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الخازن لـ«البناء» و«توب نيوز» :حزب اهلل �ش ّكل �ص ّمام �أمان عندما قاتل في �سورية ّ
وخفف من وط�أة هذه الحرب على لبنان
حاورته :روزانا ر ّمال
يتحدث عن األسباب التي أدّت إلى ما يحصل خالل هذه األيام في عرسال قائالً:
«كان علينا أن نتنبّه منذ زمن إلى تغلغل المسلّحين في جرود البقاع ،ألنّ الش ّر متر ّبص
في المنطقة .وكان هناك حالة من الالمباالة لدى بعض األجهزة األمنية التي لم تكترث
لخطورة هذا التغلغل في مخيّمات النازحين السوريين أو في جرود بلدة عرسال» .ويدعو
إلى التفاف الجميع حول الجيش اللبناني ،وعندما يتحدث عن الجميع ،فإنه يقصد القوى
السياسية والشعبية كلّها ،ألن الجيش رمز السيادة والح ّرية واالستقالل ،وألن الخطر
سيزداد ،وستظهر بؤر إرهابية جديدة في لبنان.
لبنان ،سورية ،فلسطين ،العراق ،المسيحيون ،العصابات اإلرهابية ،ومواضيع أخرى،
كانت محور لقاء «البناء» و«توب نيوز» مع رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق
وديع الخازن ،الذي اعتبر أنّ هناك بيئة حاضنة للبؤر اإلرهابية ،في البقاع و في الشمال
وحتّى في جبل لبنان ،وعلينا أن نقضي على الفتنة في مهدها ،ومهدها اليوم في عرسال.
مؤ ّكدا ً أنّ الجيش سينتصر ،وأنّ الحق سينتصر ،وأنّ اللبنانييبن سينعمون باالستقرار.

اللقاء بدء بالحديث عن الموضوع األكثر سخونة
وآنيّة ،ما يجري في عرسال ،وما يتصل بذلك في
الماضي القريب.

حزب الله وسورية والجيش

عن الجهة السياسية التي تغطي المسلّحين
اإلرهابيين الذين يتخذون من النازحين السوريين
غطا ًء ألعمالهم اإلرهابية يقول الخازن« :لم نقصد
بالتراخي األمني أنّ الجيش اللبناني أو القوى
األمنية ّ
غضوا الطرف ع ّما يجري في عرسال ،بل
كان يجب أن ي ّ
ُنظم هذا النزوح السوري من قبل
الحكومة اللبنانية .ال ّ
شك أنّ هناك خالفا ً حول
ما يجري في سورية .فث ّمة من يقول إنّ حزب
الله يحارب في سورية لمنع تمدّد هذه الظواهر
اإلرهابية التكفيرية إلى لبنان ،وأط��راف أخرى
تقول إن ما يحصل اليوم هو نتيجة لتدخل حزب
الله في المعارك الحاصلة في سورية .ونؤ ّكد أ ّنه
لو لم يقاتل حزب الله الجماعات التكفيرية في
سورية ،لكانت المصيبة اليوم أكبر بكثير م ّما
يجري اآلن ،ولتوسعت رقعة الصراع في لبنان.
إنّ حزب الله كان ص ّمام أم��ان وخ ّفف من وطأة
هذه الحرب على لبنان».
وعن مدى قدرة الجيش على إنهاء هذه المظاهر
اإلرهابية يقول« :ث ّمة دع��م أوروب���ي يحظى به
الجيش لمواجهة اإلره��اب ،والدعم الفرنسي بدأ
يصل وب��دأ تسليم العتاد في إط��ار الهبة األخيرة
التي تحدث عنها رئيس الجمهورية السابق ميشال
سليمان ،واليوم هبة سعودية جديدة ،وال ننسى أنّ
هناك إجماعا ً دوليا ً وإقليميا ً على منع هذه البؤر من
ّ
التفشي في لبنان .الجيش سيتمكن من االنتصار
على هؤالء».

السعودية

وعن اتصال الملك السعودي بالرئيس اللبناني
السابق ميشال سليمان لتقديم مليار دوالر ،ولم
يتصل برئيس الحكومة أو بقائد الجيش يقول
الخازن« :أستغرب هذا األمر ألنه اتصل برئيس
جمهورية سابق وبرئيس حكومة سابق ليبلغهما
عن الهبة .كنت أتمنى أن يتصل برئيس الحكومة
الحالي ،ولكن علينا أن نلحظ الجانب االيجابي،
شخصياً ،أشكر الملك السعودي على هذه المكرمة
التي تقدّم بها لمساعدة الجيش اللبناني الذي هو
جيش الوطن».
وعن التحول في الموقف السعودي في المنطقة
تابع« :هناك مفارقة كبيرة أنّ المملكة العربية
السعودية تحارب مجموعات لم تكن تحاربها
منذ سنة ،وهناك مالقاة غير مباشرة بين القراءة
السعودية لألمور والقراءة لدى الدولة السورية،
ألن سورية تحارب داعش والنصرة على أراضيها،
والجيش اللبناني يحارب أيضا ً داعش والنصرة
في لبنان ،وهذه الجماعات اإلرهابية تشكل خطرا ً
داهما ً على األمن واالستقرار في السعودية ،وهناك
انقالب سياسي غير معلن على ما كان يحصل منذ

ثمة تمو�ضع �سعودي
ّ
ّ
جديد يب�شر بحلف
إقليمي �ضدّ الإرهاب
�
ّ
ّ
يتحقق الحلم
كي ال
ال�صهيوني

جعجع

وع��ن زيارته لرئيس «ال��ق��وات» سمير جعجع
قال الخازن« :تحدثنا عن الوضع المسيحي كثيراً،
ونعلم أنّ ما يحصل في العراق وسورية يح ّتم
علينا مراجعة حساباتنا كموارنة وكمسيحيين في
لبنان ،ألن األكثرية الساحقة من مسيحيي الشرق
موجودة في لبنان .وتحصين ساحة المسيحيين
يحصن ما تبقى من وجود
المشرقيين في لبنان
ّ
مسيحي في منطقة الشرق.
ّ
وع ّما إذا وص��ل جعجع إل��ى قناعة ب��أنّ قتال
هذه المجموعات اإلرهابية مب ّرر إن كان من قبل
حزب الله أو غيره يقول الخازن« :نعم ،من خالل
تصريحه بعد الخروج من االجتماع ،كان هناك
توافق حول ضرورة محاربة هذه المجموعات التي
تش ّكل خطرا ً على المسلمين والمسيحيين ،وهؤالء
يأتون كمخ ّربين ليخ ّربوا الدين المسيحي كما
اإلسالم».

سنة أو سنتين أو ثالث سنوات في سورية ،ما يدل
إقليمي
على تموضع سعودي جديد يبشر بحلف
ّ
ض ّد اإلرهاب».

الجماعات التكفيرية
والكيان الصهيوني

هذا االلتقاء في الرؤية ،يش ّكل ب��رأي الخازن
أرضية إقليمية خصبة إلجراء تسوية مستقبالً،
ويمكن أن يجتمع العالم على محاربة اإلرهاب،
ّ
تخطط لتقسيم المنطقة إلى
ويقول« :إن إسرائيل
دول متناحرة ،لتبقى هي قوية ،خصوصا ً أنها
ستعلن يهودية دولتها ،وهي لن تفعل ذلك إال إذا
قسم ،وأنّ الويالت ستقع
أيقنت أنّ المنطقة س ُت ّ
على السعودية كما وقعت على سورية والعراق
ولبنان .لذلك انطلقت قراءة جديدة لتعامل سياسي

حق الجميع الدفاع عن أنفسهم .في العراق تكبد
المسلمون الخسائر كما المسيحيين ،ولم يدافعوا
عن أنفسهم بل اعتمدوا على ال��دول��ة ،والدولة
ضعيفة ولم تكن جاهزة .أما في لبنان فال أرى
حتمي ًة لتسليح المسيحيين في هذا الظرف ،إنما
يجب التضامن المسيحي ـ المسلم ،ويجب أال
نبحث عن التسليح ألن التسلّح يفرز بيئة معينة
ويبعد المسلمين عن المسيحيين .نحن نريد جمع
الشمل المسيحي ـ المسلم وهو السالح األمضى
للدفاع عن لبنان».

ّ
وتخطي المحنة
سورية

الم�سيحيون يدعمون النظام ال�سوري لأنّ القيم الم�سيحية
عند الرئي�س ب�شار الأ�سد محفوظة
بين الدول العربية لش ّد أواصر العالقات بينها،
ّ
المخطط الجهنمي الصهيوني
من أجل منع وصول
الذي وضع منذ زمن إلى مراميه .وحتى اآلن ،وفق
المعطيات والظروف ،لم نصل بعد إلى المحظور
وتقسيم المنطقة ،ولكن هناك خوفا ً كبيراً ،ووزيرة
الخارجية االميركية هيالري كلينتون قالت بكل
صراحة إن دولتها هي التي خلقت هذه الجماعات
اإلرهابية لكي تخ ّرب المنطقة ،من أجل تحقيق
الحلم الصهيوني الكبير».
وتعليقا ً على ما نشرته مجلة «فورين آفير» عن
أنّ لبنان هو البلد المشرقي الوحيد الذي يمكن أن
يتس ّرب اإلرهاب منه إلى أوروبا ،ويمكن أن يحصل
إجماع دولي على مكافحة اإلرهاب من بوابة لبنان
قال الخازن« :لحسن الحظ أنه إذا لم يكن هناك
أمن واستقرار في لبنان ،فإن االستقرار مهدّد في
أروربا .وعلينا أن نساعد على االستقرار في لبنان
ومنع الفتنة ،واليوم علينا أن نتكاتف جميعا ً لمنع
الشر من الوصول إلينا».

لبنان وأزماته

االستحقاق الرئاسي شغل حيّزا ً ال بأس به من
الحوار مع الخازن ،وعن إمكانية انتخاب رئيس
قريباً ،شدّد الخازن على «أننا تركنا أحرارا ً لمدة
من الزمن لنختار رئيسا ً جديدا ً لكننا لم ننجح ،ألنّ
هناك خالفات مارونية ـ مارونية حول الرئاسة،
وسعينا إلى إقناع القوى المعنية بالتوافق على
ّ
تخطت الجغرافيا
رئيس ولم نقدر .اليوم ،االمور
اللبنانية وأص��ب��ح��ت ك��ال��ع��ادة ف��ي المالعب
االقليمية والدولية ،ويجب أن ننتظر ما سينتج
عن المفاوضات اإليرانية ـ األميركية ،ألنّ إيران
متحالفة مع سورية وحزب الله ،وأميركا حليفة
للسعودية ،لذلك علينا أن ننتظر ح ّتى تشرين،
وبعد تشرين ننتظر انتخاب رئيس جديد ،إال إذا

طرأ أمر ما ودفع النواب إلى االجتماع وانتخاب
رئيس قبل هذه الفترة».
وعن مرشحه لرئاسة الجمهورية وإذا ما كانت
معركة عرسال هي معركة جان قهوجي الرئاسية
قال« :هناك مرشحان معلنان رسمياً ،هما جعجع
وهنري حلو ،وهناك مرشح آخ��ر لم يعلن عن
ّ
ترشحه رسميا ً هو العماد ميشال عون ومدعوم من
ً
قوى  8آذار علنا .ولم ينجع االطراف باالتفاق على
رئيس ،وكما قلت إننا سننتظر تشرين األول».

مسيحيو الشرق

وع ّما إذا كان للمجلس الماروني أيّ تح ّرك إقليمي
أو دولي ض ّد ما يجري للمسيحيين في المنطقة
ق��ال ال��خ��ازن« :ال��م��ؤام��رة على االقليات ليست
جديدة ،وباألمس شهدنا تآمرا ً على المسيحيين
في السلطنة العثمانية ،وهُ ّجر المسيحيون من
تركيا .إنّ االسالم المعتدل والمسيحية المعتدلة
مستهدفان ،ويجب الحفاظ على ه��ذا التن ّوع.
واليوم يتع ّرض المسيحيون للقتل والتهجير في
الموصل وس��وري��ة ،وم��ن المؤسف في كل ذلك،
أنّ دولة عريقة كفرنسا ،ودول��ة حامية للوجود
المسيحي المشرقي ،ت��ق��ول بشخص رئيسها
فرنسوا هوالند إنها مستعدّة الستقبال النازحين
المسيحيين على أراض��ي��ه��ا ،ه��ذا تشجيع غير
مباشر النتقال المسيحيين المشرقيين من الشرق
إلى اقطار العالم ،ونحن باقون على تواصل دائم
مع الحلفاء المسلمين ومحبّي التنوع في المنطقة
ومع الفاتيكان الذي يسعى على قدم وساق مع
ال��دول المؤثرة وتحديدا ً مع ال��والي��ات المتحدة
األميركية للضغط م��ن أج��ل اس��ت��م��رار الوجود
المسيحي المشرقي ،ألن األرض أرضنا».
وأضاف« :كما نرى أنّ هناك تعلّقا ً من المسلمين
بما تبقى من وجود مسيحي مشرقي في المنطقة،

راج��ع��ن��ا ك��ل ال��م��راج��ع المسيحية ف��ي سورية
وتحديدا ً في حمص وحلب ودمشق والالذقية.
هناك كالم واضح وصريح بأنّ النظام السوري،
انطالقا ً م��ن اس��ت�لام الرئيس بشار األس��د زم��ام
األم��ور من س��وري��ة ،يحرص على الحفاظ على

ال انتخابات رئا�سية في
لبنان قبل ت�شرين...
ونحن بانتظار نتائج
المفاو�ضات الأميركية ـ
الإيرانية

وعن األزمة في سورية يقول الخازن« :أرادوا أن
يقلبوا النظام السوري ولم ينجحوا ،ألن الشعب
السوري بغالبيته ت � ّواق الستمرار هذا النظام،
وهذا لم يحصل في مصر واليمن ،و ُق ّسمت ليبيا،
وتشرذمت مصر ،وحدث عدم استقرار في تونس.
وعلى رغم ك ّل الخراب الذي ح ّل في سورية ،إال
أنّ هناك دولة ومؤسسات وتمثيل دبلوماسي .ما
يعني أنّ مقومات الدولة قائمة .وهؤالء االرهابيون
ٍ
بتكليف
أُرسلوا إلى سورية لكي يقلبوا المعادلة
من دول إقليمية وغربية ،ول��م يفلحوا .واليوم
نشهد أنّ مقبرة هؤالء ستكون في سورية».

فلسطين

الوجود المسيحي في سورية والمنطقة ،وأعطى
المسيحيين أكثر بكثير م ّما كان قبالً .ونرى اليوم
تعلق المسيحيين بالنظام السوري ألنّ القيم
المسيحية عند الرئيس بشار االسد محفوظة».
ووج���ه ال��خ��ازن رس��ال��ة إل��ى المسيحيين بأن
ّ
يتمسكوا بأرضهم وجذورهم ألنّ المرحلة صعبة
ّ
ج ّداً.
وحول الدعوات إلى تسليح المسيحيين للدفاع
عن أنفسهم في مواجهة اإلره��اب واستعداد أحد
األحزاب اللبنانية للقيام بذلك قال الخازن« :من

فلسطين القضية األس����اس ،وح��ول��ه��ا ت��دور
القضايا الفرعية كلّها ،وعن المشهد في غ ّزة وعن
ه��ذا الصمود الفلسطيني ال��ذي يشبه الصمود
اللبناني في تموز  2006قال الخازن« :المقاومة
ملحة ل��درء الخطر الصهيوني
أصبحت حاجة
ّ
الدائم عن المنطقة .ومن هنا االصرار على استمرار
المقاومة ،ومن دون المقاومة ال يمكن أن نحارب
«إسرائيل» ،ألن الجيش النظامي ال يستطيع أن
يحارب الصهاينة على رغم المعدّات التي يملكها،
وه��ذا ما حصل في لبنان في  .2006وفي غ ّزة،
يتك ّرر المشهد اليوم».
وخ��ت��م ال��خ��ازن حديثه ق��ائ�لاً« :ث � ّم��ة حسنة
ّ
الصف
وحيدة لهذه الحرب ،وتكمن في توحيد
الفلسطيني والتسليم بالوحدة الفلسطينية التي
يمكن أن ترغم «إسرائيل» على تطبيق االتفاقات
والبنود التي أبرمت منذ زمن .والمقاومة اللبنانية
وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله بقيت
مقاومة وطنية بك ّل ما للكلمة من معنى ،مهما
كثرت التصريحات ومهما اشتدت المؤامرات».

ّ
يبث هذا الحوار كامالً على شاشة «توب نيوز»
اليوم الخميس الساعة الخامسة عصرا ً على التردد 12034

الت�ضامن مع الجي�ش م�ستم ّر في المناطق
الشعب اللبناني يواصل قول كلمته ،ويواصل التفافه حول جيش الوطن ،عبر الوقفات التضامنية معه،
وعبر الفعاليات التي ّ
تنظم في أكثر من مكان ،والبيانات المستنكرة المساس به أو االعتداء عليه .وفي
البانوراما التالية ،جولة على أه ّم الوقفات التضامنية في العاصمة بيروت وفي مناطق عدّة.

فاعليات بعلبك

أصدرت فاعليات مدينة بعلبك البلدية والتجارية واألهلية ،بعد اجتماع عقدته في مبنى البلدية ،بيانا ً
جاء فيه« :ها هو جيشنا الوطني اللبناني يقدّم التضحيات الجسام دفاعا ً عن سيادة بلدنا ،وصونا ً لوحدته
في وجه التكفيريين الذين استباحوا حدود الوطن ،واعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة ،وأرهبوا
الناس بطشا ً وتنكيالً.
م ّرة جديدة يثبت جيشنا الوطني أنه الضمان لألمن واالستقرار ،وأن المعادلة الذهبية الجيش والشعب
والمقاومة قد حفرت بالدم ،بدماء شهداء الجيش اللبناني وتضحيات الشعب وبطوالت المقاومين».
وختم البيان« :إن المجتمعين ،في الوقت الذي يدينون فيه كل اعتداء يطاول المؤسسة العسكرية ،التي
قد تكون الوحيدة التي لم يعبث بها السياسيون ،يدعون الجميع إلى االلتفاف حول الجيش ودعمه بك ّل
الطرق الممكنة».

تج ّمع شباب بعلبك

أضاء «تج ّمع شباب بعلبك» الشموع في ساحة سراي بعلبك ،تضامنا ً مع الجيش اللبناني ،وحدادا ً
على أرواح شهدائه .وتحدّث ِباسم التج ّمع محمد أكرم الرفاعي وقال« :تداعى اليوم شباب بعلبك إلى وقفة
ّ
يسطر البطوالت ،ويواجه اإلرهابيين في عرسال .وتضامنا ً مع جيشنا
تضامنية تأييدا ً للجيش اللبناني الذي
الوطني الذي وقف على الدوام إلى جانب شعبه باذال ً التضحيات والدماء دفاعا ً عن لبنان واللبنانيين».
ووجه الرفاعي ندا ًء إلى أهالي بلدة عرسال للوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ،في وجه الظالم والباطل،
ّ
فالجيش ص ّمام األمان وسياج الوطن .وختم« :ك ّنا وال نزال وسنبقى أسرة واحدة متعاضدة لدرء أيّ فتنة
يسعى إليها اإلرهابيون والتكفيريون سواء في لبنان أو في العراق أو في سورية».
نقابة أطباء االسنان
أصدرت نقابة أطباء األسنان بيانا ً جاء فيه« :كرامتنا جيشنا ،ع ّزتنا جيشنا ،أمننا وأماننا جيشنا،
شرعيتنا جيشنا ،وكل محاوالت التفرقة سقطت ،وهذا االجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية التي
قدّمت كوكبة من شهدائها على مذبح الذود عن الوطن في وجه دعوات تكفيرية ظالمية حاولت الدخول من
بوابة الوطن الشرقية عبر عرسال ،المدينة اللبنانية األصيلة ،فأخذوا سكانها رهائن لمشروعهم التكفيري
فكان الجيش لهم في المرصاد ،وها هو يقدّم في أقاصي الوطن شهداء الكرامة والواجب».
وأضاف البيان« :إن نقابة أطباء األسنان في لبنان ،تحيّي جيشنا وتدعو أطباء األسنان إلى المشاركة في
االعتصامات التضامنية مع الجيش التي تقام في جميع المناطق اللبنانية ،تعبيرا ً عن دعمنا الالمحدود لمن
موحداً».
يدفع ضريبة الدم ليبقى لبنان ح ّرا ً أب ّيا ً ّ

زحف منغلق العقول ومتط ّرف وأعمى ،ال يف ّرق بين كنيسة وجامع وال بين صليب وهالل.
وقال رئيس «جامعة صيدون» عفيف الخطيب« :إن ما يجري اليوم من استهداف للمؤسسة العسكرية
في عرسال ،ال يمكن المرور عليه مرور الكرام .فهذا الجيش صنع بشهدائه األبرار االنتصارات المتتالية في
مختلف مواقع الشرف والفداء والع ّزة والكبرياء».
وألقى رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية كلمة أ ّكد فيها أنّ «إيماننا بجيشنا إنما هو فعل إيمان
بالوطن ،ويأتي قبل الطوائف والمذاهب والمشارب واالنتماءات ،إيمان بجيش يبقى ال معنى له إذا لم
يحضنه جميع أبنائه ويفدونه بال ُمهج ،وينشدون فيه العيش الكريم واإلباء والع ّزة والكرامة .وذا اإليمان
فعل إيمان وتوق متواصل للكرامة».
كلمة الختام كانت لرئيس بلدية سير أحمد علم ،الذي أوضح أنّ هذا االحتفال للتضامن مع جيشنا حامي
ومؤسساتها .مؤ ّكدا ً أنّ الضنية
سياج الوطن ،وهو الجيش الذي خفقت له قلوب اللبنانيين الت ّواقين للدولة
ّ
المؤسسات العسكرية واألمنية شامخة في وجه التحدّيات
مستعدة لبذل الغالي والنفيس من أجل أن تبقى
ّ
األمنية واالقتصادية.
وقال علم« :نؤمن أنّ
وتدب
مؤسسة الجيش هي عماد سلطة المجتمع والشرعية ،ومن دونها ينهار الهيكل
ّ
ّ
الفوضى وتنمو الجريمة ويتكاثر اإلرهاب» .من ّوها ً بقائد الجيش العماد جان قهوجي وإنجازاته البطولية
التي قام بها لتعزيز مسيرة األمن ومكافحة اإلرهاب.

بلّونة

تج ّمع أهالي بلدة بلّونة الكسروانية أمام كنيسة مار الياس الحي ،شفيع البلدة ،حاملين األعالم اللبنانية،
وأضاؤوا الشموع رافعين الصلوات لنصرة الجيش والوطن.
وأبدى رئيس البلدية الدكتور بيار المزوق في كلمة ألقاها ألمه م ّما يجري ،مؤ ّكدا ً تضامنه مع الجيش
اللبناني ،ومث ّمنا ً التضحيات التي يقدّمها على مذبح الوطن ،كما قدّم التعزية إلى أهالي الشهداء الذين
سقطوا دفاعا ً عن إيمانهم بهذا الوطن ،داعيا ً إلى االلتفاف حول الجيش والتضامن معه والمساهمة أيضا ً
معه في بناء الوطن وإنمائه.

عمشيت

ّ
نظمت بلدية عمشيت مسيرة تطواف بالشموع المضاءة ،جابت شوارع البلدة وصوال ً إلى الساحة العامة،
حيث اعتصم أبناء البلدة أمام النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني ،رافعين االعالم اللبنانية ،في وقفة
تضامنية مع المؤسسة العسكرية في تصدّيها لإلرهاب.
وألقى رئيس البلدية الدكتور أنطوان عيسى ،كلمة أثنى خاللها على بطوالت الجيش وتضحياته،

واستبساله في الدفاع عن تراب كل الوطن ،وعن كل الشعب اللبناني ،مث ّمنا ً التفاف المك ّونات اللبنانية كلّها
حول الجيش الذي يبقى خشبة الخالص للجميع ،وحامي كرامة الشعب وح ّريته وتن ّوعه وسلمه األهلي.
مؤ ّكدا ً أنّ اللبنانيين أثبتوا في هذه االزمة التي يم ّر بها الوطن أنّ محاربة اإلرهاب بأشكاله كلّها ،مسؤولية
تقع على الجميع.

صور

ّ
نظم مسرح اسطنبولي في صور ،وقفة تضامنية مع المؤسسة العسكرية ،أمام سينما الحمرا ،شارك فيها
عدد من المسرحيين والفنانين وشباب مدينة صور.
وأضيئت الشموع إجالال ً ألرواح شهداء الجيش ،وتم ّنى الجميع السالم للبنان ولغ ّزة وسورية.

صيدا

أقيمت وقفة تضامنية مع الجيش في ساحة النجمة في صيدا ،بدعوة من الكشاف العربي وفوج اإلنقاذ
الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد ،شاركت فيها جمعيات كشفية وفرق إسعاف ،كما شارك حشد
من أبناء المدينة الذين أ ّكدوا وقوفهم إلى جانب الجيش وما يقوم به في سبيل الحفاظ على لبنان.
و ُرفعت األعالم اللبنانية ،وأنشد النشيد الوطني واألغاني الوطنية ،مترافقة مع الدعوات إلى مساندة
الجيش والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن الوطن في مواجهة الجماعات الظالمية اإلرهابية التي تحاول
إثارة الفوضى والعبث بالسلم األهلي.
وتخلل الوقفة إضاءة شموع تعبيرا ً عن التضامن مع الجيش في تصدّيه للمجموعات اإلرهابية التي
تتهدّد أمن لبنان واستقراره ،ومع أهالي عرسال الذين يعانون جرائم هذه الجماعات وبطشها ،وإجالال ً
ألرواح الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا دفاعا ً عن سيادة لبنان وح ّريته وكرامته.

السكسكية

تج ّمع أهالي بلدة السكسكية في منطقة الزهراني على جانب َْي األوتوستراد عند مفرق البلده المؤدّي إلى
ّ
بحق عناصره وضباطه على
الجنوب ،تضامنا ً مع الجيش واستنكارا ً لالعتداءات والجرائم التي ارتكبت
أيدي اإلرهابيين التكفيريين الذين استباحوا عرسال.
وو ّزع المشاركون األعالم اللبنانية وأعالم الجيش على السيارات والما ّرة ،وأطلقوا هتافات مؤيدة
للجيش ومندّدة بجرائم المسلحين في عرسال .ودعا المشاركون الرئيس نبيه بري إلى سحب الحصانة
من الن ّواب الذين يتع ّرضون للجيش ،مؤ ّكدين أنّ كل من يشكك بوطنية الجيش ويح ّرض عليه ال يق ّل إرهابا ً
عن التكفيريين.

إهدن

وتضامنا ً مع الجيش ،تج ّمع أهالي إهدن في ساحة الميدان ،وأضاؤوا الشموع لراحة نفس شهداء الجيش
الذين سقطوا في عرسال ،وعلى نيّة شفاء الجرحى منهم ،ث ّم انطلقوا في مسيرة إلى سراي إهدن على وقع
األغاني الوطنية رافعين العلم اللبناني.

الضنية

أقام اتحاد بلديات الضنية وبلدية سير ،بالتعاون مع «جمعية أصدقاء قوى األمن» مهرجانا ً تضامنيا ً
دعما ً للجيش اللبناني ،وذلك في ساحة جمال عبد الناصر في بلدة سير ،حضره آمر فصيلة سير في قوى
األمن الداخلي المقدّم رامز بركة ممثالً مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،مسؤول
مخابرات الجيش في الضنية المقدّم بالل قصب ،مسؤول مركز بخعون في الدفاع المدني إبراهيم حامد
ممثالً مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ،رئيس رابطة مختاري الضنية ضاهر بو ضاهر ،ورؤساء
بلديات ومختارون وحشد من أبناء الضنية.
بعد الوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء الجيش ،ألقى عريف الحفل علي إسماعيل كلمة أكد فيها
أنّ الجيش مؤسسة جامعة للقيم الوطنية والحضارية .وأمام الجيش تسقط ك ّل الرهانات ،في ظل قيادة
حكيمة وواعية يرأسها قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وألقى الزميل فادي درباس كلمة جمعية قوى األمن ،أكد فيها أنّ كل المناطق اللبنانية من دون استثناء،
من الشمال والبقاع ،إلى الجنوب والجبل وبيروت ،واليوم أكثر من أيّ وقت مضى ،تقف وقفة واحدة إلى
جانب الجيش ،حامي الوطن واألرض والعِرض والكرامة .معتبرا ً أنّ ما يحدث ،زحف همجي على لبنان،

مسرح اسطنبولي معتصما ً في صور

...وإضاءة شموع في إهدن

