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� ّأكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ لقاء معراب �أحدث زلزا ً
ال

«الوفاء للمقاومة» :لتفعيل الحكومة والمجل�س
و�إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
رأت كتلة ال��وف��اء للمقاومة أنّ
الحديث ال��ذي أدل��ى به األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله
حول الموضوع الرئاسي في إطاللته
األخيرة المتلفزة« ،قد وضع النقاط
على الحروف ،وجاء ش ّفافا ً وواضحا ً
إلى أبعد الحدود .قاطعا ً الطريق أمام
مرحب ًة «بما
أي تأويل أو تفسير آخر»ّ ،
جرى التوافق عليه الستئناف انعقاد
جلسات الحكومة وفق اآللية المتفاهَ م
عليها ب��ي��ن م��ك � ّون��ات��ه��ا» ،وم��ؤ ّك��دة
«ض���رورة تفعيل العمل الحكومي
لمعالجة القضايا المطلبية والحياتية
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ،و ض����رورة م�لاق��ات��ه
بالحرص على تفعيل عمل المجلس
النيابي وال ّرقابي وص��وال ً إلى إنجاز
االستحقاق ال��رئ��اس��ي ،واس��ت��ع��ادة
ال��دورة الكاملة للحياة الدستورية
والسياسية في البالد».
ورح��ب��ت الكتلة بعد اجتماعها
ّ
ال����دوري بمق ّرها ف��ي ح���ارة حريك،
أم���س ،ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب محمد رعد
«بتأمين المستلزمات الضرورية
إلج����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة في
مواعيدها المق ّررة» ،وأ ّكدت «تأييدها
الكامل للمطالب ال ُمح ّقة للمتطوعين
والعاملين في الدفاع المدني ،وضرورة
تحقيقها بصورة عادلة وشاملة».
وه ّنأت الكتلة «الشعب اإليراني
وقيادته الحكيمة والشجاعة وكل
مسؤوليه ،بمناسبة ذكرى االنتصار
التاريخي الكبير للثورة اإلسالمية
المباركة بقيادة اإلم��ام الخميني»،
الفت ًة إلى أنّ الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية اليوم بقيادة اإلم��ام السيد
ع��ل��ي الخامنئي «ت��م � ّث��ل م��ن خ�لال
هُ ويَّتها وتجربتها وأدائها ،والتزامها
قضايا الحق والعدل ونصرة الشعوب
المظلومة ،مصدر إلهام لكل الشعوب
الناهضة في سبيل التحرر ،والطامحة
إل��ى نيل حقوقها وحفظ مصالحها،
وتحقيق األم��ن واالستقرار والعدالة

المعلوف :ن�سعى لإقناع حلفائنا بدعم تر�شيح عون
حاورته روزانا رمال -تحرير محمد حمية

اجتماع الكتلة
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة وال��م��س��ت��دام��ة
لبلدانها».
وجدّدت الكتلة في الذكرى السنوية
للشهداء القادة األمين العام لحزب
الله السيد عباس ال��م��وس��وي (مع
زوجته الشهيدة أم ياسر ،وطفلهما
ال��ش��ه��ي��د ح��س��ي��ن) وال��ش��ي��خ راغ��ب
حرب ،والقائد الجهادي الكبير الحاج
عماد مغنية «عهدها لهؤالء الشهداء
العظماء أن تحفظ نهجهم ،وتواصل
مع كل المجاهدين والمقاومين دربهم
وتضحياتهم من أجل الدفاع عن لبنان
وسيادته ووحدة أرضه وشعبه ،ودفع
المخاطر والتهديدات اإلرهابية عنه
وعن جميع اللبنانيين على اختالف
مناطقهم وطوائفهم واتجاهاتهم»،
مجدّدة «التأكيد أنّ العدو اإلسرائيلي
ه��و الخطر ال��دائ��م وال��وج��ودي على
بلدنا».
وه� ّن��أت «س��وري��ة ق��ي��اد ًة وجيشا ً
وشعبا ً على ما ح ّققته من إنجازات

ميدانية كبرى ،وآخرها ّ
فك الحصار
الظالم عن مدينتي ُنبُّل وال��زه��راء»
ورأت «أنّ ال��م��ج��ري��ات الميدانية
تصب في مصلحة استعادة سورية
ّ
لعافيتها في مواجهة الحرب اإلرهابية
التكفيرية بما يحفظ موقعها ،ودورها
المقاوم».
ون ّوهت الكتلة بـ«اإلجراءات التي
ق��ام بها الجيش اللبناني لمواجهة
خطر اإلره���اب التكفيري ،وآخرها
عمليته في عرسال ،معرب ًة عن قلقها
من «خطر الجيوب المتب ّقية لفصائل
اإلرهاب التكفيري في جرود عرسال،
وإل��ى التداعيات السلبية المرتقبة
على أهلنا في بلدة عرسال وجوارها،
وكذلك على مخيم النازحين السوريين
هناك» ،داعية «الحكومة إلى تعزيز
دعمها المطلوب للجيش اللبناني
وتأمين كل ما يلزمه للتصدّي لتلك
المخاطر ال ُمحدقة بأهالي المنطقة
ولبنان».

قاسم

إلى ذل��ك ،أ ّك��د نائب األمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في
كلمة ألقاها خالل لقاء سياسي ،في
حسينية الحوراء الغبيري ،أ ّنه «ك ّنا
وم��ا زلنا واضحين ج��دا ً في مسألة
رئ��اس��ة الجمهورية ف��ي لبنان ،لم
نقل يوما كالمين ،ول��م َن��عِ � ْد وع��دا ً
إلاّ والتزمنا ب��ه ،ول��م نغيّر القواعد
التي تحدّثنا عنها ،والتي نعتبرها
لمصلحة لبنان» ،مشيرا ً إلى أنّ «من
يقول إ ّننا ال نريد رئاسة الجهورية
مخطئ وواه����م ،ألنّ المشكلة كما
أصبحت واض��ح��ة للجميع ه��ي أنّ
دول���ة إقليمية اسمها السعودية
ّ
تتدخل في كيفية إج��راء الرئاسة،
ومن يمكن أن يصل ومن ال يمكن أن
يصل .الفريق اآلخ��ر ،إذن ،يخضع
ِّ
ويعطل الرئاسة
لإلمالءات الخارجية
المحلية الداخلية التي يتوافق عليها
اللبنانيون».

«لقاء الأحزاب» :للتن�سيق الكامل
مع الجي�ش ال�سوري في مواجهة الإرهاب
اعتبرت األحزاب والقوى الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة ف��ي ال��ب��ق��اع ،ف��ي بيان
أص��درت��ه بعد اجتماعها ال���دوري
في مكتب منفذية زحلة في الحزب
السوري القومي االجتماعي« ،أنّ
التطورات األمنية األخيرة في منطقة
جرود عرسال ،تش ّكل تحدّيا ً أمنيا ً
خطيرا ً يهدّد أهلنا في عرسال وفي
سائر المناطق البقاعية» ،مشير ًة
إلى أنّ «هذا التحدي يفرض ا ّتخاذ
خ��ط��وات ج���ادّة تحول دون تم ّكن
المجموعات اإلرهابية من تحقيق
هدفها بإخضاع عرسال إخضاعا ً
تاماً ،وجعلها بوابة لتهديد سائر
المناطق البقاعية».
ول��ف��تَ ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل���ى «أنّ
الخطر اإلرهابي الذي يتهدّد عرسال
والبلدات البقاعية ال يقارب بمنطق
المكابرة والكيدية ،وترك أهل عرسال
لمصيرهم ،وتحميلهم وحدهم عبء
م��واج��ه��ة اإلره����اب ،ف��ه��ذا المنطق
ق��اص��ر وخ��اط��ئ وأع���وج و ُم��ري��ب،
وغير مقبول .ف��ال��دول��ة اللبنانية
بمؤسساتها السياسية والعسكرية
واألمنية مطالبة بتح ّمل مسؤولياتها
في مواجهة هذا الخطر اإلرهابي».
وح��� ّذر المجتمعون «م��ن تكرار
األخ��ط��اء السابقة التي مارستها
بعض القوى السياسية في لبنان،
من خالل نفي وج��ود إرهابيين في
البلدة وجرودها ،ألنّ نفي وجود هذا
يصب حكما ً
الخطر وعدم مواجهته،
ّ
في مصلحة المجموعات اإلرهابية
وأه��داف��ه��ا ف��ي ال��ت��م �دّد وال��ت��وس��ع،
وتنفيذ أعمال أجرامية ضد الجيش
والقوى األمنية والمدنيين».
وأ ّك���د المجتمعون «أهمية دور
الجيش اللبناني وال��ق��وى األمنية
والمقاومة في تشكيل ح��زام أمان
للعديد م��ن المناطق اللبنانية،
والمطلوب أن يتع ّزز ه��ذا الحزام
لتأمين بلدة عرسال ،وذلك من خالل
التنسيق الكامل مع الجيش السوري
ال��ذي يمتلك خبرة وك��ف��اءة عالية
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نفى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب
ج���وزي���ف ال��م��ع��ل��وف ،أن ي��ك��ون رئيس
«ال��ق��وات» سمير جعجع ق��د وع��د رئيس
ت��ي��ار ال��م��ردة ال��ن��ائ��ب سليمان فرنجية
بترشيحه للرئاسة ،موضحا ً أنّ األمر ال
يعدو كونه أحاديث بين قنوات التواصل
بين «القوات» و«المردة» ،وهي أقرب إلى
«جس النبض» فقط.
ّ
وأش��ار المعلوف في حوار مشترك بين
صحيفة «ال��ب��ن��اء» وق��ن��اة «ت����وب نيوز»
إل���ى أنّ «اإلط�ل�ال���ة اإلع�لام��ي��ة ف���ي لقاء
م��ع��راب وإع�ل�ان جعجع ترشيح رئيس
تكتّل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون ،ش ّكلت زل��زاالً سياسيا ً في البلد»،
م��ؤ ّك��دا ً اس��ت��م��رار «ال��ق��وات» ف��ي ترشيح
ع��ون ،كاشفا ً عن تواصل وح��وارات مع
ك��ل الفرقاء ف��ي  14آذار إلقناعهم بهذا
لفت إل��ى أنّ «المجهود
الترشيح .لكنّه َ
األساسي إليصال عون إلى الرئاسة يقع
على عاتق حزب الله».
وفي ما يلي نص الحوار كامالً
سنتحدث ب��داي��ة ع��ن المصالحة بين التيار
الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية» ،هناك من
يتساءل ،لماذا جاءت هذه المصالحة في سياق
رئاسة الجمهورية ولم تأتِ في المراحل السابقة؟
أوالً ،ه��ذه المصالحة ليست ظرفية ،ب��ل هي
بعيدة من المصالح الشخصية أو الحزبية .ترشيح
جعجع لعون كان نتيجة ،وضمن مسار طويل من
الحوارات الثنائية ،بعد استمرار الشغور الرئاسي
وتعطيل االنتخاب ،أعلن جعجع أ ّنه جاهز للسير
برئيس توافقي وأن ال «فيتو» على أحد .وبعد ذلك
ق ّررنا كتك ّتل نيابي مع الهيئة التنفيذية لـ«القوات»
أ ّن��ه يجب الدخول في ح��وارات مع الجميع وعلى
رأسهم التيار الوطني الحر إليجاد الحل للشغور
الرئاسي ال��ذي ينعكس بشك ٍل سلبي على كامل
المؤسسات الرئيسية في البلد ،وبدأنا بحوار جدّي
بين الحزبين ،والنتيجة كانت التوصل إلى إعالن
الن ّيات في حزيران  ،2015وعلى ضوء هذا اإلعالن
بات واضحا ً أنّ التقارب بين الطرفين جدّي ،والـ16
بندا ً ش ّكلت قواسم مشتركة للطرفين .لذلك الحدث
هو المصالحة وترشيح جعجع لعون كان نتيجة.
وصحيح أنّ الحوار مستمر بين الحزبين لكن ال تزال
بعض المواقف والملفات االستراتيجية تش ّكل خالفا ً
بينهما ،وهذا ال يمنع من الوصول إلى ملء الشغور
الرئاسي واالتفاق على قانون انتخابي جديد إلعادة
تجديد السلطة في البلد ،الموضوع الرئاسي كان
الملف األساسي بين الحزبين ،إذ إنّ هناك أولويات
وطنية ت ّم اال ّتفاق على حلّها تدريجياً.

{ ُيقال إنّ جعجع هو الرابح سياسيا ً في كل
األح�����وال ،أل ّن���ه إذا ت��� ّم ان��ت��خ��اب ع���ون س��ي��ب��دو أ ّنه
صانع رؤساء ،وإذا لم ُينتخب سيبدو أ ّنه استطاع
أن ُيحدث شرخا ً في « 8آذار» كما سيحصد تأييد
المسيحيين الذين يقفون في المنطقة الرمادية،
فهل ت ّم الترشيح ضمن هذه الحسابات؟

ترشيح جعجع لعون ليس ر ّد فعل على ترشيح
الحريري لفرنجية ،لكنه مرتبط بشك ٍل أو بآخر بهذا
الترشيح ،أل ّنه بما أ ّننا كقوى « 14آذار» سلّمنا جدال ً
بأنّ رئيس الجمهورية من قوى « 8آذار» ،اقتنعنا
بأنّ عون لديه التمثيل المسيحي األقوى على األرض
والوجود الوطني ما يخوِّله أكثر ألن يكون رئيسا ً وقد
تكون النتيجة ربحا ً لجعجع ،لكن الهدف األساسي
من الترشيح هو للمصلحة الوطنية .كما رأينا أنّ
ّ
مرشح حزب الله ،ما دفعنا إلى العمل لكي
عون
نلتقي على هذا الترشيح كحل وطني لس ّد الفراغ.
الحدث األساسي هو المصالحة التي طوت صفحة
سوداء من عشرات السنين بين «القوات» و«التيار».
لقاء األحزاب في مكتب« القومي» بزحلة
في مواجهة المجموعات اإلرهابية
المتط ّرفة».
وتو ّقف المجتمعون عند األوضاع
االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية «التي
ُتثقل كاهل البقاعيين خصوصاً،
واللبنانيين عموماً» ،وش�دّدوا على
«ض��رورة إي�لاء المناطق البقاعية
االهتمام الكافي على الصعد كافة،
وم��ع��ال��ج��ة األوض����اع المعيشية،
وإط��ل�اق ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ،ودع��م
الزراعة ،بهدف تحصين الناس في
مناطقها ،متسائلين عن موضوع
ترحيل النفايات».
وشدّد المجتمعون على «ضرورة
إن��ص��اف عناصر ال��دف��اع المدني،
بتثبيتهم وإع��ط��ائ��ه��م حقوقهم
المشروعة» ،ورفضوا رفضا ً قاطعا ً
أي إجراءات ضريبية جديدة .وأ ّكدوا
على إج���راء االن��ت��خ��اب��ات البلدية
وعلى استصدار قانون لالنتخابات
النيابية على قاعدة النسبية بدائرة
واحدة.
ور ّك��ز المجتمعون على القضية

(أحمد موسى)
الفلسطينية واعتبارها «شأنا ً مركزيا ً
تعني الجميع».

لقاء صيدا

كما عقد لقاء األح��زاب في صيدا
اجتماعه ال���دوري ف��ي م��ق� ّر قيادة
«التنظيم الشعبي ال��ن��اص��ري»،
وصدر عن المجتمعين بيان ه ّنأوا في
مستهلّه «الشعب اللبناني ومدينة
صيدا بذكرى تحريرها التي تصادف
ف��ي  16ش��ب��اط» ،م��ؤ ّك��دي��ن «دور
المدينة أن تبقى ص ّمام أمان وحامية
للمقاومة ،وعاصمة للجنوب».
وحيّا اللقاء «الجيش اللبناني
الوطني على مبادرته في وقف تمدّد
العصابات التكفيرية ف��ي منطقة
عرسال» ،داعيا ً كل الشعب اللبناني
إلى «االلتفاف حول الجيش لحمايته
والدفاع عنه».
وأش��اد بـ«اإلنجازات العسكرية
ال��ت��ي ي��ح� ّق��ق��ه��ا ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي
ال���س���وري ف���ي م��واج��ه��ت��ه للقوى
اإلرهابية والتكفيرية».

وأ ّكد «رفضه السياسة األميركية
في المنطقة التي تهدف إلى تمزيق
الوطن العربي وتحويله إلى دويالت
طائفية ومذهبية ،تسمح للعدو
الصهيوني بأن يبقى القوة األكبر
والقادرة على التحكم بالمنطقة».
ون �دّد بـ«السياسة التي يتبعها
مجلس األم���ن ال���دول���ي بتقليص
الخدمات التي تقدّمها «أون���روا»
ال��ش��اه��د ال��وح��ي��د ع��ل��ى ال��م��ج��ازر
ال��ت��ي ُت��رت��ك��ب ف���ي ح���ق الشعب
الفلسطيني».
ورف���ض «ال��ت��داول ال���ذي يجري
في الكواليس بين الن ّواب والوزراء
ب���زي���ادة ال��ت��ع��رف��ة ع��ل��ى صحيفة
ال��ب��ن��زي��ن» ،داع���ي���ا ً ك���ل «ال��ق��وى
السياسية إلى رفض الموضوع من
أساسه».
وت��ب�� ّن��ى «ال��م��ط��ال��ب ال � ُم��ح � ّق��ة
للموظفين ف��ي ال��دف��اع ال��م��دن��ي»،
ودعا «السلطة السياسية إلى إقرار
حقوقهم» .وحيّا «حركة الشعب في
ذكرى تأسيسها».

المصالحة جد ّية

{ ه��ل إنّ ه��ذه المصالحة مبنيّة على أ ُ ُس��س
ثابتة ،أم ستنتهي بعد إنجاز الملف الرئاسي؟

المصالحة جديّة ،مبنيّة على التسامح المتبادل،
وم��� ّرت بتنقية ال��ذاك��رة ،والمصالحة م��ع ال��ذات
ومع اآلخ��ر .وهناك ارتياح من األكثرية الساحقة
للشارعين المسيحي بشك ٍل خاص واللبناني بشك ٍل
عام ،وكانت ضرورية للحفاظ على الكيان اللبناني.
ليست ذات طابع مسيحي رغم أ ّنها بين فريقين
مسيحيين وال تش ّكل اصطفافا ً ض ّد أي طرف آخر،
ولها البعد الوطني ،وتساعدنا للحفاظ والتعاطي
بسواسية بين مكوِّنات المجتمع ،أل ّنه إذا استم ّر
التهميش للطرف المسيحي س ُتضرب الشراكة،
ألنّ الشراكة تت ّم بين شركاء أقوياء وهذه الشراكة
تساعد على استعادة الشراكة لكل المواطنين
اللبنانيين التي تتجلّى بانتخاب عون رئيساً ،ث ّم
قانون انتخاب عادل وحكومة وحدة وطنية.

{ م���ا ال�����ذي ك����ان ي���ح���ول دون إج������راء ه��ذه
المصالحة سابقاً؟

المصالحة بدأت منذ استشعارنا خطر الفراغ
الرئاسي ،وقد يكون المخرج األساسي هو التالقي
بين «التيار» و«القوات» .تعطيل الملف الرئاسي
س ّرع هذه المصالحة ،نتم ّنى أن تكون الحوارات
مع كل األطراف على أ ُ ُسس سليمة وواضحة ،تبدأ
حوارات ثنائية وتصل إلى حوارات جماعية.

المعلوف متحدثا ً إلى الزميلة رمال

الحديث عن تر�شيح
جعجع لفرنجية
ج�س
كان
ّ
نب�ض فقط
جس نبض

فسر ترشيح الحريري لفرنجية الذي
{ كيف ُت ِّ
قال إنّ جعجع كان يف ّكر بترشيحي؟

الحوارات الثنائية بين «القوات» وأطراف ثانية
لجس
كانت موجودة ،منها حوارات جديّة وأخرى
ّ
النبض .جعجع لم يعِ ْد بترشيح فرنجية ،بل كان
هناك مج ّرد أح��ادي��ث بين قنوات التواصل بين
«القوات» و«المردة» .لم نعِ ْد أحد و ُنخ ّل بالوعود،
جس
الحديث عن ترشيح جعجع لفرنجية كان
ّ
نبض فقط.

{ هل ترشيح جعجع لعون يرتبط بمتغيّرات
ع��ل��ى ال��س��اح��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ف��رض��ت ع��ل��ى جعجع
والحريري قبول ّ
مرشح من « 8آذار» ،وأين كانت
المسؤولية الوطنية لديكم في السابق؟ ما الذي
تغيّر؟

ليست المرة األول��ى التي تقدِّم فيها « 14آذار»
التمسك بثوابتها ومبادئها التي
ت��ن��ازالت م��ع
ّ
انطلقت من «ثورة األرز» ،ترشيح عون جاء انطالقا ً
م��ن االت��ف��اق على  10ب��ن��ود واض��ح��ة وف��ي إط��ار
سياسي شكل إعالن النيّات ،هي بنود مترابطة مع
ثوابت « 14آذار» ،السيادة والحرية واالستقالل.
التنازالت بدأت من زيارة الحريري إلى سورية إلى
موضوع قبول حكومة الشراكة الوطنية وإعطاء «8
ِّ
المعطل ،ومن ضمن هذه الثوابت إيجاد
آذار» الثلث
حل لسالح حزب الله ضمن الدولة اللبنانية .نحن
نعرف الرابط اإلقليمي لحزب الله بإيران وسورية،
لكن يجب أن نضع رؤية طويلة األمد لحل مشكلة
س�لاح الحزب ،وليس غ��داً ،على قاعدة انخراط
كل القوى تحت إمرة الدولة اللبنانية ،هناك واقع
إقليمي فرض نفسه ال سيّما في سورية والعراق
ووالدة الحركات التكفيرية التي هي عدو لـ«الس ّنة
المعتدلين» .بالتأكيد القوى اإلقليمية تركت أثرا ً
على بعض القرارات اللبنانية من ضمنها الملف
الرئاسي.

{ ه��ن��اك م��ن ي��ق��ول إ ّن���ه ل��و س��ق��ط ال��ن��ظ��ام في
سورية والرئيس بشار األس��د منذ سنوات ،هل
رشح عون مرشح حزب الله ،أو ّ
كان جعجع ّ
رشح
الحريري فرنجية صديق الرئيس األسد؟

لن أدخل في فرضيات لم تحصل ،لكن أسأل ،لو
ذهب النظام في سورية في العام  2011أين كان
ُّ
التدخل الروسي في سورية
سالح حزب الله اليوم؟
غيّر المعادلة العسكرية إلى ح ٍد كبير ،وتجميد
مفاوضات جنيف جاء بسبب انتصارات للنظام
على األرض بدعم روسي على كل القوى التي تقف
ض ّد النظام وليس فقط القوى التكفيرية 14« .آذار»
لم تراهن على ال��خ��ارج ،بل ساهمت في خروج
الجيش السوري من لبنان .نحن نطالب بعدم
ّ
تدخل سورية في الشؤون اللبنانية الداخلية ،وهذا
ورد في النقاط العشر في لقاء معراب والتي تترابط
مع مبادئ السيادة واالستقالل والحرية التي نادت
بها « 14آذار» ،كل القوى الدولية ُتبيِّت الشر للشرق
األوسط وتستفيد من الحروب القائمة على األرض
والصراعات بين المكوِّنات في منطقتنا .الحوار
يُبعد التأثيرات الخارجية علينا ،إذ النزاعات أثبتت
أنّ الجميع خاسرون مع استنزاف القدرات العربية
واإليرانية .الحل بتنقية ذاتية ومصالحة وتنقية
وطنية في كل دولة عربية قبل إجراء المصالحات
اإلقليمية المبنية على المصالح.
ظهر ترشيح عون لجعجع وكأ ّنه تح ٍّد لحزب
الله أكثر منه ترشيحا ً جد ّيا ً لعون ،وإحراج للحزب
بأ ّنه ال يستطيع إيصال عون للرئاسة .هل تقوم

تهانئ للجي�ش بعملية عر�سال النوعية ومطالبة بدعم الجي�ش

مزيد من الإرهابيين في قب�ضة القوى الأمنية و �إحالة � 6إلى المحكمة الع�سكرية
فيما تتابع النيابة العامة العسكرية اإلش���راف على
التحقيقات األولية الجارية مع الموقوفين الذين ألقى الجيش
القبض عليهم أول من أمس في وداي األران��ب في عرسال،
أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارا ً اتهامياً،
بحق س��وري و 5لبنانيين موقوفين في جرم االنتماء إلى
تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل
ومحاولة قتل عسكريين في عرسال ،وحيازة أسلحة ومواد
متفجرة .وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وتو ّفي أمس اإلرهابي القيادي في «داع��ش» خالد محمد
السالم الملقب بـ«الحوت» ،في أحد مستشفيات البقاع ،والذي
كان قد أُصيب في االشتباكات مع الجيش في عرسال.
في غضون ذلك ،واصلت القوى األمنية مالحقة الجماعات
اإلرهابية وتوقيفهم ،وفي هذا اإلطار أوقفت دورية من فرع
المعلومات في قوى األمن الداخلي ،أمام السراي الحكومي
في الهرمل ،السوري ر.ص .لالشتباه بانتمائه إلى الجماعات
اإلرهابية.
كما ألقت قوة من مكتب أمن الدولة في الهرمل ،القبض على

السوريين ،خالد عامر مواليد عام  ،1968والدته فطوم وأحمد
الكتون مواليد  1990والدته لطيفة ،وذلك في منطقة مشاريع
القاع النتمائهما إلى تنظيم مسلح ومشاركتهما في معارك
القلمون وعرسال.
وص��درت أمس مواقف أش��ادت بالعملية البطولية التي
ن ّفذها الجيش ض ّد «داعش» في عرسال.
وفي السياق ،هنأ القائم بأعمال السفارة األميركية في
لبنان ريتشارد جونز ،نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل خالل لقائهما في اليرزة أمس «على
اإلنجاز الذي تم تحقيقه في عرسال» ،واعتبر جونز أن «هذا
األمر يدل على أن الجيش اللبناني بلغ مرتبة عالية من التقدم،
وعلى أنه يقوم بعمل ممتاز في مجال حماية الشعب اللبناني
واإلنتصار على اإلرهابيين».
وقال« :تطرقنا بشكل عام إلى التعاون القائم بين البلدين،
وأ َّكدت لمعاليه استمرار هذا التعاون الذي سيتزايد رسوخا
على مر السنين .نحن نطلِع على بعض الطلبات التي تقدّم بها
معالي الوزير وقائد الجيش ،ونبذل ك َّل ما في وسعنا لتسريع

عملية تسليم الذخائر والمعدات المطلوبة».
من جهته ،اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق ودي��ع ال��خ��ازن عملية الجيش« ،خطة استباقية
لمحاولة غزو عرسال».
ّ
يتأخر الجيش اللبناني الوطني بالدفاع عن
وق��ال« :لم
خطوطه األمامية ،المنتشرة حول عرسال ،بضربة حاسمة
ض ّد معاقل هذا التنظيم لغزو المنطقة ،إذ سدّد ،في لمحة بصر،
هجوما ً عليه في وادي األرانب ُموقِعا ً ستة قتلى في صفوفه،
واعتقال ستة عشر من أفراده».
أضاف« :أ ّما العملية ،بح ّد ذاتها ،ف ُتعبِّر عن قدرة الجيش
اللبناني على قطع دابر الهجمات على عرسال ،وقرى الشريط
ال��ح��دودي الشرقي ،وه��ي نوعية في إلقائها القبض على
قياديين رئيسيين من هذا التنظيم المتربص بأمن اللبنانيين
في تلك القرى .فهل تؤدّي المأثرة النوعية للجيش والمقاومة
إلى درء الخطر الجاثم على حدودنا الشرقية؟».
وحيّا «الجيش على بسالته في ساحة ال��ش��رف» ،آمالً
«من خالل استراتيجيته االستباقية أن يضع ح ّدا ً لمسلسل

التع ّرض لمواقعه من أجل حماية لبنان وأمن مواطنيه».
ون ّوهت أمانة اإلع�لام في «ح��زب التوحيد العربي» في
بيان بالعملية ،ودعت إلى «ضرورة تأمين الغطاء السياسي
للمؤسسة العسكرية التي تش ّكل ص ّمام أمان في مواجهة
الجماعات التكفيرية».
كما ن ّوه رئيس حركة «اإلص�لاح والوحدة» الشيخ ماهر
عبد الرزاق ،بالعملية ودعا إلى «تأمين كافة متطلّبات الجيش
العسكرية والسياسية للقضاء على اإلرهابيين أينما وجدوا
على األراضي اللبنانية كافة».
واعتبر أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب
في تصريح« ،أنّ الهجوم االستباقي للجيش اللبناني على
«داعش» في محيط عرسال ،يؤ ّكد مجدّدا ً شجاعته وقدرته
على هزيمة اإلرهاب كما في ردع إسرائيل».
ودعا «التج ّمع الوطني الديمقراطي» «الحكومة إلى تزويد
الجيش بأحدث المعدّات العسكرية المتطورة ،لمواجهة
اإلرهابين الصهيوني والتكفيري».

بمساع إلقناع حلفائها بترشيح عون؟
«القوات»
ٍ
إع�لان ترشيح ع��ون ال��ذي ج��اء بهذا الوضوح
وااللتفاف الذي القاه من القياديين والمسؤولين في
القطاعات بمعراب من الطرفين ،والطلّة اإلعالمية
الجديّة لعون وجعجع ،ش ّكلت زلزاال ً سياسيا ً في
البلد .نحن مستمرون في ترشيحنا لنؤ ّكد جديّتنا،
وهناك تواصل وح��وارات مع كل الفرقاء في «14
آذار» إلقناعهم بالترشيح ،وهناك أيضا ً تح ّركات
من قِبل فريق العماد عون من خالل بعض الزيارات
لتوضيح بعض األم��ور .لكن نعتبر أنّ المجهود
األساسي يكون من قِبل حزب الله بعد تأكيد األمين
العام للحزب السيد حسن نصر الله بإطاللته
ّ
كمرشح حزب
متمسكا ً بعون
األخيرة ،أ ّنه ال يزال
ّ
الله وربما « 8آذار» أيضاً.

ال مانع لدينا من التوافقات

{ كيف ق��رأت موقف السيد نصر الله بأ ّنه ال
يريد النزول إلى المجلس قبل حصول توافق على
انتخاب عون؟

كما يشيد السيد نصر ال��ل��ه بالديمقراطية
اإليرانية السليمة ،فإنّ النزول إلى المجلس النيابي
النتخاب رئيس ال يخالف هذه الديمقراطية ،فلينزل
كل األطراف لتأمين النصاب الدستوري لالنتخاب
بمعزل عن اسم الرئيس ،وتت ّم عملية االنتخاب
بالطريقة الديمقراطية .وال مانع لدينا من التوافقات
إذا أدّت إلى نتيجة ،فلنحترم الكيان والدستور
اللبناني والطائف ،ونبادر إلى االنتخاب في مجلس
الن ّواب.

{ ه��ل يش ِّكل ن���زول ح��زب ال��ل��ه إل��ى المجلس
النيابي النتخاب ع��ون تحدّيا ً لتيار المستقبل،
ويؤدّي إلى مشكلة مذهبية؟

االنتخابات الديمقراطية ليست تحدّيا ً ألي طرف،
الشراكة في الوطن ال ُتلغي العملية الديمقراطية،
المستقبل لم يقاطع جلسات االنتخاب منذ الجلسة
األولى وهو األكثر حضورا ً خالل  35جلسة ،وهذا
إيجابي ويُعتبر احتراما ً للدستور.

إشكاالت
بين «القوات» و«المستقبل»

{ كيف تصفون عالقة «القوات» مع «المستقبل»
بعد ترشيح جعجع لعون؟

عالقة جيدة ،لكن هناك بعض اإلشكاالت نتجت
عن الملف الرئاسي ،لكن عالقتنا أصلب من أي
خالف على الرئاسة ،وما يجمعنا أكثر م ّما يف ّرقنا.
ثوابت «ثورة األرز» ال تزال موجودة وقائمة ،وهناك
عناصر جامعة للطرفين.

لشرق أوسط جديد

{ هناك انفتاح غربي ال��ي��وم على إي���ران بعد
توقيع اال ّتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية،
كيف سيؤ ّثر ذلك على لبنان في ظل تحالف إيران
مع حزب الله؟

منذ حكم ال��ش��اه كانت إي���ران وال ت��زال ج��زءا ً
أس��اس��ي�ا ً م��ن النظام العالمي وال��واق��ع الشرق
أوسطي ،اليوم رعاية إيران ال تزال مستمرة للنظام
ّ
بتدخ ٍل مباش ٍر سياسي وعسكري ومالي
في سورية
إيراني ،ولديها حزب الله كحليف أساسي في لبنان
وبعض المكوِّنات في العراق والحوثيين في اليمن،
ال أحد يُنكر الواقع الوجودي اإليراني في المنطقة،
إذا لم نكن قادرين على مشاهدة الصورة األوسع
كعرب وإيرانيين ب��أنّ الشرق األوس��ط هو ألبناء
الشرق األوسط وليس خاضعا ً لمخططات الدول
الكبرى كما يحصل اليوم من خالل استنزاف هذه
الدول لألمول اإليرانية والعربية .هناك دور فاعل
إلي��ران كما للسعودية في العالقات مع الغرب،
فلننطق من الشرق األوسط إلى شرق أوسط جديد
يعتمد على الشراكة ،وال يعرف العداء واالمتدادات
االستراتيجية.

ً
حمدان التقى ً
فل�سطينيا:
وفدا
لإعادة تفعيل «�أونروا»
استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون» العميد مصطفى حمدان ،مسؤول لبنان في االتحادالديمقراطي الفلسطيني سليمان هجاج يرافقه مصطفى مراد ،سعيد
مراد ،وعمر فدعم.
وأ ّكد هجاج «أنّ وكالة أونروا هي حق مكتسب ومشروع لالجئين
الفلسطينيين ،ومن واجبها االستمرار في تقديم خدماتها ألهلنا»،
الفتا ً إلى «أنّ الشعب الفلسطيني لن يتوانى ولن يستكين من مطالبة
أونروا بمنحهم حقوقهم».
ب��دوره ،شدّد حمدان على «أنّ وكالة أون��روا هي حق من حقوق
الفلسطينيين على المجتمع الدولي» ،داعيا ً إلى «إع��ادة تفعيلها
وعدم استخدامها في الضغط السياسي من قِبل العدو اإلسرائيلي».
وفي ما يتعلّق بواقع مخيمات الشتات في لبنان ،أ ّكد «أنّ وعي
الفلسطينيين أفشل وسيُفشل دائما ً كل المحاوالت الهادفة إلى
زجهم في أت��ون المعارك الداخلية التي ال تخدم اللبنانيين وال
ّ
الفلسطينيين».
كما ن ّوه بـ«إنجازات جنود الجيش العربي السوري الذين يقومون
بواجباتهم على أرض سورية لدحر عصابات اإلرهاب والتكفير».

