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تحدث على جبهتين واثق ًا من االنت�صار فيهما

«هيئة علماء الم�سلمين»...
بين ال�صدمات و«الفيتو الأزرق»

�سنهجر ماليين «الإ�سرائيليين» في الحرب المقبلة
ن�صراهللّ :
وح ّررنا في الجرود م�ساحات وا�سعة ول�سنا م�ستعجلين
تحدّث األمين العام لحزب
الله على جبهتين .الجنوب
والقلمون ورد على تهديدات
واتهامات ومزاعم «إسرائيل»
والجماعات اإلرهابية وبعض
المسؤولين اللبنانيين كل في ما
يخصه في الموضوعين ،محددا ً
استراتيجيات المقاومة على كل
جبهة واثقا ً باالنتصار فيهما.
رد األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله على تهديد «إس��رائ��ي��ل» بتهجير
مليون ون��ص��ف مليون لبناني ف��ي الحرب
ستهجر ماليين
المقبلة ،مؤكدا ً أن المقاومة
ّ
اإلسرائيليين ،معتبرا ً أن ه��ذه «التهديدات
العنترية ال تفيد فنحن ال نخشى حربكم وال
تهديداتكم».
وق��ال إن «الزمن ال��ذي كانت فيه إسرائيل
وتهجر أهلنا
تدمر بيوتنا وتبقى بيوتها،
ّ
ويبقى مستوطنوها ،انتهى في عام 2006
واآلتي هو أعظم على هذا العدو وغيره».
وفي جانب آخر ،لفت السيد نصر الله إلى أن
اعتداء «جبهة النصرة» هو الذي عجل بمعركة
جرود عرسال معلنا ً تحرير مساحات واسعة
من ال��ج��رود بأيدي رج��ال المقاومة .وق��ال:
«لسنا ملزمين بسقف زمني فهذا أمر يحدده
القادة العسكريون ونسعى إلى تحقيق الهدف
بأقل التضحيات ولسنا في عجلة من أمرنا».
ّ
نخطط ولم نف ّكر
وأكد «أننا في حزب الله لم
ولم نقل إننا سندخل إلى بلدة عرسال ،بل قلنا
إن هذه البلدة محتلة وتحريرها يجب أن يقوم
به الجيش وأهلها».
وأوضح السيد نصر الله في إطاللة متلفزة
خالل احتفال جمعية «كشافة المهدي» توزع
بين ب��ي��روت وبعلبك وص��ور والنبطية .أن
حديثه في «ي��وم الجرحى لم يتم نقله عبر
وسائل اإلعالم المرئية بسبب اإلنشغال بعيد
التحرير» ،وقال« :ال كالم لدينا نقوله في السر
وآخر في العلن» ،في إشارة منه الى االلتباس
الذي حصل في الحديث المسرب عنه في حفل
يوم الجرحى.
وتطرق السيد نصر الله في كلمته إلى العدو
«اإلسرائيلي» والمناورة التي أجراها بعنوان
«نقطة تحول  »8وهزيمته في عدوان .2006
وقال« :كانت الجهة الداخلية في «إسرائيل»
بمنأى عن الحرب التي كانت تحصل على
أراض��ي��ن��ا ،لكن بعد ح��رب ت��م��وز تساقطت
الصواريخ عليها ،فما كان منها إال إجراء هذه
المناورة الداخلية لمعالجة الطوارئ».
وعلّق على تصريحات قادة العدو معتبرا ً
أنها «جزء من الحرب النفسيّة ،وتهديداتهم
بالتهجير ال نستغربها ألنه كيان قائم على
المجازر والتهجير والتفجير».
وأض���اف« :إن إج��راء ال��م��ن��اورة الداخلية
دليل على أنهم انهزموا ،وال��رد سيكون في
عمق عمقهم وهي اعتراف بقدرة المقاومة على
تشكيل خطر على الكيان اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً
أن «الزمن ال��ذي كانت فيه «إسرائيل» تدمر

وتهجر أهلنا ويبقى
بيوتنا وتبقى بيوتها،
ّ
مستوطنوها ،انتهى في عام  2006واآلتي هو
أعظم على هذا العدو وغيره».
وخاطب «اإلسرائيلي» بالقول« :إذا كنت
تهدد بتهجير مليون ونصف مليون لبناني،
ستهجر ماليين
ف��إن ال��م��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة
ّ
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن ،وه���ذا أم��ر واض���ح ،وشعب
العدو يعرفه ،وه��ذه التهديدات العنترية ال
تفيد ،فنحن ال نخشى حربكم وال تهديداتكم».
وأكد أن «انشغالنا في سورية لن يغيّر شيئا ً
وعلى «إسرائيل» أن تخاف .وعلى اللبنانيين
أالّ يخافوا من تهديدات العدو ألن��ه يخشى
المقاومة ويعرف قدراتها».
ثم تط ّرق إلى موضوع عرسال والقلمون،
فأشار إلى «احتالل الجماعات اإلرهابية جرود
وبلدة عرسال» ،مؤكدا ً «حساسية هذا الملف».
وقال« :كنت واضحا ً عندما فصلت بين بلدة
عرسال وأهلها إخواننا ،وبين جرود عرسال.
ّ
نخطط ولم
وأؤكد اليوم اننا في حزب الله لم
نف ّكر ولم نقل إننا سندخل إلى بلدة عرسال ،بل
قلنا إن هذه البلدة محتلة وتحريرها يجب أن
يقوم به الجيش وأهلها».
ووصف ما صدر عن بعض الجهات بشأن
موقف ح��زب ال��ل��ه ،بأنه «خبيث وه��اب��ط»،
سائالً« :من هو الحريص على الناس؟ ومن
ال يريد أي معركة مذهبية؟ ومن الذي يخترع
أوهام معارك كي يقدّم نفسه حاميا ً للتجييش
المذهبي؟».
وإذ أك��د «أن��ن��ا لسنا بصدد ال��دخ��ول إلى
ّ
الكف عن التجييش المذهبي»،
عرسال ،ويجب
لفت إلى «أن ق��رار مجلس ال��وزراء استعادة
الجيش لبلدة ع��رس��ال واض���ح ،ويعني أن
البلدة خرجت من دائ��رة النقاش السياسي
وصارت في أيدي الجيش».
وق���ال« :أه��ال��ي المنطقة ب��ات��وا يتطلعون
إلى الجيش وقيادته ،والكل ينتظر تنفيذ هذا
القرار ،وعلى الحكومة توفير كل سبل النجاح
له».
وعن جرود عرسال ،قال« :ال��ذي عجل في
القلمون هو االع��ت��داء على الجيش السوري
والمقاومة ألننا كنا ال نزال في حال التريث».
ورفض إطالق تسمية «غزاة» على عناصر
ح��زب ال��ل��ه ،ووج��ه لهم «التحايا والتقدير

والمحبة واإلعتراف بإيمانهم ومسؤولياتهم
وتضحياتهم في عميق تلك الجرود والجبال
العالية».
ولفت إلى أن «اعتداء جبهة النصرة هو الذي
عجل بهذه الحرب ،وم��دى المعركة وسقفها
تحددهما المعركة نفسها» ،معلنا ً «تحرير
مساحات واسعة من الجرود بأيدي رجال
المقاومة» .وق��ال« :هذا تقدم كبير ومهم في
جرود فليطا وهو ما يكمل إنجاز تلة موسى،
ويجعل ي��د اإلخ���وة ف��ي المقاومة والجيش
العربي السوري هي العليا».
وأضاف« :إذا تخلت الدولة عن مسؤوليتها
فأهالي البقاع لن يتخلوا عنها وق��د عبروا
بصدق عن ذل��ك ،ونشكر لهم فهمهم الدقيق
للمخاطر وتحملها ،فما نحتاجه ه��و هذا
التضامن والمساندة الشعبية إذ إننا لسنا في
حاجة الى مقاتلين ألن اإلخوة في التشكيالت
المقاتلة كافية لتحقيق اإلنجازات».
ون��ف��ى ات��ه��ام ح��زب ال��ل��ه ب��إن��ش��اء جيش
شيعي ،وقال« :لسنا في حاجة الى ذلك ،وال
بصدد تشكيل ألوية وحشد شعبي او جيش
شيعي .ونحن نشكر كل من عبّر عن موقفه في
هذا الشأن».
وأك��د أن «معركة ج��رود عرسال ستسهل
في شكل كبير وتخفف األع��ب��اء عن الجيش
اللبناني والخطوات المطلوبة منه» ،وقال:
«ح��زب الله لن يدخل إل��ى بلدة عرسال ألن
ذلك من مسؤولية الدولة والجيش .ومعركة
عرسال ب��دأت ولسنا ملزمين بسقف زمني
فهذا أمر يحدده القادة العسكريون .ونسعى
إلى تحقيق الهدف بأقل التضحيات ولسنا في
عجلة من أمرنا».
وفي الموضوع الحكومي ،تمنى السيد نصر
الله «على المسؤولين وال��وزراء أخذ االمور
بجدية وإدراك حساسية االوض��اع» ،معتبرا ً
أن «من ينتظر تغيّرات ما في اليمن أو العراق
أو سورية أو المنطقة ،كالمه سراب».
وفي ما يتعلق بتنظيم «داعش» ،قال« :لقد
ب��دأ في ال��ع��راق ثم س��وري��ة ،وب��دأت األسئلة
حوله ،وألننا في زمن تضليل إعالمي سأوضح
ذل��ك :عندما ق��ام ان��ت��ح��اري بتفجير مسجد
القديح للطائفة الشيعية ف��ي السعودية،
ثم التفجير الثاني ال��ذي ح��ال دون��ه شباب

حزب اهلل يوا�صل تحرير الجرود من «الن�صرة»
وي�سيطر على جبل الثالجة والرهوة ويعثر على مقبرة جماعية
غداة تكليف مجلس الوزراء الجيش
اللبناني «إجراء التقييم األمثل للوضع
الميدانيفيعرسالومحيطها»،واصل
حزب الله معركته في ج��رود البلدة
ضد مسلحي «جبهة النصرة» محرزا ً
تقدما ً على أكثر من محور بعد تحرير
مساحات واسعة من اإلرهابيين الذين
فروا إلى مناطق سيطرة «داعش».
ف��ق��د سيطر مقاتلو ال��ح��زب في
شكل كامل على سهل ال��ره��وة بعد
ف��رار عشرات المسلحين من «جبهة
النصرة» ف��ي ات��ج��اه وادي الخيل،
ك��م��ا س��ي��ط��روا ع��ل��ى ج��ب��ل الثالجة
االستراتيجي في ج��رود فليطة في
منطقة القلمون السورية ،وتقدموا نحو
سهل شعبة القلعة االستراتيجية بعد
السيطرة على حرف وادي الدب شرق
وادي الخيل في جرود عرسال.
وفي وقت الحق ،سيطر الحزب في
شكل كامل على جبل شعبة القلعة
في جرود عرسال المرتفع  2339مترا ً
والمشرف على منطقة وادي الخيل
شرقا ً وجزء من معبر الزمراني.
في غضون ذلك ،عثر عناصر حزب
الله ف��ي ج��رود ع��رس��ال على مقابر
جماعية قريبة من مراكز لـ«النصرة»،
دف��ن فيها أكثر م��ن  50عنصرا ً من
التنظيم مؤخراً .وتبين ان القتلى دفنوا
حديثا ًألن التراب ال يزال محروثا ًحديثا ً
وال عشب فيه ،وهذا المركز كان حزب
الله سيطر عليه أول من أم��س وهو
مواجه لمنطقة الرهوة ...كما انتشرت
على مواقع التواصل االجتماعي صور
أرسلها عناصر من حزب الله التقطت
في تلة مواجهة لمنطقة الرهوة في
ج��رود عرسالُ ،تظهر ،المكان األول
الذي نقل إليه العسكريون المخطوفون
لدى تنظيم «داعش» ،حيث صور أول
شريط فيديو لهم ونشره «داعش» في
حينها.
وبحسب ما يظهر في الصورة فإن
مقاس الغرفة البيضاء التي كتب
عليها «داع��ش» شعارات له ،يوازي
حجم الغرفة التي صور فيها الشريط،
كما أن العناصر أكدوا انه جرى طالء
الغرفة حديثا ً وكتابة الشعارات وان
أدوات الدهان ال تزال في المكان.

} يوسف الصايغ

أستشهد بعضهم ،انطلق من يقول إن إيران
وراء داعش وتحركها .أنا استغرب مثل هذه
التهمة ،وأنها أرسلت الداعشيين إلى الدمام
والقطيف .هذا خالف للعقل والمنطق».
وأض���اف« :إن ال��ذي أس��س داع��ش حسب
بعض العظماء ،هو ّ
بشار األسد وأدخلها إلى
دي��ر ال��زور وغيرها لضرب المعارضة .هذه
أيضا ً تهمة ،وه��ي من خيال أف�لام هوليوود
وتثير السخرية».
وت��اب��ع« :داع���ش ه��ي تنظيم القاعدة في
العراق الذي تناوب على زعامته أبو مصعب
ال��زرق��اوي وأب��و عمر ال��ب��غ��دادي ،وه��ي فرع
لتنظيم «القاعدة» في العراق ولها بيعة مع
أسامة بن الدن ثم أيمن ال��ظ��واه��ري ،والكل
يعرف نشأتها وتمويلها وتواجدها .لكن بعد
خالف البغدادي مع الظواهري بشأن «إمارة
سوريـة» ومـن تتبـع ،تمـرد البغـدادي وتخلى
عن بيعتـه للظواهـري وأعلـن خالفتـه».
وأردف« :داعش انشقت عن القاعدة ،فهل
إي���ران أو ب� ّ
�ش��ار األس��د أو ح��زب الله ه��م من
أسس «القاعدة» ،والكل يعرف أن «القاعدة»
أسستها المخابرات األميركية والسعودية
والباكستانية ف��ي افغانستان .وب���دل أن
يكون أميرها أيمن الظواهري صار البغدادي.
داع��ش ،إذن ،ذات نشأة أميركية سعودية
باكستانية وتمردت على أبيها وأمها ،ويتم
تمويلها وحمايتها وتوظيفها في المعركة
اإلقليمية اآلتية».
ولفت إل��ى «اإلع��ت��راف الدولي ب��أن داعش
تشكل خطرا ً على العالم ،في حين أن البعض
ف��ي لبنان ال ي���زال يناقش خ��ط��ورة داع��ش
علينا» ،مشيرا ً إلى أنها «تسيطر على منطقة
في العراق وس��وري��ة ،ولكن داخ��ل األراض��ي
اللبنانية ،في ج��رود عرسال ،يسهلّون لها
فتح الحدود وتأمين انتقال المسلحين وشراء
نفطها وتمويلها».
وتطرق إلى الشأن اليمني ،فقال« :مضى
 72يوما ً على العدوان السعودي االميركي
على اليمن ،ونتمنى ان نتساعد في تشخيص
ال��ع��دو .ان م��ن ي��ق��ات��ل داع���ش ب��ص�لاب��ة هم
المتهمون بأنهم وراء تأسيسها أي إي��ران
وسورية ونحن» ،مستغربا ً الموقف االعالمي
واالس�ل�ام���ي ال��ص��ام��ت وال����ذي ال ي��دي��ن ه��ذا
العدوان.
واتهم السعودية ب��ـ«دف��ع المال إلسكات
األص���وات المنتقدة ال��ع��دوان على اليمن».
وسأل« :إذا كنت صاحب حق وموقفك قوي،
فلماذا تخاف من محطة تلفزة أو مقالة؟».
وقال« :هذا دليل ضعف».
وجدّد إدانة «العدوان السعودي  -األميركي
ال��وح��ش��ي ع��ل��ى ش��ع��ب وح��اض��ر وم��اض��ي
ومستقبل اليمن» ،مؤكدا ً عدم السكوت «طالما
هذا العدوان مستمر».
وأكد أنه «لم يتحقق أي هدف لهذا العدوان
بدليل أن الرئيس عبد ربه هادي مضطر إلى
الذهاب الى مؤتمر جنيف ألنه رأى أن ال أفق إالّ
بالحل السياسي».
وأش��اد بـ«صمود الشعب اليمني وأنصار
ال��ل��ه» ،داع��ي��ا ً ال��س��ع��ودي��ة وح��ل��ف��اءه��ا إل��ى
«المسارعة بفتح باب الحوار السياسي ،ألن
المزيد من ال��ع��دوان ال ي��ؤدي إالّ إل��ى سقوط
الموقف السعودي».

الجي�ش يق�صف مراكز الإرهابيين موقع ًا ع�شرات القتلى

قصف مدفعي
م��ن ج��ه��ت��ه ،اس��ت��ه��دف الجيش
اللبناني ج���رود ع��رس��ال وج��دي��دة
الفاكهة بالمدفعية الثقيلة وراجمات

ال��ص��واري��خ ب��ع��د رص���د ت��ح��رك��ات
للمسلحين على مسافة  8كلم من
جديدة الفاكهة .كما استهدف جرود

رأس بعلبك .وذك���رت م��ص��ادر أن
حوالى  20إرهابيا ً قتلوا ج � ّراء هذا
القصف.

أي��ام قليلة تفصل «هيئة علماء المسلمين» عن
مؤتمرها الثالث ال��ذي س��ارع��ت إل��ى اإلع�ل�ان عنه
ب��إي �ع��از ت��رك��ي – ق �ط��ري ل�ك��ي تظهر أن �ه��ا الجهة
الحاضنة للتيارات اإلسالمية في لبنان ،وال سيما
بعد القمة اإلسالمية في دار الفتوى ،وطمعا ً بكسب
الرضى السعودي ،ولقطع الطريق أمام أي محاولة
قد يقوم بها اإلتحاد العالمي لعلماء المقاومة لجهة
موسع.
الدعوة إلى اجتماع إسالمي
ّ
لكن الرياح تجري عكس ما تشتهي سفن الهيئة
التي أرادت أن تستثمر مؤتمرها السنوي إلعطاء
الزخم لقيادتها الجديدة ولتعويض فترة الترهّل
التي م � ّرت بها أث�ن��اء تولي الشيخ سالم الرافعي
رئ��اس��ة الهيئة ،لكن حسابات حقل الهيئة جاءت
مغايرة لحسابات البيدر.
أولى الصدمات جاءت عبر مفتي زحلة والبقاع
الشيخ خليل الميس ال��ذي أرادت الهيئة تكريمه
خ�ل�ال م��ؤت�م��ره��ا ،إال أن��ه اع �ت��ذر بحجة االرتباط
أي ف��ي يوم
بمواعيد ُمسبقة ي��وم األح��د المقبلّ ،
ان �ع �ق��اد ال �م��ؤت �م��ر .وف ��ي م �ح��اول��ة ل�ت�خ�ط��ي أول��ى
العقبات حاولت الهيئة التعويض عن الميس عبر
التواصل مع مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي
الجوزو لكن ردّه على طلب الهيئة كان عبارة عن
وعد منه بدراسة الموضوع ،وبحسب المعلومات
ف��إنّ ال�ج��وزو غير متح ّمس للحضور م��ا ل��م يطرأ
أي مستجد يدفعه ال��ى المشاركة شخصياً ،لك ّن
ّ
األجواء توحي بأنه سيرسل من يمثله إلى مؤتمر
الهيئة ليتسلم درع التكريم التي ستمنح له.
ص ��دم ��ات ال �ه �ي �ئ��ة ل ��م ت �ق �ت �ص��ر ع� �ل ��ى الميس
وال� �ج ��وزو ،ف�ق��د ت�ل�ق��ت ص��دم��ة ج��دي��دة مصدرها
مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الذي
استقبل بعض مشايخ الهيئة قبل أي��ام وح ّملهم

ع�ت�ب��ه ال �ش��دي��د ع�ل��ى ق �ي��ادة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ج��دي��دة لعدم
اختيارها له في موضوع التكريم ،وتوجيه الدعوة
إليه لحضور المؤتمر فقط ،وبالتالي يمكن إدراج
موقف س��وس��ان ف��ي خانة الغضب «المستقبلي»
على رئ��اس��ة الهيئة بقيادة الشيخ أحمد العمري
الذي خلف الشيخ سالم الرافعي قبيل انتهاء فترته
الرئاسية.
وفي تفاصيل «الفيتو المستقبلي» فإنّ العمري
ال��ذي ي��رأس تج ّمع الجمعيات اإلغاثية ف��ي لبنان
والمق ّرب من النظام اإلخ��وان��ي في تركيا هو أحد
القياديين ف��ي الجماعة اإلس�لام�ي��ة ،وه��ذا م��ا دفع
بالتيار األزرق إلى فرملة انطالقة العمري لمنعه
من استثمار موقعه في تعويم الجماعة سياسيا ً
على حساب تيار المستقبل الذي يعاني من تراجع
أسهمه على الساحة السنيّة في شكل ع��ام ،وفي
أوس� ��اط ال �ت �ي��ارات اإلس�لام �ي��ة ف��ي ش�ك��ل خ��اص،
وت��رج��م «المستقبل» موقفه بالضغط على مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لتأخير لقائه
بالقيادة الجديدة لهيئة العلماء ،وذلك لقطع الطريق
أي محاولة للتقارب بين دريان والهيئة.
أمام ّ
ما يمكن قوله هو أنّ الهيئة لم تفلح في تخطي
العقبات التي ك��ان��ت تواجهها ف��ي عهد الرافعي،
األمر الذي أحرجها في سلسلة المواقف التي كان
يصدرها دع�م�ا ً للجماعات المسلحة ال�ت��ي قاتلت
الجيش اللبناني ف��ي ال�ش�م��ال ،إل��ى ج��ان��ب م��ا يت ّم
تداوله مؤخرا ً عن إيوائه لإلرهابي الفا ّر من وجه
العدالة أحمد األس�ي��ر ،مع اإلش��ارة إل��ى أنّ الهيئة
انتخبت الرافعي نائبا ً أول للعمري في محاولة منها
الستيعاب الجناح السلفي العريض في داخلها،
وم��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ع �م��دت إل��ى اس�ت�ي�ع��اب الصقور
من أعضاء الهيئة ،خاصة الذين ي��ؤي��دون «جبهة
النصرة» ،ولهذه الغاية تم انتخاب الشيخ حسن
قاطرجي نائبا ً ثانيا ً لرئيس الهيئة الجديد.

كرامي التقى وفود ًا وتلقى ات�صاالت
من �سليمان وقان�صو ومراد
واصل الوزير السابق فيصل كرامي
استقبال الوفود المعزية لمناسبة
الذكرى الثامنة والعشرين الستشهاد
الرئيس رشيد كرامي .وتلقى اتصاالت
أبرزها من رئيس الجمهورية السابق
ميشال سليمان ،ورئ��ي��س المكتب
السياسي المركزي في الحزب السوري
القومي االجتماعي الوزير السابق علي
قانصو ورئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبدالرحيم مراد.
واستقبل ك��رام��ي األم��ي��ن العام
لـ«حركة التوحيد اإلسالمي» الشيخ
بالل شعبان على رأس وفد من قيادة
ومشايخ الحركة ،حيث تم البحث في
تطورات الوضع في طرابلس ولبنان.
وإث��ر اللقاء اعتبر الشيخ شعبان
أنه «بعد اإلنتهاء من جوالت العنف

األمني علينا أن ال نجر المدينة الى
جوالت عنف سياسية» ،وقال« :حان
لطرابلس أن تستريح وخصوصا ً
اننا اليوم على أب��واب شهر رمضان
المبارك» ،متمنيا ًأن «تعود الى وضعها
اإلقتصادي ودورها السياسي».
كما التقى كرامي النائب السابق
جمال اسماعيل ال��ذي ق��دم تعازيه،
وتطرق في حديثه الى «الوضع في
عكار ال سيما المناطق الحدودية
ف��ي وادي خالد ف��ي ظ��ل التطورات
المتسارعة».
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س المنتدى
اإلسالمي اللبناني للدعوة والحوار
الشيخ محمد خضر على رأس وفد من
المنتدى.
وبعد اللقاء قال خضر« :جئنا في

أجواء رحيل الشهيد رشيد كرامي التي
تذكرنا بالعدالة المفقودة في لبنان».
بعد ذل��ك التقى ك��رام��ي وف���دا ً من
نقابة جباة اإلك���راء في قاديشا في
حضور محامي النقابة أحمد طالب،
وتطرق الحديث الى أوضاع ومشاكل
النقابة .كما قدم الوفد التعازي بذكرى
استشهاد رشيد كرامي.
كما التقى على ال��ت��وال��ي :رئيس
االتحاد العمالي في الشمال شعبان
ب����درة ،رئ��ي��س مجلس المندوبين
ف��ي االت��ح��اد فضل ع��ك��اري ،رئيس
المحجر ال��ص��ح��ي ال��ت��اب��ع ل���وزارة
الصحة الدكتور أكرم غانم ،وأعضاء
مجالس بلدية واختيارية وحشد من
الهيئات التربوية والثقافية والكشفية
والرياضية والشعبية.

الخطيب ي�شكر
المقاومة والخير
يهنئ ب�إنجازاتها
شكر األمين العام لـ«جبهة
البناء اللبناني» ورئيس
«م���رك���ز ب���ي���روت ال��وط��ن»
الدكتور زهير الخطيب في
ب��ي��ان« ،ت��ح��م��ل ال��م��ق��اوم��ة
االس�لام��ي��ة م��رة أخ��رى أهم
مسؤوليات الدولة اللبنانية
بتحريرها وتأمينها لسلسلة
جبال لبنان الشرقية».
ورأى أن «األخ����ط����ار
وال��ت��داع��ي��ات م��ن االره���اب
ال��ت��ك��ف��ي��ري ت��ف��وق الخطر
«اإلسرائيلي» استراتيجيا ً
ألن «اإلس���رائ���ي���ل���ي» ع��دو
واض��ح المعالم» ،الفتا ً إلى
أن اإلرهاب التكفيري «حالة
مرضية تسعى الى التسلل
الى الداخل العربي االسالمي
تحت عناوين دينية كاذبة».

الخير
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وه���ن���أ رئ���ي���س ال��م��رك��ز
الوطني ف��ي الشمال كمال
ال��خ��ي��ر ب����دوره ،ال��م��ق��اوم��ة
على «ان��ج��ازات��ه��ا الوطنية
في جرود عرسال» ،معتبرا ً
أن «ه��ذا اإلن��ج��از يصب في
خانة تحصين أم��ن الوطن
واستقراره الداخلي وسلمه
األهلي».
وأشار أمام وفود شعبية
زارت���ه ف��ي المنية ،ال��ى أن
«المقاومة والجيش اللبناني
الباسل حرصاء على سالمة
أهل عرسال وأمنهم» ،معتبرا ً
أن «مدعي محبة عرسال هم
ت��ج��ار الفتنة والتحريض
المذهبي».
وط�������ال�������ب ال���ج���ي���ش
بـ«التنسيق الكامل والمباشر
مع المقاومة من أجل تحرير
بلدة عرسال وإن��ق��اذ أهلها
م���ن اإلح����ت��ل�ال اإلره���اب���ي
التكفيري».
ودعا الى «إخ��راج الفتنة
والتكفير من بعض مساجد
ال��م��ن��ي��ة ،وإل�����ى ال���وح���دة
والتضامن ونبذ الخالفات».

كرامي مستقبالً وفودا ً

النابل�سي يحذّ ر من �شلل الحكومة
رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح أمس انه «رغم
كل التحديات التي واجهتها إيران في سبيل إعالء كلمة
الحق لم تفقد صلتها بالشعوب ،ولم تجد نفسها وهي
في نطاق الظروف الدولية التي تحاصرها أنها مضطرة
للتنازل».
وأضاف« :لقد عملت إيران على تنظيم الطاقة الحيوية
في األمة فكان حزب الله وكانت المقاومة وكان اليوم كل
هذه المجاميع الحرة األبية في العراق وسورية واليمن
والبحرين والسعودية تنادي كما نادى بالل وهو تحت

سياط التعذيب والعبودية (أحد أحد)».
واعتبر النابلسي :أن «التصرف اإلنفرادي في قضايا
واستحقاقات مصيرية سيؤدي بالحكومة ال��ى الشلل
وستكون لذلك تداعيات خطيرة على البلد كله ،ونؤكد
اليوم أن وحدة البلد من وحدة الحكومة بما يعني ذلك
من ق��رارات تؤدي إلى انتظام أعمال المؤسسات وتعيد
الحيوية إليها .كما أن موضوع عرسال يجب أن يقارب
بطريقة مباشرة واضحة ال عبر بيانات ح ّمالة أوجه يمكن
ان تفسر بطرق مختلفة».

حمدان لجنبالط :الدروز في �سورية
لي�سوا بحاجة �إلى حماية �أحد
التقى أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين «المرابطون»
العميد مصطفى حمدان رئيس حزب
«شبيبة لبنان العربي» نديم الشمالي
برفقة وفد من الحزب .ورحب حمدان
بالوفد مثمنا ً المهرجان السياسي الذي
أقامه الحزب في األونيسكو إحياء لعيد
المقاومة والتحرير.
وجه العميد حمدان
من جهة أخرىّ ،
«التحية إل��ى أهلنا بني معروف في
جبل العرب» ،مشيرا ً الى انه «من خالل
تواصلنا الدائم معهم أنهم سيكونون
كما كانوا سابقا ً سدا ً عربيا ً منيعا ً ح ّرا ً
في مواجهة اإلرهابيين والمخربين
الذين يتربّصون شرا ً ليس فقط بدروز
سورية انما بكل أبناء أمتنا العربية».

كما حيا العميد حمدان «مشايخ
العقل األكارم في جبل العرب وسورية،
والمناضلين والمجاهدين على أرض
الجوالن وفي مقدمهم صدقي المقت،
هؤالء الذين يؤمنون بأن العروبة فقط
هي التي تحمي أمتنا وأن الطائفية
والمذهبية تقضي عليها» ،مؤكدا ً لهم
أننا «كنا وسنبقى معكم».
وتوجه العميد حمدان الى رئيس
ّ
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
بالقول « :كفى عاراً ،وكفى بيعا ً وشراء
بقيمة وك��رام��ة وع��� ّزة ه��ؤالء ال��دروز
األش��اوس ،بعد أن تأ ّكد لنا اليوم أنك
ال تنتمي ال ال��ى ه��ذه الكرامة وال الى
ه��ذه العزة ،فأنت تذهب ال��ى األردن
وترسل مراسيلك إلى «إسرائيل» لكي

تستجدي حماية ألهلنا الدروز في جبل
العرب ،خسئت ،هؤالء ليسوا بحاجة
إل��ى حماية أح��د ،ه��ؤالء سيُقاتلون
االرهابيين والمخربين ،سيُقاتلون
«النصرة» و«داع��ش» وسينتصرون
بإذن الله ألنهم أبناء الوطن السوري
العربي وهم يعلنون عن ذلك دائماً»،
مؤكدا ً لجنبالط أن «سورية ستنتصر
وأمثالك سيُهزمون».
وأش���ار الشمالي ب���دوره ،إل��ى أن
«الشأن الداخلي اللبناني كان محور
البحث خ�لال ال��ل��ق��اء» ،الف��ت�ا ً إل��ى أن
«بعض السياسيين اللبنانيين يج ّرون
البالد إلى أسفل دركٍ لتحقيق مصالحهم
الشخصية الضيقة ،من دون االلتفات
إلى هموم شعبنا ومعاناتهم اليومية».

