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حمليات �سيا�سية

منفذية المتن ال�شمالي في «القومي» ّ
تنظم في �ضهور ال�شوير وقفة ت�ضامنية مع الجي�ش اللبناني

وفد من «القومي» يزور ال�سفير دبور
وت�أكيد على �ضرورة تح�صين الوحدة الفل�سطينية

بيد من حديد
الح�سنية :نقف مع الجي�ش دفاع ًا عن لبنان وندعوه �إلى ال�ضرب ٍ
أقامت منفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
وقفة في ساحة بلدة ضهور الشوير
تضامنا ً مع الجيش اللبناني وتحية
لشهدائه ،شارك فيها وفد من قيادة
الحزب ض ّم عميد اإلذاع��ة واإلع�لام
وائل الحسنية ،عميدة شؤون البيئة
م��ي��س��ون ق��رب��ان ،ع��ض��و المجلس
األعلى النائب السابق غسان األشقر،
مدير دائرة المحامين ريشار رياشي،
ال��م��ن��دوب السياسي لجبل لبنان
الشمالي نجيب خنيصر ،عضوا
المكتب السياسي في الحزب مسعد
حجل ووهيب وهبة ،منفذ عام المتن
الشمالي سمعان الخ ّراط وأعضاء
هيئة المنفذية وعدد من المسؤولين
الحزبيين.
كما شارك الوزير السابق بشارة
مرهج ،الشيخ شوقي زعيتر ممثالً
حزب الله ،الشيخ ابراهيم البريدي
ممثالً تج ّمع العلماء المسلمين،
األب د .أنطوان ضو ،الشيخ سلطان
القنطار ،وف��د من مشايخ الطائفة
الدرزية ،رئيس بلدية ضهور الشوير
حبيب جوكا مجاعص ،وفاعليات
وجمع من القوميين والمواطنين.
اس��ت��ه��لّ��ت ال��وق��ف��ة التضامنية
بالنشيدين اللبناني وال��س��وري
القومي االجتماعي ،ثم كلمة تعريف
ألقتها غنوى ال��خ��وري حنا فحيّت
المؤسسة العسكرية ،وجرحاها
وشهداءها الذين ارت��ق��وا ذودا ً عن
لبنان وكرامة اإلنسان.

زيدان

ث��م أل��ق��ى م��دي��ر م��دي��ري��ة ضهور
الشوير في «القومي» ف��ؤاد زي��دان
كلمة المديرية ،فأكد أنّ ضهور الشوير
موئل الصراع والنضال والشهادة
والبطولة ومعقل الثوار واألح��رار،
تشهد هذه الوقفة التضامنية دعما ً
لجيشنا الباسل بالموقف والكلمة،
الجيش اللبناني الذي يقدم اليوم،
كما باألمس ،الشهداء والجرحى في
سبيل مجد لبنان وعزته.

شليطا

و ِب��اس��م الطلبة القوميين ألقى
الطالب الياس شليطا كلمة حيّا فيها
الجيش اللبناني الذي واجه اإلرهاب
ف��ي ع��رس��ال ،م��ش��دّدا ً على ض��رورة
االلتفاف حول هذا الجيش الذي هو
ص ّمام أمان ووحدة لبنان.

الرياشي

وأل��ق��ى ن��اظ��ر ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي م��ن��ف��ذي��ة المتن
ال��ش��م��ال��ي م��اه��ر ال��ري��اش��ي كلمة
المنفذية ،ف��أش��ار إل��ى أنّ الوقفة
التضامنية مع الجيش هي وقفة مع
ال��ذات ،ألنّ الجيش اللبناني الذي
الجسام على مذبح
قدّم التضحياتَ ِ
الوطن يفتدينا جميعاً.
وق��ال« :نتضامَن مع الجيش في
الجدد ومَغول
مواجهة هجمة البرابرة ُ
التهجير مِ��ن إرهابيين ومتطرفين
وظالميّين ودواع��ش يقتلون ِباسم

مقدّم الحضور
الدين والدين منهم براء».

القنطار

كلمة مشايخ طائفة الموحدين
الدروز ألقاها الشيخ سلطان القنطار،
��وج��ه في مستهلها بالشكر إلى
وت ّ
منفذية المتن الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،مؤكدا ً
أنّ الجيش اللبناني حامي الوطن
والوحدة الوطنية ،وقد كتب بدماء
ش��ه��دائ��ه س���ط���ورا ً ف��ي الشجاعة
��س��دت ف��ي ج��رود
والتضحية ،ت��ج ّ
ع��رس��ال ،وف��ي الجنوب والشمال،
وفي ك ّل لبنان ،قائالً للمعتدي :حذار
االقتراب من لبنان ألنّ فيه جيشا ً قويا ً
ومن خلفه شعب موحد ال يسمح بأن
تستباح أرض��ه ،وهو مستع ّد لبذل
التضحيات في سبيل ذلك».

البريدي

ثم ألقى الشيخ ابراهيم البريدي
كلمة تج ّمع العلماء المسلمين،
فاعتبر أنّ نعمة األم��ن مسندة إلى
رجال عصموا أنفسهم من التعدّي،
م��ن ال��م��ذه��ب��ي��ة ،م��ن ال��ع��رق��ي��ة ،من
المناطقية ،واعتادت أكتافهم على
ح��م��ل ال��ب��ن��دق��ي��ة ،أال وه���م عناصر
الجيش قيادة وأفراداً.
وأض���اف« :ه��ؤالء ان��ض��ووا تحت
شعار من شأنه حماية الوطن من
المتربّصين أو الطامعين بخيراته
والمحدقين ال��ى ينابيع مياهه ،أو
المنتمين الى فئات غدارة عزمت على
تمزيق الوطن وتفريق المواطنين،
وبث الفتن بك ّل أقنعتها الزائفة وذلك
هو الشرف».

زعيتر

وأل��ق��ى ال��ش��ي��خ ش��وق��ي زعيتر
كلمة ِباسم ح��زب الله فأكد أهمية
ال���دور ال���ذي لعبته ال��م��ق��اوم��ة في
حماية لبنان وتحصينه في مقاومة
االحتالل الصهيوني وإنجاز التحرير
وفي مواجهة اإلرهاب الذي يتربّص

بك ّل ب�لادن��ا ،وال ينأى بنفسه عن
تهديد أمن واستقرار لبنان وحياة
اللبنانيين.
ول��ف��ت زع��ي��ت��ر إل���ى أنّ الجيش
اللبناني ق��دم ش��ه��داء وتضحيات
كبيرة ،وبموقفه الحاسم والحازم في
مواجهة قوى اإلرهاب أفشل مشروع
اإلرهابيين الذين أرادوا أن يتخذوا
م��ن منطقة ع��رس��ال نقطة إرهابية
للمس باستقرار البلد.
ّ
وأش����ار زع��ي��ت��ر إل���ى أنّ منطقة
عرسال تزخر بالشرفاء والوطنيين،
ويجب أال تؤخذ بجريرة المتو ّرطين
م��ع ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة .كما
ح��يّ��ا ش���ه���داء ال��ج��ي��ش وج��رح��اه
والمختطفين منه ،وث�� ّم��ن مبادرة
الحزب السوري القومي االجتماعي
لهذه الوقفة التضامنية مع جيشنا
وتحية لشهدائه ،قائالً« :ه��ذا ليس
غ��ري��ب��ا ً على ح��زب يعمل م��ن أجل
وحدة المجتمع بعيدا ً عن ك ّل أشكال
التفريق».

مجاعص

ث��� ّم أل��ق��ى رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ضهور
الشوير ـ عين السنديانة حبيب جوكا
مجاعص كلمة ق��ال فيها« :الوعي
مطلوب أكثر من أيّ وقت مضى في
ك�� ّل برهة وساعة .وعلينا أن نقف
وقفة ع ّز م ّتحدين متعاضدين بك ّل
أطيافنا وفئاتنا ومعتقداتنا الوطنية
الحقة ،رمزنا وعنواننا الوقوف مع
جيشنا الباسل ،في ملحمة البطولة
هذه ض ّد ك ّل معتد ومغتصب ،فلوال
هذا الجيش لكنا اليوم جميعا ً نالقي
مصير إخواننا في العالم العربي،
وهنا أستشهد بقول للزعيم سعاده:
«إنّ اقتتالنا على السماء سيفقدنا
األرض».
وشكر مجاعص ِباسم المجلس
البلدي و ِباسم أهالي ضهور الشوير
قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي
وك ّل ضباط وعناصر الجيش قيادة
الجيش وضباطه وأفراده ،خصوصا ً

فوج المغاوير وعلى رأسهم العميد
الركن شامل روك��ز ،على ما قدّموه
من تضحيات غالية ،وقال« :رويتم
األرض بدمائكم الزكية وقدمتم شهداء
أع��زاء على مذبح الوطن المقدس.
ونحن اليوم أكثر عزما ً وتصميما ً
نقف إلى جانبكم بك ّل قناعة واعتزاز
دفاعا ً عن كرامة الوطن وأبنائه».

ضو

وألقى األب أنطوان ضو كلمة قال
فيها« :نحن هنا على قمة جبل ،نحن
في ضهور الشوير منارة النهضة،
وم��درس��ة ال��وح��دة الحضارية في
ه��ذا ال��ش��رق ،وم��وق��ع ال��ج��ه��اد ض ّد
إنتاج األصوليات المتشدّدة الدينية
والثقافية والسياسية التي تنتهجها
«إسرائيل» وحلفاؤها شرقا ً وغرباً.
رجاؤنا الخروج من عتمة االنغالق
والتط ّرف واإلره���اب والتكفير إلى
رح��اب المواطنة وال��دول��ة المدنية
الديمقراطية العربية التي يتساوى
فيها جميع المواطنين المسيحيّين
والمسلمين.
وأقول إذا كان اإلسالم في بداياته
قد سعى إلى إقامة مجتمع مختلف
ع��ن ع��ص��ره وأك��ث��ر رق��ي��ا ً ف��اإلس�لام
المعاصر قادر على التجدّد واالجتهاد
والتغيير من خالل اله��وت اللحظة
وفقه اللحظة الذي وحده سيقودنا
إلى فهم أعمق لله واإلسالم والعالم
والعولمة اإليجابية والحقة بين
جميع الشعوب.
محبة الجيش تعني لنا محبة
عرسال والموصل وغ�� ّزة وسورية
وك��� ّل بلد ع��رب��ي م��ع��ذب ،وتدعونا
إلى اإليمان ب��أنّ ثقافة المحبة هي
التي توحدنا وتخلصنا وتدخلنا في
نهضة جديدة هي ذاتها التي انطلقت
من ضهور الشوير في هذه اللحظة
التاريخية».

الحسنية

وألقى الحسنية كلمة مركز الحزب

واستهلّها قائالً« :من ضهور الشوير،
بلدة الزعيم سعاده ،من أرض وقفات
الع ّز التي كسرت مشروع تقسيم
لبنان وف��رزه مذاهب وطوائف ،من
البلدة التي شكلت منبرا ً للمقاومة
وط��ري��ق ع��ب��و ٍر لمواجهة االحتالل
وإرهابه في ثمانينات القرن الماضي،
وال��ي��وم ف��ي مواجهة اإلره���اب .من
ضهور الشوير ومن الحزب السوري
القومي االجتماعي ومن ك ّل الوطن
تحية إلى جيش لبنان».
وأض�����اف« :ال��ج��ي��ش ه��و نحن،
ويصح القول إنّ وقفتنا اليوم ليست
ّ
للتضامن مع الجيش وحسب ،بل
لنقول إننا مع الجيش في معركته
ض ّد اإلرهاب».
واع��ت��ب��ر الحسنية أنّ اإلره���اب
ال دي���ن ل���ه ،ف��ه��و صنيعة أميركا
و«إسرائيل» ،وهذا اإلره��اب يرتكب
الجرائم والمجازر في سورية ولبنان
والعراق خدمة للعدو الصهيوني،
في حين يتك ّفل اإلرهاب الصهيوني
بقتل شعبنا في فلسطين.
وقال الحسنية« :لألسف هناك من
يب ّرر جرائم اإلرهابيين بذريعة أنّ
حزب الله موجود في سورية ،لذلك
نسأل هل لحزب الله وجود في مصر
أو في ليبيا وغيرها؟
إنّ فريق  14آذار مدع ّو إلى اإلقالع
ع��ن إي��ج��اد ال��م��ب�� ّررات لإلرهابيين،
وع��ل��ي��ه ال��ت��وق��ف ع��ن أيّ ممارسة
من شأنها أن تخدم غايات هؤالء
ّ
ومشغليهم ،ومحاسبة
اإلرهابيين
ال���ن���واب ال��ذي��ن ي��ت��ط��اول��ون على
الجيش ،فهؤالء يجب أن يحاسبوا
ويحاكموا على تطاولهم».
وذكر الحسنية بأنه عندما أعلن
وزير الدفاع السابق أنّ هناك وجودا ً
للقاعدة في عرسال ،تب ّرع فريق 14
آذار وذه��ب إل��ى هناك نافيا ً وجود
القاعدة ومتهجما ً على وزير الدفاع،
لكن ما حصل في هذه المنطقة أثبت
صحة وج��ود اإلره��اب في عرسال،
ّ
ه��ذا االره��اب ال��ذي ص��ار وب��اال ً على
أهل عرسال ،فهل يتعظ هذا الفريق
مما جرى؟ وهل يرتدع؟ وهل يضع
المصلحة الوطنية فوق األنانيات
والسياسات الضيّقة؟».
وشدّد على ضرورة دعم الجيش
ع��دة وع��دي��دا ً وتقنيات لكي يواجه
اإلرهاب الداخلي واإلرهاب الخارجي
و«إس��رائ��ي��ل» ،وق���ال« :إن��ن��ا نسأل
ع��ن مصير ال��م��ل��ي��ارات ال��ث�لاث��ة من
ال����دوالرات ،ول��م��اذا المماطلة بها؟
ولماذا هبة المليار دوالر السعودية
تعلن ب��ه��ذا الشكل ال���ذي يتخطى
المؤسسات في لبنان؟».
وخ���ت���م« :ن��ع��ل��ن ت��ض��ام��ن��ن��ا مع
ال��ج��ي��ش ،وم��ع م��واق��ف��ه الحاسمة
وخطواته الحازمة ،ونقول له :خذ
ق��رارك وح�� ّرر المختطفين ،أض��رب
بيد من حديد ،والك ّل معك ،ونحن
إل��ى ج��ان��ب��ك ،ففي ال��ش��دائ��د ،نحن
من يستشهد ف��داء لشعبنا ودفاعا ً
عن أرض��ن��ا ،حتى دح��ر ك�� ّل األع��داء
واالنتصار على ك ّل احتالل وإرهاب
وتط ّرف».

زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم عميد
اإلذاع��ة واإلع�لام وائ��ل الحسنية ومدير الدائرة اإلعالمية
العميد معن حمية مق ّر السفارة الفلسطينية في بيروت
والتقى السفير الفلسطيني د .أشرف دبور بحضور مستشاره
خالد عبادي.
وبُ��ح��ث خ�لال ال��ل��ق��اء ف��ي المستجدات األخ��ي��رة على
الساحتين الفلسطينية والقومية ،والعدوان الصهيوني على
قطاع غ ّزة ،وما يخلّفه من دمار وشهداء .وكان الرأي متفقا ً
على أنّ صمود الفلسطينيين ووح��دة فصائلهم المقا ِومة
أفشال أه��داف العدوان ،ووضعا العدو في م��أزق حقيقي،
على رغم أنّ العدو اعتمد في حربه على القطاع تنفيذ إبادة
ّ
بحق الفلسطينيين من خالل المجازر بحق األطفال
جماعية
والمدنيّين.
ورأى المجتمعون أنّ العدوان على غ ّزة استظ ّل غطا ًء
دولياً ،وغيابا ً عربياً ،وأنّ إشغال العالم العربي باإلرهاب
ّ
مخطط تمرير تصفية المسألة
واألزمات الداخلية ،جزء من

الفلسطينية وشطب الحقوق المشروعة ،إال أنّ صمود شعبنا
وتآزر فصائله المقاومة وتنسيق الر ّد على العدوان ،كل ذلك
رسم مشهدية جديدة ،من شأنها أن تخلق واقعا ً جديدا ً
مختلفا ً يفضي مرحليا ً إلى رفع الحصار عن القطاع وإطالق
األسرى ،ونيل الح ّد األدنى من الحقوق ،وتكريس مشروعية
الحق كامالً بالتحرير والعودة.
واعتبر المجتمعون أنّ توافق الفصائل الفلسطينية
كافة على بنود ومطالب واح��دة ،ع ّزز الموقف الفلسطيني
وق ّوته في المحافل الدولية واإلقليمية والعربية وفي حركة
االتصاالت الجارية لوقف العدوان ،والمطلوب تحصين هذا
الموقف من خالل تحصين الوحدة الفلسطينية.
وتأتي زيارة وفد «القومي» في سياق تنسيق المواقف
للر ّد على محاوالت تنوي بعض ال��دول القيام بها لجهة
اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني .وأكد السفير دبور
أنّ القيادة الفلسطينية على بيّنة من هذا األمر ،وأنّ هناك
خطوات سياسية ودبلوماسية ا ُتخذت في هذا الصدد.

النابل�سي ي�ستقبل الح�سيني وف�ؤاد ابراهيم:
حجم الكارثة التي لحقت بالأمّة �أ�ضحى كبير ًا ّ
جد ًا
استقبل العالمة الشيخ عفيف
النابلسي ال��م��ع��ارض ال��س��ع��ودي
الدكتور فؤاد إبراهيم واإلعالمي محمد
صادق الحسيني وتباحث معهما في
التط ّورات األليمة في العراق وسورية
وفلسطين .
ورأى النابلسي أن حجم الكارثة
التي لحقت باألمة من ج ّراء الفوضى
والفتن والخالفات والحروب ،أضحى
كبيرا ً جدا ً ويحتاج إلى جهود جبارة
من عقالء العلماء والسياسيين بل من
كل فرد من أفرادها إلصالح ما فسد
وتج ّنب ما هو أسوء مستقبالً .
وأضاف« :ال شك أن هناك أسبابا ً
داخ��ل��ي��ة لكثير م��ن المشاكل التي
تحصل ال��ي��وم ،غير أن التدخالت
الخارجية هي التي صبّت الزيت على
التعصب
النار ورفعت من وت��ي��رة
ّ
والتط ّرف والقتل الجنوني .إن هناك
خ��ط��را ً على ال��ت��ن�� ّوع الديني وعلى
ال��وف��اق االجتماعي بعدما لجأت

النابلسي مستقبالً الحسيني
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة إل��ى إب��ادات
جماعية وتشريد مئات اآلآلف من
المسيحيين واأليزيديين بل حتى
م��ن ال��س�� ّن��ة وال��ش��ي��ع��ة ف��ي مناطق

مختلفة من سورية والعراق ،وهذا
األم���ر ي��ه��دف إل��ى خ��دم��ة المشروع
«اإلسرائيلي» القائم على العنصرية
والدموية واإلرهاب».

ينظم حف ً
ّ
ال خطابي ًا في الأوني�سكو ت�ضامن ًا مع الجي�ش
لقاء الأحزاب

قان�صو :الذين يحملون على الم� ّؤ�س�سة الع�سكرية داع�شيون و�إرهابيون
ّ
نظم لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية واالسالمية
لقاء تضامنيا ً مع الجيش اللبناني في قصر األونيسكو تحت
شعار« :معا ً في محاربة اإلرهاب التكفيري ...مدافعون عن شرف
مضحون في سبيله ...نحن أوفياء لكم» .بحضور
الوطن...
ّ
رءيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي االجتماعي
الوزير السابق علي قانصو ،رئيس حزب االتحاد النائب السابق
عبد الرحيم مراد ،والنواب والوزراء السابقين :إميل إميل لحود،
فيصل ال��داود ،بشارة مرهج وعدنان طرابلسي ،أمين الهيئة
القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان ،نائب رئيس
المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي ،عضو المكتب
السياسي في حركة أمل محمد جباوي ،رمزي دسوم عن التيار
الوطني الحر ،إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود
وعدد من ممثلي االحزاب والقوى والهيئات.

الراسي

بعد ال��وق��وف دقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء الجيش
والشهداء الذين سقطوا من أجل لبنان .كانت كلمة لمنسق عمل
لقاء االحزاب النائب السابق كريم الراسي رأى فيها أنّ ما يحصل
في لبنان ليس صراعا ً داخلياً ،بل معركة تشنّ في وجه كل من
استعمل السالح في وجه العدو «االسرائيلي» ،وقال« :المقاومة
دفعت وتدفع الكثير ،ول��ن يستطيعوا القضاء عليها بأفكار
تكفيرية».

قانصو

ثم ق��دّم لالحتفال رئيس التنظيم القومي الناصري سمير
شركس ،وأعطى المداخلة األولى للوزير السابق قانصو الذي لفت
إلى أنّ اإلرهاب التكفيري يتهدّد لبنان واللبنانيين على اختالف
طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم وأحزابهم .وسأل« :مَن غير الجيش
يحمي أمن اللبنانيين واستقرارهم ووحدتهم وتن ّوعهم؟» ،داعيا ً
كل الشرفاء في لبنان إلى الوقوف مع الجيش .وقال« :أ ّما أولئك
الذين يحملون على الجيش وإن تجلبوا بجلبات النيابة أو
السياسة أو جلباب الدين هم داعشيون وتكفيريون وإرهابيون،
وأقل االيمان أن يساق هؤالء إلى العدالة ،هذا إن كانت لدينا دولة
تحترم نفسها».
وتابع« :من يقف مع الجيش ال يساوي بينه وبين اإلرهاب
وال يب ّرر لإلرهاب جرائمه في ادّعاء من هنا ومن هناك ،حتى قبل
أن تجف دماء الشهداء وذلك بادعّ اء أنه لوال تدخل حزب الله
في سورية لما كان هذا اإلرهاب في لبنان» .واعتبر قانصو أن
من يَفرض على الجيش مفاوضات وتسويات يقف مع اإلرهاب،
م��ش��دّدا ً على أن من يقف مع الجيش ال يدخله في تسويات
وحسابات ومفاوضات ،فكيف إذا كان ذلك على حساب دماء
شهداء الجيش ومخطوفيه؟
وأكد أنّ اإلرهاب ال يفهم إال لغة القوة وال سياسة مع اإلرهاب
إال سياسة الهجوم .ورأى أنّ المطلوب ليس التفاوض مع
اإلرهابيين بل التنسيق مع سورية في الملف االمني ،سائالً هل
يجوز ان يمنع التنسيق مع سوريا حتى على مستوى الملف
االمني سوريا التي تربطنا بها وحدة مصير ومسار وجغرافيا».
وأشار قانصو إلى أنّ خطر اإلرهاب إلى تعاظم وكل المؤشرات
ت��دل على ذل��ك ،وس��أل« :ه��ل يجوز أن يبقى البلد بال رئيس

جانب من الحضور
جمهورية؟ وهل يجوز ان تبقى مؤسساتنا الدستورية على هذا
الحال من المراوحة؟ هل يجوز أال نؤ ّمن للجيش والقوى األمنية
ما تحتاجه من عدّة وعديد؟ منتقدا ً الحكومات التي حجبت من
الجيش الموازنات التي يحتاجها برئاسة من كانت.

مراد

وقال مراد في مداخلته« :أثبت الجيش اللبناني من جديد ،أنه
ضامن الوحدة الوطنية ،ومحقق االمن واالستقرار والقادر على
حماية الوطن من اإلرهاب واإلرهابيين ،والمفتدي بدماء جنوده
وضباطه الزكية ،المواطنين االمنين ،معززا ً الثقة به وبدوره في
ظل اجماع مطلق ،على دعم قراره وموقفه ،بالتصدي والتحدي
والمواجهة لما حصل في عرسال كنموذج لما يمكن ان يحصل،
في أي منطقة اخرى من لبنان مفتوحة على هذا الجرح النازف،
الذي اوجده الوباء العربي ،الذي حط رحاله ِباسم الربيع و ِباسم
الكرامة و ِباسم الحرية و ِباسم السالم أيضا ً في عدة دول عربية،
وراح يمزق نسيجها االجتماعي ويحول عمرانها إلى خراب،
وسكانها إلى نازحين وأمن الوطن والمواطنين إلى حجيم».
وأض��اف« :إن االجماع الوطني العام الذي شهدناه تأييدا ً
للجيش على ألسنة السياسيين وفي وسائل االعالم ومن مختلف
شرائح المجتمع لم يعد كافيا ً على أهميته ،الستمرار حماية
هذه المؤسسة الوطنية الجامعة ،إذ يجب ان يرافقه في الحد
االدنى ،وضع سياسي صحي عام يؤدي بسرعة النتخاب رئيس
للجمهورية ،والى تشريع منصف لقانون االنتخاب ،قائم على
النسبية وأن يتعالى أقطاب السياسة واصحاب القرار فيها ،على
حساباتهم الخاصة لمصلحة الوطن الذي هو قبل الجميع ،وأن
يتخلى أصحاب الرهانات الخاطئة عن وهم خياراتهم وامنياتهم

بحصول متغيرات محلية ،اقليمية ،او دولية ،سينتظرونها طويالً
ولن تحصل».
وختم« :حريّ بنا كجزء من دعم الجيش وتأييده أن نعمل
بشكل يومي ،على تصليب الموقف الوطني العام وعلى التركيز
على جوامعنا المشتركة ،وعلى تنحية الخطاب التحريضي
وعلى ان يبقى الوطن فوق الجميع وهذا هو معنى ان يكون لنا
جيش».

حمدان

واستهل حمدان كلمته بالتحية ألرواح شهداء أبنائنا في
الجيش الوطني اللبناني ،وأبناء أهل عرسال األبية الذين واجهوا
بدمهم ولحمهم هؤالء الكفرة ،فعرسال صبرت وكانت خير داعم
ألبناء الجيش الوطني اللبناني.
وحيّا حمدان العماد المقاوم إميل لحود الذي زرع فحصدنا،
ما زرعه العماد إميل لحود من إعادة بناء هذا الجيش الوطني،
نراه اليوم صامدا ً مقاوما ً ض ّد المخ ّربين واإلرهابيين على أرض
عرسال وربما في الغد على امتداد هذا الوطن اللبناني.
ولفت إلى أن في عرسال بداية وجود اإلرهاب والمخربين على
أرض لبنان وليست النهاية ،لذلك علينا أن نثق بجيشنا وأن
ندعه يخوض معركته .مؤكدا ً أ ّنه في ما يتعلق بكثرة األقاويل
والكالم حول االسرى والمخطوفين والتفاوض وغيره فإن لنا
ملء الثقة بالعماد جان قهوجي وقيادته في محاربة هؤالء
اإلرهابيين ،وعلينا أن نكون خير داعمين له.
ووصف حمدان الكالم المشبوه والالواقعي عن القرار 1701
وتوسيع المدى الجغرافي لليونيفيل بالهرطقة الالواقعية التي
ال تنفذ ،ال سيما في الحرب ضد اإلرهاب.

وختم مؤكدا أن مكافحة اإلره��اب وه��ؤالء المخربين تكون
فقط من خالل الجيش الوطني اللبناني الذي هو الحل والشعب
المقاوم الذي هو الحل أيضاً ،داعيا ً إلى إنشاء لجان دفاع على
أرض الوطن اللبناني في كل بقعة وقرية ومدينة من أجل أن
ننتصر على اإلرهابيين في معركة مكافحة اإلرهاب.

مرهج

وحيّا مرهج في كلمة عن تج ّمع اللجان والروابط الشعبية
االنطالق في مبادرة تضعنا على طريق التعبئة الشعبية الشاملة
لمؤازرة الجيش .وحيّا وقفة الجيش البطولية لتماسكه وبسالته
وسلوكه القانوني الملتزم بالدستور والشرعية .ودعا إلى دعم
تسليح الجيش ،وقال« :طالت المراوغة وطال الخداع والجيش
وحده يواجه بأبسط االسلحة أسلحة اإلرهاب والتكفير» ،داعيا ً
إلى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.

حمود

بدوره ،أكد الشيخ حمود دعم الجيش والسلم االهلي ،داعيا ً
إل��ى إدان��ة التكفيريين الذين ليس لديهم أيّ ع��ذر شرعي لما
يقومون ب��ه ،وم��ا يقومون به كفر حقيقي باإلسالم ومبادئه
ومقاصد الشريعة ،وما يحصل في الموصل أكبر دليل.
ورأى أنّ المعركة مستمرة ،طالبا ً من الذين يعطون تبريرات
كما فعلوا في عبرا ،بمراجعة مواقفهم كلها وإدانة كل تبرير أليّ
هجوم على الجيش وإال فهم شركاء لإلرهاب.

قماطي

ورأى قماطي أنّ هذا اللقاء يعبّر بوضوح عن وقفة الشعب

اللبناني بك ّل ألوانه وشرائحه إلى جانب الجيش اللبناني في
مواجهة اإلرهاب ،وبأفضل تعبير عما جرى في عرسال ليقول أنّ
ال محل لإلرهاب في لبنان وأن سيطرة مجموعات تكفيرية على
منطقة لبنانية أمر مستحيل ،وأنّ احتضان حالة كهذه في لبنان
أمر غير وارد على االطالق.
الموحدة لدعم الجيش
ولفت إلى أنّ هذه الوقفة اللبنانية
ّ
ورف��ض هذه الحالة الشاذة عن امتنا هي وقفة رائعة وتعبّر
بوضوح عن أن الشعب عصي على التكفير ومتمسك بصيغته،
صيغة العيش المشترك العيش الواحد والسلم االهلي ،مهما
اختلفنا سياسيا ً فالجميع متفقون على لبنان الوطني ،لبنان
العيش المشترك لمواجهة الخطر الخارجي سواء كان صهيونيا ً
أو تكفيريا ً أو إرهابياً.
وحيّا قماطي أهالي عرسال الذين عبّروا عن إرادتهم الحرة
بأنهم مع الجيش في مواجهة اإلره��اب وان��ه ال حاضنة لهذا
اإلرهاب على االطالق .كما حيّا جوار عرسال ومحيطها من القرى
التي استقبلت أهالي عرسال ولم تنساق إلى الفتنة.

جباوي

وكانت كلمة لحركة أمل ألقاها جباوي ودعا فيها إلى التكامل
في الدور وتح ّمل المسؤولية الوطنية مع الجيش ،واالقالع عن
تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب.
كما دعا إلى عدم دفع الجيش إلى الخنوع بين فضاءين حيث ال
جاذبية وطنية تحميه.
وقال« :لبنان بمسلميه ومسيحييه في خطر واحد ومصير
واحد ،وعدوهم واحد وهدفه واحد وهو استهداف ما تبقى من
عيش مشترك ووحدة إسالمية مسيحية».

