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اجتماع ثالثي لبحث مو�ضوع ال�سل�سلة ووحدة الت�شريع

وفد من المندوبية ال�سيا�سية لـ«القومي» في الجبل يجول على الم�شايخ مه ّنئ ًا بالأ�ضحى

بو �صعب يل ّمح �إلى انفراجات في الملف
وكنعان ي�أمل بالتو�صل �إلى ّ
حل يفرج عنها

الع�سراوي :لن يكون للإرهاب موطئ قدم في بالدنا
ونحن في طليعة ال�صفوف لمواجهته ّ
و�صده والق�ضاء عليه

من االجتماع في المجلس النيابي
أكد رئيس لجنة المال والموازنة
النائب ابراهيم كنعان الحرص «على
الوصول إلى حل يفرج عن السلسلة
إذا كانت العقدة المتبقية هي عقدة
العام والخاص والتي نحن بصدد
حلحلتها».
وأش���ار وزي��ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب ،من جهته،
إلى «أنّ هناك بوادر خير وانفراجات
ستكون قريبة في موضوع السلسلة
فلنحافظ عليها ونعمل عليها بهدوء
منعا ً ألي خلل آخر».
أما نقيب المعلمين في المدارس
الخاصة نعمة محفوض ،فأكد ،من
جهته« ،أنّ هيئة التنسيق وح��دة
موحدة متماسكة» ،الفتا ً إل��ى «أنّ
حضورنا اليوم هو فقط لمعالجة نقطة
تتعلق بالتعليم الخاص وللبحث في
وحدة التشريع وموضوع الدرجات
الست التي لم تشملها السلسلة».
وقد عقد لقاء تشاوري ظهر أمس
ف��ي المجلس النيابي ،ب��دع��وة من
رئيس لجنة المال والموازنة النيابية
النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب ،ونواب يمثلون مختلف الكتل
النيابية هم :علي فياض ،أالن عون،
هنري حلو ،جمال ال��ج��راح ،أحمد
فتفت ،فادي الهبر ،فؤاد السعد ،أيوب
حميد ،ووفد من نقابة المعلمين في
المدارس الخاصة برئاسة النقيب
نعمة محفوض.
وقال كنعان بعد االجتماع« :إنّ ما
اتفقنا عليه في حضور نواب يمثلون
كل الكتل النيابية ،هو التأكيد على
وحدة التشريع الذي بات مضمونا ً
وأم���را ً ثابتا ً وم��ع��م��وال ً ب��ه منذ عام
 .1956وهنالك تشريعات عديدة
صدرت أكدت أنّ ما يسري على القطاع
العام يسري على القطاع الخاص في
الكثير من المجاالت سواء في الرواتب
والدرجات أو إلى ما هنالك .ويمكن
ال��ق��ول إن��ه ألول م��رة يطرح عملية
الفصل بين القطاعين ول��ذل��ك ف��إنّ
مسألة المساواة ثابتة تشريعياً».
وأض���اف« :ك��ان م��ن ال��ض��روري ،أن
نجلس ونجتمع مع بعضنا بعضا ً
ل��ك��ي ن��ض��ع ق��واع��د للتفاهم ال��ذي
نريده نحن وه��ذا ح��رص س��واء من
نقابة معلمي ال��م��دارس الخاصة،
أو م��ن قبل معالي وزي���ر التربية،
وأن ال يكون له أي تأثير سلبي على
المدارس الخاصة ،وفي الوقت نفسه
على األهالي ،وكذلك على األقساط
المدرسية .وجميعنا يعرف وطأة
هذه الزيادة على األهالي خصوصا ً

(ت ّموز)
في هذه الظروف المالية والمعيشية
الصعبة».
وتابع كنعان« :من هذا المنطلق،
ج��اء تأكيدنا على وح��دة التشريع
وعلى وح��دة الحقوق وه��ذا ال يمنع
البحث في اآلليات واألفكار المطروحة
وال��ت��ي ل��ن نتوسع بها ،فهذا األم��ر
يحتاج إل��ى المزيد م��ن البحث مع
الجهات المعنية األخرى وإن كانت ال
عالقة مباشرة لها به ،ولكننا نحرص
على الوصول إلى حل يفرج عن هذه
السلسلة إذا كانت العقدة المتبقية
ه��ي ع��ق��دة ال��ع��ام وال��خ��اص والتي
نحن بصدد حلحلتها .ويبقى أيضا ً
موضوع العسكريين ال��ذي ستكون
له مبادرة خاصة بعد يوم أو يومين
على أبعد تقدير».

بو صعب

أما وزير التربية الياس بو صعب،
فقد أكد أنه «على يقين بأنّ السلسلة
ستتضمن وحدة التشريع بين التعليم
الرسميوالتعليمالخاص،ولكن،هناك
خوف يالزمنا دائما ً عندما نتحدث عن
التعليم الخاص عن زي��ادة األقساط
المدرسية وم��ا إذا ك��ان ه��ذا الوضع
سيؤثر على األقساط المدرسية وعلى
األهل» ،الفتا ً إلى «أنّ هناك مسؤولية
كبيرة وأساسية تقع على عاتق لجان
األهل ،علما ً أن ال إمكانية لتصبح أي
زي��ادة لألقساط المدرسية شرعية
ورسمية وتعتمد في وزارة التربية
ضمن الموازنة التي تقدمها المدارس
إذا لم توقع عليها لجان األهل».
وأض��اف بوصعب« :نحن اليوم
باشرنا في وزارة التربية ومديرية
التعليم ال��خ��اص ب��دراس��ة شاملة
ل��ك��ل األق��س��اط وف���ي ك��ل ال��م��دارس
الخاصة م��ن ث�لاث س��ن��وات مضت
وسيكون لدينا تقرير شامل حول هذا
الموضوع خ�لال أسبوع لنرى أين
كانت هذه األقساط ،وأين أصبحت
في كل المدارس الخاصة ،وسندرس
ه��ذه األق��س��اط ونرفعها ف��ي تقرير
إلى اللجان النيابية المشتركة التي
ستأخذ في االعتبار هذا الموضوع
حتى ن��ع��رف كيف سيتم التعامل
معه في المستقبل ،إذ ال يجوز أن
يدفع األهل ثمن أخطاء غيرهم إذا كان
األس��ات��ذة يحصلون على حقوقهم.
ونحن م��ع ه��ذه الحقوق وم��ع هذه
ال��س��ل��س��ل��ة ،وم��وق��ف��ن��ا واض����ح من
وحدة التشريع وسنقف إلى جانب
االساتذة في التعليم الخاص ،كما
وقفنا إلى جانب األساتذة في التعليم
الرسمي ولكن نحن أيضا ً نطلب من

خليل :لن ّ
نوقع مر�سوم زيادة
ر�سوم الت�سجيل في «اللبنانية»
أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لن يوقع مرسوم زيادة األقساط في
الجامعة اللبنانية.
وخالل لقائه أمس ،وفدا ً من طالب «اللبنانية» ،أوضح خليل «أنّ الزيادة
التي اقترحها وزير التربية بناء على اقتراح من رئاسة الجامعة كانت
عبارة عن مئة ألف ليرة ،وبالتالي ال يمكن زيادة أي مبلغ إضافي أو تطبيق
الزيادة المقررة إال بعد صدور المرسوم الذي لم يصدر حتى تاريخه ،ولن
نوقعه بعد إجراءات إدارة الجامعة اللبنانية التي اتخذت إجراءات أقرت
بموجبها زيادات إضافية على رسوم التسجيل ،والمطلوب توضيحات في
هذا الشأن ومناقشة األمر مجددا ًَ في مجلس الوزراء».

األساتذة سواء في التعليم الرسمي أو
التعليم الخاص أن ال يجعلوا التالميذ
يدفعون ثمن نضالهم ومطالبهم».
وتابع بو صعب« :أشعر بأنّ هناك
بوادر خير وانفراجات ستكون قريبة
في موضوع السلسلة فلنحافظ عليها
ونعمل عليها بهدوء منعا ً ألي خلل
آخر».

محفوض

ثم تحدث نقيب معلمي المدارس
الخاصة ف��ق��ال« :إنّ حضورنا في
الشكل ،أتمنى أن ال يفسر وكأنّ هناك
خالفا ً في هيئة التنسيق النقابية»،
م��ؤك��دا ً «أنّ هيئة التنسيق وح��دة
موحدة متماسكة وسيكون عندنا
اجتماع بعد يومين .لكن حضورنا
اليوم هو فقط لمعالجة نقطة تتعلق
بالتعليم الخاص وللبحث في وحدة
التشريع وموضوع الدرجات الست
التي لم تشملها السلسلة».
وأك��د محفوض أنّ النقابة «مع
حقوق العسكريين وال يظنن أحد
أننا كنا ندرس فقط الغبن الذي لحق
بالمدارس الخاصة ،نحن نحرص
جميعا ً على هذا الحق وعلى درسه
في اللجان المشتركة ،وعلى حقوق
العسكريين أكثر من حقوقنا ونضالنا
منذ ثالث سنوات ليس للحصول على
حقوق األساتذة فقط ،بل كل موظفي
القطاع العام بمن فيهم العسكريون
واألس�لاك األمنية ألننا نحرص على
ه���ذا ال��ج��ي��ش ال���ذي يحمي ح��دود
البلد ويقدم التضحيات وقسم منه
مخطوف وقسم يستشهد من أجل
حماية حدودنا .حقوق الجيش قبل
حقوقنا ،ون��أم��ل ب��أن ي��ك��ون العام
ال��دراس��ي طبيعيا ً وتنتهي اللجان
المشتركة خالل أسبوعين ويعاد إلى
الهيئة العامة إلقرار السلسلة».
وسئل كنعان عن موعد الجلسة
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال���ج���دي���د ،ف��أج��اب:
«األس��ب��وع الماضي أحيل مشروع
السلسلة إلى اللجان وها نحن بدأنا
بالعمل وانطلقنا من هذه المبادرة.
وما لمسناه من هذا االجتماع سواء
من نقابة المعلمين أو من وزير التربية
ومن الزمالء النواب هو كل اإليجابية
خ��ص��وص�ا ً أن��ن��ا نتحدث ف��ي بعض
التفاصيل ال��ض��روري��ة ،وف��ي نفس
السياق يبقى موضوع العسكريين
عالقا ً ولكن سيطبق مبدأ المساواة في
النهاية على الجميع».

األساتذة جنوبا ً

وف��ي سياق متصل ،وج��ه رئيس
راب��ط��ة أس��ات��ذة التعليم الثانوي
الرسمي في الجنوب ف��ؤاد ابراهيم
كتابا ً مفتوحا ً إل��ى رئيس مجلس
ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب����ري ،ن��اش��ده فيه
«إن��ص��اف المعلمين ف��ي القطاعين
الرسمي والخاص وموظفي اإلدارة
ال��ع��ام��ة ورف���ع الغبن عنا وإن��ه��اء
مسلسل الرتب والرواتب الذي نأمل
بحنكتكم المعتادة أن تكتبوا حلقته
األخيرة وتعيدوا األمور إلى نصابها
الطبيعي» .وق��ال»:إنّ حكمتكم التي
ق��درت على ك��ل الصعاب ورجاحة
أفكاركم التي حطمت كل الحواجز
والعوائق في أصعب ظروف لبنان
ورشدكم الذي قهر كل متربص بالحق
وللحق ،جعلنا نكون على يقين أنكم
ستنهون هذه القضية بعدل وإنصاف
وبالوقت القريب».

�شكر :بع�ض القوى م�ستمر
في نهجه التبريري للإرهاب
رأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي
في لبنان الوزير السابق فايز شكر «أنّ بعض القوى
السياسية ما زالت مصرة على االستمرار في نهجها
التبريري لألعمال العدوانية التي تقوم بها العصابات
اإلرهابية ض ّد لبنان وشعبه» ،مشدّدا ً على «أنّ لبنان
بحاجة لوحدة شعبه وجيشه ومقاومته للمواجهة
واالنتصار».
ورأى شكر في تصريح «أنّ بعض القوى السياسية
ما زالت مصرة على االستمرار في نهجها التبريري
ل�لأع��م��ال ال��ع��دوان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا العصابات
اإلرهابية التكفيرية ض ّد لبنان وشعبه وآخرها ما
حصل باألمس حيث تنطح سمير جعجع وآخ��رون
لتغطية العدوان اإلجرامي الذي ارتكب في ّ
حق لبنان
في منطقة جرود بريتال ،مح ّمالً مسؤوليته للمقاومة
ألنها دافعت عن األرض اللبنانية وعن أمن المواطنين
وسالمتهم ،ومطالبا ً بتنفيذ القرار الدولي  1701بنشر
ق��وات دولية على الحدود اللبنانية – السورية»،

معتبرا ً أن ذلك يحمي لبنان من المخاطر التي تهدده،
متناسيا ً ومتجاهالً ما أص��اب تلك القوات قبل أيام
قليلة في منطقة الجوالن من قبل تلك العصابات
اإلرهابية التي احتجزت عناصرها وهدّدت بذبحهم
إذا لم ينسحبوا من تلك المنطقة ،وهذا ما تم بالفعل
حيث باتت هذه المنطقة اليوم خالية من هذه القوات
ومتروكة لإلرهـاب التكفيـري ولعصابـات العـدو
الصهيـونـي».
ورأى شكر «أنّ هذا المنطق والموقف الذي ينطلق
منه جعجع يشكل ع��ام��ل تشجيع ل��ه��ؤالء القتلة
المعتدين على االستمرار في عدوانهم».
ولفت شكر إلى أن «اللبنانيين الحريصين على
بلدهم وشعبهم ومستقبلهم وفي طليعتهم المقاومة
البطلة فهم الذين يعرفون كيف يحموا هذا الوطن
بتضحياتهم وب��دم��اء شهدائهم وج��رح��اه��م ،وهم
قادرون على صنع نصر جديد يحمي لبنان ويجعله
وطنا ً للعزة والحرية والكرامة».

 ...وعند حسن

الوفد القومي عند الغريب
قام وفد من المندوبية السياسية للحزب
السوري القومي االجتماعي في جبل لبنان
الجنوبي بجولة على عدد من المشايخ في
الجبل ،لتقديم التهنئة بمناسبة عيد األضحى،
وقد ترأس الوفد المندوب السياسي حسام
ال��ع��س��راوي وض�� ّم منفذ ع��ام المتن األعلى
عادل حاطوم ،منفذ عام الغرب ربيع صعب،
أعضاء المندوبية السياسية وأعضاء هيئات
المنفذيات وع��دد م��ن مسؤولي ال��وح��دات
الحزبية.
وشملت الجولة شيخي العقل لطائفة
الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب
في كفرمتى والشيخ نعيم حسن في الب ّنيه،

وع��ض��وي الهيئة ال��روح��ي��ة ال��ش��ي��خ أمين
الصايغ في ش��ارون والشيخ أب��و سليمان
حسيب ال��ص��اي��غ ف��ي معصريتي ،الشيخ
مروان فياض في بدغان والشيخ عادل النمر
في العبادية.
وأك��د العسراوي خ�لال اللقاءات تطابق
وج��ه��ات النظر م��ع المشايخ ،وخصوصا ً
مواقفهم الحكيمة وآراؤهم السديدة وحرصهم
ّ
الصف في
على التوعية والدعوة إلى وحدة
ه��ذه المرحلة الدقيقة التي يم ّر بها لبنان
ومحيطه والمنطقة العربية في شكل عام.
وش �دّد العسراوي على أولوية التصدّي
لموجة اإلره���اب والتط ّرف التي تستهدف

وحدة مجتمعنا وتراثنا الحضاري الضاربة
جذوره في التاريخ.
وإذ حيا جهود وتضحيات الجيش اللبناني
والسوري وأبطال المقاومة ،أشار العسراوي
إلى أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي،
وكما ك��ان على ال���دوام ف��ي لبنان والشام
وفلسطين وعلى امتداد ساحات األم��ة ،هو
في طليعة الصفوف لمواجهة ك ّل خطر يتهدّد
بالدنا وشعبنا.
ولفت العسراوي إلى أنّ منطقة الجبل بما
تمثله من نسيج اجتماعي وحدوي ،هي في
أساس المواجهة لص ّد هذه الهجمة اإلرهابية
اآلتية من مجاهل التاريخ ،والتي لن يكون لها

موطئ قدم ال في الجبل وال في لبنان وال في
أيّ شبر من تراب أمتنا.
كذلك أجمعت آراء المشايخ على ضرورة
اليقظة والتنبّه لما يُحاك للبنان والمنطقة من
دسائس ومؤامرات ،وش�دّدوا على أهمية أن
تتوحد جهود ك ّل القوى في الجبل خصوصا ً
ّ
لتصب جميعها في إطار
وفي لبنان عموماً،
ّ
الدفاع عن الوطن ووحدته ومستقبل أبنائه.
كما أثنى المشايخ على الدور األساسي الذي
يقوم به الحزب السوري القومي االجتماعي في
هذه المرحلة المفصلية ،وهو الحزب المعروف
عنه تاريخيا ً أنه حاضر دائما ً للبذل والتضحية
في سبيل عزة الوطن وكرامة األمة.

كفرحتى تك ّرم �شهداء الجي�ش باحتفال حا�شد
و�أهاليهم ي�ؤ ّكدون اال�ستعداد لتقديم المزيد في �سبيل الوطن
محمد هاني حمية
حملوا جراحهم وأتوا من مناطق متعددة إلى الجنوب للقاء
أوالدهم مرة جديدة من خالل كلمة وصورة وتضامن ،لم يعرفوا
يوما ً أن عيد األضحى هذا العام سيحل عليهم في هذه الظروف
المأسوية ولم يتوقعوا أن يستقبلوا العيد من دون أوالدهم ،إنهم
أهالي شهداء الجيش اللبناني.
إلى كفرحتى كانت الوجهة والمسار ،حيث فتحت ذراعيها
الستقبالهم على وقع حماسة أهالي البلدة ورايات وأعالم الجيش
المرفوعة على جانبي الطريق والمرحبة بأهالي الشهداء ،حتى
عندما تمر تخال نفسك وكأنك تدخل إلى ثكنة عسكرية للجيش.
بلدية كفرحتى هي صاحبة الدعوة والمنظمة لهذا اإلحتفال
التكريمي لشهداء الجيش الجامع الذي أقامته في «مجمع أهل
البيت» في البلدة ،وحضره ممثل عن وزير الدفاع سمير مقبل
وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،النائب والوزير السابق

والد ال�شهيد محمد:
�سنث�أر له من م�صطفى
وعلي الحجيري
زاهر الخطيب ،راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك
المطران الياس نصار ،ممثلون عن المدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم والمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص والمدير العام ألمن الدولة وقائد الدرك ،رئيس جهاز
اإلستخبارات في الجيش في الجنوب العميد علي ،وممثلون عن
حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر ،وذوو شهداء الجيش
وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية ورؤس��اء بلديات
ومخاتير المنطقة وفاعليات.

رئيس البلدية

افتتح االحتفال بالنشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقة
صمت عن ارواح شهداء الجيش ،ثم ألقى رئيس بلدية كفرحتى
حسين عباس حمية كلمة أكد فيها «المضي على درب المؤسسة
العسكرية قيادة وضباطا ً وعناصر في تكريس منهجية نشر
ثقافة التعايش والتسامح والعمل الدؤوب لتوحيد الجهود من
أجل ترسيخ المشتركات الفكرية واإلنسانية» ،وقال« :إنها العامل
األهم في خلق وحدة وطنية شاملة».

نصار

وأكد المطران نصار أن «وقوفنا إلى جانب الجيش وعائالت
شهدائه األبرار هو التعبير األبلغ عن قيمة المؤسسة العسكرية
الوطنية التي ال تزال تحافظ على تماسكها ووحدتها ،وال تزال
تعمل بمناقبية عالية وبانضباطية غاية في الدقة ،وتؤدي
رسالتها بكل إخالص وأمانة للعهود العسكرية ولشعارها شرف
تضحية وفاء ،والذي ال يزال يعكس صورة الوطن لبنان ،صورة
التنوع في الوحدة وصورة الغنى الثقافي والحضاري التي هي
وليدة تراكم خبرات إنسانية تعود بالزمن إلى آالف السنين».

الزين

أما رئيس تجمع العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين فقد شدد
على وطنية المؤسسة العسكرية بسياستها الرشيدة وإخالصها،
مذكرا ً باإلمام موسى الصدر ال��ذي شكل هيئة نصرة الجنوب
والتي أعطت الصورة الحقيقية للبنان من رؤساء الطوائف كافة
في الجنوب.

يشكل نموذجا ً للوحدة الوطنية ومثاال ً لالنتماء والوالء للمؤسسة
العسكرية.

لديه مذهب بل مذهبه الوطن واالرض وال يهم انتمائه الطائفي
والمذهبي».

والد الشهيد محمد حمية

والد الشهيد حسن حمية

وشرح معروف حمية والد الشهيد محمد حمية الذي أعدمته
جبهة النصرة رميا ً بالرصاص معاناته ومعاناة أسرته خالل فترة
األسر .وقال لـ«البناء»« :عانينا الكثير وانتظرنا حكومتنا كثيرا ً
وتلقينا وعودا ً كثيرة ولم نر شيئا ً فعلياً».
وتوجه إلى الشهداء في عيد األضحى قائالً« :إن شاء الله يكونون
فداء عن كل رفاقهم األسرى الذين ال يزالون في األسر».
ورفض حمية الغوص في تفاصيل تواصله مع الجهات الخاطفة
لالفراج عن إبنه مكتفيا ً بالقول« :تواصلنا مع الكثير من األطراف
وحاولنا االفراج عن محمد ولكن لم نتوصل إلى أي نتيجة».
وأعلن استعداده لتقديم ابنائه اآلخرين «دفاعا ً عن الوطن
والكرامة والشرف».
وتحدث عن مزايا ابنه مؤكدا ً أن «إبنه محمد كان يحب الجيش
ولو لم يحبه لما دخله ،وهو وجه ضحوك ويتمتع بأخالق عالية.
مؤمن بالله ويتمتع بكل الصفات الحسنة».
وكرر حمية أننا «ما زلنا على وعدنا ولن نتراجع وسنأخذ حقنا
من قتلة محمد وهذا ليس صعبا ً ولسنا مستعجلين ،وهذا الحق
سنأخذه من مصطفى الحجيري ومن علي الحجيري لكن ال عالقة
لكل آل الحجيري».
واعتبر حمية أن «الدولة قصرت كثيرا ً تجاه أبنائنا الذين
استشهدوا والذين ال يزالون في األسر ألن الدولة منقسمة الى مئة
قسم وال أحد يرد على أحد» .ودعا الدولة الى «أن تصدق مع األسرى
اآلخرين وأن توقف الوعود الكاذبة».

والد الشهيد محمود حمية

وتحدث عمر حمية والد الشهيد محمود حمية الذي استشهد في
تفجير المستشارية اإليرانية في بئر حسن لـ «البناء» مؤكدا ً أننا
«كلنا نسير على هذه الطريق التي اختارها الشهيد» .وقال« :أنا
إبن المؤسسة العسكرية التي لي شرف اإلنتماء إليها» ،معتبرا ً

والد ال�شهيد ح�سين:
أ�صر على �إ�سعاف رفاقه
� ّ
قبل اال�ست�شهاد
أن «الذين يتهجمون على الجيش اليوم من نواب ووزراء كلهم
مدسوسون ويتعاملون مع الخارج» ،مضيفاً« :التاريخ يعيد نفسه
حيث شاهدنا الحرب في عام  1975وكيف عمل بعض الزعماء
السياسيين على حل الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية التي
تحمي الوطن».
وأشار حمية إلى أن «لديه  14إبنا ً وجميعهم أنجزوا خدمة العلم
اإلجبارية ولن يقصر إذا استدعت الحاجة تقديم أبناء جدد جنودا ً
في الجيش اللبناني ألنه درع الوطن» .واعتبر أن «الجيش قادر
على الضرب بيد من حديد في كل المناطق اللبنانية وأن يحسم
كل المعارك إنما ليس لديه الغطاء السياسي وه��ذا األم��ر يعود
للسياسيين».
ورأى حمية أن «استشهاد إبنه وهو من برجا وحسين ومحمد
حمية من طاريا ،يشكالن نموذجا ً للوحدة الوطنية ومثاال ً لالنتماء
والوالء للمؤسسة العسكرية ألنهم شهداء الوطن وألن الجيش ليس

يعتز والد الشهيد حسين حمية الذي استشهد في معارك عرسال
األخيرة بإبنه الشهيد معتبرا ً أنه «لم يقتل سدىً بل استشهد دفاعا ً
عن الوطن وعن الشرف ولكن رغم ذلك تبقى حرقة في القلب».
وشرح لـ «البناء» ظروف استشهاد ابنه قائالً« :حسين كما نقل
لنا رفاقه في ساحة المعركة أنه أسعف عددا ًمن رفاقه الجرحى قبل
أن يستشهد رغم انه كان بعيدا ً من رفاقه الشهداء أكثر من ثالثين
مترا ً إال أنه أصر على الذهاب باتجاههم إلسعافهم ثم المبادرة
والهجوم على اإلرهابيين».
وألقى حمية اللوم على «الدولة التي قصرت كثيرا ً ألنها كانت
على علم قبل أيام بهجوم ستنفذه المجموعات االرهابية على مراكز
الجيش في عرسال ولكنها لم تحرك ساكناً».

والد ال�شهيد محمود:
أق�صر �إذا ما ا�ستدعت الحاجة
لن � ّ
تقديم المزيد للجي�ش
ويعبّر حمية عن افتخاره «بإبنه الشهيد من جهة ويعتز من
جهة أخرى بأن ولديه اآلخرين ينتسبان إلى المؤسسة العسكرية،
وكشف أنه طلب من قائد الجيش إدخال ابنته أيضا ً إلى الجيش».
ورأى أن «المستهدف اليوم ليس الجيش اللبناني فحسب بل كل
الوطن» ،مؤكدا ً «تمسكه بالدولة اللبنانية والمؤسسات».

بلدية كفرحتى

كفرحتى التي قدمت العديد من خيرة أبنائها من الجيش على
مذبح الوطن دفاعا ً عن السلم االهلي والوحدة الوطنية وخصوصا ً
الشهيدين المعاون أول حسن أحمد حمية الذي استشهد بانفجار
لغم بعد قيامه بواجبه في تفكيك ألغام زرعها العدو «اإلسرائيلي»
في الجنوب .والمالزم أول علي نصار الذي استشهد في معارك
مخيم نهر البارد ضد االرهاب ،أكد رئيس بلديتها حسين عباس
حمية لـ«البناء» أن «هذا االحتفال التأبيني هو أقل واجب يمكن أن
تقدمه بلدة كفرحتى إلى شهدائها وكل الشهداء من الجيش وإلى
عوائلهم أيضا ً وهي التي ترفد الجيش خصوصا ً وكل األجهزة
األمنية عموما ً بالعديد من العسكريين ضباطا ً ورتباء وجنوداً».
وجدد حمية التأكيد أن «آل حمية في كل المناطق اللبنانية وال
سيما في البقاع يقفون خلف الجيش والقوى األمنية ولن ينجروا
إلى أي فتنة مذهبية مهما اشتدت الظروف بل سيقفون سدا ً منيعا ً
في وجه مشاريع الفتنة والتقسيم والفوضى».
وإذ أشار الى أن «هذه المجموعات اإلرهابية ال تشكل خطرا ً
على طائفة معينة أو مذهب معين بل على كل لبنان» ،أكد رئيس
بلدية كفرحتى أن «أهالي الشهداء األسرى لن يأخذوا حقهم إال من
المتورطين المباشرين في قتل أبنائهم وهم معروفون لدى الدولة
اللبنانية ومتوارون عن األنظار وال عالقة آلل الحجيري كلهم الذين
هم أبناؤنا وأهلنا» ،الفتا ً إلى أن «الطائفة السنية الكريمة هي أكثر
المتضررين من هذه الجماعات والدليل هو ما ارتكبته بحق أهالي
عرسال وأرزاقهم قبل خروجها من البلدة».
وشدد حمية على أن «الجيش اللبناني واألجهزة األمنية هي
الضامن الوحيد لوحدة لبنان واستقراره وأمنه».

عبد الخالق

وأكد ممثل شيخ عقل الموحدين ال��دروز نعيم حسن الشيخ
دانيل عبد الخالق «االلتزام إلى جانب جيشنا بالثوابت الوطنية
ودرء الفتنة» .وق��ال « :إذا كان الجيش مسؤوال ً بطبيعته عن
حماية الحدود ومراقبتها فإن استنزافه في األحداث واإلشكاالت
الداخلية الناتجة من ذر قرن الفتنة الطائفية والمذهبية في
منطقتنا ترهقه وتضعف من فاعليته والتجاذب السياسي يؤثر
في سرعة وصوابية قراره».

ياغي

وتساءل الشيخ علي ياغي «هل يجوز أن يبقى الجندي اللبناني
يقاتل بوهج عقيدته أكثر مما يقاتل بسالحه ،وهل يجوز أن يدافع
عن عرضه وكرامة إنسانه بقيد سياسي من هنا أو هناك؟».
كانت كلمات مختصرة ألهالي الشهداء لكنها حملت الكثير من
معاني اإلنسانية والتضحية والوعي والحكمة وكانت أبلغ من
الخطابات ،وفي حديث لصحيفة «البناء» توحدت المواقف على
اإلستعداد لتقديم المزيد من أبنائهم اآلخرين شهداء دفاعا ً عن
الوطن والكرامة والشرف ،وأجمعت على أن استشهاد أبنائهم

الحضور في االحتفال التكريمي

(مصطفى الحمود)

