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ال يُفرَج عن الع�سكريين بقطع الطرق
وال بالمواقف الرمادية والمفاو�ضات الملغومة
} علي بدر الدين
لبنان ف��ي قلب ال��ن��ي��ران .وال��ح��رائ��ق ح��ول��ه ت��زداد
اشتعاالً وتكاد أن تأكل األخضر واليابس ،وتضع
ه���ذا البلد المعاند ف��ي ف��وه��ة ب��رك��ان ق��د ينفجر في
لحظة خطر أو تأزم إضافي ،وتتشظى منه الشرائح
وال��ف��ئ��ات وال��ت�لاوي��ن اللبنانية ك��اف��ة ع��ل��ى تنوعها
وخصوصية مشاريعها المتعددة األهداف والمشارب
والتوجهات.
هذا الخطر المقيم والداهم ليس ترفا ً سياسياً ،أو
دلعا ً طائفيا ً أو عنادا ً مذهبياً ،إنه حقيقة وفعل ودم
وخطف وقطع للطرقات وتطقيع عشوائي ألوصال
ال��وط��ن وق��د يكون ع��ن حسن نية ،ومقصده خيراً،
وليس تنفيذا ً «ألجندات» سياسية محلية أو خارجية،
ألن الجرح ال يؤلم سوى صاحبه الذي يكابد ويصبر
ويعيش على األمل مهما كان وضيعا ً ومتواضعا ً ولو
بنسبة الخمسة في المئة التي أعلن عنها وال��د أحد
العسكريينالمخطوفين.
غير أن المخيف رغ��م وج���وده ال��دائ��م والمغ ّطى
بمواقف النفاق وااللتباس والمساومة ،فإنّ المستج ّد
فيه هو أكثر خوفا ًوقلقا ًعلى الحاضر والمصير .وعلى
لبنان وشعبه ومؤسسته العسكرية يتمثل بخروج
الداعشيين اإلرهابيين من دائ��رة العتمة المصطنعة
إل���ى ال��ض��وء وال���وض���وح ورف���ع ال��ص��وت وال��راي��ات
السود وأعالم تنظيمات إرهابية («داعش والنصرة»)
وال��ت��ظ��اه��ر ف���ي ال��ع��ل��ن ب���وج���وه ك��ال��ح��ة ومكشوفة
وق��ب��ض��ات مسمومة وع��ق��ول متخلفة ومتحجرة،
هدفها توجيه رسائل ملغومة ودموية إل��ى الجيش
اللبناني ،الذي يحقق نجاحات عسكرية وأمنية ،ويئد
اإلرهاب والفتنة بإجراءاته الميدانية التي يعتمدها في
مختلف المناطق اللبنانية .وهذا ال يعني أن التنظيمات
اإلرهابية انكفأت أو عادت إلى أوكارها وجحورها ،بل
هي أرادت من رسائلها عبر تظاهرتي عرسال والتبانة
وبياني «جبهة النصرة» و«هيئة العلماء المسلمين» أن
توحي بأنها قادرة على إيقاظ خالياها النائمة وعلى
تجييش أنصارها وتحريكهم تحت شعارات مذهبية
تحريضية في كل زم��ان ومكان علّها بتلك الرسائل
تنجح ف��ي إرب���اك الجيش والتخفيف م��ن إجراءاته
األمنية الميدانية ،وبالتالي إرباك السلطة السياسية
المنهكة والمربكة أس��اس��ا ً لعدم قدرتها على اتخاذ
القرار السياسي المطلوب في هذه المرحلة لمواجهة
الخطر اإلرهابي ولجم تداعياته.
وم��ؤس��ف أم���ام أخ��ط��ار كثيرة واق��ع��ة وداه��م��ة أن
تقف الدولة بحكومتها ومسؤوليها وقياداتها وقواها
السياسية مكتوفة األي��دي عاجزة عن االت��ف��اق على
آلية وطنية سليمة لمواجهة اإلره���اب وش��ل قدرات

التنظيمات اإلرهابية في مرحلة لم يعد فيها مكان
للرمادية في التعاطي مع ملفات داخلية معقدة ،ألن
الظروف تقتضي لونا ً واحدا ً وتوجها ً واحدا ً «يا أبيض
يا أس��ود» ،واعتماد أحدهما بات خيارا ً ال بد منه إزاء
الضغوط التي يتعرض لها لبنان وشعبه وجيشه .كما
أن االنكشاف والتردد و«قلة الحيلة» لم تعد جميعها
مطلوبة أمام تنظيمات إرهابية ال تفهم سوى لغة القتل
والخطف وال��ذب��ح والتعامل معها باللغة السياسية
والتفاوضية لم يعد يجدي وال دور لها وال فائدة.
والتجارب عديدة في ه��ذا المجال .كما أن��ه ال فائدة
متوخاة من االستعانة ب��دول صديقة أو شقيقة في
شأن قضية العسكريين المخطوفين ألنها متورطة
بطريقة ما في تعقيد ملف الخطف من خالل تبنيها
ودعمها التنظيمات اإلرهابية المختطفة.
ال��ح��ل األك��ث��ر واق��ع��ي��ة لمقاربة أزم���ة العسكريين
المخطوفين يكمن في وق��ف التفاوض من أي جهة
ك��ان��ت م��ع اإلره��اب��ي��ي��ن ،ورف����ض ال��م��ق��اي��ض��ة وع��دم
الخضوع ل�لإره��اب واالب��ت��زاز ورس��ائ��ل التحريض
السياسية في عرسال والتبانة وتأمين الحد األدنى
من االتفاق بين الدول والقوى السياسية الفاعلة على
األق��ل في ملف المخطوفين العسكريين ،واإلصرار
على اإلف���راج عنهم بمنأى ع��ن أي��ة ش���روط .واألهم
من ذلك الوقوف مع الجيش في حربه على اإلرهاب
ودعمه في السياسة والعدد والعتاد ،وتفويضه اتخاذ
القرار المناسب األمني والعسكري إلنقاذ عسكرييه
من براثن اإلرهابيين.
وال ب��د إزاء ذل��ك م��ن تشديد الحصار العسكري
واألمني والغذائي والمائي على اإلرهابيين المختبئين
والمتمترسين في جرود عرسال.
وع��ل��ى الحكومة ال��ت��ي تطلق بين الحين واآلخ��ر
م��واق��ف التفاؤل واإلي��ح��اء ب��أن معاناة العسكريين
المخطوفين باتت على خط النهاية أن تعمل بصمت
وفق مقتضيات المصلحة الوطنية .وبعيدا ً من اإلثارة
والضجيج اإلع�لام��ي ال��ف��ارغ ال���ذي يضر ويسيء
أكثر مما ينفع ،ومن واجبها ومسؤوليتها احتضان
أه��ال��ي العسكريين وال���وق���وف ع��ل��ى خ��اط��ره��م ألن
من يده في النار ليس كمن يده في الماء .وال بد من
إيجاد بدائل ووسائل ضغط لدى األهالي غير قطع
الطرقات وتضييق الخناق على المواطنين واإلضرار
بمصالحهم ،ألنه يكفيهم ما هم فيه من معاناة ومن
تخلي ال��دول��ة عنهم ،وقطع التواصل بين المناطق
والمدن والبلدات لن يزعج األف��رق��اء السياسيين أو
يع ّطل مصالحهم ،ألنهم متمترسون في أبراجهم
يتطلعون من فوق على ما يحدث تحتهم من دون أن
ترتجف فرائصهم أو تصف ّر وجوههم لشعورهم
بأنهم بأمان واطمئنان.

مرجعيون ـ رانيا العشي
تسود ح��ال من الهدوء والترقب
منطقة ت�لال سدانة في خ��راج بلدة
شبعا – قضاء حاصبيا ،بعد أن قام
جنود العدو الصهيوني أول من أمس
بإطالق النار على عناصر الجيش
اللبناني أث��ن��اء توغلهم إل��ى داخ��ل
األراضي اللبنانية في اعتداء واضح
على نقطة مراقبة متقدمة في منطقة
السدانة في مرتفعات ،شبعا األمر
الذي استوجب الرد السريع من قبل
عناصر الجيش اللبناني على القوة
المعادية مما أدى إلى اشتباك وتبادل
إلط�لاق النار ،أسفر عن إصابة أحد
عناصر الجيش اللبناني في كتفه نقل
على أثره إلى المستشفى للمعالجة.
وأص���درت ق��ي��ادة الجيش بيانا ً
أوضحت فيه تفاصيل االعتداء ،وجاء
فيه« :بتاريخه (أي في الخامس من
تشرين األول  )2014الساعة 13.20
تعرض أحد مراكز الجيش في منطقة
السدانة  -شبعا ،إلطالق نار من قبل
أحد مراكز العدو «اإلسرائيلي» في
الجهة المقابلة ،ما أدى إلى إصابة
أحد العسكريين بجروح غير خطرة.
وعلى األثر استنفرت وحدات الجيش
المنتشرة ف��ي المنطقة وات��خ��ذت
اإلج��راءات الدفاعية المناسبة ،فيما
تجري متابعة االع��ت��داء بالتنسيق
مع قوات األمم المتحدة الموقتة في
لبنان».

وأص����درت ق���وات «اليونيفيل»
بيانا ً جاء فيه« :ي��وم األح��د الواقع
في الخامس من شهر تشرين األول
عند حوالي الساعة  ،1.56أبلغت
القوات المسلحة اللبنانية اليونيفيل
ع��ن ح���ادث إط�ل�اق ن��ار ف��ي منطقة
مزارع شبعا .وقد وقع الحادث بين
جنود من الجيش اللبناني وآخرين
من الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» .وعلى
الفور اتصل قائد اليونيفيل باإلنابة
العميد تورانديب كومار بكبار قادة
القوات المسلحة اللبنانية والجيش
«اإلسرائيلي» وحثهم على ممارسة
أق���ص���ى درج������ات ض��ب��ط ال��ن��ف��س
والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع
التصعيد.
ونتيجة الحادث ،أصيب جندي من
القوات المسلحة اللبنانية بجروح
ونقل إلى مستشفى مرجعيون ،وهو
ليس في حالة خطرة.
وأك���د ال��ط��رف��ان التزامهما وقف
األع��م��ال العدائية وهما يتعاونان
بالكامل مع جهود اليونيفيل لمنع
وقوع حوادث أخرى.
وفتحت اليونيفيل تحقيقا ً في
ال��ح��ادث ب��ال��ت��ع��اون م��ع األط���راف،
ودانت الحادث الذي يشكل انتهاكا ً
لقرار مجلس األمن الدولي  ،1701مع
اإلش��ارة إلى أنّ الوضع في المنطقة
اآلن هادئ».

الزهرات واالشبال والطلبة خالل حفل التج ّرج في مخيّم بيصور
احتفلت منفذية الغرب في الحزب السوري القومي االجتماعي
بتخريج مخيمها الصيفي لألشبال والطلبة ،وقد حملت دورة هذا
العام اسم الشهيد محمد عواد ،وأقيمت على أرض مخيم بيصور،
وذلك بحضور عميد التربية والشباب في الحزب عبدالباسط
عباس ،المنفذ العام ربيع صعب وأعضاء هيئة المنفذية ،عدد
من أعضاء المجلس القومي ،وأهالي المشاركين ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
بعد النشيد الرسمي للحزب ،طلب آمر المخيم اإلذن من عميد
التربية والشباب ببدء التخريج ،فجرى استعراض الفصائل،
ث ّم تقديم عمل مسرحي .وألقيت كلمة باسم المتخ ّرجين ،وألقى
آمر المخيم لواء الصايغ كلمة أشاد فيها بالطلبة واألشبال الذين
برهنوا قدرة فائقة على التح ّمل واالستيعاب للدروس اإلذاعية
والتثقيفية ،وأظهروا إبداعات فنية متميّزة.
كما ألقى ناظر التربية والشباب مكرم الينطاني كلمة قال
ّ
للذل والخنوع ،زم��ن االره��اب
فيها :في زم��ن يريدون جعله
والتطرف ،في زمن تطحن فيه مطرقة الباطل سندان الكرامة
اإلنسانية ،تسيل دماء شهداء األمة لتغسل العار وتعيد إلى
األرض كرامتها.
وأضاف :نحن تالمذة سعاده ،أبناء األمة األبية ،األمة التي
فيها أسلمنا إلله واح��د أحد على اختالف مذاهبنا وطوائفنا،
فتسلّحنا بمناعة إنسانية جعلتنا أع��داء التط ّرف واإلره��اب.
نحن رفقاء محمد ع��واد ،صبحي العيد ،بشار شاهين ،أدهم
نجم وفضل الله فارس وآخرون كثر .وقد علّمتنا نهضة سعاده
العزة والكرامة واإلب���اء ،وكما ب��ذل زعيمنا دم��اءه في سبيل
قضية تساوي الوجود ،وكما القتها عبر التاريخ دماء وجدي
وسناء وكوكبة من الشهداء األبطال ،لتثبت أقدامنا في أرض
األمة الشامخة في وجه يهود الداخل والخارج ،ها نحن اليوم
نواجه فصالً جديدا ً من فصول استهداف األم��ة ،حيث وجهت
الصهيونية العالمية إلى رب��وع أمتنا ما استطاعت تجميعه

من وحوش ممسوخة متطرفة ،فاشتدّت في مواجهتها الهمم
وتوطدت العزائم وبُذلت الدماء وارتقى شهداء جدد لينزعوا عن
األمة ثوب الفجور اإلرهابي التكفيري المتوحش.
ثم توجه الينطاني إلى األشبال والزهرات قائالً :يا أشبال
وزهرات دورة الشهيد محمد عواد ،ما أبلغ وقع هذا االسم على
وحدتكم وق ّوت عزيمتكم خالل
ما اكتسبتم من مبادئ وأفكار ّ
فعاليات هذا المخيم ،الذي نعتبره أول الغيث ،ألنه من المؤكد
أنّ نشاطات أخرى ستجمعنا لنغذي فيها تواصلنا وأفكارنا
ووحدتنا ،ونن ّمي الغرس الصالح لنقوى بالعز وتقوى فينا
األمة.
وختم كلمته ش��اك��را ً ك � ّل الجهود التي بذلها القوميون،
وخصوصا ً في مديرية بيصور ،إلنجاح هذه ال��دورة ،آمالً بأن
يعكس المتخ ّرجون الوجه الصحيح لحزبنا في مدارسهم
وجامعاتهم وفي متحداتهم االجتماعية.

كلمة عميد التربية

وألقى عميد التربية والشباب عبدالباسط عباس كلمة أكد
فيها أنّ االهتمام الكبير الذي يوليه الحزب السوري القومي
االجتماعي إلقامة المخيمات للطلبة والزهرات واألشبال يأتي
في سياقه الطبيعي في مسيرتنا النهضوية التي ترتكز إلى
عقيدة ومبادئ محيية لإلنسان في بالدنا ليكون إنسانا ً جديدا ً
قادرا ً بإيمانه القومي ووعيه المعرفي على حمل األعباء الكبيرة
التي يرتبها االنخراط في صفوف النهضة.
ولفت عباس إلى أنّ ما تواجهه أمتنا اليوم من تحديات يتطلب
درجة كبيرة من اليقظة والتنبّه ،ذلك أنّ عدونا الصهيوني الذي
بات عاجزا ً وكسيحا ً أم��ام قوة أبناء شعبنا ومقاومتنا التي
فعلت وغيّرت وجه التاريخ ،يستم ّر في محاوالته بأساليب
ملتوية إلعادة بالدنا إلى مراحل الضعف التي تم ّكن خاللها من
اغتصاب أرضنا وإقامة كيانه.

وأض���اف :ليس اإلره���اب ال��ذي نواجه همجيته وبربريته
في سورية ولبنان والعراق سوى الوجه اآلخر إلرهاب العدو
الصهيوني ،بدليل أنّ المحور الذي دعم هذا العدو واحتالله
وو ّف��ر له أسباب البطش ليمارس أبشع أن��واع اإلج��رام ض ّد
أبناء شعبنا ،هو نفسه بدوله الكبرى وبمَن معها من أشباه
دول وأدوات في المنطقة ،يتو ّلى تسليح المجموعات اإلرهابية
المتطرفة وتدريب عناصرها وتمويلها لكي ترتكب المجازر
وتد ّمر عمراننا وتخ ّرب تراثنا الحضاري وتستهدف جيوشنا
ومقاومتنا في سورية ولبنان والعراق.
يصب ذلك كله في خدمة العدو الصهيوني
وسأل عباس :أال
ّ
وأهدافه وأطماعه في أرضنا وما تختزنه من خيرات وثروات؟
وهل التحالف الذي يقيمونه اليوم بادّعاء محاربة اإلرهاب،
هدفه فعالً إراح��ة بالدنا من وح��وش اإلره��اب هذه التي تج ّز
األعناق وتأكل األكباد وترتكب المجازر والجرائم؟ أم أنّ الهدف
ينحصر في تقليم أظافر هذا اإلره��اب ،واالستمرار تاليا ً في
استثماره وتوظيفه في خدمة أهدافهم االستعمارية التي ال
تتحقق إال على حساب أبناء شعبنا ومستقبل أجيالنا؟ وكيف
يمكن أن يكون هذا التحالف جديا ً في ترجمة شعاراته وعناوينه
في حين أنه يتشكل من دول دعمت اإلرهاب ومارسته وال تزال
تدعمه وتمارسه ،بينما تغيب عنه الدول والقوى التي تحارب
اإلرهاب فعالً وتحقق ضدّه الكثير الكثير من اإلنجازات؟
وأكد عباس أننا في الحزب السوري القومي االجتماعي وكما
دأبنا على الدوام ،آلينا على أنفسنا أن نكون في طليعة الصفوف
دفاعا ً عن األمة أرضا ً وشعبا ً وحضارة وتاريخا ً ومستقبالً ،مهما
كان حجم التضحيات كبيراً ،ألننا لن نحيد عن إيماننا بأنّ الدماء
التي تجري في عروقنا ليست ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا
متى طلبتها وجدتها.
وفي الختام خفض العلم وسلّم إلى عميد التربية والشباب،
وت ّم توزيع الشهادات.

خطب الأ�ضحى دعت �إلى انتخاب رئي�س ودعم الجي�ش

هاشم :العدو ال يفهم
إال لغة القوة

وزار عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم مواقع انتشار
الجيش اللبناني على حدود مزارع
ش��ب��ع��ا ،وال��ت��ق��ى ض��ب��اط الجيش
اللبناني وضباط الكتيبة الهندية في
«اليونيفيل» ،وحيا الجيش «في تلك
المواقع الوطنية المتقدمة».
واع��ت��ب��ر ف��ي تصريح م��ن موقع
االع���ت���داء «أنّ م��ا ح��ص��ل ف��ي ه��ذه
المنطقة اعتداء على السيادة الوطنية
وانتهاك لهذه السيادة وخ��رق لكل
القرارات الدولية التي ال ينصاع إليها
أساسا ً العدو «اإلسرائيلي»».
ورأى «أنّ تصدي الجيش لهذا
االنتهاك هو تأكيد االلتزام الوطني
ل��ه��ذا ال��ج��ي��ش بعقيدته القتالية
ال��وط��ن��ي��ة ،إذ ال تنقصه البسالة
والتضحية إنما ما يحتاجه هو تأمين
الدعم الحقيقي والسالح الالزم ليقوم
بواجبه ك��ام�لاً ،إضافة إل��ى تأمين
متطلبات المؤسسة من دون شروط
أو ق��ي��ود ،وم��ث��ل ه���ذه االع���ت���داءات
وتكرارها يبين أنّ الجنوب ولبنان
ما زاال في دائ��رة الخطر الصهيوني
ال��ذي ال يتوانى عن ارتكاب بعض
المغامرات لوال عامل الردع األساسي
وه��و م��ا نملك م��ن ق��وة ذات��ي��ة ألنّ
التجربة مع هذا العدو علمتنا أنه ال
يفهم إال لغة القوة».

تجمع اللجان ي�شارك في وقفة
وفاء لل�شهداء وت�ضامن مع الأ�سرى
تحت شعار «الوفاء للشهداء والتضامن مع األسرى»،
وف��ي حضور رئيس تجمع اللجان وال��رواب��ط الشعبية،
المنسق العام للحملة األهلية لنصرة قضايا األم��ة معن
بشور ،نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى في سجون
االحتالل في لبنان وقفة تضامنية في مدافن شهداء فلسطين
ـ مستديرة شاتيال في صبيحة أول أيام عيد األضحى ،حيث
ت ّم وضع أكاليل على أضرحة الشهداء وألقيت كلمات ألمين
اللجنة الوطنية (منسق خميس األس��رى) يحيى المعلم،
وألمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير فتحي أبو العردات،
ولرئيس جمعية كنعان ـ فلسطين في اليمن يحيى محمد
صالح ،ولرئيس المجلس الفلسطيني الشرعي في الشتات
الشيخ الدكتور محمد نمر زغموت الذي ألقى كلمة الحملة
األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األم��ة ،والدكتورة مريم
أبو دقة القادمة من غزة مع وفد فلسطيني قام بالترحيب
به عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين علي فيصل.
وكان تجمع اللجان أعلن عن تخصيص زي��ارة الوفاء
للشهداء هذا العام والتي يقوم بها أعضاؤه منذ  38عاما ً من
أجل التضامن مع أسرى الحرية في سجون االحتالل ،كما
مع شهداء الجيش اللبناني علي السيد ،عباس مدلج ،محمد
حمية ورفاقهم المخطوفين.
وف��ي طرابلس ق��ام منسق تجمع اللجان في الشمال
فيصل درنيقة بزيارة مدافن الشهداء في باب الرمل على

عبا�س :كيف يمكن ل َمن دعم الإرهاب �أن يكون جدي ًا في محاربته؟

دريان� :أوطاننا ّ
مهددة من الداخل

النيران «�إ�سرائيلية» ت�ستهدف
الجي�ش جنوب ًا و«يونيفيل» تدين
اليونيفيل

منفذية الغرب في «القومي» تحتفل بتخريج مخ ّيمها ال�صيفي

رأس وفد من التجمع ،حيث تلوا الفاتحة على روح الرئيس
الراحل الشهيد رشيد كرامي ،وقائد جيش اإلنقاذ الراحل
فوزي القاوقجي ،والعضوين المؤسسين في تجمع اللجان
والروابط الشعبية أحمد الصوفي ونادر دروبي ورفاقهم
شهداء اللجان والروابط الشعبية.
وفي الجنوب ،قامت وفود من التجمع تقدمها المحامي
خليل بركات بزيارة مدافن الشهداء في العديد من البلدات
والقرى ،فيما قامت في البقاع وفود مماثلة بزيارة أضرحة
الشهداء أيضاً.
وقال منسق األنشطة في تجمع اللجان مأمون مكحل:
«منذ  38عاما ً وتجمع اللجان مستمر في تقليد زيارة مدافن
الشهداء واللقاء مع عائالتهم تأكيدا ً على مقولة آمن بها
المؤسسون وهي «أنّ شعبا ً ينسى شهداءه ال مستقبل له،
وأنّ أم ًة ال تستحضر تضحياتها محكوم عليها بالهزيمة».
وأض��اف« :زيارتنا الى مدافن شهداء فلسطين هي زيارة
رمزية نتوجه من خاللها إلى كل شهداء لبنان واألمة العربية
على امتداد معاركها ض ّد الصهاينة والمستعمرين ،وهي
رسالة للشهداء بأنهم باقون في الذاكرة ،ورسالة للقادة
بأن يبقوا أمناء على تضحيات الشهداء ،ورسالة إلى أبناء
األمة بأنّ التضحيات الكبيرة ،تحتاج منا إلى وعي وحكمة
وحسن إدارة لمعاركنا ،بل تحتاج من أصحاب القرار من
حكام وسياسيين أن يضحوا قليالً بامتيازاتهم ومصالحهم
وأنانياتهم كي يكون للعيد معنى».

دريان وسالم في مسجد محمد األمين
شدّدت الخطب والكلمات في عيد األضحى
على ض���رورة انتخاب رئ��ي��س للجمهورية
وعلى دعم الجيش كي يكون الورقة الرابحة
في الميدان.
كما ش��دّدت على أنّ لبنان محور مقاوم
وصيغة عيش مشترك ،وشكرت إي��ران على
وقوفها إلى جانب المقاومة والشعب اللبناني،
مستغربة عدم وجود إرادة لتسليح الجيش
وال خطة للدفاع عن السيادة وال قبول لهبات
عسكرية غير مشروطة من دولة كإيران.

دريان

وفي هذا السياق ،رأى مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دري��ان في خطبته في
جامع خاتم األنبياء والمرسلين محمد األمين
في وس��ط ب��ي��روت ،أنّ «أوطاننا م��ه�دّدة من
الداخل بسبب أوه��ام الغلبة واالنقسامات
مثلما هي مهدّدة من الخارج ،ودولنا مهدّدة
م��ن ال��داخ��ل ب��ق��در تهديدها م��ن ال��خ��ارج».
وق����ال« :إن��ن��ا م��ح��ت��اج��ون إل���ى إص�ل�اح في
الحياة السياسية والوطنية واالجتماعية،
ومحتاجون إلى إصالح في مؤسساتنا وفي
نوعية ومستوى أدائ��ن��ا ،وأي��ض�ا ً في شأننا
الديني والفكري والثقافي ،وإذا كان اإلصالح
في الحياة الوطنية ليس مسؤوليتنا وحدنا
ف���إنّ اإلص�ل�اح ف��ي ال��ش��أن ال��دي��ن��ي أول��وي��ة
ومسؤولية لنا وعلينا».

(داالتي ونهرا)

قبالن

ودع���ا ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس اإلس�لام��ي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن خالل
خطبة العيد في قاعة الوحدة الوطنية في
مقر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى إلى
«االبتعاد عن الضاللة والفتن والشر والبغي
والتآمر ،ودع��م جهود المخلصين من أبناء
الوطن ودعم الجيش اللبناني ليكون الورقة
الرابحة في الميدان».

حسن

ودع��ا شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز
ال��ش��ي��خ نعيم ح��س��ن إل���ى «ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ودع��م الجيش والقوى األمنية»،
الفتا ً إلى أنّ «على اللبنانيين أن يتيقنوا أنّ
ال��دول��ة مالذهم األول واألخ��ي��ر وال بديل عنها
لتأمين حماية كل المواطنين».

يزبك

وأكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله
الشيخ محمد يزبك في خطبته في مسجد اإلمام
علي في بعلبك ،أنّ «العيد الحقيقي يكون عندما
يتحرر أس��ران��ا من العدو التكفيري وتتحرر
عرسال وتعود إلى حضن الوطن ،وعندما يقدم
الدعم الكامل للجيش ليحمي حدود الوطن».
ودعا إلى «أعلى درجات الوعي والتضامن

وفد من «الجهاد الإ�سالمي»
يزور عائلة الأ�سير يحيى �سكاف
زار وفد من حركة الجهاد االسالمي منزل عائلة األسير يحيى
سكاف ،في المنية ،للتهنئة بمناسبة عيد األضحى.
تقدّم الوفد مسؤول الحركة في الشمال بسام موعد الذي نقل
تحيات القيادة إلى عائلة سكاف وأصدقائه ،معتبرا ً «أنّ «قضية
األسير سكاف هي قضية ك ّل ح ّر وشريف ،ويجب العمل بالوسائل
كافة لتحريره وتحرير ك ّل األسرى من السجون الصهيونية».
ورحب أمين س ّر لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف جمال سكاف
ّ
بالوفد ،شاكرا ً زيارته ،ومعتبرا ً «أنّ منزل األسير يحيى سكاف هو
منزل ك ّل المقاومين في وجه العدو الصهيوني» .وه ّنأ بعيد األضحى
«أحرار العالم والمقاومين في فلسطين ولبنان ،الذين انتصروا على
العدو الصهيوني بتضحياتهم ودمائهم الزكية التي روت أرض
لبنان وفلسطين ،فأنبتت نصرا ً سنتذكره واألجيال المقبلة بك ّل فخر
واعتزاز».

 ...وقبالن يؤ ّم المصلين في مق ّر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
ورص الصفوف لمواجهة العدو الصهيوني
ّ
جنوبا ً والتكفيريين شرقا ً والذين يعملون على
الخطف والقتل واالبتزاز خدمة للمشروع الذي
يريد تفتيت وشرذمة المنطقة».
وثمن يزبك المبادرة اإليرانية بتقديم السالح
للجيش اللبناني ،شاكرا ً دورها «الوقوف إلى
جانب المقاومة والشعب اللبناني في مواجهته
الطويلة مع العدو الصهيوني».

النابلسي

ورأى العالمة الشيخ عفيف النابلسي في
خطبة العيد في مجمع السيدة ال��زه��راء في
صيدا أن «ال عيد واللبنانيون أسرى االنقسام
والطائفية والخالفات المذهبية وال رئيس
وال حاكم وال قيادة تنعش اآلم��ال بالوحدة
والتضامن ،وتعمل على خط التنمية واألمن
واالس��ت��ق��رار بحيث يشعر ك��ل ف��رد لبناني
بمواطنيته الحقيقية ،وال��ح��زن يلف رب��وع
الوطن بسبب أسرى الجيش اللبناني ا ّلذين
لم تستطع الدولة حتى الساعة استعادتهم».
وأضاف« :لذلك ترتسم عالئم الغيظ على وجوه
كل من يرى الدولة على هذه الحال ،فال إرادة
لتسليح الجيش ،وال خطة للدفاع عن السيادة،
وال قبول لهبات عسكرية غير مشروطة من
دولة كإيران» ،متسائالً« :م��اذا يريد البعض
من هذا المسار؟ وكيف يمكن أن يبقى بلد ثابتا ً
موحداً ،وهو مرتهن ألرباب الفتنة والتقسيم أي

أميركا وحلفائها؟ فقد خرب هؤالء في السابق
وطننا وأسعروا الحرب األهلية زهاء خمسة
عشر عاماً ،واليوم يحاولون تكرار التجربة
نفسها وسياسيونا ما زالوا في الوهم ذاته ال
يدركون أنّ القانون ال يحمي المغفلين».

قبالن

وحذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن في خطبة العيد في مسجد اإلمام الحسين
في برج البراجنة «من لعبة التشظي والنفخ في
النار المذهبية ،وتكريس سياسات من شأنها
تفجير البلد من ال��داخ��ل ،لذلك المطلوب من
الجميع ،أصحاب القرارات السياسية واألمنية
العمل على الح ّد من جنون العاصفة العالمية
بكسر المربعات اإلره��اب��ي��ة ،وليس االكتفاء
بالتحذير من سطوتها» .وأضاف« :لبنان محور
م��ق��اوم ،وصيغة عيش مشترك ،ووط��ن دائم
للعائلة الدينية التي تكونه وسيبقى كذلك،
وسندافع عن ه��ذا الخيار بكل ما أوتينا من
قوة وإمكانات» ،مناشدا ً المرجعيات الروحية
والزمنية أن «تستغل كل طاقاتها وإمكاناتها
التي تؤكد محبة اآلخ��ر وحرمة دمه وشراكة
مصيره ،لمنع أي فتنة أكبر من محلية ،ألنّ نار
لبنان إن اشتعلت ستحرق ما حولها ،ولن يعود
لبنان كما كان ،ولن يكون لبنان ملعبا ً لألمم كما
كان في قديم الزمان بل سيكون العبا ً قويا ً في
تحديد وجهة المنطقة ومصير البلد».

ّ
وهاب :لن نتخاذل في حمل ال�سالح �إذا ا�ضطررنا
أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أنّ «السالح ليس
خيارنا لكن لن نتخاذل في حمله إذا اضطررنا لذلك ،وال يظنن
أحد بأننا سنكون لقمة سائغة ،ال للتكفير وال لمشاريع أخرى».
وخالل استقباله وفودا ً شعبية في دارته في الجاهلية مهنئة
باألضحى ،تحدث وهاب عن «الظروف الصعبة التي يمر بها
لبنان والمنطقة عموماً» ،ولفت إلى «انهيار حدود بعض الدول
العربية» ،مؤكدا ً «العمل على حماية لبنان قدر المستطاع من
هذه الظروف».
وجدّد وهاب «تأكيده الوقوف خلف الجيش الذي يستحق كل
الدعم والتأييد وأن نكون جنوده ،كما سنكون وراء دولتنا ألنها
ضمانتنا الوحيدة إلى جانب الجيش رغم أنها ال تقوم بواجبها
على أكمل وجه في كثير من األم��ور» .وقال« :طالما أنّ الدولة
قادرة والجيش على حماية هذا البلد سيكون خيارنا الجيش
والدولة ،ولكن إذا عجزت الدولة عن حماية لبنان لن نترك هذا
الوطن كما فعل غيرنا ألننا متجذرون في هذه األرض وسنبقى

فيها وندافع عنها وعن الجبل خصوصاً ،هذا الجبل بمسلميه
ومسيحييه قادر على حماية نفسه من إقليم الخروب إلى آخر
منطقة في الجبل ،وال أحد يسألني إذا كان هناك سالح أم ال،
ألنه عندما يحدث شيء ما للجبل سيكون هناك سالح دفاعا ً عن
وحدة لبنان والدولة ومساندة للجيش ،لكن حتما ً لن نقبل بأن
يحدث معنا ما حدث مع غيرنا من الطوائف األخرى في بعض
الدول العربية التي يتم العمل على إزالتها أو أزيلت».
وأضاف وهاب« :عندما سيطرقون أبوابنا سيسمعون جوابنا
بأنّ خيارنا منذ ألف سنة البقاء في هذه األرض ،م ّر العثماني مع
ابراهيم باشا وكل االحتالالت وما زلنا متجذرين في بلدنا ،وهذا
التكفير هو احتالل جديد سيم ّر على هذه األرض لكنه سيزول
حتما ً كما سيزول االحتالل «اإلسرائيلي» في النهاية عن هذه
األرض».
ودعا وهاب الجميع إلى «أخذ الحيطة والحذر من المرحلة
المقبلة واالستعداد لها».

