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 مواقف تشجب قتل العسكريين وتطالب بكشف الجناة

  4702العذد  - 2013 أيار 30الخميس - المستقبل 

 

تواصمت المواقف الشاجبة والمستنكرة لالعتداء المشبوه عمى حاجز الجيش المبناني في جرود عرسال، والذي أدى إلى استشياد 
ثالثة عسكريين قد وأعمن عدد من الشخصيات السياسية واالقتصادية والدينية، وىيئات من المجتمع المدني، إدانتيا ليذه 

كشف الجناة، وسوقيم الى العدالة، ودعم الجيش ليقوم بواجبو في حماية المبنانيين، وأمنيم، واالستقرار في "الجريمة، وطالبت بـ
". لبنان

فقد اتصل مفتي صيدا وأقضيتيا الشيخ سميم سوسان، برئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد عمي شحرور معزيًا، 
التعازي الى قيادة الجيش باستشياد العسكريين عمي منذر، ومصطفى حايك، ومحمد شرف في جرود "ومن خاللو مقدمًا 

محاولة لمنيل من المؤسسة الجامعة لكل "، مؤكدًا أنيا "ىذه الجريمة التي استيدفت الجيش"واستنكر في تصريح، ". عرسال
المبنانيين، واستيدافًا لمجيش، بما ىو ضامن لوحدة الشعب واألرض والمؤسسات، وصمام أمان لمسمم األىمي، خصوصًا وأن 
الجيش أكد في كل موقع، وفي أكثر من مناسبة، أنو جيش كل المبنانيين، ويتطمع إليو المبنانيون، عمى أن يبقى الحامي ليم، 

 ".في وجو كل المخاطر والتحديات، والمدافع عن لبنان وسياج حدوده
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وأجرى رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، اتصااًل بقائد الجيش العماد 

تضامنه مع قيادة الجيش وذوي الشهداء، "، معربًا عن "العسكريين"جان قهوجي، معزيًا بـ
، مشيدًا "ووقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية، التي تشّكل الضمانة الوطنية الحقيقية

الزيارة التفقدية التي قام بها الى عرسال رئيس الجمهورية ميشال سميمان ووزير الدفاع "بـ
السمطات القضائية إلى مباشرة التحقيقات في الحادثة، "، داعيًا "فايز غصن والعماد قهوجي

نزال أقصى العقوبات في  لقاء القبض عميهم، وسوقهم إلى العدالة، وا  ومالحقة الفاعمين، وا 
". حقهم

االعتداء "في بيان، صدر بعد اجتماع عقدتو في مقرىا برئاسة النائب السابق ميشال معمولي " النواب السابقين"ودانت رابطة 
األجيزة المختصة كشف المجرمين، ومعاقبتيم، ليكونوا عبرة لمن تسّول لو نفسو االعتداء عمى حامي "، مناشدة "عمى الجيش

". الوطن
، "الحوادث المتكررة التي تطال المؤسسة العسكرية والجيش"طالل المرعبي في بيان، " القرار المبناني"واستنكر رئيس تيار 

ىناك مؤامرة كبيرة تستيدف الجيش والوطن، ويجب عمى الجميع التيقظ إلبعاد شبح الفتنة، والعمل عمى حماية "مشيرًا الى أن 
نصيب عكار والشمال دائمًا "ورأى أن ". المؤسسات الشرعية واألمنية، وفي طميعتيا الجيش، واالبتعاد عن التجاذبات السياسية

وافر بتقديم الشيداء من الجيش، ومن خيرة الشباب، ما يؤكد عمى أن أبناء الشمال وأبناء عكار ىم الدعامة األساسية لممؤسسة 
". التعازي الى ذوي الشيداء والمؤسسة العسكرية"، مقدمًا "العسكرية

، معتبرة "حادث االعتداء اآلثم الذي أدى الى استشياد ثالثة جنود في عرسال"في بيان، " محرري الصحافة"واستنكرت نقابة 
ىذا الحادث الذي يعقب التعرض لمجيش عمى محاور طرابمس، موديًا بعدد من أفراده بين شييد وجريح، يدل الى وجود "أن 

رباكيا، ومنعيا من االضطالع بدورىا كاماًل في مجال بسط سمطة الدولة،  مخطط خطير، يرمي الى شل المؤسسة العسكرية وا 
". عمى جميع أراضييا، وتوفير االستقرار العام في البالد

مسؤولية الدولة أن تكون سندًا وعضدًا لمجيش، ودعمو عمى كل المستويات، وتأمين التغطية السياسية لو، ليقوم "وأكدت أن 
قران  بالميمات الموكولة اليو، وعمى السياسيين احترام تعيداتيم بااللتزام في تأييد الجيش، وتحييده عن صراعاتيم، وا 

". تصريحاتيم الداعمة لو بالسعي الى توفير حاضنة سياسية جامعة، تمكنو من أداء دوره
ىذا العمل المشين يصب "، في بيان صدر بعد اجتماع عقد برئاسة خالد الخير في طرابمس، أن "التجمع التنموي المبناني"ورأى 

، مناشدًا "في خانة المشروع الصييوني، وأن الجيش كان وسيبقى صمام األمان لحفظ األمن واالستقرار والسمم األىمي في البمد
كل الفرقاء دعم القوى األمنية والمؤسسة العسكرية، ومساعدتيا لتقوم بالدور المطموب منيا، وال سيما في ىذا الظرف "

". االستثنائي، الذي يمر بو لبنان والمنطقة
جرائم االعتداء عمى الجيش "، مؤكدًا أن "االعتداء"محمد عمي ضناوي في تصريح، " اإلنقاذ االسالمية"وشجب رئيس جبية 

نزال أشد العقوبات بالمعتدين الجيش ىو حامي الوطن وسياجو، "، مشيرًا الى أن "يجب أال تمر من دون تحقيق عادل شفاف، وا 
" . ويجب أن تمتف حولو كل األطياف المبنانية
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  يحهٛبد

  سدٔد انفؼم ُيغزًّشح ػهٗ جشًٚخ ػشعبل
 

 
مه انجُش انهجىبوٍ رسزحىذ عهً اهمُخ  مبشانذ حبدثخ عسسبل انزٍ قضً فُهب ثالس عىبصس

عهُهب مه سُبسُُه و اقزصبدَُه وزجبل  كجُسح فزىانذ زدود انفعم انشبججخ و انمسزىكسح
 .دَه

 { انقصبز {
اإلقزصبدَخ انىشَس انسبثق عدوبن انقصبز قجُم مغبدزره إنً سبوذ  أجسي زئُس انهُئبد

هبرفُب ثقبئد انجُش انعمبد جبن قهىجٍ، نزعصَزه ثشهداء انجُش انهجىبوٍ،  ثُزسسجسغئرصبال

وأعسة عه رضبمىه مع انقُبدح وذوٌ انشهداء انثالثخ، معهىب وقىفه . فٍ انكمُه انرَه سقطىا
 .«انزٍ رشكم انضمبوخ انىطىُخ انحقُقُخ»إنً جبوت انمؤسسخ انعسكسَخ  انزبو
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  ال ٚجٕص اٌ ٚجقٗ نقًخ عبئغخ نهخبسجٍٛ ػٍ انقبٌَٕ:يٕاقف اكذد سفضٓب انزؼذ٘ ػهٗ انجٛش
 

، «٘زا االعرذاء ٌّظ وً اٌششفاء»ذٛاٌد سدٚد اٌفعً اٌّغرٕىشج ٌالعرذاء عٍى ٔمطح اٌجٍش فً عشعاي ٚاعرشٙاد ثالثح عغىشٌٍٓ، ِعرثشج اْ 

ي ٌٗ ٔفغٗ اٌرعشض ٌٍجٍش»، داعٍح اٌى «االلرصاص ِٓ اٌفاعٍٍٓ»ِطاٌثح تـ ّٛ  .اٌضشب تٍذ ِٓ دذٌذ وً ِٓ ذغ

ٚفً ٘زا اٌغٍاق، اذصً ِفرً صٍذا ٚالضٍرٙا اٌشٍخ عٍٍُ عٛعاْ تشئٍظ فشع ِخاتشاخ اٌجٍش فً 

 . اٌجٕٛب اٌعٍّذ عًٍ شذشٚس ِعضٌاً اٌاٖ ِٚٓ خالٌٗ لٍادج اٌجٍش تاعرشٙاد اٌعغىشٌٍٓ اٌثالثح فً عشعاي

 

 

٘زٖ اٌجشٌّح إٌىشاء اٌرً اعرٙذفد اٌجٍش اٌٍثٕأً أّا ذشّىً »ٚاعرثش اٌّفرً عٛعاْ فً ذصشٌخ اْ 

ِذاٌٚح ًٌٍٍٕ ِٓ اٌّؤعغح اٌجاِعح ٌىً اٌٍثٕأٍٍٓ، ٚاعرٙذافاً ٌٍجٍش تّا ٘ٛ ضآِ ٌٛدذج اٌشعة ٚاألسض 

اَ اِاْ ٌٍغٍُ األًٍ٘، ِؤوذاً اْ  ّّ االعرذاء عٍى اٌجٍش اعرذاء عٍى وً اٌٍثٕأٍٍٓ »ٚاٌّؤعغاخ ٚص

 .«اٌششفاء

ٔارصم سئٛظ انٓٛئبد اإلقزصبدٚخ انٕصٚش انغبثق ػذَبٌ انقصبس : انقصبس- 

قجٛم يغبدسرّ إنٗ عبَذ ثٛزشعجشؽ، نزشؤط انجبَت انؼشثٙ انًشبسك، فٙ 

انشٔعٙ انحبد٘ ػشش، ثقبئذ انجٛش انؼًبد جبٌ -فبػهٛبد انًهزقٗ انؼشثٙ

ٔأػشة ػٍ رضبيُّ يغ قٛبدح انجٛش ٔرٔ٘ انشٓذاء انثالثخ، . قٕٓجٙ يؼضٚبًا 

انزٙ رشكم انضًبَخ انٕطُٛخ »يؼهُب ٔقٕفّ انزبو إنٗ جبَت انًؤعغخ انؼغكشٚخ 

جشٖ يٍ اعزٓذاف يجبشش ٔيذثش نهجٛش، ػًم »، ٔيؼزجشا أٌ يب «انحقٛقٛخ

ٔحشٙ ال ًٚذ إنٗ انقٛى اإلَغبَٛخ ٔاألخالقٛخ ثصهخ، ْٕٔ يشفٕض ٔيذاٌ 

نكَّٕ ٚٓذف فٙ يب ٚٓذف إنٗ رقٕٚط دػبئى األيٍ ٔاإلعزقشاس، انز٘ نطبنًب 



 

 

Media Monitoring Template vierge.doc  Page | 5 of 5 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Office of the Chairman of the 
Board of Directors of Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any 
responsibility for the contents herein. 

 

 

 .«شكهذ ٔال صانذ ٔعزظم انًؤعغخ انؼغكشٚخ انضبيٍ األٔل ٔاألخٛش نّ

َِٕٔ انقصبس ثبنضٚبسح انزفقذٚخ انزٙ قبو ثٓب انٗ ػشعبل سئٛظ انجًٕٓسٚخ 

ٔٔصٚش انذفبع ٔقبئذ انجٛش، ٔدػب انغهطبد انقضبئٛخ إنٗ يجبششح انزحقٛقبد 

فٙ انحبدثخ، ٔيالحقخ انفبػهٍٛ كبئُب يٍ كبَٕا، ٔإنقبء انقجط ػهٛٓى فٙ أعشع 

ألَّ ال »ٔقذ يًكٍ ٔعٕقٓى إنٗ انؼذانخ، ٔإَضال أقصٗ انؼقٕثبد فٙ حقٓى، 

ٚجٕص ثؼذ انٕٛو، أٌ رجقٗ انًؤعغخ انؼغكشٚخ، نقًخ عبئغخ نهخبسجٍٛ ػٍ 

 .«(...)انقبٌَٕ 
اْ ٘زا اٌذادز » ٚدأد ٔماتح ِذشسي اٌصذافح دادز االعرذاء اَثُ، ِعرثشج فً تٍاْ : ٔماتح اٌّذشسٌٓ- 

اٌزي ٌعمة اٌرعشض ٌٍجٍش عٍى ِذاٚس طشاتٍظ ِّٛدٌاً تعذد ِٓ أفشادٖ تٍٓ شٍٙذ ٚجشٌخ، ٌّذي اٌى ٚجٛد 

ًّ اٌّؤعغح اٌعغىشٌح ٚاستاوٙا، ِٕٚعٙا ِٓ االضطالع تذٚس٘ا واِالً فً ِجاي  ِخطظ خطٍش ٌشًِ اٌى ش

اْ ِٓ ِغؤٌٍٚح اٌذٌٚح »، ِعٍٕح «تغظ عٍطح اٌذٌٚح عٍى وً أساضٍٙا ٚذٛفٍش االعرمشاس اٌعاَ فً اٌثالدص

ٚدأد إٌماتح إطالق اٌصاسٚخٍٓ اٌٍزٌٓ إعرٙذفا ِٕطمح ِاس ِخاًٌ .«اٌٍثٕأٍح اْ ذىْٛ عٕذاً ٚعضذاً ٌٍجٍش

ٚشاسع ِاسْٚ ِغه فً اٌشٍاح، ِعرثشج أْ ٘زا اٌعًّ اٌّغرٕىش واْ ٌشًِ اٌى اثاسج اٌفرٕح اٌّز٘ثٍح فً 

 .«اٌثالد ٚاعادج إٔراج االدرشاب االًٍ٘

اخشاط االصٛاخ اٌّشىىح تٗ ٚإٌّرمذٖ »ٚاوذخ ٔماتح اٌّذشسٌٓ دعّٙا اٌّطٍك ٌٍجٍش اٌٍثٕأً، داعٍح اٌى 

 ٌٗ(…)». 

إْ ٕ٘ان »: اٌٍثٕأً اٌٛصٌش اٌغاتك طالي اٌّشعثً، فً تٍاْ« ذٍاس اٌمشاس»ٚلاي سئٍظ : اٌّشعثً- 

ِؤاِشج وثٍشج ذغرٙذف اٌجٍش ٚاٌٛطٓ، ٌجة عٍى اٌجٍّع اٌرٍمظ التعاد شثخ اٌفرٕح، ٚاٌعًّ عٍى دّاٌح 

 .«(...)اٌّؤعغاخ اٌششعٍح ٚاالٍِٕح، ٚفً طٍٍعرٙا اٌجٍش ٚاالترعاد عٓ اٌرجارتاخ اٌغٍاعٍح 

اْ االعرذاء عٍى اٌجٍش ٘ذفٗ »فادي ٔغش، فً تٍاْ، « ٌثٕأً»ٚاعرثش سئٍظ جّعٍح : جّعٍح ٌثٕأً- 

صعضعح االِٓ ٚاالعرمشاس ِٚذاٌٚح إًٌٍ ِٓ اٌّؤعغح اٌعغىشٌح اٌرً ذعرثش اٌضآِ ٚصّاَ االِاْ ٌٛدذج 

، ٚطاٌة االفشلاء اٌغٍاعٍٍٓ اٌٛلٛف ِع اٌجٍش ٚدعّٗ، ٚذذًّ ِغؤٌٍٚاذُٙ اٌٛطٍٕح «ٌثٕاْ ٚإِٗ ٚعالِٗ

 .«اعرّاد ٌغح اٌذٛاس»ٚاٌخشٚج ِٓ اٌرجارتاخ ٚ
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