح طهران على الرئيس سعد الحريري
عندما زاره��ا بصفته رئيسا ً للحكومة منذ نحو أربع
سنوات موضوع تسليح الجيش اللبناني ومحاولة
ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي ت�ع�ت��رض تسليحه م��ن اي ��ران،
وصوالً إلى إبالغ السفير اإليراني السابق لدى لبنان
غضنفر ركن آبادي قائد الجيش اللبناني العماد جان
قهوجي ،استعداد بالده التعاون مع الجيش اللبناني
في أي مجال من شأنه مساعدة الجيش على أداء دوره
الوطني في الدفاع عن لبنان ،على ضوء دعوة سليمان
البلدان الصديقة والشقيقة مساعدة الجيش اللبناني،
إضافة الى تجديد ركن آب��ادي التأكيد إثر لقائه وزير
الدفاع الوطني فايز غصن في عهد حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي« ،أن ال شروط إليران في ما خص دعم
الجيش» ،داعيا ً غصن «إل��ى زي��ارة اي��ران والبحث مع
المسؤولين في االتفاقات المتعلقة بتقديم مساعدات
للجيش».
لقد تلقى االيرانيون من الحكومة اللبنانية أجوبة
على ال �ع��رض االي��ران��ي العسكري ،ت��وح��ي بالقبول
الضمني ،وتحيل في الوقت عينه األم��ر إلى «الدوائر
المختصة» في واشنطن والرياض .لتمتنع بعد ذلك عن
إبداء الموقف رفضا ً أو قبوالً ،نتيجة الفيتو األميركي
على تسليح الجيش من قبل الجمهورية االسالمية،
تحت ذريعة العقوبات االقتصادية المفروضة على
طهران.
وطأة التهديد حجبت عن الحكومة أنّ إحدى الهبات
االيرانية كانت تتض ّمن منظومة دفاع جوي مهمة جداً،
ما دفع الجمهورية االسالمية إلى االقتناع بأن لبنان
لن يقبل أي سالح للجيش بإيعاز غربي وإقليمي .لم
تسحب إيران العرض اال انها لم تعد تأتي على ذكره.
غير انّ سياسيّي فريق  8آذار س��ارع��وا ،م��ع إعالن
سليمان ،بعد انتهاء واليته بنحو ثالثة أشهر ،عن تقديم
السعودية هبة بقيمة ثالثة مليارات دوالر للبنان ،عبر

عقود مباشرة مع فرنسا لتسليح الجيش اللبناني ،الى
سؤاله« :لماذا لم تقبل الهبة االيرانية؟ فأنكر الرئيس
أي
سليمان علمه بها قائالً« :لم ُيعرض على الجيش ّ
هبة تسليح إيرانية طيلة فترة واليتي كقائد للجيش وال
خالل واليتي الرئاسية».
انزعج فريق  8آذار من أداء سليمان .ولما هبطت
هبة المليار دوالر السعودية أث�ن��اء معركة عرسال
في شكل ملتبس عبر الرئيس الحريري على لبنان،
تحفظت بعض ال�ق��وى السياسية على الطريق غير
�س بالدولة
ال�ق��ان��ون��ي ال ��ذي سلكته الهبة وال ��ذي ي�م� ّ
تصب في خانة
اللبنانية وبالمؤسسات ،على رغم أنها
ّ
مصلحة الجيش.
رب ض��ارة نافعة ،فعقب الموافقة الحكومية على
ّ
هبة المليار دوالر أق � ّر مجلس ال ��وزراء تحت ضغط
من فريق  8آذار ،باإلجماع الموافقة على أي مساعدة
للجيش اللبناني غير مشروطة من أي دولة باستثناء
«إسرائيل».
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أنّ قرار مجلس
ال���وزراء ه��ذا ،ت�س� ّرب ف��ي شكل أو آخ��ر ال��ى األروق��ة
الدبلوماسية في لبنان .تلقف القرار في شكل رئيسي
ك ّل من الصين وإيران .بدأت بكين التي لديها مشروع
هبة عينية للجيش اتصاالتها م��ن المعنيين .لتأتي
ط�ه��ران بعرض ج��دي وج��اه��ز للتنفيذ ف��ي أي لحظة
يكون فيها لبنان على جاهزية لالستالم ،عبر زيارة
األمين العام للمجلس القومي اإليراني علي شمخاني
الى الرئيسين نبيه بري وتمام سالم.
أدرك��ت الجمهورية االسالمية أنّ تمييع العروض
االيرانية من الحكومة اللبنانية انتهى .بعثت برسالة
الى لبنان عبر شمخاني الذي يع ّد إحدى الشخصيات
الرئيسية الخمس في مجال األمن والدفاع في إيران،
أعربت فيها عن نيتها مساعدة الجيش اللبناني في
ال �ح��رب ض� � ّد اإلره� � ��اب ،وت�ح�ص�ي��ن ال� �ح ��دود ومنع
امتداد األزمة السورية الى لبنان ،ال سيما بعد أحداث
عرسال.
تبلّغ شمخاني أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال��دف��اع الوطني سمير مقبل ،بعد دراس �ت��ه حاجات
الجيش ،وقبول الحكومة بشكل رسمي الهبة ،سيزور
إي��ران الشهر المقبل للبحث مع وزير الدفاع وإسناد
القوات المسلحة في الجمهورية االسالمية االيرانية
العميد حسين دهقان ،في طبيعة المعدات والتجهيزات
ال�ع�س�ك��ري��ة ال �م �ت �ط��ورة ال �ت��ي ع��رض�ت�ه��ا الجمهورية
االس�لام �ي��ة وح��اج��ات ال �ج �ي��ش ،ال سيما أنّ ه�ب��ة 3
مليارات السعودية ال تزال متعثرة بفعل السمسرات
والعموالت بين الواليات المتحدة وفرنسا ،والهبات
االم�ي��رك�ي��ة وال�ف��رن�س�ي��ة لتسليح ال�ج�ي��ش ال تتعدّى
المعدات التقليدية.
لقد ك��ان تسليح الجيش ال �ه��دف ال��رئ�ي��س لزيارة
شمخاني بيروت ،إال أنّ جولته على لبنان وسورية،
ول�ق��اءي��ه م��ع األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه السيد حسن
نصرالله والرئيس ال�س��وري الدكتور بشار األسد،
هما في سياق استراتيجية محكمة لمواجهة انتهاكات
التحالف ال��دول��ي ،وتنسيق الرؤية لمحور المقاومة
والممانعة.

«لت�سوية رئا�سية حفاظ ًا على ال�سلم الأهلي»

�شه ّيب نقل ر�سالة خا�صة جد ًا
من جنبالط �إلى عون
في ظ ّل الشلل الحاصل على صعيد
االستحقاق الرئاسي ،نقل وزير الزراعة
أكرم شهيّب «رسالة خاصة جداً» من
رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب
وليد جنبالط إلى رئيس «تكتل التغيير
واالص�ل�اح» العماد ميشال ع��ون في
الرابية.
وأوض��ح شهيّب «أن الزيارة تأتي
لتأكيد وح���دة ال��ص��ف لمواجهة كل
األخ��ط��ار أقلها على ال��ح��دود بهدف
حماية السلم األهلي .وأكد العماد عون
ض��رورة وحدة الموقف لدعم الجيش
�س بالمؤسسات وع��ودة
وع���دم ال��م� ّ
أبنائنا المختطفين واألسرى في أسرع
وقت».
وردا ً على سؤال قال« :نقلت رسالة
خاصة ج��دا ً من النائب جنبالط الى
العماد عون .نحن نتواصل دائما ً مع
عون والزمالء في التغيير واإلصالح»،
مشيرا ً إلى أنّ «فحوى الرسالة خاص
ج��دا ً ولن نعلن عنه .لكننا ندعو الى
تفاهم وتسوية للتوصل ال��ى رئيس
للجمهورية حفاظا ً على السلم األهلي».
وع��ن موضوع مخطوفي الجيش
اللبناني قال شهيّب« :موقفنا واضح
بالنسبة الى المقايضة بعد التطورات
على صعيد األهالي والوحدة الداخلية،
نحن نتخ ّوف مما يُحاك لنا في هذا
الملف .نحن مع المقايضة واالتصاالت
جارية ومهمة في انتظار النتائج في
أقرب وقت».

جريصاتي

وأوض����ح ال��وزي��ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي «أنّ زي��ارة الوزير شهيّب
إلى الرابية «تأتي في إطار التنسيق
بين التيار الوطني ال��ح� ّر والحزب

عون وشهيب في الرابية
التقدمي االشتراكي انطالقا ً من توافق
عون وجنبالط على انّ وحدة الجبل
هي الركن األساس لوحدة لبنان ،وهذا
ما عبّر عنه الرجالن في أكثر من محطة.
وهذا التنسيق قائم على المستويات
كافة خصوصا ً ف��ي منطقة الشوف
وعاليه».
وع��ن موقف التيار الوطني الح ّر
من مبدأ المقايضة في جلسة مجلس
الوزراء لفت جريصاتي الى «اننا ننظر
ال��ى المواءمة بين مصلحة الرهائن
العسكريين ومصلحة لبنان العليا،
والتوفيق بين هاتين المصلحتين
يش ّكل ال��ه � ّم األس���اس ل��دى التكتل
وعماده في هذه المرحلة ،خصوصا ً
انّ األخير هو األب الروحي للجيش،
وهذه القضية تعنيه شخصيا ً وليس
سياسيا ً فقط» .وتابع« :في إطار هذا
المنحى الوطني ،نحن ال نسعى الى
استغالل ح��وادث معينة تحصل مع
الجيش ،في السياسة ،لذا يجب ان

(شربل ّ
نخول)
ُن��س��أل أي��ن موقفنا وشعورنا تجاه
االع��ت��داءات على الجيش والشهداء
والرهائن والجرحى ،وليس ما هو
موقفنا من المقايضة».
وش��دّد على «اننا ض� ّد المقايضة
بالمفهوم ال��وح��ش��ي ،ال للتفاوض
المباشر مع التنظيم اإلرهابي لكننا
م��ع ال��ت��ف��اوض م��ع ال���دول ال��ت��ي لها
عالقة مباشرة وغير مباشرة مع هذه
التنظيمات وت��ح��دي��دا ً قطر وتركيا،
وه��ذا م��ا حصل م��ع مخطوفي أع��زاز
وراهبات معلوال .ونحن لم نقل أننا
ض ّد المقايضة ،بل قلنا ال للمقايضة وال
للتفاوض تحت ابتزاز القتل» ،معتبراً:
«انّ اإلرهابيين يستغلون عاطفة أهالي
المخطوفين وضعفهم حيث يخضعون
الى مطالبهم من قطع طرق وتوجيه
اللوم الى فريق معيّن ،وبالتالي ،تبرئة
الجالد لتنفيذ تعليماته» ،وقال« :هذه
الكارثة تساوي كارثة العسكريين
المخطوفين».

معلولي :التمديد الثاني
�سي�سلك طريق التمديد الأول
أعلن النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي «أنّ التمديد الثاني لمجلس النواب أصبح واقعاً،
الفتا ً في بيان أمس إلى «أنّ رئيس الجمهورية تقدّم وتكتل
التغيير واإلصالح ،بعد التمديد األول ،بطعن أمام المجلس
الدستوري ،وخوفا ً من قرار المجلس الدستوري بإلغاء
قانون التمديد ألنه ال يستند إلى أسباب موجبة عطل
نصاب هذا المجلس».
وأش��ار إل��ى أنّ التمديد الثاني ال��ذي سيق ّره مجلس
النواب الالشرعي سيسلك الطريق نفسها التي سلكها
التمديد األول» ،الفتا ً إلى «أنّ مجلس النواب هذا أوصل

البالد ال��ى حافة االنهيار :الفراغ في الرئاسة األول��ى،
تمنعه من عقد جلسات عامة للتشريع ومراقبة ومحاسبة
الحكومة ،الشلل في مجلس الوزراء .وقال« :نتيجة الفراغ
في السلطتين التشريعية والتنفيذية يشهد لبنان هذا
الفلتان األمني وما قضية عرسال إال ظاهرة منها ،كذلك
الوضع االقتصادي المتدهور والوضع المالي الذي على
شفير اإلفالس .وإذ أشار إلى أن هذه االوضاع كانت هي
نفسها األسباب المباشرة التي أدت إلى انقراض دول عبر
التاريخ ،سأل معلولي «هل سيكون لبنان إح��دى هذه
الدول»؟

