4

السنة السادسة  /السبت  9 /آب  / 2014العــدد 1555
Sixth year / Saturday / 9 August 2014 / Issue No. 1555

حمليات �سيا�سية

كبير جد ًا ولم ولن يخ�سر
ال�صمد لـ«البناء» و«توب نيوز» :ما �أنجزه الجي�ش ٌ

الع�سراوي :ليكن ّ
كل مواطن خفير ًا
ّ
ولنلتف جميع ًا حول جي�شنا الوطني

رأى النائب السابق جهاد الصمد ،تعليقا ً على األحداث األمنية في
عرسال ،أنّ ما حصل مج ّرد بداية لمرحلة عنوانها العريض اإلرهاب.
وشبّه هذا اإلرهاب بالوحش ،معلنا ً أنه قد يختلف مع النائب وليد
جنبالط أو يتفق معه ،لكنّ جنبالط في المفاصل يمتلك الكثير من
القدرة والرؤية على اتخاذ القرار.
واعتبر الصمد في حديث إلى «البناء» وقناة «توب نيوز»« :ال
ّ
شك أنّ لبنان كله يتفاعل سلبا ً أو إيجابا ً مع كل حدث .ومن يعتقد
أ ّنه يستطيع استخدام وحش اإلرهاب هذا ض ّد خصمه في السياسة
ّ
سينقض على الجميع ،ولن يميّز بين
فهو على خطأ ،ألن هذا الوحش
 8أو 14آذار .إنّ المرحلة اآلن تستوجب خطابا ً وطنيا ً يترفع عن
الحسابات الضيقة .وكل مرجعية سياسية عليها أن تعي خطورة
موحدا ً اللبنانيين لنستطيع مواجهة هذا
المرحلة وأن يكون خطابها
ّ
الخطر الداهم الذي لن يستثني أحدا ً من اللبنانيين .وال يتوهمنّ أحد
أنه يستطيع استثمار هذا اإلرهاب في برنامجه السياسي أو صراعه
السياسي مع خصومه».

استنكرت هيئة المندوبية السياسية لجبل لبنان الجنوبي في الحزب السوري القومي
االجتماعي االعتداء اإلرهابي الذي استهدف الجيش والقوى األمنية اللبنانية في منطقة عرسال،
وشدّدت على ضرورة مواجهة اإلرهاب ،والتفاف ك ّل القوى حول الجيش اللبناني.
وفي تصريح له ،دعا المندوب السياسي لجبل لبنان الجنوبي حسام العسراوي إلى ضرورة
وعي حجم المؤامرة التي يتع ّرض لها لبنان ،والتنبّه إلى مخاطرها الكبيرة على البلد وعلى
أمنه واستقراره وسلمه األهلي ،داعيا ً إلى أن يكون ك ّل مواطن خفيرا ً في هذه المرحلة الصعبة
والمعقدة.
وإذ حيّا العسراوي الجيش اللبناني قيادة وضباطا ً وأف��راداً ،على التضحيات الجسام التي
وخص بالتحية الشهداء األبطال الذين بذلوا األرواح والدماء الزكية ،أهاب بك ّل القوى
يقدّمونها،
ّ
الوقوف خلف الجيش الوطني في المعركة ض ّد مجموعات اإلرهاب والتكفير اآلتية من مجاهل
التاريخ.
ّ
المنظم لن يستثني أحدا ً من همجيته ووحشيته ،وبالتالي ال
واعتبر العسراوي أنّ هذا اإلرهاب
التوحد وااللتفاف حول الجيش ،مشددا ً على أنّ القضاء على اإلرهاب يتطلّب أعلى درجات
ب ّد من
ّ
التعاضد والتضافر الداخلي ،على ك ّل المستويات السياسية والحزبية والشعبية ،وأنّ من يتأخر
عن ذلك إنما يكون عن وعي أو من دون وعي مساهما ً وشريكا ً في استهداف لبنان بنسيجه
االجتماعي ووحدته الوطنية.
وإذ أكد أولوية اتخاذ ك ّل الخطوات التي من شأنها اجتثاث آفة اإلره��اب من الجذور ،ختم
العسراوي من ّوها ً بمواقف القوى واألح��زاب في منطقة الجبل ،والتي تجمع على دعم الجيش
والقوى األمنية اللبنانية في المعركة ض ّد اإلرهاب ،داعيا ً إلى المزيد من االتحاد والعمل على ترجمة
حسها
هذه المواقف في أوساط القواعد الشعبية التي لم تتأخر عن التعبير بأشكال مختلفة عن ّ
الوطني والقومي العالي واالستعداد الدائم للتضحية والعطاء في سبيل البلد.

حاوره :محمد حمية

الوضع اللبناني

وحول ما جرى ويجري في عرسال ،اعتبر الصمد أنّ عرسال جزء
من لبنان ،وأنّ أهالي عرسال مواطنون لبنانييون ،وإذا كان جزء من
أهالي عرسال قد انحرفوا وانغمسوا في هذا المشروع اإلرهابي ،فال
يعني أن ك ّل أهالي عرسال مع هذا المشروع .مؤكدا ً أنّ الهجوم كان
على المؤسسة العسكرية التي هي الضامن الحقيقي لكل اللبنانيين،
وال أحد يستطيع أن يضمن أمنه خارج إطار الجيش اللبناني ،وال
يمكن تحميل الجيش تبعات كل ما يحصل.
وع ّما حصل في الشمال من أح��داث قال الصمد« :ما قلناه عن
أهالي عرسال ينطبق تماما ً على أهالي الشمال ،وعلى ك ّل بلدة أو
منطقة .فإذا كان جزء من أهالي الشمال متعاطفين مع هذا المشروع
اإلرهابي ،هذا ال يعني أنّ ك ّل أهل الشمال مع التطرف واإلره��اب.
وأكثر من ذلك ،إن المزاج العام في الشمال رافض اإلرهاب».
وحول ما يُحكى عن خديعة أوقِع بها الجيش من خالل المفاوضات
مع المجموعات اإلرهابية ق��ال الصمد« :إنّ سالمة المواطنين
اللبنانيين والعسكريين هي التي يجب ان تكون اله ّم األس��اس
لدى الجميع ،وال شك أنّ هناك فئة من أهالي عرسال متورطة مع
اإلرهابيين ،لكن عرسال من البلدات الكبيرة سكانياً ،وال يمكن أن
تعالج هذه المشكلة بسهولة ،خصوصا ً أنّ لدينا تجارب سابقة،
ونذكر هنا معركة نهر البارد التي كلّفت الجيش اللبناني الكثير من
الخسائر البشرية وكثيرا ً من الوقت للقضاء على اإلره��اب ،فكيف
بعرسال التي لها حدود متصلة ومفتوحة مع األراضي السورية؟».
وأضاف« :الجميع يتحدث عن دعم الجيش وتسليحه ،لكن عمليا ً
ال دعم ملموساً .األسلحة التي استولى عليها اإلرهابيون في العراق
وسورية كثيرة وفتاكة جداً ،وما يملكه الجيش ال يضاهي ما تملكه
هذه المجموعات اإلرهابية .إنّ الحرب على اإلرهاب لن تنتهي في
معركة واحدة ،والجيش اللبناني قام بما يستطيع على أكمل وجه
وباالمكانات المتوافرة ،وم��ا أنجزه الجيش كبير ج��دا ً ول��م ولن
يخسر».
وق��ال« :إنّ الممارسات الخاطئة كانت منذ بداية األزم��ة في
سورية ،فلم يكن هناك معالجة حقيقية للوجود النازحين السوريين
في لبنان ،وشعار النأي بالنفس لم يلتزم به أحد ،ويح ّملون حزب
الله المسؤولية بسبب قتاله في سورية ،وأنه هو من جلب داعش.
إنّ هذا غير صحيح ومرفوض ،ألن تدخل حزب الله في سورية لم
ّ
تدخلوا منذ بداية
يمر عليه أكثر من سنة ،بينما األفرقاء اآلخرون
االزمة السورية» .وتساءل الصمد« :هل نتخيل أنه لو كانت القصير
والقلمون وتلكلخ وقلعة الحصن في يد المجموعات اإلرهابية؟

ألم نكن اليوم أمام إمارة إسالمية في لبنان كما حصل في العراق
وسورية؟».
وعن موقف الحكومة اللبنانية قال الصمد« :الموقف الذي صدر
عن مجلس ال��وزراء والرئيس تمام سالم كان جيّدا ً ج��داً ،أما تيار
المستقبل ،فلألسف ،هناك أكثر من خطاب ،وكأن هناك مراكز قوى
متعدّدة ،وكل فريق فاتح على حسابه ،وفي الزمن العادي يمكن
أن يكون هذا مقبوالً ،أما في زمن المِحن والظروف الصعبة والخطر
الداهم ،فال يجوز أن يكون هناك اختالف في الخطابات ،ال بل يجب
وموحد وجامع».
أن يكون هناك خطاب واحد
ّ
وعن المعلومات التي أوح��ت ب��أنّ تيار المستقبل ضغط على
الجيش عبر الرئيس سالم لعدم دخول الجيش الى عرسال قال:
«سيدخل الجيش عاجالً أم آجالً ،وهذه أخبار تريد أن تظهر وكأن
والمؤسسة العسكرية في مكان آخر.
السلطة السياسية في مكان
ّ
السلطة السياسية اآلن تمثل ك ّل األفرقاء ،وموقف الحكومة يعبّر عن
كل االطراف الموجودة في الحكومة ،والسلطة السياسية والجيش
يربحان معا ً ويخسران معاً».
وعن احتمال انتقال ما يجري في سورية إلى لبنان مع اشتعال
الوضع في عرسال قال« :في الوضع اللبناني العام لن يكون هناك
فتنة في لبنان ،وهناك موقف حازم وحاسم بأال تأتي هذه الفتنة».
وعن رفع الحصانة عن بعض نواب المستقبل ومحاسبتهم على
الخطاب الهجومي والتحريضي ض ّد الجيش وقيادته قال الصمد:
«الشعب يحاسب ،ولم نصل بعد إلى زمن نستطيع فيه أن نحاسب
بعضنا».
وعن المفاوضات التي تحصل بين وفد هيئة علماء المسلمين
والمجموعات المسلحة والتي انسحبت إل��ى ال��ج��رود المحيطة
بعرسال ومعها العسكريون المخطوفون قال« :إذا كانت الدولة
اللبنانية والحكومة والمؤسسات ستخضع لطلبات المجموعات
اإلرهابية ،فإننا نكون قد نعينا الدولة اللبنانية .لذلك هذا غير
وارد لدى الحكومة أو في الدولة اللبنانية .طبعا ً نريد أن يعود
العسكريون إلى أهاليهم ،لكن ليس عبر انهيار الدولة».

وعن زيارة سعد الحريري إلى لبنان قال الصمد« :أتمنى أال تكون
حقيقـي وحـوار وتفاهـم
وطنـي
حس
زيارة بل عودة ،ومبنيـة علـى
ّ
ّ
ّ
مع االطـراف اآلخـرين علـى قاعدة أن يكون العدو «اإلسرائيلي»
هو عدو الجميـع ،والحفـاظ على الوحـدة الوطنية وعـدم المس
بالمقومـات االساسيـة وعـدم تضييـع البوصلـة بيـن الصديـق
والعـدو».
وق��ال« :الرئيس الحريري ال يمثل ك� ّل الس ّنة في لبنان ،لكنه
يمثل جزءا ً منهم ،وهناك سبب معلن للزيارة ،وأقصد التنسيق مع
يخص الهبة السعودية للجيش والقوى
الحكومة اللبنانية في
ّ
االمنية ،أما السبب غير المعلن فهو االستحقاق الرئاسي ومواجهة
المرحلة المقبلة ،ونتمنى أن يكون خطاب الحريري جديداً ،وأن
يعود إلى الواقع الذي كان سابقا ً في مرحلة السيد حسن نصرالله
والرئيس رفيق الحريري الذي كان داعما ً للمقاومة».

فلسطين

وفي قراءته التط ّورات في غ ّزة بعد انتهاء مدّة الهدنة بين العدو
الصهيوني والمقاومة الفلسطينية ،اعتبر الصمد أنّ ال أحد يستطيع
سحق الشعب الفلسطيني ،وأنّ القدس أمانة في عنق كل عربي.
وهذا الصراع سيستم ّر حتى تحرير فلسطين ،وأبطال غ ّزة أعادوا
لنا األمل كما المقاومة في لبنان التي أعطتنا الع ّزة والكرامة ،وكان
لنا أول انتصار على العدو الصهيوني .وأيضا ً المقاومة الفلسطينية
حققت انتصارا ً في  ،2008وإذا كان لدينا مشكلة مع طرف من
أط��راف المقاومة الفلسطينية ،يجب أن ننساه عندما نتع ّرض
نتحد ،واليوم ،المقاومة الفلسطينية
العتداء صهيوني ،ويجب أن
ّ
تفرض المعادالت على العدو .لكن ما نتوقف عنده آسفين ،هذا
الصمت العربي المخجل والمزري إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني
من مجازر بحق االطفال والنساء».
ختاماً ،تحدث الصمد عن موضوع انتخابات دار اإلفتاء ،معتبرا ً أنّ
اإلنجاز األهم في هذا الصدد ،أنه لن يكون هناك مفتيان للجمهورية
اللبنانية.

�شكر :محاربة الفكر الإجرامي واجب وطني
رأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر في
تصريح له أمس ،أنّ الغزوة البربرية على عرسال وأهلها من قبل العصابات اإلرهابية التكفيرية
كشفت حقائق كثيرة ،أهمها تالحم أكثرية اللبنانيين مع جيشهم الوطني ،وأكدت أن هذا الجيش
يشكل الضمانة لوحدة الشعب واالرض ولتحقيق االمن واالستقرار ،وقد سجل بدماء ضباطه
وجنوده ملحمة وطنية ستبقى شامخة على مدى الزمن.
واعتبر أنّ محاربة هذا الفكر االجرامي واجب وطني وأخالقي وإنساني ،وأنّ المقاومة التي كانت
سباقة في مواجهته ،كانت تدرك أبعاد مخاطره على الوطن واالنسان في بالدنا ،وعلى قيمنا
وتاريخنا وحضارتنا ،وبيّنت أنّ هذا الفكر الظالمي االرهابي هو الوجه اآلخر للمشروع الصهيوني
الذي يستهدف وجودنا ومصيرنا.
وأكد شكر أنّ لبنان بعد أحداث عرسال أصبح أمام واقع جديد ال ب ّد من التعامل معه بما يتطلبه
من مواقف وأفعال ،وهذه مسؤولية كل اللبنانيين وفي طليعتهم المسؤولين عن إدارة شؤونه على
مختلف المستويات ،فهذه العصابات ما زالت على أرضنا وبين ظهرانينا .لقد أثبتت هذه األحداث
أن في لبنان تجا َر سياسة وفيه فئة ضالة تشكل أدا ًة لالرهاب وعونا ً له على اللبنانيين وجيشهم
وأمنهم وسالمهم ،وال ب ّد من التعامل مع هؤالء بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا ،فال يجوز
بعد اليوم أن نسمع أو نرى مواقف وتصريحات واجتماعات لبعض القوى تغطي أعمال هؤالء
المجرمين القتلة وتب ّررها تحت عناوين ومسميات مختلفة.
وتابع« :لقد قررت عصابة ما يسمى بالدولة االسالمية في العراق والشام وضع لبنان وسورية
واالردن والعراق وفلسطين تحت سلطتها ،وس ّمت خليفة لهذه الدولة المسخ ،وهذا يعني أنّ
مشروعها مستمر ودائ��م ما دامت هذه العصابة موجودة وقائمة ،وهذا يعني أيضا ً أنّ لبنان
كل لبنان ،معرض للخطر الدائم من عدوانها وغزوها .لذلك فإن الواجب الوطني يفرض على
الحريصين على وطنهم أن يدركوا كيفية حمايته من تلك المخاطر ،وأ ّول ذلك يكون في محاصرة
هذا االرهاب وتصفيته ،وهذا يتطلب وقف تمويله وتسليحه ورفده بالعناصر المقاتلة».
وضحوا بدمائهم وأرواحهم وفي طليعتهم جنود
وختم شكر« :إن اللبنانيين الذين استشهدوا
ّ
الجيش اللبناني وأبطال مقاومته في سبيل الدفاع عن وطنهم وقيمه ،لن تنال من عزيمتهم كل
محاوالت االرهاب ومموليه وداعميه ،وكما هزمت المشاريع الصهيونية على أرض لبنان الطاهرة،
سينهزم المشروع االرهابي التكفيري وسينتصر لبنان بثالوثه الذهبي شعب وجيش ومقاومة».

غ ّزة الع ّزة وجي�ش لبنان البطل ...عنوانان م�ضيئان في الحراك ال�شعبي من الجنوب �إلى ال�شمال

المسيرة في شحيم
الهدنة في فلسطين المحتلة ،والهدنة في
عرسال ،لم تؤدّيا إلى خفوت الحراك الشعبي في
لبنان ض ّد العد ّو الصهيوني واآلخر التكفيريّ  ،ال
س أقوى.
بل أنّ هذا الحراك ما زال متواصالً وب َن َف ٍ
ألنّ الشعب اللبناني وأيضا ً الفلسطيني ،يعيان
أنّ الهدنة ،وإن ألبسها البعض لبوس االنتصار،
ال تعني نيل الحقوق.
أم��س ،تواصلت الفعاليات المتضامنة مع
الشعب الفلسطيني والجيش اللبناني في ش ّتى
المناطق ،من صور في أقصى الجنوب ،إلى شكا
شماالً .مسيرات وتظاهرات ومهرجانات ،وبيانات
ومواقف ومؤتمرات صحافية .وفي التقرير التالي
بعض من تلك الفعاليات.

سفارة فلسطين

أقيم في السفارة الفلسطينية في بيروت لقاء
تضامني مع غ ّزة ومع الجيش اللبناني بعنوان
«التضامن مع غ ّزة يعني التضامن مع الجيش
اللبناني» ،وذل���ك ب��دع��وة م��ن ت��ي��ار المقاومة
اللبناني.
حضر اللقاء سفير فلسطين أش���رف دب��ور
ممثالً بخالد عبادي ،مسؤول منظمة التحرير
الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات ،السفير
علي الخليل ،رئيس التجمع اللبناني ـ العربي
عصام طنانة ،مديرة المنظمة العربية الدولية
لحقوق اإلنسان في لبنان مريم الترك ،رئيس
حزب الوعد الصادق ادريس الصالح وممثلون
عن ق��وى لبنانية وفلسطينية ،وع��ن جمعيات
أهلية من المجتمع المدني.
ب��داي��ة دقيقة صمت وق��وف �ا ً وإج�ل�اال ً ألرواح
الشهداء ،ثم كلمة ترحيبية لمنسقة التيار في
صيدا ومخيم عين الحلوة دينا عبد الغني.
ثم تكلم رئيس تيار المقاومة جميل ضاهر فقال:
«لقاؤنا التضامني في سفارة فلسطين هو لتأكيد

الوقفة التضامنية في صور
اللحمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني ،إذ
إننا نتعرض لالرهاب ذاته ونواجه العدو ذاته».
وأض��اف« :إن ما تتع ّرض له غ� ّزة من إجرام
ودم���ار وق��ت��ل ل�لأب��ري��اء ،يحتم علينا االت��ح��اد
والوقوف صفا ً واحدا ً لنتمكن من ر ّد هذا العدوان
الذي يستغل انشغالنا بصراعاتنا الداخلية».
ثم تحدّث أبو العردات فأكد أهمية الوحدة ونبذ
موجها ً
الخالفات والبعد عن الخطاب المتوتر.
ّ
التحية إلى شهداء غ ّزة وشهداء الجيش اللبناني،
معتبرا ً أال سبيل لنا بالخروج مما نحن فيه إال
بمزيد من الوحدة والتقارب في ما بيننا.
وألقت كلمة الشباب اللبناني ـ الفلسطيني إيمان
شحادة فدعت إلى تفعيل التواصل والتحرك بين
جيل الشباب اللبناني ـ الفلسطيني لمناصرة غ ّزة
والقضية ،مستعرضة المآسي التي يتعرض لها
شعبنا في غ ّزة.
وألقى ممثل دبور كلمة فلسطين اعتبر فيها أنه
على رغم المآسي التي تمر بها غ ّزة وفلسطين،
إال ان ،وبعد تغييب القضية ،أعيدت البوصلة
باتجاهها الصحيح نحو فلسطين ،ولكن على
ووجه تحية إلى شهداء
دماء االطفال واألبرياء.
ّ
فلسطين وشهداء الجيش اللبناني.
أما مديرة مكتب لبنان للمنظمة العربية الدولية
لحقوق اإلنسان مريم الترك فدعت إلى التحرك
عبر كل الوسائل القانونية لمقاضاة الصهاينة
على إجرامهم بحق المدنيين واالطفال.
ثم كانت مداخالت لروال مراد ِباسم حركة لبنان
العربي وعصام طنانة وسيرين الترك ِباسم
الطالب وادريس الصالح وعدد من الحضور.

لقاء األحزاب في شحيم

ّ
نظم لقاء األحزاب والقوى الوطنية واالسالمية
ف��ي إقليم ال��خ��روب ،مسيرة ح��اش��دة ووقفة
تضامنية مع الجيش اللبناني ،انطلقت من مسجد

أبي بكر الصديق في بلدة شحيم وحتى مخفر
البلدة ،شجبا ً واستنكارا ً لمحاوالت استهداف
الجيش والوطن.
وش���ارك ف��ي المسيرة ممثلون ع��ن األح��زاب
والقوى وفاعليات وفصائل فلسطينية وحشد
من االهالي ورؤساء بلديات .ورفع المعتصمون
الفتات تحيّي الجيش وتضحياته ،فيما عملت
وحدات من الجيش والقوى االمنية على تنظيم
حركة المسيرة.
وتحدّث في الوقفة التضامنية جودي عمار عن
رابطة الشغيلة فقال« :إنّ هذا الشعار المقدس
س ّطر بالدم من خالل
(ش��رف ،تضحية ،وف��اء) ُ
االستهدافات المتك ّررة لضباطنا وجنودنا .وما
المواجهات والتصديات للمحاوالت اإلرهابية
واالجرامية سوى دليل واضح وساطع على يقظة
المؤسسة الوطنية وعلى رأسها العماد جان
قهوجي ،وهي الساهرة على حفظ الوطن وصون
أمن أهله».
وأض���اف« :ان اقليم ال��خ��روب يعلن موقفا ً
واضحا ً ال لبس فيه ووقوفه بكل حزم إلى جانب
الجيش اللبناني وسائر القوى االمنية بتصدّيها
لالعمال اإلرهابية واالجرامية» .وع�ّ�زى قيادة
الجيش وذوي الشهداء ،متمنيا الشفاء العاجل
للجرحى.
ثم تحدث الشيخ أحمد سعيد فواز مشيرا ً إلى
ان دع��وة االس�لام هي دع��وة المحبة والتسامح
واالخ��ل�اص وال��ع��دل وال��م��س��اواة واالع��ت��راف
باآلخر ،ودع��وة إلى دين الله وتوحيده .وقال:
«ما نراه اليوم من الذين ينتحلون صفة االسالم
والمسلمين فظيع ،ويتنافى مع الدين واالخالق
وشرعنا الحنيف ،فاالسالم يدين ذلك» ،مشددا ً
على «أننا في هذا المقام نقف إلى جانب المؤسسة
العسكرية ،ألن الجيش اللبناني هو الخط االول
والحصن المنيع الذي يدافع عن االم��ة» .معلنا ً

ال��وق��وف إل��ى جانب الجيش في وج��ه كل عمل
اجرامي وإرهابي.
وختاما ً ألقى مسؤول الحزب السوري القومي
االجتماعي في اقليم الخروب غسان حسن كلمة
األح���زاب وال��ق��وى الوطنية واالس�لام��ي��ة فقال:
لنحيي طقسا ً من الطقوس ،بل
«نلتقي اليوم ال ْ
جئنا نقول بالفم المآلن ونرفع القبضات لجيشنا
المقدام وقوانا االمنية كافة ،في ثقافة التفاعل
واالنتماء للبنان .أنتم االصل والفصل ،أنتم حماة
االرض والسماء والبحر والمياه».
وأضاف« :نؤكد وقوفنا الثابت والكامل دعما ً
للجيش وكل القوى االمنية ،إضافة إلى دورهم
على الحدود ،فهم يتحملون مسؤوليات االمن
الداخلي ،ويشكلون ضمانة للبنانيين في حماية
المؤسسات واالستقرار ،ونحيّي هنا شهداء القوى
االمنية كافة».
وختم حسن« :نحن جنبا ً إلى جنب مع جيشنا
وقوانا االمنية لصون الوطن من كل اعتداء داخلي
أو خارجي ،وللقوة أن تفعل وتتصدّى ،وسننتصر
ونغيّر وجه التاريخ».

أحزاب الشويفات

عقدت أح��زاب الشويفات ،بدعوة من رئيس
بلدية مدينة الشويفات ملحم السوقي ،اجتماعا ً
استثنائيا ً في مركز البلدية ،حضره إلى جانب
رئيسها ،أعضاء من المجلس البلدي ،ومسؤولون
عن :الحزب السوري القومي االجتماعي ،حركة
أمل ،الحزب التقدمي االشتراكي ،الحزب الشيوعي
اللبناني ،الحزب الديمقراطي اللبناني ،حزب
الله ،وتيار المستقبل ،إضافة إلى أعضاء الهيئات
في األحزاب المذكورة ،ورئيس الشرطة والحرس
في البلدية.
وك��ان تباحث في المستجدات األخيرة على
الساحة اللبنانية عموما ً والشويفاتية خصوصاً.

واتفق المجتمعون على الدعم المطلق والتنسيق
التام مع البلدية في كل ما يخص الوضع األمني
والتطورات األمنية الراهنة في البالد ،وشدّدوا
على دع��م دور الشرطة وال��ح��رس البلدي في
المدينة ،واضعين كافة إمكاناتهم في تصرف
البلدية لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.

قولنا والعمل

أكد رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
القطان خالل لقاء تضامني مع الجيش اللبناني
وغ ّزة في بر الياس ،نظمته الهيئة النسائية في
الجمعية ،أن ما يحصل في غ ّزة حرب كونية ،وهي
تدفع ثمن مقاومتها للمحتل الصهيوني ،وقد علّمت
العالم معنى الصمود وتحدّي العدو الغاشم.
وأضاف« :غ ّزة انتصرت من اليوم األول للحرب
عليها ،وحركات المقاومة فيها أثبتت للعالم،
كما أثبتت المقاومة في لبنان ع��ام  2006أن
الصهيوني ال يفهم إال لغة المقاومة وال ينهزم إال
أمامها».
ودعا القطان شعوب العالم إلى أن ينتفضوا
ويهبّوا دعما ً لغ ّزة وأهلها .واعتبر أنّ ما يحصل
في غ ّزة ولبنان وجهان لعملة واحدة ألنّ من قتل
الجيش في عرسال واعتدى على المدنيين اآلمنين
ينهل من معين العدو «اإلسرائيلي» الذي يقتل في
غ ّزة.

«العمل اإلسالمي»

اع��ت��ب��ر ع��ض��و مجلس ق��ي��ادة جبهة العمل
اإلسالمي الشيخ شريف توتيو في تصريح ،أنّ
محور المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة،
محور مبارك ومؤيَّد ومنتصر على رغم التضحيات
الجمة التي يقدّمها ،وعلى رغم الصعاب والعوائق
الجسام التي تعترضه.
وقال« :المقاومون في غ ّزة انتصروا على محور

الش ّر في المنطقة ،واستطاعوا بصمودهم وثباتهم
وتضحياتهم أن ي��واج��ه��وا أعتى ق�� ّوة حاقدة
ومعادية في الشرق األوسط».

ش ّكا

ّ
نظم أهالي بلدة شكا ،ولليوم الثاني على
التوالي ،وتضامنا ً مع الجيش اللبناني ،مسيرة
داخل الشوارع الرئيسية والفرعية في البلدة،
ورف��ع��وا الالفتات واألع�ل�ام اللبنانية وشعار
الجيش ،بحضور نائب رئيس البلدية جوستان
عبود ومختار البلدة أرز فدعوس.
وتقدّم المسيرة أهالي العسكريين من ضباط
وأف��راد متواجدين في بلدة عرسال ،وانطلقت
المسيرة من الشارع الرئيس وصوال ً إلى ساحة
الشهيد في الجيش اللبناني يوسف نعمة ،حيث
أضيئت الشموع .ثم ثبّت العلم اللبناني وعلم
الجيش بواسطة رافعة على نصب الجيش.
وك��ان��ت كلمة ِب��اس��م ع��ائ�لات العسكريين
والضباط ألقاها طوني يعقوب ،فشكر أهالي
البلدة على وقفتهم وتضامنهم م��ع الجيش
اللبناني رمز الوطن .وق��ال« :قلبنا مع الجيش
وكلنا معه ،وسنبقى دائما ً مع هذه المؤسسة التي
نعبّر اليوم لها عن تقديرنا لتضحيات أبنائها في
سبيل ع ّزة الشعب اللبناني وكرامته».
ثم ألقى مختار البلدة فدعوس كلمة قال فيها:
«أجمل ما نقوم به اليوم وقوفنا مع الجيش
وإلى جانبه ،ووقفتنا هذه يجب أن تكون دائمة
ويومية ال فقط ف��ي ح���االت استثنائية وألن��ه
اليوم في حالة حرب ضد اإلره��اب .كل يوم هو
للجيش ومع الجيش ألنه حامي الدولة والشعب
وال��م��ؤس��س��ات» .وح� ّي��ا أب��ن��اء شكا م��ن ضباط
وعسكريين المتواجدين في ساحة المعركة،
على شجاعتهم واندفاعهم من أجل الدفاع عن
المواطنين في وجه اإلرهاب.

