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تقـرير
رسائل إلى المحرر
رفقة الشهيد الشقاقي

ك ��ان ��ت ل� ��ي ع�ل�اق ��ة ّ
ود وم �ح �ب��ة
وص��داق��ة مل��دة ع��ام�ين متتاليني
م ��ع ال �ش �ه �ي��د ال ��دك� �ت ��ور ف�ت�ح��ي
الشقاقي.
ك� ��ان� ��ت ال �ن �ق �ط ��ة امل� ��رك� ��زي� ��ة ألي
ح � ��وار ن� �ه ��اري أو م �س��ائ��ي ف��ي
امل� � �ن � ��زل أو ف � ��ي ال � �س � �ي� ��ارة ه��ي
ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية وأهمية
اس �ت �ن �ه ��اض األم � � ��ة ف� ��ي س�ب�ي��ل
ت� �ح ��ري ��ر ف �ل �س �ط�ي�ن م � ��ن ب ��راث ��ن
االح � � �ت �ل ��ال ،ك� �ي ��ف ال وه� � ��و ال ��م
ijم دائ � �م � ��ًا ب �ت ��وج �ي ��ه ال � �س� ��ؤال
اليومي :م��اذا ق��رأت اليوم؟ ماذا
سمعت من أخبار عن فلسطني
وان�ت�ف��اض�ت�ه��ا؟ إن ال�خ�ب��ر ال��ذي
س �م �ع �ت��ه ال � �ي� ��وم ع� �ن ��د ال �س��اع��ة
الثانية فجرًا لم يكن معلومات
دقيقة.
وه �ك��ذا ت�م��ر ال �س��اع��ات واألي ��ام،
لقاءات ومواعيد ومثابرة على
س �م��اع األخ� �ب ��ار س��اع��ة ب�س��اع��ة
 Kوفجأة يعرض عليك دراس��ة
أو بحثًا وي�ق��ول ه��ذا م��ا كتبته
وأريد رأيك فيه .لقد كان الدكتور
ف �ت �ح��ي أو ع ��ز ال ��دي ��ن ال� �ف ��ارس
أب��و فتحي عبد ال�ع��زي��ز ،أو أبو
إبراهيم ،أو إبراهيم الشاويش
وه��و االس��م األخ�ي��ر ال��ذي حمله
لحظة استشهاده يبدي حرصًا
شديدًا على مناقشة أي دراسة
أو م �ق��ال��ة أو م�ج�ل��ة ح �ت��ى ول��و
استشارة تأتيه من بعيد.
ف � ��ي ال� �ل� �ي� �ل ��ة األول� � � � ��ى م � ��ن أي � ��ام
امل �ب �ع��دي��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين إل��ى
م � ��رج ال � ��زه � ��ور ،أص � ��ر ال��دك �ت��ور
ف�ت�ح��ي ع�ل��ى ال �ت��وج��ه إل ��ى م��رج
الزهور ،ولو سيرًا على األقدام،
وباءت كل املحاوالت في سبيل
إق �ن��اع��ه ب �ت��أج �ي��ل ال� ��زي� ��ارة إل��ى
النهار التالي بالفشل .وكان ما
أراد وت��وج��ه إل ��ى م ��رج ال��زه��ور
رغ��م ب�ع��ض ال�ع��وائ��ق امل�ي��دان�ي��ة،
ووص� � � � ��ل إل� � � ��ى ه� � �ن � ��اك وع� ��ان� ��ق
اإلخ � ��وة امل �ب �ع��دي��ن وص��اف�ح�ه��م
فردًا فردًا واطمأن إلى صحتهم.
ل �ق��د ك ��ان ��ت األي � � ��ام ال�س�ب�ع�م�ئ��ة
وأكثر ،حافلة بالعبر والعبرات،
ال� �ع� �ب ��رات ع �ل��ى ف �ق��د ال �ش �ه ��داء،
وال �ع �ب��ر ل �ل �ت��زوي��د واالس �ت �م��رار
ف ��ي ن �ه��ج امل� �ق ��اوم ��ة وال �ج �ه��ات.
وه��و ال��ذي ق��ال في ذك��رى مرور
أس�ب��وع على استشهاد السيد
ع� � �ب � ��اس امل � � ��وس � � ��وي ع� � � ��ام :92
«إن ح ��رك ��ة ي�س�ت�ش�ه��د أم�ي�ن�ه��ا
ال �ع��ام ال ت�ن�ك�س��ر» ،وم ��ا محطة
 1995/10/26أم� � � � ��ام ف� �ن ��دق
«ال��دب �ل��وم��اس��ي» ب �ح��ي سليمة
ف��ي ج��زي��رة مالطا عند الساعة
الواحدة من ظهر يوم الخميس
إال املحطة األخيرة من املحطات
ال �ج �ه��ادي��ة ف ��ي ال �ح �ي��اة ال��دن �ي��ا
للدكتور فتحي الشقاقي ،حني
كان عائدًا من ليبيا إلى دمشق
بعد إج��رائ��ه ح ��وارًا م��ع القيادة
الليبية ف��ي ش��أن قضية ع��ودة
الفلسطينيني ال��ذي��ن ط��ردت�ه��م
ليبيا باتجاه الحدود املصرية،
ول� �ت� �ب ��دأ ب� �ع ��ده ��ا رح � �ل� ��ة غ��رب��ة
الجسد الشاهد من مالطا بعد
رف � ��ض ع� �ب ��ور ال �ج �ث �م ��ان ح�ت��ى
ألج ��واء ب�ع��ض ال �ب�لاد العربية،
ً
وص� � � ��وال إل � ��ى ت ��دخ ��ل ال��رئ �ي��س
ال ��راح ��ل ح��اف��ظ األس � ��د ،وي�ن�ق��ل
الشهيد فتحي الشقاقي بعدها
إل� ��ى دم �ش ��ق ل � �ي� ��وارى ف ��ي ث��رى
روضة شهداء فلسطني.
جعفر سليم
إعالمي فلسطيني

عام على حادثة التعمير «األسيرية»
مر عام على حادثة
تعمير عني الحلوة .هجوم
أحمد األسير وأنصاره على
الحي السكني إلزالة صورة
للسيد حسن نصر الله،
فرضه ملكًا على الشاشات
وفي بعض الشوارع السنية.
هذا بالنسبة إلى طموح
الرجل ،لكن ماذا عن صيدا
وعن مناصريه الذين بدأ،
مذاك ،دمهم ينزف من
التعمير حتى عبرا إلى...
سجن الريحانية؟
آمال خليل
ف� ��ي ج �ل �س��ة م �غ �ل �ق��ة ،ف� ��ي إح� � ��دى زواي � ��ا
م�س�ج��د ب��ن رب ��اح ف��ي ع �ب��را ل�ي��ل السبت
الفائت ،اقترح الشيخان عثمان حنينة
ومحمود مشعل بث خطب أحمد األسير
عبر الشاشة بدءًا من يوم الجمعة املقبل
ب �ع��د ص �ل��اة ال �ج �م �ع��ة .أس � �ب ��اب ع��دي��دة
أج�ب��رت مساعدي الشيخ امل�ت��واري على
االستعانة باألرشيف .آخرها قرار مفتي
ص �ي��دا س�ل�ي��م س��وس��ان ب�م�ن��ع الخطيب
الحالي ،مشعل ،من إلقاء الخطب سوى
لجمعة واحدة في الشهر بسبب مواقفه
ً
األس � �ي� ��ري� ��ة ش � �ك �ل�ا وم� �ض� �م ��ون ��ًا .ف� �م ��اذا
يفعل ال�ق��ائ�م��ان ال�ح��ال�ي��ان على املسجد
إلعادة إحياء املكان الذي أطفأته معركة
ّ
إم��ام��ه ف��ي ع�ب��را ض��د ال�ج�ي��ش؟ ف��ك��را في
االس �ت �ع��ان��ة ب�خ�ط��ب ال �ت �ه��دي��د وال��وع �ي��د
ل �ع �ل �ه��ا ت �ع �ي��د امل� �ن ��اص ��ري ��ن وزح �م �ت �ه��م
وحمأتهم وغيرتهم.
ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذا ال� �ي ��وم ،ق �ب��ل ع � ��ام ،اف�ت�ت��ح
األس �ي ��ر «ث � ��ورة ال� �ك ��رام ��ة» .أش �ع��ل ال �ن��ار
تحت صيدا من جوانبها كافة ،وقادها
إلى شفير حرب أهلية لم تستطع أمطار
السماء أن تطفئها .دعا أنصاره ،الرجال
وال �ن �س ��اء واألط � �ف� ��ال ،إل� ��ى ال �ت �ج �م��ع في
املسجد للسير نحو مستديرة القنايا
ونزع رايات عاشورائية رفعها شبان من
ال�ح��ارة ،لكن موكبه ت� ّ
�وج��ه نحو تعمير
عني الحلوة ليزيل ص��ورة للسيد حسن
ن�ص��ر ال�ل��ه والف �ت��ات ل�ح��زب ال �ل��ه ،رفعها

ش �ب��ان م ��ن ال �ح��ي ي �ن �ت �م��ون إل� ��ى س��راي��ا
امل �ق ��اوم ��ة .ه �ج��وم األس �ي ��ر وم �ن��اص��ري��ه،
ال��ذي��ن حمل بعضهم ال�س�لاح ،استقبله
سالح دفاعي مقابل أشعل اشتباكًا أدى
إل ��ى م�ق�ت��ل اث �ن�ين م��ن م�ن��اص��ري��ه ،لبنان
العزي وعلي سمهون ،وفتى يسكن في
ال �ح��ي ك ��ان ي �ه��رب م��ن ال ��رص ��اص ،وإل��ى
تضرر عدد من املنازل واملحال وانتشار
القناصة واملسلحني وح��ال م��ن التوتر
وال� � �ح � ��ذر ،أق� �ف ��ل ب� ��واب� ��ة ال� �ج� �ن ��وب ع�ل��ى
أه�ل�ه��ا وح��اص��ره��ا ب ��إج ��راءات ال�ج�ي��ش.
ظن كثيرون أن االنفجار الكبير الذي لم
يحدث ،سيجري في اليوم التالي الذي
أع�ل��ن ي��وم ح��داد وإق �ف��ال ع��ام ،بالتزامن
م � ��ع ت �ش �ي �ي��ع ال � �ش� ��اب�ي��ن ،ال � �ل ��ذي ��ن ج ��اب
أن �ص ��ار األس �ي ��ر ب�ج�ث�م��ان�ي�ه�م��ا ش ��وارع
امل��دي�ن��ة ح�ت��ى دوار م�ك�س��ر ال�ع�ب��د قبالة
م �س �ج��د ب �ه ��اء ال ��دي ��ن ال� �ح ��ري ��ري ،ح�ي��ث
قرر شيخهما دفنهما من دون مراجعة
الفعاليات البلدية والدينية والسياسية.
دماء «شهيدي الغدر» أثمرت ،بعد أيام،
«كتائب املقاومة في صيدا ضد اسرائيل
وامل� �ش ��روع اإلي ��ران ��ي وح �ل �ف��ائ��ه» .وب�ع��د
أشهر من التدريب والتسليح واإلضراب
امل �ف �ت��وح «ح �ت��ى ن ��زع س �ل�اح ح ��زب ال�ل��ه
أو ح�ت��ى س�ق��وط آخ��ر ق�ط��رة دم م��ن آخ��ر
ط �ف��ل ل��دي �ن��ا» ،أظ �ه��رت م �ع��رك��ة ع �ب��را أن
«املقاومة» كانت ضد الجيش.
«م � ��ا أب� �ع ��د ال � �ي� ��وم ع� ��ن األم � � � ��س» ،ي �ق��ول
ص�ي��داوي��ون ل��دى مقارنتهم ب�ين صيدا
في «زمن األسير» وبعده .ال أثر لـ «ثورة
الكرامة» في ال�ش��وارع التي ك��ان يقلقها
ويرهب حركة زوارها .فهل طوت املدينة
صفحته؟
ع�ن��د م��دخ��ل م�س�ج��د ب�ل�ال ،يستضيفنا
حنينة إلطالعنا على حاله بعد تواري
إمامه .أصوات ورش إعادة إعمار املباني
ال �ت��ي ت �ض ��ررت ف ��ي م �ع��رك��ة ع �ب��را غطت
ع�ل��ى ص��وت ال�ش�ي��خ ال�ص�غ�ي��ر ،ال ��ذي ب��دأ
يصلي خلف األس�ي��ر منذ س��ت سنوات
ح� �ت ��ى أص� �ب ��ح أح � ��د م� �س ��اع ��دي ��ه .ي�ل�ف��ت
نظرنا ،بداية ،أنه لم يشارك في املعركة
وال ي �ع��رف م �ك��ان األس �ي��ر وال ي�ت��واص��ل
م �ع��ه ،ب��رغ��م أن� ��ه ت � ��وارى ع ��ن األن� �ظ ��ار لـ
 21يومًا خشية اعتقاله .الح�ق��ًا ،ظ��ن أن
الدولة ستتهاون مع «األسيريني» .قرر
إح �ي��اء ن �ش��اط��ه ف��ي امل �س �ج��د واالت �ص��ال
ب��إخ��وان��ه ل��دع��وت�ه��م إل��ى ال �ع��ودة ،وح��ث
أه� ��ال� ��ي امل ��وق ��وف �ي�ن ع �ل ��ى ب � ��دء س�ل�س�ل��ة
اعتصامات .وما إن أطلق خطابه األول
م� �ح ��رض ��ًا ع� �ل ��ى ال� �ج� �ي ��ش وح � � ��زب ال �ل��ه
وسرايا املقاومة وتيار املستقبل ،حتى
استدعته اس�ت�خ�ب��ارات الجيش .خفض

ال �ش� �ي ��خ ال � �ش� ��اب س �ق �ف��ه وص � � ��ار ي �ه��دئ
امل�ن��اص��ري��ن واأله��ال��ي ال�غ��اض�ب�ين حتى
انقطعوا جميعًا عن التحركات امليدانية
«إل��ى اج��ل غير مسمى بسبب ال�ظ��روف
األمنية» يقول.
مكتب األس�ي��ر وم�ن��زل��ه ي�ع��اد تأهيلهما
على نفقة شباب املسجد ،فيما تعبويًا،
ع ��ادت ال � ��دروس ال��دي�ن�ي��ة امل�س��ائ�ي��ة إل��ى
امل � �س � �ج ��د وال� � � �ج � � ��والت ال � ��دع � ��وي � ��ة ع �ل��ى
امل�ن��ازل ف��ي ص�ي��دا القديمة ،لكن حنينة
يقر بأنها ال تستقطب ع��ددًا كبيرًا كما
ك��ان��ت ال �ح��ال ف��ي زم ��ن األس �ي��ر« .ال �ح��ذر
يسيطر على معظم املناصرين القدامى
وامل �ت �ض��ام �ن�ين ال� �ج ��دد م ��ن ال� �ت ��ردد إل��ى
امل �س �ج��د أو ال �ت ��واص ��ل م ��ع األس �ي��ري�ي�ن،
م � �خ ��اف ��ة اس � �ت ��دع ��ائ � �ه ��م ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق أو
التضييق عليهم من قبل تيار املستقبل،
ألن الهدف خلق جو معاد ضد التدين.
بينما يقاطعهم آخ��رون لكي ال يكبروا
ويستعيدوا التوتر» يقول .حتى أهالي
امل��وق��وف�ين «ف �ق��دوا ال�ث�ق��ة بالسياسيني،
وال سيما النائبة بهية ال�ح��ري��ري التي
أطلقت وعودًا في الهواء ،وطرقوا أبواب
مسؤولني آخرين».
«األس� �ي ��ري ��ة ل ��م ت �ن �ت ��ه» ،ي ��ؤك ��د ح�ن�ي�ن��ة.

ه �ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة ت�ب�ق�ي�ه��ا ن��اب�ض��ة:
«ق ��درة امل�ن��اص��ري��ن ع�ل��ى إك �م��ال املسيرة
ب� �ع ��د ان� �س� �ح ��اب األس � �ي� ��ر ألن� � ��ه اش �ت �غ��ل
علينا س �ن��وات ،وق�ض�ي��ة امل��وق��وف�ين في
سجن الريحانية ،واملطلوبني املتوارين
وامل �ف �ق��ودي��ن وع ��ائ�ل�ات ش� �ه ��داء م�ع��رك��ة
ع�ب��را .واأله��م أن صراعنا م��ع ح��زب الله
ينتهي ألن��ه ص ��راع وج ��ود وك��رام��ة،
ل��ن ّ
وسندفعه الثمن غاليًا عن كل قطرة دماء
سقطت منا».
ومل ��ا ك ��ان ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل خ �ص�م��ًا أي ��ام
األس � �ي ��ر ،ف ��إن ��ه ت �ح ��ول إل� ��ى ع� ��دو ي �ف��وق
ك ��ره ��ه ك� ��ره ال � �ح ��زب .م �ن��اص��رو األس �ي��ر
أن � �ش � ��أوا ص �ف �ح��ة ع �ل ��ى «ال �ف ��اي �س �ب ��وك»
ب� ��اس� ��م «ال � �ح � ��رك � ��ة ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ال �س �ن �ي��ة
إلسقاط الحريرية» ،يبثون فيها مواقف
تستخدم مصطلحات األس�ي��ر وتهاجم
ب�ح��دة ال�ت�ي��ار «ال�ع�ل�م��ان��ي» ومؤسساته
وح�ل�ف��ائ��ه ،وال ت��وف��ر ح��زب ال�ل��ه وس��راي��ا
املقاومة .إلى جانب صفحة أخرى باسم
«ال� �ح ��ري ��ة ل�ل�أس �ي��ر وم ��وق ��وف ��ي أح � ��داث
عبرا».
رك ��ن س��اب��ق ف ��ي ح��رك��ة األس �ي ��ر رأى أن
«ال�ح��ال��ة األس�ي��ري��ة ل��م تنته ،وم��ا حصل
في عبرا ليس نهاية رجل شجاع ،لكنها
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خطاب مذهبي يبقي شرارة طرابلس ملتهبة
طرابلس ـ األخبار
رغ� � ��م ص � �م ��ود وق� � ��ف إط� �ل ��اق ال � �ن� ��ار ف��ي
لاّ
ط ��راب� �ل ��س ،إ أن امل� ��واق� ��ف ال �س �ي��اس �ي��ة
وامل ��ذه� �ب� �ي ��ة ال� �ت ��ي أط �ل �ق ��ت ف� ��ي امل��دي �ن��ة
ف ��ي ال� �س ��اع ��ات ال � �ـ  48امل��اض �ي��ة ل ��م ت�ك��ن
أق� � ّ�ل ّ
دوي � ��ًا ،م �ن��ذرة ب ��أن اآلت� ��ي ق��د ي�ك��ون
أع � �ظ� ��م .ال �ت �ص �ع �ي��د ف� ��ي امل � ��واق � ��ف س�ل��ك
مسارين ،األول عبر املؤتمر الصحافي
ل � �ل � �م � �س� ��ؤول ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ف� � ��ي ال � �ح� ��زب
العربي الديموقراطي رفعت عيد ،الذي
ت�ح��دث فيه بنبرة عالية ض��د خصومه
ال�س�ي��اس�ي�ين واألم �ن �ي�ي�ن .وال �ث��ان��ي ك��ان،
أم� � ��س ،ع �ب ��ر م� �ه ��رج ��ان «إح � �ق� ��اق ال �ح��ق
ألول� �ي ��اء ال � ��دم» ف ��ي ت �ف �ج �ي��ري م�س�ج��دي
ط��راب�ل��س ،وال ��ذي أط�ل�ق��ت ف�ي��ه خطابات
مذهبية عالية النبرة.
وقد سبق املهرجان استعراض ذو داللة
سياسية واضحة .إذ التقى قادة املحاور
وم�ن��اص��روه��م أم��ام م�ن��زل ال �ل��واء أش��رف
ريفي قبيل توجههم إلى املهرجان الذي
تحدث فيه إم��ام مسجد التقوى الشيخ

ّ
سالم الرافعي ،فأكد أن «ال مذلة للسنة
ب �ع��د ال � �ي� ��وم ،وأن ط ��راب� �ل ��س أب � ��ت ع�ل��ى
م� ّ�ر ال�س�ن�ين أن تخضع ل�ط��اغ�ي��ة ال�ش��ام،
واليوم تأبى أن تخضع ألزالمه» .وطالب
بـ«التعامل مع القتلة كما تم التعامل مع
ال�ش�ي��خ أح�م��د األس �ي��ر ،وإذا ك��ان امل�ج��رم
رمزًا ّ في طائفته ،فإن األسير رمز للطائفة
السنية» .وإذ حاول الرافعي التمييز بني
الحزب العربي وأبناء الطائفة العلوية،
وضع شيخ ّقراء طرابلس بالل بارودي
ً
ك��ل ال�ع�ل��وي�ين ف��ي خ��ان��ة واح � ��دة ،ق��ائ�لا:
ّ
«س ��ل� �م ��وا ال �ق �ت �ل��ة أو س �ت �ل �ق��ون امل�ص�ي��ر
ن �ف �س��ه» .ووص� ��ف ق� ��ادة امل� �ح ��اور ال��ذي��ن
ي� ّ
�روع��ون أه��ل املدينة بـ«أبناء الطائفة»
الذين يحمونها ،معلنًا تسمية جديدة
أطلقها ه��ؤالء على أنفسهم هي «اللقاء
التشاوري».
وت �ل ��ا ك� �ل� �م ��ة «ال� � �ل� � �ق � ��اء» ال� �ش� �ي ��خ خ��ال��د
ال�س� ّ�ي��د ال��ذي دع��ا إل��ى «االق�ت�ص��اص ّ من
القتلة ،وإال فسيأخذ أولياء ال��دم حقهم
بأيديهم» .فيما أكد النائب معني املرعبي
«أن �ن��ا ل��ن ن�ق�ب��ل ب ��أن ي �ت��م ال �ت �ع��اط��ي مع

جريمة تفجير مسجدي التقوى والسالم
إال كجريمة إرهابية بجميع مفاعيلها
وأن تحال على املجلس العدلي وأن يتم
االق �ت �ص��اص م��ن امل�ج��رم�ين وامل�ن�ف��ذي��ن»،
ً
س��ائ�لا« :أليس تهديد طرابلس وأهلها
من قبل صبي بالحرب والدمار من قبل
عصابة األس��د في جبل محسن جريمة
إرهابية؟».
وش��دد النائب محمد كبارة على رفضه
أن «يتآمر القضاء اللبناني علينا ،وال
نقبل بأن يتآمر األمن اللبناني علينا»،
ّ
العلية التي يبدو أنها
منتقدًا «دولتنا
تخاف تهديدات غ�لام في جبل محسن.
دولة ال تجرؤ حتى على معاقبة الغالم
ُ ُّ
وي ِحل
املسمى رفعت عيد الذي يهددها
ً
دم أج� �ه ��زت� �ه ��ا األم � �ن � �ي� ��ة ،وص � � � ��وال إل ��ى
م �خ��اب��رات ال�ج�ي��ش ال�ت��ي ك��ان ي�ق��ول إن��ه
ال يثق إال بها» .وب��رز الفتًا بعد انتهاء
املهرجان ارتفاع هتافات تهاجم مفتي
طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار،
م ��ا دف� ��ع م�ك�ت�ب��ه إل� ��ى إص � ��دار ب �ي��ان ق��ال
ف �ي��ه إن «م�ش�ك�ل��ة ط��راب �ل��س ال �ي ��وم أن�ه��ا

قضية حق ابتليت بمحامني فاشلني ال
يحسنون تمثيلها».
وك � � � ��ان ع� �ي ��د ق � ��د اع� �ت� �ب ��ر ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ره
الصحافي أول من أم��س أن التحقيقات
في تفجيري طرابلس «سياسية وليست
ق�ض��ائ�ي��ة» .ووص��ف ف��رع امل�ع�ل��وم��ات في
قوى األم��ن الداخلي بأنه «ف��رع الفتنة»،
متهمًا إي ��اه ب�ـ«ال�ع�م��ال��ة» .وق ��ال إن «م��ن
ّ
حلل دمنا هو ف��رع املعلومات وأعوانه،
ّ
ل��ذل��ك ح�ل�ال علينا دم �ه��م» .ووس ��ع عيد
دائ � � � ��رة ات� �ه ��ام ��ات ��ه ف� ��ي ات � �ج� ��اه «ب �ع��ض
ع� �ن ��اص ��ر االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات ف� ��ي ال �ج �ي��ش
اللبناني بالتورط مع فرع املعلومات»،
داعيًا قائد الجيش العماد جان قهوجي
«ال� � � ��ذي ل �ن ��ا م � ��لء ال �ث �ق ��ة ب� � ��ه» ،ال � ��ى «أن
ي �ح �ق��ق ف ��ي امل ��وض ��وع ح �ت��ى ال �ن �ه��اي��ة».
كما دع��ا ال��ى التحقيق أيضًا مع رئيس
ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ال �ع �ق �ي��د ع �م��اد ع�ث�م��ان
وضباط في الجيش «اشتركوا معه ،وإال
فسأضطر الى أن أذكر أسماءهم».
ورأى أن «املشكلة ليست في طرابلس»،
داع � �ي� ��ًا ال� � ��ى أن «ن �ن �ت �ظ ��ر ل � �ق ��اء إي� � ��ران

