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الهبة الع�سكرية الإيرانية
حاجة و�ضرورة للبنان وجي�شه!
} علي بدر الدين
ل��م يسلم لبنان م��ن ص��راع��ات ال���دول اإلقليمية
والدولية على المنطقة وتفادي تداعياتها السلبية
والكارثية عليه .أو على األقل التخفيف من األكالف
الباهظة التي طاولت الدولة ومؤسساتها السياسية
واألمنية واالقتصادية ،فضالً عن ضربها مكونات
ال��ش��ع��ب اللبناني ال��ت��ي ت��ع��ان��ي أس��اس��ا ً م��ن أزم���ات
متراكمة ومزمنة وم��ن انقسامات واح��ت��راب .فلم
ت��ن��ج��ح ال����دول ال��ص��دي��ق��ة وال��ش��ق��ي��ق��ة ف��ي مساعدة
لبنان ولجم «فرامل» اندفاعة استهدافه ومحاوالت
إغراقه في أتون الفتن والحروب المتنقلة وصراع
المصالح .كذلك فشلت ط��اوالت ال��ح��وار المتعددة
األشكال وعجز المتحاورون من صقور السياسة
ورموز الطوائف والمذاهب والمصالح والتوجهات
ع��ن االت��ف��اق وال��ت��ف��اه��م ع��ن ف��ت��ح ث��غ��رة أو بصيص
ضوء في جدار الخالفات المستحكمة أو في إرساء
قاعدة صلبة إلخراج لبنان من دوائر الخطر المعقدة
ألسباب وعوامل داخلية وخارجية ،منها ،انغماس
بعض األفرقاء الذين قبضوا بقوة القهر والتهميش
على شرائح واسعة من المصطفين ،والمصفقين
والتابعين الذين قادهم «الحب األعمى» إلى االرتماء
ف��ي أح��ض��ان ق��ي��ادات وزع��م��اء ووف���روا لهم الغطاء
ال��ط��ائ��ف��ي وال��م��ذه��ب��ي وال��س��ي��اس��ي ،وج��ع��ل��وا منهم
أولياء أمورهم واألوصياء عليهم ،وبأيديهم الحل
والربط وحصرية النطق باسمهم ،ولهم اليد الطولى
ف��ي التعيين والتوظيف واخ��ت��ي��ار المرشحين في
االستحقاقات االنتخابية النيابية والبلدية ومن دون
الحاجة إل��ى االستعانة بمعايير التمثيل والكفاءة
واألحقية حتى أصبحت العالقة بين التابع والمتبوع
والفاعل والمفعول إلى ربط مصالح خاصة في كل
زمان ومكان .ساعد غياب الدولة وضعف أجهزتها
وان��ح�لال مؤسساتها إل��ى نشوء محميات طائفية
ومذهبية وإل���ى التسليم ب��األم��ر ال��واق��ع وباعتماد
التراضي بالسياسة واألمن وإبرام الصفقات وعقد
ال��ت��س��وي��ات وت��ب��ادل ال��م��ن��اف��ع ب��رع��اي��ة ال��دول��ة التي
فقدت هيبتها ج��راء السطوة عليها وتجريدها من
قوة الحكم بالقانون الذي هو أساس قيامة الوطن
وخدمة المواطنين.
كما للحكومات المتعاقبة وعلى اختالف العهود
والمس ّميات دور ف��ي إض��ع��اف م��ؤس��س��ات ال��دول
لهروبها م��ن األزم����ات وال��ت��ح��دي��ات واألخ��ط��ار إلى
التأجيل والتجميد والتمديد وتحويل الموقت من
ال��ق��رارات والمراسيم واألنظمة إل��ى دائ��م عرفي أو
قانوني ،ما أدّى إلى تفلّت البعض ممن في السلطة
من الضوابط والمفاهيم والقوانين التي تبنى على
أساس الدول.
إنّ م��ا وص��ل إليه لبنان ليس ق��ض��ا ًء وق���دراً ،إنه
م��ن ف��ع��ل م��ن تحكموا ف��ي م��ص��ي��ره وق��ب��ض��وا على
مقدراته وراه��ن��وا على وع��ود ال��خ��ارج ،ول��م يتركوا
لهم مساحة ول��و رقعة على األرض ليتحركوا من
خاللها ويعبروا فيها عن رأي مستقل أو قرار حر ،أو
يمثلوا قيمة سياسية كرجال دولة .ولم يتعظوا من

تجارب الماضي القريب والبعيد بأن الرهانات مهما
كان حجمها ونوعها تسقط من «أجندات» المصالح
الدولية ألن المتحكمين من بعض ال��دول يأخذون
أكثر بكثير مما يعطون ،وهدفهم وض��ع اليد على
خيرات ال��دول الضعيفة وسلبها حقها في األمان
واالستقرار والسالم ،وأنها ما زالت تتحكم بالدول
والشعوب بعقلية استعمارية وإن تغيرت التسميات
وأشكال السيطرة مباشرة أو بالواسطة ألن الوكيل
«م��رب��وط» باألصيل لتنفيذ مآربه ومصالحه وهو
مرهون له بالكلية المطلقة.
ل��م يتعظ بعض األف��رق��اء ول��م يوقنوا أن لبنان
واق��ع في خطر فعلي ،وأن اإلره���اب ال��ذي يعتدى
وي���ه���دد وي���غ���زو ه���و ه���ذا ال��خ��ط��ر ال����ذي سيصيب
الجميع م��ن دون استثناء وأن أح���دا ً مهما كانت
مواقفه وش��ع��ارات��ه وسياسته المنحازة سيكون
من أول ضحاياه ،وأن لبنان ال��ذي يتناهش عليه
بعضهم مهدد بفعل اإلرهاب «الداعشي» ومن معه
ب��وج��وده م��ن خ�لال الفتن ،والعمل على إضعاف
الجيش وشرذمة ألويته ووحداته وعناصره ،ألن
في أولويات المشروع اإلرهابي التكفيري تقويض
أس���س ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة الجامعة
ألن انحاللها برأيهم سيفتح الطريق لمشروعهم
التقسيمي الفتنوي المد ّمر .ولكن توقعاتهم مجرد
أضغاث أحالم ألن الجيش قوي بعقيدتيه الوطنية
وال��ق��ت��ال��ي��ة وه���و ال���ق���ادر ع��ل��ى ت��ق��وي��ض إرهابهم
ومشاريعهم الجهنمية .وإنّ االعتداء على مواقعه
وم��راك��زه واغ��ت��ي��ال ع��ن��اص��ره وال��ل��ج��وء إل��ى إغ��راء
بعض العسكريين من ضعاف النفوس والعقول
لالنشقاق عنه وسيلة مجربة وفاشلة ال معنى لها
وال قيمة.
وح��ده الوقوه مع المؤسسة العسكرية ودعمها
بكل اإلمكانات المادية والعسكرية والعدد والعتاد
يحميها من اإلره��اب ويوفر لها المزيد من عناصر
القوة والمواجهة ،والمطلوب قبل كل شيء تخلّي
بعض األفرقاء الذين يصوبون على الهبة العسكرية
اإليرانية غير المشروطة للجيش مغادرة مواقفهم
وخياراتهم السلبية ،ووق��ف رهانهم الوهمي على
ال��دول التي وع��دت وج�� ّم��دت وأجلت دعمها للبنان
والجيش م��رات ع��دي��دة ،وشكر إي���ران على دعمها
الجيش ف��ي مرحلة خطيرة أح���وج م��ا ي��ك��ون فيها
إلى هذه الهبة التي تأتي في زمانها الصحيح ،وأن
تبجح البعض بذريعة العقوبات الدولية المفروضة
على إيران في غير محله ألن الدول المعاقبة تبحث
عن مصالحها فقط ،وأين هي مصلحة لبنان إن يظل
يراهن عليها ،فهي ليست جمعيات خيرية وإنسانية،
وك���أن ف��رض ه��ذه ال��ع��ق��وب��ات ك��رم��ى لعيون بعض
القوى السياسية.
إنّ الحاجة إلى الجيش والمقاومة ومن خلفهما
ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ل��ح��ة وض����روري����ة لمواجهة
اإلره��اب واستئصال اإلرهابيين وصون لبنان من
وأي كالم آخر هو
المخططات اإلرهابية المد ّمرةّ .
خطأ سياسي ووطني كبير وخطيئة ال تغتفر بحق
الوطن والمواطنين.

ال�ش ّعار زار يازجي� :سيبقى ال�شمال
قلب ًا ناب�ض ًا بالوطنية والمحبة والوحدة

الجي�ش ّ
ي�صد محاولة ت�سلل جديدة في عر�سال
وتوقيف �سوريين م�شتبه بانتمائهم الى تنظيمات �إرهابية

تشييع الشهيد الهاشم في القبيات
تواصلت م��ح��اوالت الجماعات اإلرهابية
التسلل إلى بلدة عرسال ،فيما واصل الجيش
مالحقة المشتبه بانتمائهم إلى تلك الجماعات
والتعرض للمؤسسة العسكرية في غير منطقة.
وأف��ي��د م��س��اء أم���س ،أنّ وح���دات الجيش
المتمركزة على تلة الحصن في بلدة عرسال،
أطلقت النار باتجاه مجموعة مسلحة كانت
تحاول التسلل باتجاه البلدة ،وأجبرتها على
االنكفاء إلى الجرد الشرقي.

مداهمات واعتقاالت

وأوض��ح��ت ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش ف��ي ب��ي��ان أن
«بنتيجة الرصد والمتابعة أوقفت قوى الجيش
في منطقة ع��رس��ال ،المدعو صالح مصطفى
عامر من التابعية السورية ،والمطلوب توقيفه
إلق��دام��ه ف��ي وق��ت س��اب��ق على أش��ه��ار سالح
حربي في مدينة بعلبك ،وتهديد مواطنين،
وق��د أع��ت��رف أث��ن��اء التحقيق معه ،بانتمائه
إل��ى أح��د التنظيمات اإلرهابية ،وبمشاركته
ضمن مجموعة مسلحة ف��ي مهاجمة مركز
الحصن التابع للجيش خالل شهر آب الفائت،
وقتله أح��د العسكريين .ويستمر التحقيق
م��ع الموقوف ب��إش��راف القضاء المختص».
وفي زغرتا ،دهمت عناصر من مخابرات الجيش
اللبناني أماكن تجمعات النازحين السوريين
وأوقفت  15شخصا ً منهم .وأوقف الجيش 11
سوريا ً في وادي بسري وذل��ك خ�لال المسح
األمني الذي نفذته وحداته ،حيث قامت بأعمال

(ت ّموز)
البحث والتفتيش وال��ده��م ل��ل��وادي الفاصل
بين منطقة الشوف وجزين ،وذل��ك في إطار
اإلجراءات التي يقوم بها الجيش للحفاظ على
األم��ن واالستقرار ،ومالحقة المخلين باألمن،
للتأكد من ع��دم وج��ود مسلحين قد يلجأون
إلى تلك المنطقة .كما دهم الجيش أماكن سكن
نازحين سوريين ف��ي البساتين ف��ي منطقة
علمان  -الشوف ،وألقى القبض على عدد من
المشتبه بهم.
وأوق��ف��ت دوري���ة تابعة لمكتب حلبا ً في
المديرية اإلقليمية ألمن الدولة في عكار ،المدعو
«ر .م .ح ».ف��ي منطقة ذوق الحبالصة في
عكار ،وذل��ك لالشتباه في انتمائه إلى إحدى
المجموعات اإلرهابية.
من جهة أخرى ،أعيد فتح أوتوستراد تعلبايا
 سعدنايل ،الذي كان أهالي المخطوفين خالدومصطفى الحجيري ،قد قطعوه احتجاجا ً على
خطفهما.

آل حمية :ثأرنا لدى ثالثة

وفي السياق ،ردت عائلة حمية على التهديد
الذي أطلقه مارسيل الحجيري من سكان البقاع
األوسط (سعدنايل) ،عبر إحدى وسائل االعالم
وتهديده عشيرة آل حمية بـ«قطع أيديهم
وحبسهم في منازلهم» ،مح ّمالً إياهم مسؤولية
خطف بعض أفراد عائلة الحجيري.
وعلى خلفية هذا الكالم ،عقد آل حمية لقا ًء
موسعا ً في حسينية بلدة طاريا ،قال خالله

محفو�ض :لن ن�سمح
بتكرار نظام الإفادات
أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى «أنّ المجلس
النيابي الذي يشرع للقطاع العام وال يشرع للخاص يصبح ساقطاً» ،الفتا ً إلى
«وجود نواب من كل الكتل مع السلسلة كما أنّ هناك أيضا ً نوابا ً ضدها».
وطالب محفوض في تصريح «الهيئات االقتصادية بعدم إقرار السلسلة
لمصلحة القطاع العام فقط» ،مؤكدا ً «أنّ هيئة التنسيق النقابية حريصة
على أن يكون العام الدراسي طبيعيا ً ومستقراً» ،مهدّدا ً في الوقت نفسه،
بإمكان «العودة إلى الشارع في حال كانت هناك مماطلة في موضوع إقرار
السلسلة».
وقال محفوض« :ال مشاكل في موضوع السلسلة لغاية اآلن ،والمفروض أن
ينتهي بالشكل الذي وضع عليه أي بالتقسيط على سنتين» ،مشدّدا ً من جهة
أخرى على «أنّ نظام اإلفادات هو لمرة واحدة فقط ولن نسمح بتكراره ألنه
ضرب لما تبقى من التعليم في لبنان».

والد الشهيد محمد حمية متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
معروف حمية وال��د الشهيد الجندي محمد
حمية« :نحن ال نختبئ خلف اصبعنا وموقفنا
واض��ح وص��ري��ح م��ن ال��ب��داي��ة ،فثأرنامحدّد
عند شخصين هما رئيس بلدية عرسال علي
الحجيري (أبو عجينة) وأمير جبهة النصرة
مصطفى الحجيري (أب���و ط��اق��ي��ة) ،ألنهما
يحمالن مسؤولية دم ابننا وقد اشتركا في هدر
تبجح يوم أمس وهدّد عائلة كبيرة
دمه ،ومن ّ
نقول له« :لقد أدخلت نفسك في المشاركة بدم
ابننا وسنضيف اسمك ليصبح هدفنا ثالثة
أشخاص».
ولفت حمية إل��ى أنّ طبيب األس��ن��ان علي
الحجيري اتصل بعائلة الشهيد وبرئيس
بلدية طاريا ،موضحا ً أنه ليس من صرح على
التلفزيون ،وإنما شقيقه مارسيل الحجيري
ال��ذي ه �دّد وت��وعّ ��د على أس��اس أنّ له أق��ارب
مخطوفين .لذلك «نسأل الدولة كيف لشخص
مثل هذا أن ينزل برفقة مسلحين إلى الطريق
الدولية ويقطعها ويهدّد عائلة ،لذلك نطالب
الدولة بمحاسبته».
وأضاف« :هناك  30عسكريا ً مخطوفا ً و30
شهيدا ً للجيش ومدنيون خطفوا وقتلوا من
أبناء المنطقة بأكملها .نحن نقف عند كلمتنا
ولكن هم من يخطف وآخر مخطوف كان الشاب
من آل وهبة الذي خطف بسيارة بلدية عرسال،
وفاوض عليه رئيس البلدية وقبض فدية 65
أل��ف دوالر ،فمن يكون ال��خ��اط��ف؟» .وطالب
حمية قيادة الجيش والمدير العام لألمن العام

(أحمد موسى)

اللواء عباس ابراهيم والمعنيين بالتفاوض في
ملف العسكريين المخطوفين وإعادة جثماني
الشهيدين عباس مدلج ومحمد معروف حمية.
وأضاف والد الشهيد حمية« :سمعنا إشاعة
بأنّ ابننا ما زال على قيد الحياة (رح نمشي
معهم ونقول لهم إذا حي بدنا ياه وإذا ميت بدنا
ياه) .وشدّد حمية على «أنّ أي شخص يتعرض
يمس شعرة من آل حمية ستكون عرسال
أو
ّ
بأكملها مستهدفة من صغيرها إلى كبيرها».
وأك��د رئيس بلدية طاريا مهدي حمية أنه
سيدعي أم��ام القضاء ال��ي��وم بحق مارسيل
الحجيري الذي اتهم آل حمية بخطف أشخاص
وهدّد وتوعّ د العائلة.
م��ن جهة أخ���رى ،د ّوى انفجار ضخم في
بلدة تعلبايا ،محدثا ً حاال ً من الهلع والخوف
والفوضى ،ليتبيّن الحقا ً أنه ناجم عن انفجار
برميل «كربير» يستعمل للتلحيم في محل
لحدادة السيارات في محل يعود للمدعو محمود
قمرا ،وقد أصيب عامل سوري كان في الكاراج
الذي أصيب بدما ٍر جزئي.
وعثر على المدعو عباس مهدي سل ّوم مقتوال ً
وبجانبه رشاش حربي (كالشنيكوف) داخل
في منزله في بلدة إيعات في البقاع.
إلى ذلك ،شيعت بلدة القبيات – قضاء عكار
في مأتم حاشد الجندي الشهيد جمال جان
هاشم ،ومثل خالله العميد زخيا الخوري وزير
الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان
قهوجي.

«المجل�س ال�شرعي» :لاللتفاف حول الجي�ش
و�إنهاء ملف الع�سكريين المخطوفين

الأ�سعد :لبنان �أحوج ما يكون
�إلى الوحدة والتما�سك والتعاون

يازجي والشعار في البلمند
رأى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار «أنّ
المشكلة الحقيقية ليست بين أبناء الشمال ،وليست مع
الجيش ،وال بين المسلمين والمسيحيين ،أو السنة
والعلويين بل هناك طابور خامس وأيا ٍد مشبوهة تريد
أن تعكر صفو الشمال».
وخ�لال زي��ارت��ه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
للروم األرث��وذك��س يوحنا العاشر يازجي في المقر
البطريركي في البلمند ،قال الشعار« :إنّ ه ّم طرابلس
والشمال ولبنان كان أساس هذا اللقاء ،وال يمكن على
اإلطالق إال أن نضع بين يديه الخطوات التي أعددناها
بالتعاون مع مطارنة طرابلس والشمال مجتمعين ومع
دار الفتوى للقائنا المرتقب اإلسالمي  -المسيحي الذي
سنعلن فيه بصوت واحد ثوابتنا الوطنية من خالل

قيمنا الدينية ه��ذه القيم التي تحفظ األوط��ان وهي
البوصلة الصحيحة لكل الثوابت الوطنية التي تحافظ
على اإلنسان واألرض والوطن ،وعلى بلدنا من شماله
إلى جنوبه».
وردا ً على سؤال حول الوضع األمني والتعدي على
الجيش في طرابلس وعكار ،أكد المفتي الشعار «أنّ
المشكلة الحقيقية ليست بين أبناء الشمال وليست مع
الجيش ،وليست بين المسلمين والمسيحيين ،وليست
بين السنة والعلويين ،بل هناك طابور خامس وأيا ٍد
مشبوهة تريد أن تعكر صفو الشمال ،لكن ستبقى
طرابلس والشمال قلبا ً نابضا ً بالوطنية والمحبة
والوحدة والتعاون» ،مؤكدا ً «أنّ المرجعيات الدينية
عموما ً تمثل ص ّمام األمن واألمان لمسيرتنا الوطنية».

حمود التقى الرفاعي:
الفتنة المذهبية م�صطنعة
دعا إمام مسجد القدس الشيخ
ماهر حمود ومفتي بعلبك والهرمل
ال��ش��ي��خ ب��ك��ر ال��رف��اع��ي إل���ى دع��م
الجيش والوقوف خلفه ،واعتبرا
«أنّ الفتنة المذهبية مصطنعة
وممولة ومخطط لها وليست ابنة
الوطن أو الظروف».
واستقبل الشيخ حمود المفتي
الرفاعي في مكتبه في صيدا أول
م��ن أم���س ،ح��ي��ث ت�� ّم ال��ب��ح��ث في
ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة .وأك��د خالل
اللقاء «أنّ حماية ودعم مؤسسة
الجيش اللبناني واج��ب شرعي

إسالمي قبل أن يكون واجبا ً وطنياً،
ألنّ الجيش موكل بحفظ األمن وهو
الوحيد القادر على حماية األنفس
واألع��راض واألم��وال» .وق��ال« :إذا
أراد أحد التغيير فيفترض أن يكون
نحو األفضل وليس التراجع إلى
الخلف كما يحصل في الرقة أو في
الموصل».
واع��ت��ب��ر ح��م��ود «أنّ الفتنة
ال��م��ذه��ب��ي��ة مصطنعة وم��م��ول��ة
ومخطط لها وليست ابنة الوطن أو
الظروف كما يصورون ،وهدفها أن
تقضي على كل مقومات هذا الوطن

وعلى رأسها المقاومة» ،مذكرا ً «بما
قام به فيلتمان بإنفاق  500مليون
دوالر لتشويه صورة المقاومة».
واعتبر المفتي الرفاعي ،بدوره،
«أنّ االع��ت��داء ع��ل��ى ال��ج��ي��ش هو
اعتداء على الوطن وهو محاولة
للعودة بالوطن إلى أي��ام الحرب
األهلية وتقسيم الجيش» ،داعيا ً
إل��ى «التماسك وال��وق��وف خلف
ال��ج��ي��ش» .وق����ال« :إنّ ك��ل من
يحرض على الجيش ه��و كاله ّر
ال��ذي يلحس المبرد يضر بنفسه
من حيث ال يدري».

رأى األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد «أنّ لبنان أحوج
ما يكون إلى الوحدة والتماسك والتعاون بين قياداته السياسية والروحية
ومكوناته من الشعب اللبناني».
ودعا األسعد الفرقاء السياسيين إلى «االقتداء بالرياضيين لما يتمتعون به
من روح رياضية عالية ،ومن تعاون وتنسيق دائمين لتحقيق الفوز وإسعاد
جمهورهم وإنقاذ أنديتهم».
وقال األسعد أمام رؤساء وممثلي األندية والجمعيات الرياضية من منطقة
الزهراني« :إنّ لبنان الذي يمر في مرحلة صعبة وخطيرة جدا ً أحوج ما يكون
إلى الوحدة والتماسك والتعاون بين قياداته السياسية والروحية ومكوناته
من الشعب اللبناني» ،الفتا ً إلى «أنّ بعض القوى السياسية في لبنان ال يمكن
إخراجها من دوائر الحقد والتطرف والمصالح الضيقة سوى بتلقينها دروسا ً في
الرياضة التي تصقل العقول وتهذب النفوس وتؤمن بالمنافسة الشريفة التي
ينتج منها رابح وخاسر من دون ثأر أو حقد أو كيدية».

منظمة التحرير و«العربية الفل�سطينية»
تحتفالن بذكرى االنطالقة والتجديد
أقامت منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطينية حفل
استقبال بمناسبة الذكرى  46لالنطالقة ،والذكرى  21للتجديد ،في مقرها
الكائن في مخيم برج البراجنة.
وألقى عضو قيادة الساحة أنور لوباني كلمة الجبهة مرحبا ً «بانعقاد اجتماع
حكومة التوافق الوطني في القطاعين» ،داعيا ً الجميع إلى «التوافق الوطني من
أجل مصلحة أهلنا وقضيتنا ،والتوجه لدعوة المجتمع الدولي من أجل رفع
الحصار عن غزة ،وإعادة اإلعمار والعمل على فتح المعابر ،وإعادة بناء وتوسيع
الميناء البحري ،ورفع الحظر عن الصيادين وممارسة صيدهم حتى الحدود
الدولية» .ودعا إلى «مواجهة العدو الذي يعمل على إجهاض المفاوضات التي
ستجري في نهاية الشهر الجاري» ،مؤكدا ً قرار الجبهة مع القيادة الفلسطينية
«عدم قبول مبدأ المفاوضات العبثية».
وأيد لوباني «كلمة الرئيس أبو مازن التي ألقاها أمام المجتمع الدولي في
الجمعية العمومية ،والتي أعلن فيها مطالب شعبنا االعتراف بدولة فلسطين،
والتي حان موعد إعالن استقاللها ضمن مهلة محدّدة».
ودعا إلى «وقف االستيطان فورا ً على كل األراض��ي الفلسطينية المحتلة،
بخاصة مدينة القدس والضفة الغربية ،ألنه ال يمكن الجمع بين المفاوضات
واالستيالء على األراضي وبناء المستوطنات عليها لفرض األمر الواقع».
كما دعا إلى «وقف االعتداءات المتكررة على أهلنا من قبل قوات العدو ،وذلك
من خالل القصف الجوي والمدفعي واالغتياالت واالعتقاالت ،ومنع قطعان
المستوطنين الذين يهاجمون المدن والقرى ويقتلون البشر والشجر بدعم
وحماية جنود االحتالل».
وش�دّد على ض��رورة «إط�لاق سراح األس��رى من دون قيد أو شرط ،وإنهاء
معاناتهم المستمرة منذ عقود ،واعتراف العدو بحق الشعب الفلسطيني
الشرعي بإقامة دولته الفلسطينية على ح��دود الرابع من حزيران 1967
وعاصمتها القدس الشريف ،وبالثوابت الوطنية الفلسطينية ،وفي مقدمها
حق العودة وتقرير المصير».

دريان مترئسا ً االجتماع في دار الفتوى
نبه المجلس الشرعي اإلسالمي
األع��ل��ى إل���ى األخ���ط���ار الجسيمة
التي تهدّد سالمة الوطن ووج��وده
ومصيره .وأك��د المجلس «ض��رورة
االلتفاف حول الجيش الوطني» داعيا ً
إلى «متابعة الجهود الحثيثة إلنهاء
ملف العسكريين المخطوفين لتأمين
عودتهم إلى ذويهم سالمين».
وخ��ل��ال ج��ل��س��ة ع��ق��ده��ا أم��س
برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان في دار الفتوى،
أعلن المجلس في بيان تاله نائب
رئيس المجلس الوزير السابق عمر
مسقاوي« ،اس��ت��م��راره في مهماته
القانونية إلنجاز ما هو مطلوب منه
لتسهيل مهمة مفتي الجمهورية
إلتمام كل االستحقاقات االنتخابية
المنصوص عنها في المرسوم 18
وتعديالته».
واستعرض المجتمعون الوضع
العام في المنطقة عموما ً ولبنان
خ��ص��وص �اً ،ودع���وا «الجميع إلى
التنبه لألخطار الجسيمة التي تهدّد
سالمة الوطن ووج��وده ومصيره»،
ودع���وا «اللبنانيين إل��ى االلتفاف

(أكرم عبدالخالق))
ح��ول الجيش الوطني» .كما دعوا
جميع «ال��ف��رق��اء السياسيين إلى
إنجاز االستحقاق الرئاسي في أسرع
وق��ت وتغليب المصلحة الوطنية
العليا على ما عداها».
ودع����ا ال��م��ج��ل��س ال��ش��رع��ي إل��ى
«متابعة الجهود الحثيثة إلنهاء
ملف العسكريين المخطوفين لتأمين
عودتهم إلى ذويهم سالمين».

لقاءات المفتي

وك��ان المفتي دري��ان استقبل في
دار الفتوى منسق ل��ج��ان الشرق
األوسط للعائلة في مجلس البطاركة
واألساقفة النائب البطريركي العام
للموارنة المطران أنطوان العنداري،
وم��وف��د ال��ب��ط��ري��رك غ��ري��غ��وري��وس
الثالث لحام المستشار البطريركي
للشؤون العامة المونسنيور الدكتور
شربل حكيم في حضور األمين العام
للجنة الوطنية للحوار اإلسالمي
 المسيحي محمد السماك .وأشارالعنداري بعد اللقاء إلى أنه وحكيم
وج��ه��ا دع���وة إل���ى المفتي دري���ان
ّ
لحضور مؤتمر العائلة وتحديات

العصر ف��ي ال��ش��رق األوس����ط» في
 7و 8تشرين ال��ث��ان��ي  2014في
المركز البطريركي العالمي لحوار
الحضارات في الربوة.
وش�����دّد ال���ع���ن���داري ع��ل��ى «أنّ
مشاركة مرجعية وطنية بحجم
دار اإلفتاء ستشكل الحجر األساس
لقيام هذا المؤتمر الشرق أوسطي
في ظل الموجة التكفيرية التي تغزو
المنطقة وتشوه المعنى الحقيقي
لإلسالم».
واعتبر حكيم ،م��ن جهته« ،أنّ
ه���ذا ال��م��ؤت��م��ر ي��س��اه��م ف��ي توحيد
الجهود السياسية والدينية كافة
لمواجهة التحديات التي تعصف
بالشرق األوس��ط ولبنان خصوصا ً
ف��ي ظ��ل نمو ال��ح��رك��ات التكفيرية
التي تضرب ع��رض الحائط القيم
اإلنسانية السامية» ،الفتا ً إلى «أنّ
مشاركة المفتي دريان قيمة مضافة
للمؤتمر فهو لطالما كان من الداعين
إلى ترسيخ مبادئ العيش المشترك
والحفاظ على الوحدة الوطنية».
كما استقبل المفتي دريان رئيس
منتدى الحوار فؤاد مخزومي.

المرعبي :الجي�ش هو ال�ضمانة للوطن و�شعبه
دع��ا رئيس تيار القرار اللبناني الوزير والنائب
السابق طالل المرعبي إلى «التمسك بالوحدة الوطنية
وبالقوى األمنية الشرعية والمؤسسة العسكرية التي
هي الضمانة للوطن وشعبه» ،مشدّدا ً على «ضرورة
التماسك الحكومي في هذه المرحلة».
ورأى المرعبي خالل جولة تفقدية على األضرار في
عدد من البلدات العكارية« ،أنّ عكار ستبقى عصية على
المندسون» ،مشددا ً
الفتن ولن تنجر إليها مهما حاول
ّ
«على العيش الواحد ووحدتنا الوطنية والتمسك
بالقوى األمنية الشرعية والمؤسسة العسكرية التي
هي الضمانة للوطن وشعبه» .وأضاف« :يد اإلجرام
التي تطاول أبناءنا في الجيش تواجه بمزيد من
اللحمة بين الجيش والشعب ،بخاصة في عكار التي
هي قلب الجيش النابض والذي يزخر بخيرة أبنائه

األبطال الذين يسطرون البطوالت من مكان إلى آخر».
وجدّد المرعبي مطالبته بـ «وقف هدر الوقت والعمل
على انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء هذه المعضلة
التي ضاعفت األزم��ات عند اللبنانيين» ،منوها ً بـ
«المساعي التي تقوم بها ال��ق��ي��ادات السياسية»،
متمنيا ً «أن تصل إلى خواتيمها السعيدة في موضوع
االستحقاق الرئاسي».
ودع��ا المرعبي إلى «التماسك الحكومي في هذه
المرحلة» ،الفتا ً إلى «أنّ األوضاع اإلنمائية والخدماتية
مهترئة في المناطق» .وقال« :إنّ حجم الكارثة كبير
من جراء العواصف الجوية التي أدت إلى انهيارات
وأضرار بالغة في المزروعات والممتلكات» ،مطالبا ً
ال���وزارات المختصة «بتفعيل دوره��ا في المناطق
بخاصة في عكار ،والتعويض على المتضررين».

