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بهدوء

ٌ
حرب لم تفهموها

ــوجودًا»
استثنائيًا» ،يؤكد الحوت ،بل تأتي
في إطار سياسة الجماعة بـ «صيغة
عدم قطع الحبال مع أح��د» .في هذا
اإلط��ار ،يؤكد أن عضوًا في مكتبها
ال�س�ي��اس��ي ي�ت��واص��ل ب��اس�ت�م��رار مع
أح��د أع�ض��اء املجلس السياسي في
حزب الله «رغم االختالف الحاد في
امل��واق��ف ال��داخ�ل�ي��ة وال �س��وري��ة» .لكن
ت�ل��ك االت �ص��االت «ل��م ت�ش�ك��ل أرض�ي��ة
ك ��اف �ي ��ة ل �ع �ق��د ل� �ق ��اء رس � �م� ��ي» ي �ق��ول
الحوت.
البعض اعتبر انفتاح الجماعة ّ
رد
ف �ع��ل ع �ل��ى ان �ف �ص��ال �ه��ا ع ��ن ت��وأم �ه��ا
السابق تيار املستقبلّ .
يقر الحوت

اللقاء مع
المستقبل قد ال
يكون دائمًا في
مصلحة الجماعة

ناهض حتر
رغ�ب��ة امل�س�ت�ق�ب��ل« .ه��ل ه��ذا سيكون
ع �ل��ى ح �س��اب ال �ج �م��اع��ة؟ ب��ال�ت��أك�ي��د
ال» .ي �س��أل ال �ح��وت ن�ف�س��ه وي�ج�ي��ب
م � ��ن دون ت� �ف� �ك� �ي ��ر .ي � ��أم � ��ل ح � ��دوث
ت�غ�ي�ي��رات مستقبلية ف��ي الخريطة
السياسية ألن «ال �ن��اس ب��دأت تعي
من يتاجر بآالمها» .يتوقف كثيرًا
ع �ن��د ال �ث��واب��ت وامل �ت �غ �ي��رات« .ن�ح��ن
ل ��م ن �غ� ّ�ي��ر م ��واق �ف �ن ��ا ،وب �ق �ي �ن��ا ع�ل��ى
م ��وق �ف �ن ��ا م� ��ن ح � ��زب ال � �ل ��ه وس ��راي ��ا
امل� �ق ��اوم ��ة ،ف �ي �م��ا اآلخ � � ��رون ب � ّ�دل ��وا»
يقول .لكنه يوضح «أننا لسنا في
ح��ال��ة ع��داء م��ع املستقبل ألن هناك
خ�ط��رًا كيانيًا على لبنان يتهددنا
ج � �م � �ي � �ع ��ًا» .ي � �ض ��ع ال� � �ح � ��وت ن �ص��ب
عينيه االنتخابات النيابية املقبلة
حني سترشح الجماعة ممثلني في
ك��ل املناطق .بالنسبة إل��ى التمثيل
ً
ال �ح �ك��وم��ي امل �ق �ب ��ل ،ال ي �ع �ل��ق آم� ��اال
بسبب التمثيل النيابي املتواضع.
ي � �ق � � ّ�ر ب � � ��أن أح � � � ��دًا ل � ��م ي � �ط � ��رح ع �ل��ى
ال �ج �م��اع��ة امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة
ال �ح��ال �ي��ة ّ ال �ت��ي ك��ان��ت س�ت��رف�ض�ه��ا.
لكنها ت�ل��ق��ت ال��دع��وة ف��ي ح�ك��وم��ات
سعد الحريري وفؤاد السنيورة.

دمشقية :لم يقتل لم ينتحر
ب��ال �خ�لاف ال �ج��ذري امل�س�ت�ج��د ح��ول
قضايا مختلفة ،ليس أقلها املوقف
م ��ن االن� �ق�ل�اب ع �ل��ى ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س
م�ح�م��د م��رس��ي ف��ي م �ص��ر وت�ش�ك�ي��ل
الحكومة ف��ي لبنان م��ع ح��زب الله.
وإن اق� �ت� �ض ��ت م �ص �ل �ح��ة ال �ط��ائ �ف��ة
ّ
السنية تنظيم الخالفات وااللتقاء
س ��اب �ق ��ًا ف � �ـ «ق ��د ال ت� �ك ��ون امل �ص �ل �ح��ة
دائ �م��ًا ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ال�ج�م��اع��ة هي
االلتقاء» .الجماعة «عملت ملصلحة
ّ
وضحت ببعض األماكن»،
مشتركة
ف��ي إش � ��ارة إل ��ى ارت �ض��ائ �ه��ا س�ح��ب
مرشحيها في انتخابات عام 2009
ً
واإلبقاء على نائب واحد ،نزوال عند

من املقربني من محمد بن نايف ،وهو
زار ال �س �ع��ودي��ة أخ �ي �رًا ل�ل�م�ش��ارك��ة في
اج�ت�م��اع ملجلس أم �ن��اء ج��ام�ع��ة األم�ي��ر
ن��اي��ف ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز ،ل �ك��ون��ه عضو
شرف في املجلس».
إال أن وقع الصدمة من القرار السعودي
ف��ي أوس ��اط الجماعة اإلس�لام�ي��ة يبدو
م �ض��اع �ف��ًا .وق� ��ال م �ص��در ف��ي ال�ج�م��اع��ة
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إن «م� ��ن ال �ظ �ل��م م �س ��اواة
اإلخ ��وان املسلمني بتنظيمات القاعدة
وداعش والنصرة» .وكشف عن «استياء
كبير» لدى الجماعة« ،الوجه اللبناني»

سلفيو
هل يكون
ّ
المدينة كبش محرقة
لتسوية ما؟

ُ
لتنظيم اإلخ ��وان املسلمني ال��ذي أدرج
ع�ل��ى ال�لائ�ح��ة ال �س �ع��ودي��ة .وأض� ��اف أن
السعودية« ،بقرارها غير العادلّ ،
تفرط
بكل نقاط االلتقاء بينها وبني اإلخوان
امل�س�ل�م�ين ،وب �ك��ل اإلرث ال�ت��اري�خ��ي من
التعاون بينهما» .ولم يستبعد املصدر
أن ي��ؤث��ر ق� ��رار ال �س �ع��ودي��ة «ف ��ي ع�لاق��ة
الجماعة اإلسالمية مع السعودية ،ومع
فريقها السياسي في لبنان ،وتحديدًا
تيار املستقبل» .لكنه ،رغم ذلك ،لفت الى

«ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة ،ل�ي��س ل��دي�ن��ا خلفية
س� �ي ��اس� �ي ��ة ل � �ح� ��ادث� ��ة م �ق �ت ��ل م� � ��روان
دم� �ش� �ق� �ي ��ة» ،ي ��ؤك ��د ع � �م ��اد ال � �ح ��وت.
ال �ت �ح �ق �ي �ق ��ات امل� �س� �ت� �م ��رة ف � ��ي وف � ��اة
ع �ض��و ق� �ي ��ادة ال �ج �م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة
في الطريق الجديدة لم تتوصل إلى
معطيات محددة :إما قتل أو انتحار.
ل �ك��ن ال �ث��اب��ت ال��وح �ي��د أن «ال دواف ��ع
سياسية» ،رغم االتهامات التي كيلت
ألوس� ��اط ح ��زب ال �ل��ه ب��ال��وق��وف وراء
الجريمة بسبب ما تردد عن ارتباط
دمشقية ب��أن�ش��ودة «اح�ف��ر ق�ب��رك في
يبرود» .لم تحصل اتصاالت في هذا
ال�خ�ص��وص ب�ين ال�ج�م��اع��ة وال �ح��زب.
وي ��رى ال �ح��وت أن ال داع ��ي ل �ه��ا ،ألن
الجماعة «ال تتهم أحدًا جزافًا».

أن «خصوصية لبنان ستبقي قنوات
التواصل بيننا وبينهم قائمة .لكنها
ستتراجع بكل تأكيد».
رئ � �ي� ��س «ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ه� ��داي� ��ة وال � �ع� ��دل
واإلح� �س ��ان» ال��دك �ت��ور ح�س��ن ال�ش�ه��ال،
أح ��د أب � ��رز ال ��وج ��وه ال�س�ل�ف�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
ف��ي ط��راب �ل��س ق��رب��ًا م��ن ال �س �ع��ودي��ة ،لم
يستغرب تصنيف ال��ري��اض تنظيمي
«النصرة» و«داع��ش» إرهابيني ،ألنهما
«وثيقا الصلة بتنظيم القاعدة املعادي
ل �ل �ن �ظ ��ام ال� � �س� � �ع � ��ودي» .ل� �ك ��ن ال �ل�اف� ��ت،
بحسب ال�ش�ه��ال ،ه��و تصنيف تنظيم
ّ
«اإلخوان املسلمني» إرهابيًا ،مذكرًا بأن
ه ��ذا ال�ت�ن�ظ�ي��م «ع �ن��دم��ا ت �ع��رض ل�ل�أذى
وال�ت�ض�ي�ي��ق ع�ل�ي��ه ف��ي م�ص��ر وس��وري��ا
واألردن وس � � ��واه � � ��ا ،ل � ��م ي� �ج ً��د س ��وى
السعودية ودول الخليج ملجأ له».
ومع أنه عزا خالف السعودية واإلخوان
إل� � ��ى «ت� �ن ��اف ��س ال� �ط ��رف�ي�ن ع� �ل ��ى ت��زع��م
ال�س��اح�ت�ين ال�ع��رب�ي��ة واإلس�ل�ام �ي��ة» ،إال
أن ��ه ت��وق��ع دخ� ��ول وس ��اط ��ات ع�ل��ى خط
املصالحة بينهما «ألن تفاقم الخالف
مؤذ للطرفني».
وع ��ن ان �ع �ك��اس ال �ق��رار ال �س �ع��ودي على
في لبنان ،رأى الشهال أن
اإلسالميني ّ
«مصلحة السنة ف��ي لبنان أن يكونوا
ع �ل��ى ص ��داق ��ة ع�م�ي�ق��ة م ��ع ال �س �ع��ودي��ة،
ألن �ه��م م ��ن دون دع �م �ه��ا س�ي�ص�ب�ح��ون
أيتامًا ،كما هي حال شيعة لبنان إذا لم
تدعمهم إيران» .أما في الشأن السوري،
ف �ي ��رى ال� �ش� �ه ��ال ،خ�ل�اف ��ًا ل � ��رأي غ��ال�ب�ي��ة
الوجوه البارزة على الساحة اإلسالمية
ف��ي ل �ب �ن��ان ،أن «م�ص�ل�ح�ت�ن��ا ت�ك�م��ن في
التمسك بخيار ال�ح�ي��اد اإلي�ج��اب��ي في
الخالفات العربية ـــ العربية ،خصوصًا
في ما يتعلق منها بسوريا».

ت�ح��ول��ت ال�ج�م��اع��ات «امل �ع��ارض��ة» امل�س�ل�ح��ة ف��ي جنوب
سوريا ،فعليًا وعمالنيًا ،إلى أدوات إسرائيلية ،في إطار
م �ش��روع ج�ي��وس�ي��اس��ي م�ح�ل��ي ـ�ـ�ـ إق�ل�ي�م��ي :إن �ش��اء جيب
عميل ف��ي ال �ج��والن؛ بالنسبة إل��ى ال�ج�م��اع��ات ،يحقق
ل�ه��ا ه��ذا امل �ش��روع منطقة ن�ف��وذ آم�ن��ة م �ع��ززة بأسلحة
نوعية ،صواريخ مضادة للطائرات وال��دروع ،وحماية
ودع��م لوجستي وعسكري وخ��دم��ي ،يؤمنه االح�ت�لال،
وت��ال�ي��ًا منصة ل�ل�ح�ض��ور ال�س�ي��اس��ي ال�ت�ف��اوض��ي ،عند
البعض ،ومنصة «ث��وري��ة» إلدام��ة ال�ص��دام م��ع النظام،
عند البعض اآلخر .وبالنسبة إلى إسرائيل ،فإن الحزام
األمني في املنطقة العازلة في الجوالن ،يؤمن لها ()1
زيادة رقعة األرض السورية املحتلة ،بوساطة مقاتلني
س��وري�ي�ن ،ت�ح��ت س�ي�ط��رت�ه��ا ،ب�م��ا يمكنها م��ن ال�ت��وس��ع
وتالفي الخرق الشكلي التفاقيات فصل القوات املوقعة
في أعقاب ح��رب تشرين )2( ،تحويل املنطقة املنزوعة
السالح في الجوالن من خندق مقاومة ضد االحتالل إلى
خندق ع��دوان ضد الجيش العربي السوري واملقاومة،
( )3ف��رض وق��ائ��ع م�ي��دان�ي��ة ج��دي��دة ف��ي أي م�ف��اوض��ات
الحقة حول الجوالن املحتل )4( ،فرض توقيت املعركة
مع إسرائيل ملنع قيام الحزام األمني أو الصمت الذي
ّ
يثبت الوقائع الجديدة.
ليس ل��دى ال��والي��ات املتحدة ،بالطبع ،أي مانع يحول
دون إن�ش��اء الجيب العميل ف��ي ال �ج��والن؛ فإلى فوائده
في الضغط على دمشق وطهران وموسكو في توجهات
الحل السياسي الداخلي في سوريا ،يمكن الركون إلى
االستخبارات اإلسرائيلية في تحديد نوعية املسلحني
ف ��ي ذل� ��ك ال � �ح� ��زام ،وال �ت ��أك ��د م ��ن والئ� �ه ��م وان �ض �ب��اط �ه��م
ب ��اإلدارة األميركية ـــ اإلسرائيلية .وه��ي ضمانة كافية
للسماح للسعودية بتزويدهم بأسلحة نوعية ال تصل
إلى املنظمات اإلرهابية!
زي ��ارة رئ�ي��س ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي ،بنيامني نتنياهو
ل� �ج ��رح ��ى «ال � �ج � �ي� ��ش ال� � �ح � ��ر» و«ال � � �ن � � �ص � ��رة» ف � ��ي أح ��د
مستشفيات االح �ت�لال ،ل��م ت�ك��ن ،إذًا ،م�ج��رد استعراض
لـ«إنسانية» جيش العدو الذي عالج ،حتى اآلن1600 ،
م��ن ج��رح��ى م�ق��ات�ل��ي «امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة»؛ ب��ل كانت
إع�لان��ًا ع��ن ات �ج��اه العملية ال�ج��اري��ة اآلن ف��ي ال �ج��والن؛
ت�ح�ش�ي��د امل �ق��ات �ل�ين م �س �ت �م� ّ�ر ،ي �ت �س �ل �ل��ون ب��ان �ت �ظ��ام من
ّ
الحمة ،فإلى األراض��ي املحتلة،
األراض��ي األردنية نحو
ومن ثم يقوم جيش االحتالل بإمرارهم وتوزيعهم وفق
الخطة!
ع�م�لاء .ه��ل ه�ن��اك وص��ف آخ��ر؟ بيد أن عملية ال�ج��والن
تتعدى ثنائية الوطنية والعمالة ،إل��ى انكشاف تفاقم

أزمة املعارضة السورية ،بكل أطيافها؛ ( )1فاملعارضة
الخارجية التي ظهرت في جنيف  ،2على املأل ،كبيادق
ّ
أميركية ،انتهت ،سريعًا ،إلى فهم للمعادلة ـــ ينظر له
كمال اللبواني بصراحة ـــ يقوم على أن العامل الوحيد
ال� �ق ��ادر ع �ل��ى ن �ص��رة خ �ط �ه��ا وح �ض ��وره ��ا ه ��و ال �ع��ام��ل
اإلس��رائ �ي �ل��ي .وه ��ي ،ب��ال�ت��ال��ي ،م �ت��ورط��ة ح�ت��ى األذن�ي�ن،
مع اإلسرائيليني في عملية ال�ج��والن ،بل وف��ي اإلدراك
الواقعي ل��دوره��ا كمعارضة عميلة )2( ،أم��ا املعارضة
الوطنية ـــ الداخلية ـــ التي تصمت حتى اآلن ـــ ويا للعار ـــ
على املؤامرة الصهيونية في الجوالن ،فلم يعد لها أفق
سوى البحث عن لقاء مع الرئيس الفلسطيني ،محمود
ً
ً
ّ
تصدق ـــ جهال أو تجاهال أو إدراك��ًا منها
عباس .وهي
لضعفها البنيوي ـــ أن أبا مازن قادر على منحها شيئًا
م��ا ف��ي م�ع��ادل��ة إقليمية دول�ي��ة ش��رس��ة وم�ع�ق��دة كالتي
تتم ترجمتها حربًا ف��ي س��وري��ا .واألم��ر أن املعارضني
ال��وط �ن �ي�ين خ� �س ��روا م �ن��ذ ال �ب ��داي ��ة ف��رص��ة ال �ت��أث �ي��ر في
مجريات األحداث ،بامتناعهم املديد عن إدانة اإلرهاب،
وإص� ��راره� ��م ع �ل��ى ال� �ح ��وار م ��ع ال �ع �م�ل�اء وال �ع �م��ل على
توحيد الصفوف معهم ،وإلحاحهم على املساواة بني
اإلرهابيني واملقاومني في الحرب السورية ،وعجزهم
ع��ن ال �خ��روج م��ن إس��ار البرنامج الليبرالي إل��ى بلورة
ب��رن��ام��ج وط�ن��ي ت�ق��دم��ي (وط �ن��ي :م��ع ال�س�ي��ادة وال��دول��ة
وال�ج�ي��ش وامل �ق��اوم��ة ،وت �ق��دم��ي :م �ع��اد للنيوليبرالية،
تنموي ،ديموقراطي اجتماعي).
ال��وح�ي��د ال��ذي الم��س برنامجًا ك�ه��ذا ه��و ق��دري جميل؛
ل �ك �ن��ه أض � ��اع ال �ف��رص��ة ع �ل��ى ح� �ض ��وره وح� �ض ��ور خطه
وحزبه ،وتخلى عن موقع رجل الدولة ،ليحجز مقعدًا
«م �ع��ارض��ًا» ،جنبًا إل��ى ج�ن��ب م��ع ال�ج��رب��ا وأم �ث��ال��ه ،في
القطار الوهمي لجنيف  ،2قطار أوصله إلى املنفى.
الحرب حولت املعارضني السوريني ،وي��ا لألسف ،إلى
عمالء أو بلهاء ـــ ّ
مهمشني؛
ـــ عمالء ،ذلك أن الصراع في سوريا وحولها ،وعلى رغم
كل ما يمكن قوله حول األوضاع السورية الداخلية ،هو،
في النهاية ،ص��راع بني جبهة املقاومة وإس��رائ�ي��ل ،وال
يمكن ألي كان أن يجد لنفسه ،موضوعيًا ،مكانًا خارج
هذا االصطفاف.
ـــ ُبلهاء ،ذل��ك أن روس�ي��ا تخوض ال�ح��رب السورية بكل
م ��ا ت�م �ل �ك��ه م ��ن ق� ��وة ك �ح ��رب وج� � ��ود ،ب�ي �ن �م��ا ت�س�ت�خ��دم
الدبلوماسية كنشاط ض��روري م��واز .املوقف الروسي
الفعلي ليس لدى سيرغي الف��روف ـــ ال��ذي يقوم بدوره
بكفاءة ـــ وإنما لدى فالديمير بوتني الذي ال ّ
يبدل بشار
األس��د بمليون م�ع��ارض حتى م��ن أم�ث��ال الرفيق ق��دري
جميل!
املعركة على هذا املستوى الكوني؟ ولم تفهموها!

تقـرير

توقيف «مصعب الزرقاوي» في بعلبك
رامح حمية
ثالثة أيام مضت على توقيف الشابني
السوريني علي ش 17( .عامًا) ومصعب
ش 18( .عامًا) ،بعد اقتحامهما منزل
ريما الدبس في بعلبك وفشل محاولة
سلبها .قد يبدو الخبر عاديًا للوهلة
األول��ى ،إال أن التحقيقات األمنية مع
املوقوفني أظهرت انتماء مصعب إلى
تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية في العراق
وال� �ش ��ام» (داع� � ��ش) ،وأن م��ا خ�ط��ط له
منذ أيام ال يقتصر على سلب الدبس،
ب��ل قتلها أي�ض��ًا ،بحسب م��ا أوضحت
مصادر أمنية لـ«األخبار».
وفي التفاصيل أنه قبل توجه الدبس
ص� �ب ��اح ال �ج �م �ع��ة ال� �ف ��ائ ��ت إل � ��ى م��رك��ز
ع �م �ل �ه��ا ف ��ي ب �ل��دي��ة ب �ع �ل �ب��ك ،ف��وج�ئ��ت
ب�ط��رق ع�ل��ى ب��اب منزلها ال�ك��ائ��ن عند
م ��دخ ��ل امل ��دي �ن ��ة ال �ج �ن ��وب ��ي .وع �ن��دم��ا
فتحت الباب فوجئت بشابني سارعا
إل � ��ى ش �ه��ر س �ك �ي �ن�ين ث ��م م�ه��اج�م�ت�ه��ا
ول�ك�م�ه��ا ع �ل��ى وج �ه �ه��ا ،ل �ك��ن م�ق��اوم��ة
الدبس وصراخها أث��ارا انتباه أهلها
ف ��ي ال �ش �ق��ة امل� � �ج � ��اورة ،وان� �ت� �ب ��اه ع��دد
م��ن ال �ش �ب��ان ال��ذي��ن ت�م�ك�ن��وا م��ن إل�ق��اء
ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ع� �ل ��ي ،ف ��ي ح �ي�ن ت�م�ك��ن
م�ص�ع��ب م��ن ال �ف��رار ف��ي ات �ج��اه مخيم
الجليل لالجئني الفلسطينيني ،حيث
تمكنت القوى األمنية ،بالتنسيق مع
ال �ف �ص��ائ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،م��ن توقيفه

سريعًا ،واقتيد إلى مخفر بعلبك.
وق� ��ال م �س��ؤول أم �ن��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن
اع � �ت ��راف ��ات ع �ل��ي ك �ش �ف��ت أن م�ص�ع��ب
ينتمي إل��ى «داع ��ش» ،وإن��ه «ق��ات��ل في
سوريا ملدة ستة أشهر قبل دخوله إلى
لبنان منذ أسابيع قليلة» .وج��اء في
خطط للعملية
اعترافاته أن مصعب ّ
وأنه أبلغه أن «قتل الشيعة والنصارى
وسرقتهم أم��ر مباح دينيًا» .واعترف
ب��أن�ه�م��ا راق �ب��ا م �ن��زل ال��دب��س لبضعة
أي � � ��ام ،وأن� �ه� �م ��ا «خ �ط �ط ��ا ل �ق �ت �ل �ه��ا ف��ي
ال�ح�م��ام ب�ع��د ك� ّ�م فمها بقطعة قماش
وط �ع �ن �ه��ا ب��ال �س �ك�ي�ن ،وم� ��ن ث ��م س��رق��ة
البيت».
وأوض��ح امل�ص��در أن مصعب م��ن بلدة
روث � ��ة ال �ف ��وق ��ان ��ي ،ف ��ي م �ن �ط �ق��ة م�ن�ب��ج
ال �س��وري��ة ،دخ ��ل األراض� � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
«م �ن��ذ  23ي��وم��ًا ب�ط��ري�ق��ة ش��رع�ي��ة عبر
ن�ق�ط��ة امل�ص�ن��ع ال �ح��دودي��ة ،وب�م��وج��ب
قسيمة دخول قانونية» ،وأنه سكن في
مدينة بعلبك .وكشف املسؤول األمني
أن مصعب لم ينكر في اعترافاته قتاله
م��ع «داع� ��ش» ف��ي س��وري��ا ،ل�ك�ن��ه أش��ار
تتعد ثالثة
إلى أن فترة قتاله معهم لم
ّ
أش �ه��ر ف �ق��ط ،وأن� �ه ��م ك ��ان ��وا ي �ن��ادون��ه
«مصعب ال��زرق��اوي» ،وأن��ه كان يتلقى
منهم «دروس��ًا تتمحور في غالبيتها
ح � � ��ول «ح� � ّ�ل � �ي� ��ة اس � �ت � �ه� ��داف ال �ش �ي �ع��ة
والنصارى في أعراضهم وممتلكاتهم
وصوال حتى قتلهم».
ً

وأحيل املوقوفان على فرع املعلومات
ف� ��ي ال� �ب� �ق ��اع ل �ل �ت��وس��ع ف� ��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق
م�ع�ه�م��ا ق�ب��ل إح��ال�ت�ه�م��ا ع�ل��ى ال�ن�ي��اب��ة
العامة.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة ث � ��ان� � �ي � ��ة ،ع� � �ق � ��دت ع �ش ��ائ ��ر
وف��اع�ل�ي��ات بعلبك ـ �ـ ال�ه��رم��ل اجتماعًا
في منزل عباس أس��د الله شمص في
بلدة بوداي ،تحت عنوان «جمع شمل
املنطقة واستنكار التخطيط الغتيال
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ن �ب�ي��ه ب ��ري».
وشارك في االجتماع املفتي الجعفري
املمتاز الشيخ أحمد قبالن ،واملطران
ال�ي��اس رح��ال ومفتي بعلبك ـ�ـ الهرمل
ال� �ش� �ي ��خ ب� �ك ��ر ال� ��رف� ��اع� ��ي ،وف ��اع �ل �ي ��ات
س�ي��اس�ي��ة ودي �ن �ي��ة ورؤس� � ��اء ب�ل��دي��ات
ومخاتير .وأل�ق��ى شمص كلمة باسم
ال �ع �ش��ائ��ر ت�م �ن��ى ف�ي�ه��ا ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
«امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى االع � �ت� ��دال وال �ع �ي��ش
امل� � �ش� � �ت � ��رك» ،م �س �ت �ن �ك �رًا «اس � �ت � �ه� ��داف
االع �ت��دال ال��ذي يمثله ال��رئ�ي��س ب��ري»،
فيما شدد قبالن على «تمتني العالقات
الروحية وحماية الشراكة السياسية».
وصدر بيان عن املجتمعني أكدوا فيه
«ان �ت �م��اء أه��ال��ي ال�ب�ق��اع ال�ش�م��ال��ي ال��ى
ط��ائ �ف��ة واح � ��دة ه ��ي ط��ائ �ف��ة ال �ح��رم��ان
واملواطنية الجامعة ،وض��رورة العمل
على معالجة أي خ�لاف ب�ين مكونات
املجتمع البقاعي بالحوار» .وش��ددوا
على ال�ح��رص على حسن ال�ج��وار بني
عرسال ومحيطها.

