4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة /الثالثاء  23 /كانون األول  / 2014العــدد 1668
Sixth year / Tuesday / 23 December 2014 / Issue No. 1668

�أهالي الع�سكريين المخطوفين التقوا الم�شنوق وريفي

تحدّ ث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن زيارته �إلى مو�سكو ولقائه بوغدانوف

طارق الأحمد :لدى رو�سيا �أفكار ّ
للحل تطرحها لبلورة مبادرة متكاملة
�أبو فاعور يطلع �سالم على ر�سالة «داع�ش»
والفليطي والم�صري يتناف�سان على �إحداث مفاج�أة طرح دي مي�ستورا ال يختلف عن الم�صالحات التي تجريها الحكومة ال�سورية
حاوره سعدالله الخليل
كيف تبدو مالمح ال��ح��راك ال��روس��ي واإلي��ران��ي في مسار األزم��ة السورية؟ وه��ل من
مبادرة روسية مكتملة لطرح مشروع سياسي يقود إلى ح��وار س��وري ـ س��وري يجمع
األطراف السورية على طاولة مستديرة؟ وما هي النتائج التي توصلت إليها جوالت نائب
وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في المنطقة؟ أسئلة عدة أجاب عنها عضو
المكتب السياسي ـ الشام في الحزب السوري القومي االجتماعي طارق األحمد ،في حوار
مع «البناء» و«ت��وب نيوز» ،خصوصا ً بعد زيارته األخيرة إلى موسكو حيث ش��ارك في
لقاءات واجتماعات عدة في الخارجية الروسية.
وفي ما يلي وقائع الحوار:

المشنوق مجتمعا ً إلى أهالي العسكريين
رست قضية العسكريين المخطوفين على أمرين .األول
قبول الحكومة المقايضة من دون شروط ،والثاني اعتماد
نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي صلة وصل مع
الخاطفين مع تأييد كل جهد إلعادة العسكريين .لكن تصاريح
الوسيطين الفليطي والشيخ وسام المصري عكست انزعاج
كل واحد من اآلخر ،وبدوَا في تنافس لتحقيق مفاجأة في هذا
الملف تحسب له وللجهة التي ينسق معها.
أما أهالي المخطوفين فقد تابعوا جولتهم على المسؤولين،
والتقوا أمس كالً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
ووزير العدل أشرف ريفي.
وبعد لقائه األهالي على مدى ساعة ،قال المشنوق في
تصريح مقتضب «استقبلت أهل العسكريين الذين هم أهل
علي جزء من المسؤولية بصفتي
جميع اللبنانيين ،حيث يقع ّ
وزي��را ً للداخلية ،لن أفصح عما أقوم به ،ولن أقول إن كنا
قصرنا أم قمنا بواجبنا ،لقد حاولنا وسنكمل في هذا الطريق
ّ
حتى نرى هؤالء األبطال أحرارا ً في بيوتهم وعند اهلهم وفي
ضيعهم» .وأشار الى ان «ما سيقوله المتحدث باسم أهالي
المخطوفين الشيخ عمر والمختار ط�لال طالب يقولونه
باسمي وعلى مسؤوليتي».
ث��م تحدث حيدر ال��ذي نقل ع��ن المشنوق «ان أب��واب
المفاوضات مفتوحة مع اي انسان له يد بيضاء تمد لهذا
الملف ،والمقايضة موجودة من دون اي شروط .ونحن نؤيد
كل جهد من أجل هذا الملف إلخراج إخواننا العسكريين من
ج��رود عرسال وأولها جهد أحمد الفليطي من أجل تحرير
أسرانا».
وردا ً على سؤال عن الوسيط الثاني الشيخ المصري ،قال
حيدر« :لم يأتنا أي تصريح من تنظيم الدولة اإلسالمية أم
غيرها .لقد سمي أحمد الفليطي ويؤيدونه ويدعمونه» ،معربا ً
عن اعتقاده بأن الفليطي «يتواصل مع جبهة النصرة ومع
الدولة االسالمية ،ولكن بدأ بملف الدولة االسالمية ومن ثم
ملف الجبهة».
وأعلن طالب ،بدوره ،ان المشنوق سيستقبل الفليطي.
وم��ن وزارة الداخلية ،انتقل األهالي إل��ى وزارة العدل
حيث التقوا ريفي الذي أشار الى «انني تعاونت سابقا ً مع
الفليطي وهو يتمتع بصدقية عالية جدا ً واحترام كبير وأبني
عليه رهانا ً كبيراً»  ،كاشفا ً ان هناك أيضا ً «قناة تواصل مع
«النصرة» ال مصلحة في الكشف عنها حالياً» .وأوضح أن
«تكليف الفليطي لم يطرح بعد على الحكومة وال على خلية
األزمة».
في سياق متصل ،وبعد ان أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ان «الفليطي حمل من عرسال طرحا ً

يمكن ان يشكل مدخالً لحل قضية العسكريين سننقله الى
الحكومة اللبنانية» ،التقى وزير الصحة وائل أبو فاعور أمس
رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية.
وتعقد خلية األزم��ة المكلفة متابعة ملف العسكريين
اجتماعا ً في الساعات المقبلة ،برئاسة المدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم وحضور مدير المخابرات ادمون
فاضل ورئيس شعبة المعلومات عماد عثمان.
وكان الفليطي أكد انه أُرسل «من جنبالط عبر أبو فاعور
لفتح قناة اتصال مع الجهات الخاطفة ،ف��زرت «داع��ش»
ووافقوا على وساطتي» ،مضيفاً« :أنا شخصياً ،ال أطمح ألي
شيء ،ال ان أكون وسيطا ً حصريا ً او غير ذلك ،وال أملك وصفة
سحرية للموضوع .أنا نقلت وجهة نظر جنبالط الى «داعش»،
و«داعش» ح ّملني رسالة نقلتها لوليد بيك وهو حكى عنها».
وأعلن «اننا ننتظر حاليا ً رد الحكومة او المعنيين أو أبو فاعور
على الرسالة».
وعما إذ كان «داعش» سيطلق عسكريين كبادرة حسن نية
في حال تم تكليفكم رسمياً؟ قال« :ال .حسن النية من قبلهم
سيكون في شروط غير تعجيزية أخف من التي كان يحكى
عنها في السابق .واذا تجاوبت الحكومة مع هذه المطالب
المخففة ولمسوا جوا ً ايجابيا ً من الحكومة ،نأمل بأن يرد
الخاطفون بإطالق سراح البعض فنفتح ثغرة في جدار هذه
األزمة».
في المقابل ،اعتبر الشيخ المصري عبر «المركزية» ان
دخ��ول الفليطي على خط ملف العسكريين «يشكل ورقة
جديدة لكن يدنا ممدودة للتعاون» .وأكد «أنني لن أعلق
وساطتي أبداً» ،موضحا ً ان «الفليطي لم يكلف من قبل داعش،
ورئيس الحكومة تمام سالم استغرب كيف أرسله أبو فاعور
الى الجرود من دون إعالمه .بينما انا نسقت مع خلية األزمة
ومع اللواء ابراهيم .كما أنني تمكنت من لقاء أمير «داعش»
شخصيا ً الذي يحمل في يده ملف العسكريين ،فهذا الفرق
بيني وبين الفليطي».
وأعلن «ان هناك مفاجأة سارة في الملف ،ال أريد ان أحدد
طبيعتها او توقيتها ،وهناك أخبار طيبة سيسمعها الجميع،
مرتبطة بتجاوب الدولة اللبنانية».
وأوضح المصري ان جهوده تنصب حاليا ً على «داعش»
ال «النصرة» ألنها االقوى في الجرود اليوم ،و«أظن ان ملف
العسكريين سينتقل الى يدها كامالً بالتنسيق مع «النصرة».
واعتبر المصري ان «جنبالط عندما فتح على حسابه
بتكليف الفليطي ،عرقل جهودي .لكن اذا أكملنا الوساطة ،من
الضروري ان نجلس مع جنبالط ،اذ هناك قضايا استراتيجية
يجب حلها».

بلدات جنوبية ت�ش ّيع �ضحايا الطائرة الجزائرية
ع��ادت جثامين ضحايا الطائرة
الجزارية إلى مسقط رأسها محمولة
ف��ي النعوش وس��ط ح��زن األه��ال��ي
ودم��وع��ه��م وع��ي��ون زائ��غ��ة وحائرة
ٍ
شاف عن سبب
للحصول على جواب
هذه المأساة التي ذهب ضحيتها 19
لبنانيا ً إضافة إلى ضحايا آخرين من
جنسيات مختلفة.
ففي منطقة الزهراني وتحديدا ً
بلدة الخرايب شيعت ب�لال دهيني
وزوج َته وأبناءهما الثالثة ،الذين
حملت نعوشهم على األكف وجابوا
شوارع البلدة يتقدمهم الدفاع المدني
وفرقة الموسيقى لكشافة الرسالة
االسالمية وصوال ً الى ساحة البلدة.
وشيعت ب��ل��دة ال���زراري���ة محمد

فيصل أخضر ،في مسيرة وداعية
جابت شوارع البلدة.
وقد م ّثل األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله في التشييع
مسؤول العالقات الخارجية الشيخ
علي دعموش.
وفي بلدة حاريص في قضاء بنت
جبيل شيعت جثامين منجي حسن
ونجوى زيات حسن وأوالدهما محمد
رض��ا وحسن وحسين ورق��ي��ة ،في
مأتم شعبي حاشد ش��ارك فيه عدد
من رجال الدين وقيادات من حركة
«أم��ل» ووف��د من حزب الله برئاسة
ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس التنفيذي
الشيخ نبيل ق��اووق ،وممثلو أجهزة
أمنية وعسكرية ورؤس��اء بلديات،

وفعاليات وحشد من األهالي.
وصل موكب التشييع بسيارات
ال��رس��ال��ة االس�لام��ي��ة م���ن مدينة
ص��ور وص���وال ً ال��ى م��ن��زل العائلة،
وق��د استقبله أهالي البلدة في جو
من الحزن واألس���ى ،بعدها حملت
ال��ن��ع��وش على األك���ف إل��ى جبانة
البلدة ،حيث ووريت الجثامين الثرى
بعد أن أ ّم إمام البلدة الشيخ صبحي
الفقيه الصالة عليها.
ك��ذل��ك ش��ي��ع ف���ي ب��ل��دة صريفا
جثامين أربع ضحايا من أبنائها هم
رن��دا بسما ضاهر وأوالده���ا الثالثة
وهم :علي ،شيماء وصالح ،وذلك في
مأتم شعبي حاشد تقدمه ممثلون عن
حزب الله وحركة أمل.

وفد من حزب اهلل زار هيئة بعبدا
في «الوطني الحر» مه ّنئ ًا بالأعياد

اللقاء بين حزب الله و«الوطني الحر» في بعبدا
زار وفد من لجنة العالقات العامة في حزب الله برئاسة
علي حمية ،مكتب هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني
الحر ،مه ّنئا ً باألعياد.
وخالل اللقاء قال حمية« :إنّ والدة السيد المسيح كانت
األمل للناس في وقت الظلم والجهل ،كما أنه أعطى السالم
لجميع الناس».
وش��دّد على «متانة التفاهم بين ح��زب الله والتيار
الوطني الح ّر الذي تح ّول إلى تحالف ينطلق من القاعدة،
وص��وال ً إل��ى العمالقين السيد حسن نصرالله والعماد
ميشال عون ،مرشحنا الوحيد إلى رئاسة الجمهورية».
وق��ال منسق هيئة قضاء بعبدا ربيع ط���راف« :إنّ

التفاهم القائم ليس ظرفيا ً أو لقاء انتخابياً ،بل بُني على
بقي لك ّل حزب كيانه
أسس متينة لمصلحة لبنان ،حيث َ
وحضوره .ومن هذا التفاهم تمكن العماد عون والسيد
نصر الله من تثبيت ح��ال التفاهم بين الطوائف حيث
ال طائفة يمكن أن تلغي األخ��رى ،بل يجب أن تتحد ك ّل
المك ّونات لمصلحة مستقبل الوطن».
وتمنى «ك ّل اإليجابية في الحوار المقبل بين حزب الله
وتيار المستقبل ،وأال يتعرقل بسبب تدخالت خارجية».
وفي النهاية ،ت ّم اإلتفاق على إنشاء لجنة مصغرة بين
الجانبين لمتابعة األمور السياسية واإلنمائية ومختلف
النشاطات في منطقة بعبدا.

بداية أكد األحمد أنّ الديبلوماسية الروسية
خالل الفترة األخيرة اتخذت ق��رارا ً بالتحرك على
المسار السياسي لح ّل األزمة السورية ،على رغم
أنّ األمور لم تنضج في شكل كامل بعد ،مشيرا ً إلى
أنّ الطرح الروسي هو عبارة عن أفكار بانتظار أن
تنضج كمبادرات ،وهي ذات شقين ...األول يعتمد
على اإلقدام الروسي على إطالق هذه األفكار بسبب
فشل جميع اآلخرين تقريبا ً في رهاناتهم أو في ما
كانوا يتالزمون به في العملية السياسية ،والثاني
هو الفشل في هذه االلتزامات والتناحر في ما بينها،
مما جعل اإلدارة الروسية تعتقد أنّ الفرصة مناسبة
لهذا الطرح.
وبيّن األحمد أنه حتى اآلن ال يمكن الحديث عن
مبادرة متبلورة في شكل كامل ،فهي أفكار روسية
في طور التش ّكل والتبلور لتصبح مبادرة ،لكن
العناصر حتى اآلن غير مكتملة.
وش �دّد األحمد على وج��وب ع��دم تكرار أخطاء
«جنيف  »2لجهة ال��غ��اي��ات لبعض األط���راف،
التي كانت تعيق في شكل كبير الح ّل السياسي
في س��وري��ة ،م��ؤك��دا ً أنّ ال��ح��راك ليس أم��ام طرح
«جنيف.»3

الوسطاء السياسيين في هذا المجال.
ولفت األحمد إل��ى أنّ حديثه في مبنى وزارة
الخارجية الروسية شمل نقاطا ً ع��دة ،أولها أنّ
العملية السياسية السورية تفرض على األطراف
الحوار ،ولسنا أمام عملية تفاوض ألنّ التفاوض
يكون بين األع��داء ،وهو ما ال ينطبق على الحالة
السورية .وتابع« :إنّ هذا الطرح جاء من هيئة
التنسيق التي طرحت مبدأ التفاوض» ،مشيرا ً
إلى «أنّ المفاوض يجب أن يكون دولة من حجم
الدولة التي يفاوضها ،وانّ ما يجري هو حوار يمكن
حصوله حتى بين قوى سياسية متفقة».
ورأى األحمد أنّ ال��روس يعتمدون في مادتهم
األساسية على «جنيف  »1ولكن بتفسير جيد
ومتكامل وليس بتفسير منقوص ،وهذا ما أبلغه
بوغدانوف إلى الوفد السوري.
كما أكد بوغدانوف أنّ األميركيين كانوا مخطئين
لجهة تحريف «جنيف  »1الذي تواجدت فيه جهات
وليس أطرافاً ،أما في «جنيف  »2فكان الحضور
ممثالً بأطراف وليس جهات ،أيّ الحكومة مقابل
المعارضة.
وأضاف« :هناك خطأ في فهم القانون السياسي
الدولي ،فالحكومة تختلف عن الدولة وهي تختلف
عن المك ّون السياسي ،فلك ّل منها تعريفه المختلف
الذي ّ
يدل عليه» ،من ّوها ً بأنّ وزير الخارجية يمثل
ك � ّل العالقات واالت��ف��اق��ات الدولية التي أقامتها
الجمهورية العربية السورية منذ االستقالل وحتى
ّ
بغض النظر عما إذا كانت األنظمة السابقة
اآلن،
متوافقة أو متعاكسة في التوجه السياسي.

«جنيف  »1بتفسيره الروسي
قاعدة تحرك موسكو

ل� ّ
�خ��ص األح��م��د ف��ي ال��ح��وار م��ض��م��ون لقائه
م��ع ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية ال��روس��ي ميخائيل
بوغدانوف بالقول :لدى موسكو أفكار أولية تؤدّي
إلى لقاء تشاوري أول ،وهو تقريبا ً محسوم بغياب
الحكومة السورية ،متابعاً :نحن أمام خيارين...
األول أن يكون اللقاء للمعارضة السورية فقط،
على رغ��م وج��ود تباين ف��ي ال��رؤي��ة داخ��ل هذه
المعارضة من حيث توصيف من هو معارض
ومن هو غير معارض ،وهو ما يعيدنا إلى نقطة
التجاذب والتناحر على اعتبار أنّ الوقوف في
موقع المعارضة يكاد يكون غاية يحققها بعضهم،
وهو ما يعتبر أداء سياسيا ً سطحيا ً في األزمة
السورية ،ألنّ صغر التمثيل السياسي يقابله دعم
من أطراف ودول كبيرة وهذا يعتبر خطأ من جهة

دي ميستورا
في موقع مختلف

وأشار األحمد إلى أنه ال توجد تقاطعات حتى
اآلن بين خطة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا
وبين المبادرة الروسية ،وإنْ كان ال وجود لمطبخ
واحد يطبخ المبادرتين ،الفتا ً إلى أنّ هناك حتى اآلن
مشربين مختلفين لك ّل منهما ،فيجب أن يكون هناك
توافق بين الحالتين حتى ال نكون أمام خطر كبير.
تصب في مستوى
وأضاف« :انّ األفكار الروسية
ّ

األحمد متحدثا ً إلى الزميل الخليل
سياسي ليس بعيدا ً من «جنيف »1و«جنيف ،»2
أما دي ميستورا فهو في موقع مختلف تماما ً لجهة
وجوده على األرض ،فهو ال يختلف في طرحه عن
طريقة المصالحات التي تجريها الحكومة السورية
في مبدأ «التجميد» ،مؤكدا ً أنّ دي ميستورا يستطيع
اآلن المباشرة ،لكن يجب أن يعلم وقائع األرض
تماما ً من تحويل وتسليح وجهة الدعم وإغالقها»...
معتبرا ً أنّ الحكومة السورية هي صاحبة القرار
اآلن كونها تمتلك سلطة تنفيذ ،أيّ قرار ،وهو ما قد
ال يمكن تطبيقه بوجود حكومة مختلفة المشارب
السياسية ،والتي تحتاج إلى توافقات دولية مع
يؤسس لدولة
دي ميستورا لتطبيق أيّ قرار ،وهو ما ّ
فاشلة.
وع��ن ال���دور األميركي في المبادرة الروسية
قال األحمد« :األميركيون أبلغوا ال��روس أنهم لن
يتعاونوا ،ولكنهم لن يعطلوا الح ّل ،وهذا ما قاله
أيضا ً وزير خارجية السعودي سعود الفيصل في
موسكو ولكن بسلبية أكثر».
وأض��اف األحمد« :الجانب اإلي��ران��ي في حالة
ات��ص��ال دائ��م م��ع ال��روس��ي ف��ي سياق المساعي
والمبادرة» ،الفتا ً إلى أنّ االتفاق باإليجابية بين
األط��راف يمكن أن يؤدّي إلى النجاح ،لكن بشرط
النضج في اإلجراءات ،وليس كما حصل في «جنيف
 ،»2من ّوها ً بأنّ على روسيا االنتباه إلى تشكيلة
القوى السياسية السورية بقديمها وجديدها.
وحول دوافع هيئة التنسيق بإعالن مواقفها من
القاهرة أكد األحمد أنّ هيئة التنسيق ال تستطيع
بما تمثل أن تجلب دولة مثل مصر إلى االنخراط
بالح ّل السياسي السوري ،على رغم التواصل بين
مصر وروسيا ،مشيرا ً إلى أنّ هيئة التنسيق قرأت

(عمر لقموش)
الموقف في شكل جيد فحاولت مجاراة ما يجري من
القاهرة.

هيبة الدولة السورية
والح ّل السياسي

وأك��د األحمد أنّ المهم في أيّ ح��وار أو ملتقى
الحفاظ على هيبة الدولة السورية على أرضها،
وهو ما يرفع احتماالت الح ّل السياسي .وقال« :كلما
استعادت الدولة السورية هيبتها كلما حصلنا على
ّ
بغض النظر عن حضور بعض
ح� ّل في سورية
األطراف من المعارضة أو عدم حضوره إلى الحوار،
فالمصلحة هي مصلحة سورية ،والحَ َكم يجب أن
يكون التوافق الذي يُعتبر جوهريا ً وسحرياً».
وحول ما تواجهه روسيا من محاوالت سعودية
أميركية لضرب اقتصادها أكد األحمد أنّ تخفيض
سعر النفط محاولة لضرب إيران وروسيا وفنزويال،
الفتا ً إل��ى أنّ اقتصادات الخليج هي اقتصادات
بدائية على رغم المظهر الخارجي ،فاالحتياطات
المالية الموجودة عندها تصرف اآلن على اإلرهاب
ودعمه...
وأضاف« :ال توجد حتى اآلن عقوبات من مجلس
األم��ن على ال��دول التي تدعم اإلره��اب حتى التي
تحدث عنها نائب الرئيس األميركي جو بايدن»،
مشيرا ً إلى «أنّ الدول األوروبية ليست في مأمن من
اإلرهاب ،وهي متو ّرطة بدعمه واحتضانه.»...
واختتم األحمد حديثه بالقول« :إنّ روسيا كدولة
ضخمة في حاجة الى الذهاب نحو التصنيع أكثر
واالس��ت��ف��ادة مما يحصل لجهة االكتفاء الذاتي،
وال خوف على دولة بهذا الحجم إال من الطوابير
الخامسة».

ُيبث هذا الحوار اليوم الساعة الخامسة مسا ًء ويعاد بثه الساعة
الحادية عشرة ليالً على قناة «توب نيوز» على التردد 12036

«القومي» و«الإ�صالح والوحدة» ينظمان احتفا ً
ال ت�ضامني ًا مع الجي�ش في برقايل

الجعمّ :
كل الدعم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية كنموذج ناجح ل�ضمان وحدة لبنان
أقامت منفذية عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي وحركة
اإلصالح والوحدة في قاعة «الدعوة»
في بلدة برقايل احتفاال ً تضامنيا ً
مع الجيش اللبناني ودعما ً له في
مواجهة اإلرهاب ،حضره إلى جانب
منفذ عام عكار في «القومي» ممتاز
الجعم وأع��ض��اء هيئة المنفذية،
رئيس التجمع الشعبي العكاري
النائب السابق وجيه البعريني،
رئ��ي��س ح��رك��ة اإلص�ل�اح وال��وح��دة
الشيخ ماهر ع��ب��دال��رزاق ،مطران
عكار وتوابعها للروم الرثوذوكس
باسيليوس منصور ممثالً ب��األب
بيار سليمان ،جيمي جبور ممثالً
التيار الوطني الحر ،ممثلون عن
حركتي فتح وال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي
واألحزاب والقوى الوطنية في عكار
ورؤس��اء بلديات ومخاتير ورجال
دي��ن وفاعليات سياسية وحزبية
واجتماعية.

عبد الرزاق

ب��داي��ة كلمة ت��ع��ري��ف وترحيب
من خالد حبلص فالنشيد الوطني
اللبناني ،ث��م أل��ق��ى رئ��ي��س حركة
اإلص��ل�اح وال���وح���دة ال��ش��ي��خ ماهر
عبدالرزاق كلمة أكد فيها أنّ الجيش
يخوض م��ع��ارك قاسية جنبا ً الى
جنب مع المقاومة ض ّد المجموعات
المسلحة ،والهدف من هذه المعارك
ه��و حماية لبنان ب��ك� ّل مك ّوناته،
فيقدم الشهداء والتضحيات ،وكذلك
على جبهة الجنوب ،هناك الجيش
والمقاومة ج��اه��زان ل��ل��ر ّد على أيّ
اعتداء صهيوني او تكفيري ،ولذلك
يجب على ك ّل اللبنانيين رفع الصوت
لشكر الجيش والمقاومة ودعمهما
قوال ً وفعالً.
ورأى أنّ على الجيش أن يرفض
األم��ن بالتراضي أو المسايرة ،ألنّ
األمن ال يكون إال بفرض القانون على
الجميع ،مؤكدا ً أنّ الجيش ال يريد
من كافة القوى السياسية في البلد
إال الغطاء السياسي في حربه مع
المسلحين الذين اعتدوا على أرضنا
وجيشنا وكرامتنا ،والمطلوب منا

الجعم

جبور

وأل��ق��ى جيمي جبور كلمة باسم
التيار الوطني الح ّر فشكر ك ّل الداعمين
للجيش واستنكر األصوات التي تنتقد
الجيش وتتعامل مع الجيش على
القطعة ،فهنا يعجبها عمل الجيش
وهناك ال يعجبها ،واعتبر انّ انتشار
الجيش على ك � ّل ال��ح��دود اللبنانية
يجب ان ال يكون أمرا ً خالفياً ،ويجب
ان ال يبتز الجيش ب��أيّ شك ،بحيث
يُمنح هبة هنا وتمنع عنه هناك ،وأكد
انّ الجيش يقوم بما يراه مناسبا ً وبما
يخدم المصلحة الوطنية العليا.

الجعم

جانب من الحضور
جميعا ً أن ال نعرقل هذا الجيش في
عمله وأن ال نش ّوش على تحركاته في
الداخل والخارج وعلى الحدود.
وطالب الجيش بحسم المعركة
مع الذين اعتدوا على أرضنا ،وإنهاء

البعريني:
للتن�سيق ر�سمي ًا
مع الحكومة
ال�سورية للق�ضاء
على العنا�صر
الإرهابية
هذا الوضع الشاذ في عرسال ،ألننا
نعتبر أنّ هذه األرض محتلة ،سائالً
الحكومة« :كيف يصل يوميا ً حوالى
 2000ربطة خبز إلى جرود عرسال؟
أال يحق لنا أن نسأل الحكومة كيف
ّ
يحق للمسلحين الذين قتلوا جيشنا
واعتدوا على ارضنا أن يستخدموا
الشبكات الخليوية واالنترنت؟

البعريني

البعريني

وال��ق��ى ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق وجيه
البعريني كلمة وج��ه في مستهلها
تحية إجالل وإكبار إلى جميع شهداء
المؤسسة العسكرية الذين سقطوا في
المعارك ض ّد اإلرهاب وض ّد مشاريع
التقسيم والتفتيت ،مؤكدا ً الوقوف الى
جانب المؤسسة العسكرية ،ورفع
الغطاء عن ك ّل من يعرقل مسيرة األمن
واألمان ،ألنّ المؤسسة العسكرية أملنا
في هذا الوطن وسفينة خالصنا التي
نتمسك بها في ك ّل الظروف.
وأردف :مطلبنا أن يرفع جميع
السياسيين أي��دي��ه��م ع��ن الملفات
العسكرية واألمنية ،وأن يمنح الجيش
ومعه ال��ق��وى األمنية الصالحيات
الكاملة ،مطالبا ً الحكومة بأن توفر
ك ّل الدعم بالعديد والسالح والعتاد
للجيش وال��ق��وى األمنية كافة كي
تتمكن من أداء المهمات الموكلة إليها،
داعيا ً السلطة السياسية ال��ى وقف
خالفاتها حول تسليح الجيش ورفض
اإلمالءات الخارجية من أي جهة أتت،
وأن تتخذ قرارا ً شجاعا ً بقبول الهبات
التي تعزز إمكانات الجيش وتساعده

عبد الرزاق

في تحقيق اإلنجازات على األرض.
ودعا السلطة الى «التنسيق رسميا ً
مع الحكومة السورية للقضاء على
العناصر اإلرهابية ،التي تعمد الى
ض��رب الجيش إللهائه ع��ن تحقيق

عبد الرزاق:
ليرفع ّ
كل
اللبنان ّيين
ال�صوت عالي ًا
ت�أييداً للجي�ش
والمقاومة
األم���ن ال��داخ��ل��ي ،وب��ال��ت��ال��ي إيقاف
استثمار وجع المخطوفين وأهاليهم
لتسجيل نقاط في السياسة واإلعالم،
مشدّدا ً على أهمية الحوار بين جميع
األط���راف ،ألنّ ال��ح��وار الب ّناء ممكن
أن ي��ك��ون تمهيدا ً الن��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية وإق��رار قانون انتخابي
عادل على أساس النسبية.

جبور

وختاما ً القى منفذ ع��ام عكار في
«القومي» ممتاز الجعم كلمة الحزب
السوري القومي االجتماعي فلفت إلى
أنّ مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة
وطنية تض ّم ك� ّل شرائح المجتمع،
وهذه المؤسسة للجميع وال تميّز بين
ه��ذا السياسي أو ذاك ،وبين فريق
وآخ��ر ،لذلك يجب أن يكون الجميع
مع هذه المؤسسة الضامنة لوحدة
لبنان والمدافعة عنه في وجه اإلرهاب
واالحتالل.
وأكد الجعم أنّ تضامننا مع الجيش
هو تضامن مع ال��ذات ،فالجيش قدم
نموذجا ً ناجحا ً في الوحدة الوطنية،
وأثبت في ك ّل التجارب أنه قادر على
حماية السلم األهلي فأصبح الضمانة
لوحدة لبنان وسيادته ،هذا اللبنان
ال��ق��ويّ بمعادلته الذهبية الثالثية
الجيش والشعب والمقاومة.
وأك��د الجعم وق��وف الحزب خلف
الجيش وخ��ل��ف م��واق��ف��ه الحاسمة
وخطواته الحازمة ونقول ل��ه :خذ
قرارك وح ّرر المخطوفين ،أضرب بيد
من حديد فالك ّل معك ،وطالب الحكومة
بتسريع عمليات تسليح الجيش
ب��أح��دث أن���واع األسلحة الحديثة،
لكي يستطيع القيام بواجباته في
مواجهة اإلرهاب ،وأن تقبل أية هبة أو
مساعدة للجيش من دون قيد أو شرط،
وأن تسرع في إق��رار سلسلة الرتب
والرواتب وخصوصا ً للعسكريين.

حبلص

