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

حمليات �سيا�سية

اعت�صامٌ في �ساحة ال�شهداء ت�ضامن ًا مع الجي�ش
ودعوى ق�ضائية جماعية ّ
�ضد الن ّواب المح ّر�ضين لتجريدهم من «نعمة الح�صانة»
طي
أحمد ّ

متوسط الحجم
لبناني
باكرا ً كان الوصول إلى ساحة الشهداء ،هناك ،عُ لّق عل ٌم
ّ
ّ
في يد أحد التماثيل ،فيما أُلصقت أعالم لبنانية وأخرى للجيش ورقية وصغيرة
ودركي كان ينظر ك ّل حين
على النصب وحوله .الساحة خالية إال من شخصين
ّ
في ساعته .وفي مكان ليس ببعيد ،كانت األلعاب النارية ُتطلق في الهواء ابتهاجا ً
بقدوم أحدهم مع مليار دوالر ،مع أنّ الشمس لم تغب بعد للتم ّتع بمشهد تلك
األلعاب النارية ،ما ّ
يدل على «عه ٍر» في مكان ما!
الشخصان جلس قربهما آخ��ران ،فآخرين ،وما هي إال دقائق ،حتى توافد
العشرات ،حاملين رايات وملصقات داعمة للجيش ،أما المناسبة ،فالتضامن مع
جيش الوطن.
وكم كانت الفرحة كبيرة عندما تقدّم م ّني شاب في مقتبل العمر ،معلنا ً أ ّنه
يعرفني ،ألكتشف سريعا ً أ ّنه أحد األشبال الذين كنت أهتم بهم في البقاع الشمالي،
وقد كبر وأصبح تلميذا ً جامعياً ،وألكتشف أيضا ً أنّ أشباال ً آخرين حضروا معه،
وكان التعارف من جديد الذي ال يخلو من رحالت في الذاكرة.
أمس ،كانت ساحة الشهداء على موع ٍد مع اعتصا ٍم جديد دعت إليه مجموعة
من الشباب اللبنانيين والناشطين على مواقع التواصل االجتماعي ،وإذا كان
االعتصام األول منذ أيام عفوياً ،فإنّ اعتصام أمس كان شديد اللهجة من حيث
البيان الذي ألقي ،وكان أيضا ً مدعّ ما ً بدعوى قضائية ُرفعت ض ّد المح ّرضين على
الجيش ،وو ّقع عليها المعتصمون.

البيان

وألقى البيان الزميل فراس خليفة وفيه جاء« :يخوض أبطال الجيش اللبناني
حربا ً وطنية ض ّد اإلرهاب ،ويرتقي له فيها شهداء ،وجنوده البواسل يُجرحون.
هم أهلنا وأخوتنا وأبناؤنا .وفي هذه الحرب ،ال مجال للوسطية أو الرمادية:
فإما نكون مع الجيش أو نكون مع اإلره��اب .وعندما نكون مع الجيش فإننا
نكون مع أهلنا في عرسال ومع أنفسنا ،ال كما ير ّوج المراوغون واالنتهازيون
من أن الجيش يحارب أهل الس ّنة .إنّ نواب «داعش» في البرلمان ووزراءها في
ّ
المتلطين خلف أسماء مختلفة ،هم شيوخ الفتنة
الحكومة وزعماءها السياسيين
وأمراء حروب المَحاور التي كدًسوا بسببها ثروات طائلة .ونحن اليوم نطالب
بمحاسبتهم جميعا ً من دون استثناء»
وحمل البيان على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ،معتبرا ً أ ّنه «ه ّرب
المدعو شادي مولوي بسيارته ،وهو (أي مولوي) يقود اليوم معركة عسكرية
ض ّد الجيش في طرابلس» .كما شنّ البيان هجوما ً عنيفا ً على الن ّواب :محمد كبارة
وخالد الضاهر ومعين المرعبي ،وعلى وزير العدل أشرف ريفي« ،الذين ّ
يغطون
إرهاب داعش يوميا ً ويقدّمون لها المبررات والذرائع الواهية ،ويهاجمون الجيش
منذ سنوات».
وتابع البيان« :إن الجيش هو حامي لبنان واللبنانيين ،والتضامن معه
تضامنٌ مع اللبنانيين جميعاً ،خصوصا ً أهالينا في عرسال الذين كانوا وال يزالون
ضحايا سيطرة اإلرهابيين .ولذلك ،إن الحمالت البغيضة التي قادها سياسيون
ض ّد الجيش بهدف إح��داث شرخ بينه وبين أهالي عرسال ،ال يمكن اعتبارها
مج ّرد صدفة .ال ،فداعش صار لها نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة ،فكيف
يمكن لقيادة الجيش أن تثق بسياسيين من حلفاء داعش في التفاوض على دماء
الشهداء؟».
وجاء أيضا ً في البيان« :إننا مص ّرون على دعم هذا الجيش ألنه مؤسستنا
الوطنية الجامعة ،وألنه إن ضعف أو تقاعس ،سيفتح الباب أمام عملية تسلّح
لجميع اللبنانيين ،أوسع من الوضع الحالي ،ألنه ال يمكن مواجهة اإلرهاب إال
بالمقاومة.
مص ّرون ،ولو أننا فوجئنا اليوم بمن يفاوض مع اإلرهابيين ،ودماء الشهداء
لم تجف بعد ،فوجئنا بمن يعقد التسويات على حساب أسرى الجيش وشهدائه
وجرحاه ،ال بل جرى تأمين الخروج لإلرهابيين وبحوزتهم الضباط والجنود،
وصارت مهمة تحريرهم أصعب وهم في أعالي الجرود .فوجئنا ،ونطلب تفسيرات

صور

ّ
نظمت بلدية صور لقا ًء تضامنيا ً مع الجيش
ّ
وأه��ال��ي غ �زة أم��ام مبنى البلدية ،ش��ارك فيه
رئيس ات��ح��اد بلديات القضاء عبد المحسن
الحسيني ،ورئيس البلدية المهندس حسن
دبوق وفاعليات.
بعد النشيد الوطني ،ألقى دبوق كلمة قال
فيها« :نجتمع اليوم في هذه الوقفة التضامنية
كمجتمع مدني ومواطنين محبين لهذا الوطن
ال��غ��ال��ي ل��ن��ع� ّب��ر ع��ن تضامننا م��ع الجيش
مس
واستنكارنا المؤامرة التي تطاوله ،وأيّ
ّ
مس بالكيان اللبناني ككل» ،داعيا ً إلى
به هو ّ
االلتفاف حول الجيش بشكل كامل النه الضمانة
لالستقرار.
وأضاف« :إن دماء شهداء الجيش من ضباط
وأف���راد روت وم��ا زال��ت ت��روي شجرة الحرية
والكرامة والع ّزة ،والمساس به بأيّ شكل هو
خيانة عن سابق تصور وتصميم ،والواجب
الوطني يح ّتم علينا جميعا ً االلتفاف حوله
وصون وجوده».
وختم مستنكرا ً التدمير المبرمج الذي قامت
به «إسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني في
غ ّزة ،معتبرا ً أن أصابع «إسرائيل» ليست بعيدة
أيضا ً ع ّما يجري في لبنان ،فالعيش المشترك
واحترام التعددية أكبر برهان على بطالن ما
تزعمه وتروج له من استحالة للتعايش السلمي
بين مختلف الثقافات.
إلى ذلكّ ،
نظمت جبهة التحرير الفلسطينية
وح��زب الشعب الفلسطيني ،بالتعاون مع
مجموعة «الوادي االخبارية» ،وقفة تضامنية
ان��ت��ص��ارا ً للشعب الفلسطيني وم��ق��اوم��ت��ه
واستنكارا للعدوان الصهيوني على قطاع غ ّزة
وتضامنا مع الجيش اللبناني ،وذلك أمام عيادة
«االون��روا» في مخيم البرج الشمالي ،بحضور
ق��ادة وممثلي األح���زاب الوطنية واالسالمية
اللبنانية والفصائل الفلسطينية والهيئات
والجمعيات االهلية وحشد من أبناء المخيم.
وبعد الوقوف دقيقية صمت إج�لاال ً وإكبارا ً
لشهداء لبنان وفلسطين ،وبعد عزف النشيدين
رحب عضو قيادة جبهة
اللبناني والفلسطينيّ ،
التحرير الفلسطينية أبو جهاد علي بالحضور،
مشيدا ً بانتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته
في غ ّزة.
وألقى عضو قيادة حركة أم��ل ـ إقليم جبل
عامل صدر الدين داود كلمة حركة أمل وحزب
الله ،حيّا فيها شهداء فلسطين من جنوب الع ّزة
والكرامة ،وقال« :إن دماء الشهداء رسمت طرق
المستقبل ،والنصر سيكون حليف الشعب

المهرجان في مخيم البرج الشمالي

ع ّما حدث من تفاوض».
وختم البيان داعيا ً الذين يعلنون دعمهم الجيش ،إلى ترجمة هذا الدعم عبر
خطوات ملموسة بعيدة عن الخطابات.

الدعوى

أما بخصوص الدعوى التي رفعت إلى النائب العام التمييزي ،عبر مكتب
نوفل وبزي للمحاماة ،والتي و ّقع عليها المعتصمون ،فإن آخرين ممن لم يتسنّ
لهم الحضور إلى االعتصام ،سيو ّقعون عليها أيضاً ،علما ً أنّ هذه الدعوى ليست
األولى التي ترفع ض ّد المح ّرضين على الجيش.
نص الدعوى:
ومما جاء في ّ
المدعى عليهم :النائب خالد الضاهر ،النائب معين المرعبي ،النائب محمد
كبّارة ،المدعو الشيخ داعي اإلسالم الشهّال ،المدعو الشيخ سراج الدين زريقات
وكل من يظهره التحقيق.
الجرائم /303/ :و /305/و /308/و /317/و 219 /379/و/383/
من قانون العقوبات.
الوقائع :منذ مدّة ،يعيش البلد حالة من التوتر والعصبية المذهبية بسبب
انفالت الخطاب السياسي والديني لدى الكثيرين ،ال سيما المدعى عليهم .وال
يخفى على أحد أنّ النواب المدّعى عليهم تحديداً ،يتلطون تحت عباءة الحصانة
للتهجم على الجيش اللبناني وقائده ّ
وبث النعرات الطائفية ،وهو ما يقوم
النيابية
ّ
به المدعى عليهما اآلخران أيضاً.
وإثباتا ً لهذه الوقائع الجرمية ،نكتفي بإبراز نسخ عن المنشورات التي تتض ّمن
تأكيدا ً على وقوع هذه الجرائم ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
أ ـ المقال المنشور على موقع الجديد العربي اإلخباري وهو يشكل خالصة
للتحريض المنسوب إلى النواب المدعى عليهم على إثر حادث االعتداء على
عناصر الجيش اللبناني بتاريخ  2013/2/4في بلدة عرسال البقاعية( .المقال
ـ مستند رقم .)1
ب ـ خالصة المؤتمر الصحافي للمدعى عليه النائب خالد الضاهر المنشور

الفلسطيني فوحدة المقاومة في الميدان كما في
السياسة هي أساس لالنتصار على االحتالل».
وت�لاه عضو القيادة السياسية في الجهاد
االسالمي في لبنان أبو سامر بكلمة قال فيها:
«إن معركة البنيان المرصوص التي خاضتها
المقاومة وما زال��ت ،وتجسدت خاللها أسمى
آيات الوحدة في الميدان وفي كل مراحل نضال
الشعب الفلسطيني .في هذه المعركة اتحدنا
جميعا ً وكنا كالبنيان المرصوص ،وهذا النصر
الذي تحقق لم يكن لفصيل بعينه وانما هو نصر
للمقاومة الفلسطينة بأكملها .إن هذه الوحدة
حقيقة كانت موجودة ولوالها لما حققنا النصر
في والميدان ،وهذا يحتم علينا استثمار النصر
والحفاظ على دم��اء الشهداء والجرحى حتى
يكتمل النصر لمقاومتنا وشعبنا.
كلمة الحزب الشيوعي ألقاها عضو قيادته
في الجنوب رائ��د عطايا حيا فيها الشهداءن
وقال« :فلسطين كما عودتنا دائما ً ستبقى تحقق
االنتصارات على العدو بمقاومتها ألن ما أخذ
بالقوة ال يسترد اال بالقوة» .وشدّد على محاسبة
«إسرائيل» أمام المحاكم الدولية ،وعلى توثيق
ال��م��ج��ازر ،م��ؤك��دا ً وق���وف ال��ح��زب الشيوعي
اللبناني إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وألقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية عضو
قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في
لبنان عبد كنعان ،قال فيها« :إن شعب فلسطين
لم ولن يركع واالنتصار والشموخ والكبرياء
سيبقى حليف شعبنا و مقاومته الباسلة ،وها

نحن نقف أمامكم لنقول إن شمس الحرية ال ب ّد
أن تشرق ،وما النصر إال صبر ساعة» .وتوجه
بالتحية إلى فنزويال ودول أميركا الالتينية
وإلى لبنان وسورية ،ال سيما مخيم اليرموك
والشتات ،مشيدا ً بمواقفهم ومثنيا ً على موقف
مجلس النواب اللبناني ورئيسه وعموم الكتل
النيابية على وق��وف��ه��م إل��ى ج��ان��ب شعبنا،
ومتمنيا ً عليهم تقديم هدية إلى شعبنا بإقرار
حقوقه المدنية واالجتماعية واالنسانية.
وب��ع��د كلمات ل��ح��زب الشعب الفلسطيني
ألقاها عضو قيادته في لبنان خالد فرحات
وال��م��ؤس��س��ات االه��ل��ي��ة أل��ق��اه��ا ن���ادر سعيد
ومجموعة الوادي االعالمية ألقاها رئيسها محمد
السيد ،ألقى كلمة جبهة التحرير الفلسطينية
عضو مكتبها السياسي عباس الجمعة حيّا فيها
الشهداء واالس��رى .وقال« :إن المعركة تجلت
بكل فصائلها في مواجهة العدو الصهيوني،
على رغم حجم الجراح والعذابات واأللم على كل
قطرة دم نزفت من طفل وامرأة وشيخ ومناضل.
مؤكدا ً أنّ الوحدة الوطنية التي تجسدت في
مواجهة آلة الحرب الصهيونية ،كسرت معادلة
التفوق الصهيوني.
ودع��ا إل��ى مراجعة سياسية لكل المرحلة
السابقة ،وإعادة االعتبار إلى المشروع الوطني
الفلسطيني .وأش��اد بمواقف لبنان الشقيق
ومجلسه النيابي ألن��ه المجلس الوحيد في
البرلمانات العربية الذي دعا إلى جلسة خاصة
بغ ّزة والموصل.

شموع في روضة الشهيدين

على موقع األنباء اإلخباري بتاريخ  2014/8/4ـ إعداد زينة طبارة ـ ويتض ّمن
التحريض الطائفي وتبرير اعتداء اإلرهابيين المحتلين أرضا ً لبنانية ،متذ ّرعا ً
بأنّ حزب الله هو من استدرجهم إلى لبنان وأطلق النار على الجيش وذلك خالفا ً
للبيانات الصادرة عن قيادة الجيش ،كما يتض ّمن تحقيرا ً مباشرا ً لقائد الجيش
اللبناني من خالل زعمه أنه يزجّ بالجيش لتحقيق مأرب شخصي أي الوصول
إلى كرسي رئاسة الجمهورية( .المؤتمر الصحافي ـ مستند رقم )2
ج ـ المؤتمر الصحافي الذي عقده النواب المدعى عليهم في اليوم التالي لحرب
العصابات على الجيش اللبناني في عرسال ،وقد نشرته كل القنوات اللبنانية
والمواقع اإلخبارية ،إذ تض ّمن المؤتمر تحريضا ً على الجيش وحزب الله بهدف
تحريك النعرات الطائفية مع الطائفة الس ّنية الكريمة ومحاولة إظهار الجيش
كأنه ين ّفذ سياسات حزب الله ،ما يشكل احتقارا ً للجيش وقائده ودماء شهدائه
وجرحاه.
د ـ في حين أنّ المدعى عليه الرابع اشتهر بفتاويه الطائفية والتحريضية ضد
الجيش اللبناني ،وآخرها الفتوى المنسوبة إليه وهي تحريم القتال إلى جانب
الجيش وقد نشرت هذه الفتوى على جميع المواقع اإلخبارية بنا ًء على بث قناة
 OTVالخبر الذي نبرز صورته ربطاً( .الخبر المتعلق بالشيخ الشهال ـ مستند
رقم )3
هـ ـ أما المدعى عليه الخامس فيجاهر بانتسابه إلى كتائب عبد الله عزام

اإلرهابية وهي جزء من تنظيم القاعدة اإلرهابي ،وقد طالب بمحاربة الجيش ودعا
العسكريين من أهل الس ّنة إلى االنشقاق عن الجيش ومحاربته وحزب الله ،وذلك
بتاريخ ( .2014/8/5الخبر المتعلق بالشيخ زريقات ـ مستند رقم )4
 4ـ حرصا ً من المدّعين على الوطن والجيش والسلم األهلي ،وخوفا ً من
استمرار التحريض الطائفي ونشوب حرب أهلية تبعا ً لذلك ،وهو األمر الذي يلحق
بهم وبكافة الشعب اللبناني أفدح األضرار المادية والمعنوية ،كان ال ب ّد من التقدّم
من جانب نيابتكم بالشكوى الراهنة.
القانون :أوالً ،في الصفة :بما أن األفعال الجرمية المنسوبة للمدّعى عليهم قد
أدّت إلى تحريض طائفي واحتقان في الشارع ،ومن شأن ذلك أن يؤدّي إلى حرب
أهلية تلحق الضرر بالمدعين وبكافة الشعب اللبناني ،وبما أن الجيش اللبناني
هو شرف كل مواطن لبناني وكرامته ،وأنّ
مسا ً بشرف المدعين
المس به يعني ّ
ّ
وكرامتهم،
وبما أنّ المدّعين لهم المصلحة بوضع ح ّد لهذه الجرائم حفاظا ً على األمن
والسلم األهلي باعتبار أن حياتهم متعلقة بهما كما أعمالهم ومستقبلهم ،األمر الذي
يقتضي معه قبول الشكوى واعتبارهم متض ّررين والسير باالدّعاء الشخصي تبعا ً
الدّعاء الحق العام.
ثانياً ،في الجرائم المنسوبة إلى المدّعى عليهم :بما أن أفعال المدّعى عليهم
ّ
والمس باألمن والسلم
والحض على االنشقاق عنه
تشكيل جرائم المس بالجيش
ّ
األهلي والتحريض الطائفي المعاقب عليها بالمواد  /303/و /305/و/308/
و /317/و 219 /379/و /383/من قانون العقوبات اللبناني.
لذلك ،يتخذ المدعون صفة االدّع��اء الشخصي ضد المدّعى عليهم وكل من
يظهره التحقيق بالجرائم المنسوبة لهم طالبين التحقيق معهم ورفع الحصانة
عن النواب منهم كون أفعالهم الجرمية غير متعلقة بأعمالهم وأقوالهم كنواب عن
األمة ،وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص إلنزال أقسى العقوبات بحقهم
وتدريكهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر المقدر بمبلغ مليار ليرة لبنانية
ليصار الحقا ً إلى التبرع بهذا المبلغ للجيش اللبناني».

لقاءات

«البناء» التقت الزميلة نعمت بدر الدين ،وهي من الداعين إلى هذا االعتصام،
وقالت« :نعبّر اليوم عن حزننا ألننا سمعنا أنّ ثمة تفاوضا ً على دماء الشهداء،
وتأمينا ً لخروج اإلرهابيين مصطحبين معهم عناصر من الجيش واألمن الداخلي.
ونعتبر أنّ هذا األمر ما كان يجب أن يحدث ،ال بل نعتبره تخاذال ً إال إذا قدّمت قيادة
الجيش تفسيرا ً مقنعاً .كما نعلن وقوفنا مع قيادة الجيش ،وال نرضى أن تتح ّول
إنجازات الجيش وبطوالته إلى خسارة بسبب ضغوط سياسية معيّنة لم نلمح
وضوحها بعد .كما نطالب ،وضمن اإلطارين الشعبي والقانوني ،برفع «نعمة»
الحصانة عن الدواعش الموجودين في البرلمان اللبناني ،الذين يح ّرضون على
الفتنة ويب ّررون قتل جنودنا األبرار».
والتقت «البناء» أيضا ً الزميلة ميرنا الوند التي كانت تحمل في يدها صور ًة عن
بطاقة هويتها ،وأنهت للت ّو توقيعها على العريضة المقامة ض ّد النواب المح ّرضين
على الجيش .تقول ميرنا« :إن ما قمنا به للت ّو يعتبر مج ّرد خطوة إلى األمام باتجاه
تجريد المحرضين على الجيش من الحصانة ،كما أعتبره «حجرة تسند خابية»،
ونأمل أن تسلك هذه الدعوى القضائية مسارها القانوني السليم ،ال أن تنام في
األدراج ،ليصار إلى رمي هؤالء المح ّرضين والداعين إلى الفتنة خلف القضبان».

وقفة ت�ضامنية مع الجي�ش في �ضهور ال�شوير
دعت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي إلى وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني
وتحية لشهدائه ،في ساحة بلدة ضهور الشوير ،وذلك عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غ ٍد األحد.
يتخلل الوقفة كلمات تدعم الجيش في معركته ضد االرهاب
وق �دّر عاليا ً ال��دور الكبير للرئيس نبيه بري
واألح��زاب والقوى الوطنية واالسالمية وللسيد
حسن نصر ال��ل��ه وللمقاومة ف��ي لبنان على
نصرتهم ومساندتهم شعبنا في فلسطين وقطاع
غ ّزة ،وقدّر مواقف سورية والجهورية االسالمية
في إي��ران على وقوفهما مع الشعب الفلسطيني
وصموده في غ ّزة.
وندّد باالعتداء اإلرهابي على الجيش في جرود
عرسال ،مؤكدا ً وق��وف الشعب الفلسطيني إلى
جانب الجيش في مواجهة اإلرهاب ،ومؤكدا ً أيضا ً
الحرص على مسيرة السلم االهلي وعلى مسيرة
االمن واالستقرار.

«شباب الوحدة» ـ صور

ّ
نظمت جمعية «ش��ب��اب ال��وح��دة الوطنية»
في صور وقفة تضامنية مع الجيش ،استهلت
بالنشيد الوطني ودقيقة صمت ‘جالال ً ألرواح
شهداء الجيش ،وإضاءة الشموع ،ثم ألقى عضو
االمانة العامة في منبر الوحدة الوطنية محمد
نديم المالح كلمة ندّد فيها باالعتداء على الجيش
اللبناني ،وقال« :إن يد الغدر التي امتدت لتنال
من رمز وحدتنا الوطنية وع � ّزة مواطنيه وآخر
الحصون المدافعة عن بقاء لبنان ،لن تنال من
هيبته وعنفوانه .إن هذا الجيش لكل الطوائف
والمذاهب وهو المؤتمن على صيغتنا الوطنية،
والمؤمن بانتمائه العربي وه��و الصديق لكل
ال���دول الصديقة والحليفة ،وبالتالي علينا
كلبنانيين أن نعي المخاطر التي يمر بها لبنان

فدعمنا مؤسستنا العسكرية ،الركيزة االساس
لبقاء لبنان الواحد الموحد على سيادته ومساحة
المقسم والرافض ك ّل مظاهر الخوف
ارضه ،غير
ّ
والموت والظلم والجهل .وعندما نقول نحن مع
لبنان بمؤسساته الشرعية هذا يعني أن لبنان
للبنانيين بكل تالوينهم وانتماءاتهم وأنّ أيّ جهة
تحاول التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أيّ
مسميات ،هي واهمة وفارغة ألن بيئتنا اللبنانية
الوطنية أكبر من كل لغات الموت والجهل والظالم
التي تحاول العودة إلى ما قبل التاريخ».
وختم المالح مع ّزيا ً بالشهداء ،ومتمنيا ً الشفاء
العاجل للجرحى.

ياسين

رأى رئيس لقاء علماء صور العالمة الشيخ
علي ياسين في تصريح ،أنّ قوى الش ّر والطغيان
تجهد للسيطرة على كل شيء وتسعى إلى تحقيق
مآربها ورغباتها بكل األساليب التي تقدرو عليها
حتى ولو كانت غير مشروعة اغترارا ً بقوتها ،كما
يحدّث في غ ّزة وفلسطين.
وأض���اف« :نستنكر م��ا ق��ام ب��ه التكفيريون
الدواعش من تهجير وبطش بأهلنا في العراق
الجريح  ،خصوصا ً المسيحيين منهم ،وندعو
العالم أجمع إلى وقفة تضامنية معهم استنكارا ً
لما قام به التكفيريون وال��ذي يصب في خدمة
المشروع الصهيو ـ أميركي».
وقال« :نشد على أيادي الجنود والضباط في
الجيش اللبناني الذين على رغم قلة العدد والعتاد

 ...وأعالم في برج الملوك
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اجتماع األحزاب في الشويفات مع البلدية

يستعدون لمواجهة أيّ خطر يتهدد الوطن ،ومن
هنا كان تصدّيهم في عرسال لمنع التكفيريين
والقتلة واإلرهابيين من تنفيذ مخططهم الرامي
إلى القتل والفتنة ،ونطالب الجميع بالوقوف مع
الجيش ومساعدته».
ورأى أنّ كل األمور تدل على أنه لوال تدخل حزب
الله ومواجهته لتمدد التكفيريون وكانوا اليوم
في بيروت وصيدا وجونيه ،إن ه��ذه األص��وات
المتناغمة مع المشروع الصهيو ـ أميركي لن
تثني حزب الله وقوى الممانعة والمقاومة من
االستمرار بالتصدي للمشروع الصهيو ـ أميركي
حتى يسقط هذا المشروع في العراق وسورية
ولبنان وفلسطين.

برج الملوك

ت��داع��ى أه��ال��ي ب��ل��دة ب���رج ال��م��ل��وك ـ قضاء
مرجعيون ،إل��ى وقفة تضامنية م��ع الجيش،
فتجمعوا أم��ام مبنى البلدية حاملين االع�لام
اللبنانية ،وس��اروا الى مركز الجيش في البلدة
حيث التقوا عناصره وقدّموا لهم ال��ورود وأد ّوا
التحية وأنشدوا النشيد الوطني اللبناني .وألقى
رئيس البلدية السابق سليمان سليمان كلمة دعم
للجيش داعيا ً إلى عدم المهادنة مع المعتدين
واإلرهابيين.

«منتدى ألوان»

ف��ي روض���ة الشهيدين ف��ي ضاحية بيروت
الجنوبية ،طفالن توأمان كانا يرسمان علم لبنان،
ويرتديان الب ّزة العسكرية ،وقربهما شاعران
ومنسقة ورود تر ّتب
يلقيان القصائد في الجيش،
ّ
المكان ،وشموع وأعالم في حضرة كواكب الفداء.
بطريقته الفنية في التعبير عن مواقفهّ ،
نظم
منتدى ألوان وقفة تضامنية مع الجيش اللبنانية
في روضة الشهيدين مساء أول من أمس ،تناغما ً
م��ع ال��دع��وة ال��ت��ي وج��ه��ت ف��ي معظم المناطق
اللبنانية.
مدير المنتدى الشاعر اإلعالمي محمد علوش
قال في كلمة مقتضبة« :إننا اليوم اجتمعنا هنا
في محضر الشهداء لنقول نحن مع الجيش ضد
اإلره���اب التكفيري ال��ذي يعتدي على مناطق
لبنانية ويرتكب المجازر وير ّوع المدنيين ويقتل
األبرياء ويغدر بالجنود والضباط».
ثم ألقى الشاعران محمد علوش ومحمد بنوت
قصيدتين من وحي دعم الجيش ،وشارك في وفد
المنتدى كل من :اإلعالميتان آالء كركي وعبير
خليل ،وسعدى القاضي ،هال علوية ،ندى سرور،
بادية سرور ،إيمان أحمد ،والفنانتان التشكيليتان
ملكة عازار وروال شقير ،ووالدة شهيدة التفجيرات
اإلرهابية في حارة حريك ماريا الجوهري.

