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زار فرنجية وفي�صل كرامي

«الريا�ض م�س�ؤولة عن التعطيل الرئا�سي في لبنان وتمنع الحل في �سورية»

مراد :لملء ال�شواغر و�إجراء حوار �شامل

ن�صر اهلل :م�صير المعركة في اليمن �سيكون هزيمة النظام ال�سعودي

فرنجية مستقبالً مراد ووفد حزب االتحاد
استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه
في دارت��ه في بنشعي رئيس اللقاء الوطني رئيس
حزب االتحاد الوزير السابق عبدالرحيم م��راد على
رأس وفد من الحزب ،حيث عُ قد اجتماع تخلله بحث
في االوضاع الراهنة لبنانيا ً واقليمياً».
وزار مراد على رأس وفد من الحزب الوزير السابق
فيصل كرامي ،وأكد مراد «أن القمة العربية التي ستعقد
بعد يومين ستبحث أيضا ً في األوض���اع واألزم��ات
العربية ،ومع أننا لسنا متفائلين بنتائج هذه القمة،
إال أننا نأمل ،ولو لمرة واحدة ،أن تنتج صحوة عربية
شاملة ،ألننا اليوم بأمس الحاجة إلى صحوة الضمير
العربي للتحرك لمعالجة هذه المآسي التي تشهدها
جميع ال���دول العربية وخ��ص��وص�ا ً بعد العمليات
اإلرهابية التي تمارس باسم اإلسالم واإلس�لام منها
براء.
وأم��ل «ب��أن تتحمل ال��دول العربية مسؤولياتها
في ما يتعلق باألوضاع في العراق وسورية واليمن
وليبيا ومصر وفي جميع البلدان التي تشهد أحداثا ً
واضطرابات ،وخصوصا ً مشكلة اليمن اليوم ،والتي
في حال لم تعالج سريعا ً فإنها ستؤدي إلى حالة إرباك
كبيرة ليس في اليمن فحسب ،إنما على الساحتين
العربية واإلسالمية .وأم��ل أيضا ً ب��أن تصحح هذه
القمة الخطأ الذي ارتكب في السابق ،وال سيما بعد
عودة مصر بعد الثورة الى أداء دورها عربياً ،أن تعيد
سورية إلى الجامعة العربية وأن تعيد النظر في هذا
الموضوع ألن سورية قلب العروبة النابض وقلب
الجامعة العربية».
وأم��ل «ب��أن تعاد الحياة ال��ى مؤسسات الدولة
المجمدة والغائبة ،وأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية.

ورحب بكل الحوارات الثنائية ،إال أننا نشعر ونرى
أنها ال تكفي ،والمطلوب هو ح��وار شامل يشمل كل
القيادات اللبنانية من أجل معالجة جذرية لجميع
القضايا التي يعانيها النظام اللبناني خالل  72عاما ً
من االستقالل وحتى اليوم ،وقد آن األوان لنكشف عن
المرض الحقيقي السرطاني الموجود داخل النظام
والجسد اللبناني».
وق��ال ك��رام��ي م��ن جهته « :ك��ان هناك بحث لكل
المواضيع التي تعنى بعالمنا العربي وآخرها األزمة
اليمنية وتداعياتها على كل األمة ،ونتمنى أن تنتهي
هذه األزمة سريعا ً بإجراء حوار ،وال بديل من الحوار
في كل األزم��ات التي تحصل في عالمنا العربي ،وأال
تكون هذه األزمة هي بداية ألزمات نعاني تردداتها في
العالم العربي عموما ً وفي لبنان خصوصاً .ونتمنى
على اللبنانيين أن يحيدوا بأنفسهم عن كل المواقف،
ألن أي سياسي أو أي زعيم لبناني لن يستطيع أن
يغير مجرى األحداث في عالمنا العربي ،لذا فليرحمونا
ويرحموا الشعب اللبناني من تشجنات نحن في غنى
عنها».
وأش��ار إلى «أننا في انتظار ملء الشواغر في كل
اإلدارات والمؤسسات في الدولة ،وعلى رأسها رئاسة
الجمهورية ،كما نأمل ب��أن يخرج لبنان م��ن هذه
األزمة التي يعيشها على كل األصعدة بسالم وأمان
وطمأنينة».
ثم توجه مراد إلى مركز األمين العام لحركة التوحيد
االسالمي فضيلة الشيخ بالل شعبان ،وعقد اجتماعا ً
مع مجلس أمناء حركة التوحيد .وفي ختام الجولة
الشمالية زار م��راد النائب السابق وجيه البعريني
معزيا ً بوفاة والدته.

�آالن عون يزور مطر م�ستطلع ًا
حقيقة التحرك الذي تقوم به بكركي
زار النائب آالن عون رئيس أساقفة
بيروت للموارنة المطران بولس مطر
في دار مطرانيّة بيروت في األشرفيّة
مستطلعا ً حقيقة ال��ت��ح��رك ال��ذي
تقوم به بكركي عشية انعقاد القمة
خص الموضوع الذي
الروحيّة في ما ّ
يشغل بال الجميع ،الفراغ الرئاسي.
ولفت إلى «أن بكركي ونحن نسعى
إلى الهدف نفسه ،أال وهو استعادة
المسيحيين لدورهم الفاعل والمؤثر
على الساحة اللبنانيّة ،انطال ًقا
م��ن رئ��اس��ة الجمهوريّة .ق��د يكون
ه��ن��اك ب��ع��ض ال��ت��ب��اي��ن بالوسيلة
وه��ذا ما ناقشته مع المطران مطر
وعسى أال ي��ؤدّي ه��ذا التباين إلى
خ�لاف كبير وه��ذا لن يحصل وهذا
ما اتفقنا عليه .وليس صحيحا ً ما
تحدّث عنه اإلعالم عن تصعيد حول
ه��ذا ال��م��وض��وع» ،مشيرا ً إل��ى «أن
الكنيسة هي األحرص على أبنائها
المسيحيين في هذا الوطن ونحن من
أبنائها الذين تحرص عليهم .ونحن
نواب ووزراء ورؤس��اء ومسؤولون
م��وج��ودون ف��ي لبنان وحريصون
على المسيحيين خصوصا ً وعلى كل
اللبنانيين عموماً» ،الفتا ً إلى «أنه
سينقل هواجس المطران مطر إلى
التكتل».
وأشار إلى «أن الحوار بين التيار
الوطني الحر وحزب «القوات» يمكن
أن يكون أحد أب��واب الحل ،ألن كثرا ً
قالوا إنهم مع التوافق المسيحي.
وهناك مسؤولية كبيرة على عاتق
ه��ذا ال��ح��وار وأح���د مفاتيح أب��واب
الحل في األزم��ة اللبنانيّة موجود

فيه .الحوار مستمر وآمال اللبنانيين
عليه كبيرة .وأنا أفهم هواجس الرأي
العام الذي ال يرى نتيجة للحوار إال
من خالل رئاسة الجمهوريّة .ومن هذا
المنطلق وألننا نرى المنطقة ذاهبة
إلى أمور أكثر تعقيداً ،علينا أن نعي
أن المفتاح األساسي ألزم��ة رئاسة
الجمهورية هو بأيدي اللبنانيين»،
مشددا ً على «أن الخارج سيبارك أي
اتفاق سيحصل بين اللبنانيين ،ألن
لديه أمورا ً أخرى تشغله ع ّنا .وعلى
اللبنانيين ع��دم تفويت فرصة أن
يكون االستحقاق الرئاسي لبنانياً،
انطالقاً ،طبعاً ،من متطلبات ومواقف
الجميع».
وأض��اف« :ال أحد يتوقع أن تؤيد
ال��ق��وات اللبنانيّة انتخاب العماد

ميشال عون رئيسا ً للجمهوريّة من
دون اتفاق سياسي مسبق».
وتمنى اال يكون للحرب الدائرة
في اليمن انعكاسا ً سلبيا ً على لبنان،
الحرب السورية هي على الحدود مع
لبنان ولم تؤ ِد إلى زعزعة االستقرار
ف��ي وطننا وذل��ك تحقق ب���إرادة كل
الفرقاء بمن فيهم حزب الله وتيار
المستقبل ال��ف��ري��ق��ان األس��اس��ي��ان
ال��رم��زان ف��ي ه��ذا ال��ص��راع .وال��ذي
لم يحصل في الحرب السورية لن
يحصل ب��ح��رب ال��ي��م��ن ون��ح��ن مع
استمرار الحوار بين هذين الفريقين
الح��ت��واء التوتر ال��ذي يزيد تعقيدا ً
على الصعيد اإلقليمي ومسؤوليتنا
تكمن هنا ،في إنقاذ لبنان من أتون
أي حرب».

�صقر و�سفير النروج :الأولوية
لمكافحة الإرهاب و�صون ا�ستقرار لبنان
التقى عميد الخارجية في الحزب
السوري القومي االجتماعي حسان
ص��ق��ر ،السفير ال��ن��روج��ي سفاين
اَس ،ونائبة السفير ستينا هورن،
وج��رى ت��ب��ادل اآلراء ح��ول العديد
من الموضوعات ،ال سيما العالقة
المشتركة.
وتطرق اللقاء إل��ى األوض��اع في
س��وري��ة وك��ان تشديد على أهمية
الح ّل السياسي .كما ت� ّم التشديد
على ض��رورة أن ت��ؤدّي ال��دول كافة
دورا ً رئ��ي��س�ا ً وف��اع�لاً ف��ي مكافحة
اإلرهاب والتطرف ،ألنّ االرهاب خطر
يتهدّد ك ّل المجتمعات االنسانية.
كما ت ّم التأكيد على أهمية استقرار
لبنان وصون سلمه األهلي ،وإنجاز
يحصن
استحقاقاته الدستورية بما
ّ
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ،وت��وف��ي��ر ك � ّل
الدعم التسليحي للجيش اللبناني
بما يمكنه من مواجهة التهديدات

اإلره��اب��ي��ة التي يتع ّرض لها هذا
البلد.
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حمليات �سيا�سية

وتوافق الجانبان على استمرار
اللقاءات والتواصل الدائم.

شدد األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله على «أن العملية العسكرية التي
تنفذها السعودية ودول أخ��رى ضد اليمن
تش ّكل عدواناً» ،الفتا ً إلى أنه «على مدى عقود
لم يتحرك العرب من أجل فلسطين ولبنان كما
تحركوا في الحملة على اليمن».
ورأى السيد نصر الله في إطاللة تلفزيونية
خصصها لبحث آخ��ر ال��ت��ط��ورات ف��ي لبنان
والمنطقة« ،كنا نحلم بهبّة أو نسمة حزم
عربية ،سواء تجاه فلسطين أو تجاه اجتياح
لبنان ،أو في الحرب األخيرة على غزة حيث
دمرت آالف البيوت فيها ،خصوصا ً أن سكانها
من أهل الس ّنة ،وكانوا يستصرخونهم ،ولهذا
نتفاجأ ونتألم .كل ما جرى في منطقتنا من
ح��روب لم يستدع تدخالً سعوديا ً فما الذي
ج��رى؟ ولماذا تركتم الشعب الفلسطيني ال
بل تآمرتم عليه وخذلتموه عند األميركي،
وإذا كان هدفكم إع��ادة السلطة الى الرئيس
عبد ربه منصور هادي ،فلماذا ال تستعيدون
أرض فلسطين؟ وإذا كما قلتم أنكم استشعرتم
الخطر فلماذا لم تستشعروا خطر «إسرائيل»
وهي على أب��واب موانئكم ومياهكم؟ كل هذا
يعني أن «إسرائيل» لم تكن عدوا ً لكم».
وطالب هؤالء بـ«مناقشة هذه الحجج ،فهل
تسوغ لهم شن حرب قاسية ت��ؤدي إلى قتل
المدنيين وتدمير البيوت؟ وهذا األمر ينسحب
على موقف العلماء المؤيدين لهذا العدوان
على شعب اليمن».

الحرب استجابة
لنداء هادي حجة واهية

وأوض����ح ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه «أن الحجة
األول��ى تتعلق بموقف الرئيس اليمني الذي
انتهت واليته ولكن لنعتبر أنه شرعي وطالب
مساعدتهم فهل هذه حجة كافية لشن حرب
على ال��ي��م��ن؟ ول��م��اذا عندما ه��رب الرئيس
التونسي إلى السعودية بعد ث��ورة الشعب
التونسي لم يقيموا تحالفا ً عربيا ً ضد تونس
إلع��ادة السلطة الشرعية؟ وأيضا ً بالنسبة
إلى مصر وكلنا يعرف موقف السعودية من

الهدف من الحرب
على اليمن و�سفك
دماء اليمنيين
ا�ستعادة �أمراء �آل �سعود
ال�سيطرة على البالد
حسني مبارك فلماذا لم تقوموا وتضربوا هؤالء
المتمردرين على حسني مبارك»؟
وق��ال «ليس بهذا اإلس��ل��وب تكون إع��ادة
الرئيس الى السلطة ،فما سر هذه المفارقة
الغريبة .إن المسألة أعمق من ذلك بكثير»،
معتبرا ً «أن شن الحرب على اليمن استجابة
لنداء هادي حجة واهية».
وع��ن الحجة الثانية بالنسبة ال��ى اليمن
ق��ال« :هناك وضع جديد في اليمن من خالل
ثورة الناس ،ولكن هل من دليل تقدمونه على
أن هذه الثورة تهدد أمن السعودية؟ ووصف
ما يحصل بأنه محاسبة على النوايا وهذا مثل
دين جورج بوش».
وأض��اف« :هناك مشاكل أمنية كبيرة في
اليمن من «داعش» إلى «القاعدة» إلى األوضاع
المعيشية واالجتماعية والسياسية» ،الفتا ً إلى
«أن السعودية تعرف جيدا ً مدى قدرات اليمن
العسكرية».
وأشار الى «اتصاالت سابقة بين أنصار الله
والسعودية ولكنها انقطعت عشية وفاة الملك
عبدالله» .وتطرق الى لغة الود التي تحدث
بها أنصار الله تجاه السعودية متسائالً:
«عما الذي جرى كي يقال أنهم باتوا يهددون
أمن باب المندب» .وتمنى وضع العصبيات
المناطقية والحزبية جانبا ً ألن كل من يؤيد
هذه الحرب هو شريك فيها ،وهو آثم أمام الله.
وأشار إلى «أن الحجة الثالثة وهي األكثر
إعالنا ً وتسويقا ً في اإلعالم العربي والخليجي
ومفادها أن اليمن بات محتالً من إيران ويجب
استعادته مع أنهم لم يُدخلوا اليمن في دول
التعاون الخليجي .وه��ذه الحجة هي أكبر
االكاذيب.
وسأل السيد نصر الله «أين هم اإليرانيون
ف��ي اليمن .وه��ل ه��ن��اك ج��ي��وش إي��ران��ي��ة في
اليمن؟ وهل هناك قواعد عسكرية في اليمن؟
قد يقولون أن هناك هيمنة إيرانية ولكن هذه
نقطة تحتاج إلى نقاش».

السعودية تمنع الحل
في سورية

وق��ال« :ألن��ه��م أم��راء وم��ق��ت��درون ينظرون
إلى الشعوب كرعايا ،وفي حال تمردت هذه
الشعوب فإنها تصنف على أنها في المحور
المعادي».
ورأى «أن هذا العقل يؤدي إلى أخطاء وإلى
فشل متراكم نتيجة العقل الذي يفكر بشكل
خاطئ ،وألن هذه أساسيات تجعل المنطقة
مفتوحة أمام إيران» .وتابع« :المشكلة عندكم
وهي فشلكم وليس عند ايران».
وت��اب��ع« :ف��ي ع��ام  1982عندما احتلت
«إسرائيل» أجزاء من لبنان وصوال ً إلى بيروت
تخلى العرب عن لبنان باستثناء سورية ،في
حين أن العرب الذين يملكون المال ويشترون
السالح تخلوا عن لبنان ،لكن إيران أتت من آخر
الدنيا ولبت استصراخنا وج��اءت وساعدت
اللبنانيين ونقلت السالح والتقنيات والخبرة،
ولكن المقاومة في لبنان كانت لبنانية في
رجالها ونسائها وقضيتها وحركتها وقرارها
وكذلك شهدائها».

دول الخليج خذلت
الشعب الفلسطيني

وقال السيد نصر الله« :ليس لديكم دليل
على أن هذه المقاومة إيرانية ألنكم ال تعترفون
بها ،وحتى عندما أردن��ا تقديم النصر هدية
لكل العرب والمسلمين ولكل شرفاء العالم
فلم تقبلوا ،وقلتم إنه نصر مذهبي ،رافضا ً «أن
تكون إيران تفرض خياراتها على لبنان».
وتابع« :انتم دول الخليج خذلتم الشعب
الفلسطيني وتركتموه الع��ت��داءات إسرائيل
وم��ف��اوض��ات أم��ي��رك��ا ال��ت��ي ل��ن ت���ؤدي ال��ى
نتيجة».
وس��أل« :لديكم مليارات ال��دوالرات فلماذا
يعيش الشعب الفلسطيني كل هذا البؤس؟
ال نريد جنودكم وضباطكم بل بعض اموالكم
لمساعدة الشعب الفلسطيني».
وذك��ر األمين العام لحزب الله «أن ايران
قدمت المساعدات من المال والسالح ونقل
الخبرة والتدريب والموقف السياسي العالي
وال��ح��ازم إل��ى الشعب الفلسطيني ،فكيف ال
يحب الشعب الفلسطيني ايران»؟
وأكد« :أن العرب تركوا الملف الفلسطيني
في وقت لم تصارعهم إيران عليه».
وش��دد على «أن السعودية تهيمن على
اليمن منذ عشرات السنين وتتدخل بكل شيء
حتى في المذاهب ودفعت أمواال ً لتغيير بعض
القبائل مذاهبها» ،متسائالً« :أين االقتصاد في
اليمن؟ أين األمن واالستقرار»؟
وتابع السيد نصر الله« :رفضتم ضم اليمن
إل��ى مجلس التعاون الخليجي وتعاطيتم
مع الشعب اليمني باستعالء .ثم ألم تهجموا
على الحوثيين وانهزمتم .وأضاف« :لم تكن
للحوثيين عالقة مع إيران بل كانت عالقتهم
مع قطر ولم يكن لنا نحن حزب الله أي اتصال
معهم .لكن إي��ران تعاطفت معهم واعترفت
بحقهم من دون أن تتدخل».

اليمنيون يريدون
تقرير مصيرهم

وأعلن «أن اليمنيين هم من أرادوا اليوم
تقرير مصيرهم من دون أي تدخل ايراني».
ورأى «أن سياسة السعودية تدفع الشعب
اليمني إلى أحضان إيران كما حصل مع دول
اخرى» .وقال« :استعادة اليمن ليس بعاصفة
الحزم وإنما بالعاطفة والمحبة».
وأكد« :أن السبب الحقيقي أيتها الشعوب
العربية هو أن السعودية فشلت في اليمن
وشعرت ب��أن اليمن ب��ات ملك شعبه وطنيا ً
وال يخضع لسيطرة أحد ،لذلك كان التحرك
السعودي ضد اليمن» ،معتبرا ً «أن الهدف

من وراء الحرب على اليمن وسفك دماء أبناء
الجيش والشعب اليمني هو استعادة أمراء
آل سعود السيطرة على البالد ،مشددا ً على
أن استعادة اليمن تكون بالحوار والتعاطي
العاقل والحلم وليس بـ«عاصفة الحزم».
وشدّد على أنه من «حق الشعب اليمني أن
يدافع ويقاوم ويتصدى للعدوان دفاعا ً عن
أرضه وعرضه» ،قائالً للسعودية «إن مصير
المعركة سيكون هزيمة النظام السعودي وال
تفرحوا ببعض غاراتكم الجوية التي ال تصنع
نصرا ً وال تحسم معركة».

مبادرات الحل السياسي

ودان السيد نصر الله العدوان السعودي
 األميركي الظالم على اليمن ،داع��ي�ا ً إلىوقف هذا العدوان واستعادة مبادرات الحل
السياسي وهو أمر ممكن ،وكذلك أن تراجع
شعوب ه��ذه ال��دول العربية المشاركة في
العدوان ضميرها تجاه الشعب اليمني الفقير
الطيب».
وخاطبهم قائالً« :القصف الجوي ال يصنع
نصراً» مطالبا ً الشعوب العربية بوقفة ضمير
أم��ام حكوماتهم ومنعها من المشاركة في
ال��ع��دوان على اليمن» ،كما دع��ا إل��ى مبادرة
عربية وإسالمية لوقف العدوان على اليمن
وإال فمصير هذا العدوان الهزيمة».
وأع��رب ع��ن مفاجأته م��ن موقف السلطة
الفلسطينية ،وخاطب الرئيس محمود عباس
«كيف تؤيد حربا ً على شعب؟ هذا سيفقدك
منطقك عندما ستشن «إسرائيل» حربا ً عليك».
وتابع« :من حق الشعب اليمني الشجاع
والحكيم أن ي��داف��ع وي��ق��اوم ويتصدى وهو
يفعل ذلك وسينتصر ألن هذه هي سنن الله
والتاريخ».
ول��ف��ت إل���ى م��ص��ي��ر ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي
و«اإلسرائيلي» في البلدان التي احتلوها،
وق��ال« :ال ي��زال أم��ام الحكام في السعودية
فرصة كي ال تلحق بهم هزيمة وعليهم الذهاب
إلى الحوار».

السحر انقلب على الساحر

كما تطرق السيد نصر الله ال��ى العراق
وال��ك�لام ع��ن النفوذ االي��ران��ي ،نافيا ً وج��ود
احتالل إيراني ،متسائالً عما فعلته السعودية
ت��ج��اه ال��ع��راق وال��ت��ي أي��دت ودع��م��ت ص��دام
حسين وفقا ً العتراف األمير نايف كما قال ألحد
المسؤولين االيرانيين.
وأضاف« :كنتم أيضا ً كسعودية جزءا ً من
االحتالل االميركي للعراق تأييدا ً ودعماً ،ولكن
عندما بدأ الشعب العراقي يستشعر ضرورة
الخالص من هذا االحتالل أطلقتم عليه افراد
«القاعدة» ،وأن��ا من أعلن أن من ك��ان يم ّول
عمليات القتل والسيارات المفخخة في كل
أنحاء العراق هي االستخبارات السعودية».

«داعش»
من اختراعات السعودية

وكشف السيد نصر الله «أن داع��ش هو
آخر اختراعات السعودية بتمويل من بندر
بن سلطان ،لكن السحر انقلب على الساحر
وخ��رج «داع���ش» ع��ن سيطرتكم كما فعلت
«القاعدة» من قبل».
ولفت إلى وقوف إيران مع الشعب العراقي
ومقاومته ضد الجيش األميركي وك��ان هذا
موقفا ً شجاعا ً منها ،مما دف��ع بأميركا إلى
إطالق التهديدات.
وقال« :أول من أرسل مساعدات كانت إيران
لكل من الكرد والشيعة وأهل العراق في حين
ماذا فعلتم أنتم وماذا فعلت أميركا بطائراتها،
واصفا ً دورها باللعب.

وتابع متطرقا ً الى ما فعلوه تجاه سورية،
فأشار إلى «أن هدفهم الحقيقي كان اسقاط
سورية وجعلها تابعة للسعودية أو قطر
أو تركيا ولكن سورية صمدت في حين أنكم
جمعتم الدنيا إلسقاط بشار األس��د وكانت
النتيجة تدمير س��وري��ة» ،الفتا ً إل��ى «رغبة
السوريين في اعتماد الحل السياسي وأن
الذي يمنع الحل في سورية هي السعودية
ألن هدفها لم يتحقق بعد».
وكشف «أن ع��دد االيرانيين ف��ي سورية
قليل ج���دا ً وع��ل��ى ذم��ت��ي ال يتعدى عددهم
الخمسين».
ورأى «أن عقلية التجاهل ه��ذه ال ترى
وجود شعب في سورية وأن اتهام حزب الله
بالتواجد في كل سورية تلفيق».
وأعرب عن قناعته أن اإلمام الخامنئي هو
إم��ام المسلمين مؤكدا ً «أن اي��ران لم تبلغنا
بأي قرار ولم تطلب منا شيئاً ،ونحن قيادة
مستقلة» ،متمنيا ً على «ح��م��اس والجهاد
االسالمي وباقي الفصائل أن يقولوا عما إذا
كانت إي��ران قد طلبت منهم يوما ً ما أي أمر
أو فرضته ،ألن إي��ران دول��ة الشعب المسلم
وليست إيران الشاه لذلك هم ضدها».
وأعطى «مثاال ً عن إح��دى زي��ارات حماس
للسعودية عندما طالبتهم بتأمين السالح
في مقابل أن تقطع العالقة مع ايران لكن لم
تقدم السعودية السالح والدعم بسبب وجود
أميركا وإسرائيل»
وشدد على «ان اي��ران وسورية لوحدهما
يقدمان السالح والخبرة والدعم السياسي».
وفي الشأن المحلي قال األمين العام لحزب
الله «إننا في موقع يجب على كل لبناني وعربي
أن يحدد موقفه مما يجري في اليمن» ،مشيرا ً
إلى تأييد الرئيس سعد الحريري العدوان على
اليمن بعد حوالى نصف ساعة من بدئه ،لذا
نحن من حقنا وال يجوز ألحد ان يصادر حقنا
في التعبير عن موقفنا ،متمنيا ً ًاال يؤدي هذا

�سنوا�صل الحوار
على رغم محاولة
قوى �سيا�سية داخل
تيار الم�ستقبل
وخارجه تخريبه
التطور في الخليج إلى التوتر في لبنان ،وأال
يأخذ أي أحد البلد الى توتر جديد.
وتناول مسألتي الحوار والمحكمة الدولية
وأش���ار إل��ى «ان��ن��ا اخترنا ال��ح��وار م��ع تيار
المستقبل لمنع انهيار البلد وتخفيف اإلحتقان
المذهبي» ،مؤكدا ً مواصلة هذا الحوار رغم
محاولة قوى سياسية داخل تيار المستقبل
وخارجه تخريبه ،ومنها ما يدلي به البعض
من شهادات في المحكمة الدولية» .وأكد أنه
«ال يعير هذه األصوات أي أهمية ،وأننا نحتمل
كل هذه االستفزازات» ،داعيا ً «جمهور المقاومة
الى عدم االهتمام بهذه األصوات التي ال مكان
لها إال في الفتنة ،ونحن ال نريد لهم تحقيق
أهدافهم ،وما علينا سوى الصبر».
اما عن المحكمة الدولية فقال« :كل العالم
ي��ع��رف أن��ن��ا تحدثنا منذ س��ن��وات ،وأعلنا
موقفنا من أدائها ونتائجها ،لذلك ال يعنينا ما
يجري فيها ،خصوصا ً أن اللبنانيين تابعوا
الشهادات التي أدليت أمامها ولم يكن فيها أي
أمر قانوني جديد» .وتابع« :ال نحتاج إلى أي
تعليق وال يعنينا أي شيء يقال فيها».
وتطرق ال��ى الحملة الجديدة المستجدة
حول تعطيل االنتخابات الرئاسية وأكد أنه
«أم��ر م��ؤ ٍذ حصول ال��ف��راغ ،وم��ا يعنينا هنا
ما قيل عن اتهام إي��ران وحزب الله بتعطيل
االنتخابات الرئاسية» ،مؤكدا ً «أن ايران لم
ولن تتدخل في االنتخابات الرئاسية ،وقد
سبق لفرنسا أن تدخلت ل��دى إي��ران وكان
الجواب هذا شأن لبناني».
وأعلن «أن المسؤول عن التعطيل يعرفه
الجميع في اإلعالم والكواليس وهو أن المملكة
العربية السعودية تضع فيتو على شخصية
ذات ثقل على الساحة» ،كاشفا ً «أن وزير
الخارجية سعود الفيصل شخصيا ً يضع هذا
الفيتو مميزا ً موقف سعد الحريري في هذا
الشأن ،وق��ال إنه ال يمانع من انتخاب هذه
الشخصية ويقصد العماد ميشال عون».

الجي�ش ي�سيطر على مواقع للم�سلحين في جرود عر�سال بعد عملية خاطفة
نفذت وحدات من الجيش فجر أمس ،عملية عسكرية سريعة وخاطفة في منطقة جرود عرسال،
تمكنت بنتيجتها من السيطرة التامة على بعض المواقع التي كانت تستخدمها التنظيمات اإلرهابية
بين الحين واآلخر للتسلل واالعتداء على مواقع الجيش .بحسب ما جاء في بيان لقيادة الجيش –
مديرية التوجيه.
وأشارت القيادة إلى أن قوى الجيش تمركزت في هذه المواقع وباشرت تنفيذ اإلجراءات الميدانية
لتأمين حمايتها وربطها مع سائر المراكز العسكرية الموجودة في المنطقة.
وأوضحت أن هذه العملية تأتي في إطار تأمين الحيطة األمنية للمراكز العسكرية وللقرى والبلدات
المتاخمة للحدود الشرقية ،منعا ً لتسلل الجماعات اإلرهابية واالعتداء على المواطنين.
وكان الجيش نفذ عملية انتشار واسعة في السلسلة الشرقية ،وقامت وحداته بعملية تمركز
وتموضع جديدة في جرود عرسال جنوبا ً حتى جرود الفاكهة وتاللها في البقاع الشمالي ،حيث قام
باستحداث مراكز ونقاط عسكرية جديدة في المنطقة.
وبالتزامن ،خرقت طائرة استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األجواء اللبنانية من فوق بلدة
كفركال ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ،ثم غادرت األجواء ظهرا ً من فوق
بلدة الناقورة.
وفي سياق متصل ،أوقفت قوى األمن الداخلي في الهرمل السوري أحمد حسين محمد ،من مواليد
 .1967وفي التحقيق معه ،تبين أنه على عالقة مع مجموعات إرهابية.
وأحيل على القضاء المختص بتوجيه من المحامي العام االستئنافي في بعلبك القاضي جوزيف
غنطوس.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه أن ليل أول من أمس أوقفت قوى الجيش في منطقة عرسال،
المدعوين أحمد علي كرنبي وعلي عبدالله كرنبي ،المطلوبين بموجب وثائق عدة لمشاركتهما ضمن
المجموعات اإلرهابية في اإلعتداء على مراكز الجيش في بلدة عرسال خالل أحداث شهر آب ،2014
والهجوم على مبنى فصيلة قوى األمن الداخلي في البلدة وخطف عدد من عناصرها.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وليل أول من أمس أيضاً ،رصدت قوة من الجيش في منطقة الصويري الحدودية بالقرب من
المصنع ،مجموعة مؤلفة من  7أشخاص يحاولون التسلل إلى األراضي اللبنانية عبر معبر غير
شرعي ،وعمدت قوى الجيش إلى إنذارهم بوجوب التوقف مرات عدة ،لكنهم لم يمتثلوا لها والذوا
بالفرار ،ما اضطرها إلى إطالق النار ومطاردتهم ،حيث تمكنت من توقيف المواطن عماد أحمد زرارة

والسوري صالح صبر المحمد ،وفق ما جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.
وضبطت سيارة ودراجة نارية من دون أوراق قانونية كانتا في حوزة المتسللين ،فيما أصيب
المواطن محمد خالد حمود بجروح حيث جرى نقله إلى أحد مستشفيات البقاع للمعالجة ،وما لبث
أن فارق الحياة متأثرا ً بجروحه .وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص
إلجراء الالزم.
على صعيد آخر ،أطلق المدعو ع.م - 1985( .جبل محسن) النار على نفسه من مسدس حربي
وأصيب في بطنه من دون معرفة األسباب .وتجدر اإلشارة إلى أن (م ).كان قائد محور وقد تم اعتقاله
في إطار الخطة األمنية ،ثم أفرج عنه منذ فترة.
وتم نقله إلى مستشفى السيدة في زغرتا لتلقي العالج.

وحدات من الجيش في جرود عرسال

(أحمد موسى)

