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المجل�س ال�شرعي الجديد يجتمع في ح�ضور �سالم
�إ�شادة وا�سعة بالمقاومة في العيد  15النت�صار �أيار:
للتم�سك بـ«الثالثية» و دحر الإرهابين ال�صهيوني والتكفيري عن �أر�ضنا المحتلة ودريان ّ
يعدد المه ّمات الإ�صالحية
ّ
في أجواء الذكرى الخامسة عشرة
للتحرير ،توالت المواقف المشيدة
بالمقاومة داعية إلى التمسك بثالثية
الشعب والجيش والمقاومة التي
صنعت االنتصار في  25أي��ار عام
 ،2000كما شدّدت على االلتفاف حول
المقاومة في الحرب على المجموعات
اإلرهابية في القلمون ،في حين أكد
ح��زب الله أن��ه «كما م َّكننا الله من
إلحاق الهزيمة بالصهاينة الغزاة
يم ِّكننا اليوم وك ّل يوم من أن نلحق
الهزيمة بالتكفيريين الجاهليين ،أيا ً
يكون الدعم الذي يتلقونه».
وفي السياق ،أ ّكد نائب األمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ
العدو اإلسرائيلي هو العدو المركزي،
وأنّ «ك�� ّل مشاكل المنطقة تنطلق
منه وتتمحور حوله ،والمقاومة هي
الخيار وق��د أنجزت تحريرا ً عظيما ً
ألول مرة في تاريخ الصراع مع العدو
اإلسرائيلي ،ولذا نحن معنيون بأن
نستمر في خيار المقاومة وندعمه
للمحافظة على أوطاننا وتحريرها
من العدوان اإلسرائيلي وإفرازاته».
وش���دّد ق��اس��م ،خ�لال استقباله
وفدا ً من ممثلي المنظمات الشبابية
ل�لأح��زاب اللبنانية والفلسطينية
والسورية للتهنئة بذكرى االنتصار
والتحرير ،على أنّ «المقاومة ض ّد
إسرائيل هي مقاومة ض ّد المشروع،
وق���د رأي���ن���ا ام����ت����دادات ال��م��ش��روع
ال��ص��ه��ي��ون��ي م���ن خ��ل�ال اإلره����اب
التكفيري العدواني ،وإره��اب الدول
كأميركا والسعودية وغيرهما ،حيث
ال يمكن قبول أي ع��دوان مهما كانت
تبريراته ،فال يوجد ع��دوان مقبول
وعدوان مرفوض ،فك ّل عدوان جريمة
وشر ال ب َّد من مواجهته».
وأكد أنّ «مسيرة المقاومة منتصرة،
ّ
الحق واإلنسان
إن شاء الله ،ألنها مع
وتحرير الوطن والكرامة».
وأشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد  ،من جهته ،خالل
برنامج تكريمي لعوائل الشهداء
والجرحى نظمه حزب الله في قطاع
ص��ي��دا ،ف��ي معلم مليتا السياحي،
وب���ل���دة ج���ب���اع ،إل����ى أنّ «ق��درن��ا
بك ّل اع��ت��زاز واف��ت��خ��ار ه��و أن نهزم
النموذجَ ين التكفيري والصهيوني
من األعداء ،وكما م َّكننا الله من إلحاق
الهزيمة بالصهاينة الغزاة يم ِّكننا
اليوم وك ّل يوم من أن نلحق الهزيمة
بالتكفيريين الجاهليين ،أي��ا ً يكن
الدعم الذي يتلقونه ،والتمويل الذي
يصل إليهم ،واألع��داد التي ترفدهم
وتغذيهم» ،مشدّدا ً على أنّ «مصير
هؤالء إلى زوال».
ورأى رع��د أنّ «ال���ذي خ��اف من
معركة القلمون وب���دأ يحسب لها
م��ل��ي��ون ح���س���اب ،ه���و م���ن يبسط
س��ي��ط��رت��ه وت��س��ل��ط��ه ع��ل��ى الجليل
ف��ي شمال فلسطين المحتلة ،ألنّ
صورة اقتحام الجليل لم ولن تغادر
مخيلته ،وه��و يتطلع وينظر إلى
خبرات وب��أس وبسالة المقاومين
وأسلحتهم واالستراتيجية التي
يسيرون في ضوئها» ،معتبرا ً أنّ «ك ّل
هذه المفردات تثير الرعب والهلع في
قلب العدو اإلسرائيلي الذي ال يعرف
كيف ي��واج��ه مصيره إذا م��ا فرض
حربا ً عدوانية».
وأشار رعد إلى أنّ «العدو يستطيع
أن يخطئ فيق ّرر حرباً ،لكننا جاهزون
وواث��ق��ون بأننا سننتصر ،ونعرف
كيف يكون مصير تلك الحرب انتصارا ً
ألمتنا ووطننا».

رعد يسلّم درعا ً ألحد أبناء الشهداء
واعتبر أنّ «أولئك الذين يصدرون
التصريحات دفاعا ً عن التكفيريين
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي ج���رود ع��رس��ال،
وخصوصا ً بعد أن خابت توقعاتهم
في ج��رود القلمون ،يقومون بذلك
كي ال يمنحوا الجيش اللبناني قرارا ً
سياسياً ،يؤهله من القيام بواجباته
الوطنية ض ّد هؤالء الذين يحتلون
قسما ً من أرضنا».
ووزع�����ت ف���ي خ���ت���ام ال��ن��ش��اط
التكريمي دروع تقديرية على عوائل
الشهداء والجرحى.
وف����ي ذك�����رى ع��ي��د االن��ت��ص��ار
والتحرير أيضاً ،أقامت هيئة دعم
المقاومة اﻹسالمية حفالً تكريميا ً
في الكفاءات يعود ريعه لتجهيز
مقاوم ،حضره نائب رئيس المجلس
السياسي ف��ي ح��زب ال��ل��ه الحاج
محمود قماطي ون��واب وحشد من
الفعليات السياسية وال��روح��ي��ة
واالجتماعية.

وخ�لال احتفال لحركة أم��ل في
النبطية النائب توجه هاني قبيسي
«لك ّل شهيد ولك ّل جريح ولك ّل معتقل
دخ��ل إل��ى السجون الصهيونية»،
الف��ت �ا ً إل���ى «أنّ ه���ؤالء ه��م صناع
التحرير واالن��ت��ص��ارات إل��ى جانب
المقاومة األبية والجيش الباسل
وال��ش��ع��ب ال��ص��ام��د ال���ذي احتضن
المقاومة ورفدها بالدماء والشهداء
حتى كان التحرير».
كما توجه نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن إلى اللبنانيين بالتهنئة
في عيد المقاومة والتحرير «الذي
شكل محطة مضيئة في تاريخنا»،
مؤكدا ً أنّ «علينا أن نحافظ على هذه
المقاومة لتكون عونا ً لنا في الشدة
ولتكون في حصن حصين تحمي
لبنان وتذود عنه األخطار».
وأش��ارت قيادتا رابطة الشغيلة
وتيار العروبة للمقاومة والعدالة

االجتماعية ،في بيان بعد اجتماع
م��ش��ت��رك لمناسبة ال���ذك���رى ،إل��ى
«الدور الريادي للمقاومة في حماية
سيادة واستقالل لبنان منذ التحرير
في عام .»2000
ول���ف���ت ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل����ى أنّ
«ال��م��ق��اوم��ة ،ونتيجة استمرارها
على جهوزيتها العالية أسقطت
محاوالت العدو وأدواته في الداخل
وال���خ���ارج إج���ه���اض ه���ذا النصر
التاريخي» ،مؤكدين «أنّ الواجب
الوطني والقومي يقتضي من جميع
اللبنانيين ال��وق��وف ب��ق��وة وح��زم
إل���ى ج��ان��ب ال��م��ق��اوم��ة لمواصلة
دوره���ا ف��ي ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان م��ن أي
ع��دوان صهيوني ،إرهابي تكفيري
واستكمال مهام تحرير ما تبقى من
أرض لبنانية محتلة في الجنوب،
أو في جرود عرسال» ،واعتبروا «أنّ
معادلة الشعب والجيش والمقاومة
التي صنعت التحرير ع��ام 2000

حزب اهلل ي�شيع �شهيدين
ويدين تفجير القطيف
شيّع ح��زب الله ،في «روض��ة ال��ح��وراء زينب»
في الغبيري ،الشهيد محمد ج��واد ناصر ناصر
(جواد أيوب) «الذي استشهد أثناء تأديته واجبه
الجهادي» بحسب بيان للحزب .وقد جاب موكب
التشييع شوارع الغبيري بمسيرة حاشدة ،تقدمها
نواب من كتلة الوفاء للمقاومة ووزراء ولفيف من
علماء الدين وشخصيات وفعاليات وحشود غفيرة.
وفي بلدة جويا الجنوبية ،شيّع الحزب الشهيد
عبد الله عبد الحسين عطية (أمير م�لاك) الذي
استشهد أيضا ً «أثناء تأديته واجبه الجهادي».
وقد انطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد
بمسيرة حاشدة ،تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب ن��واف الموسوي ولفيف من علماء الدين
ورؤس��اء بلديات ومخاتير وشخصيات وفعاليات
وحشود غفيرة.
على صعيد آخر ،أدان حزب الله بشدة «التفجير
اإلرهابي الحاقد» ،الذي استهدف مسجد اإلمام علي
في بلدة القديح في القطيف» ،وأدى إلى استشهاد
أكثر من عشرين مصليا ً وجرح العشرات ،فيما كانوا
يؤدون صالة يوم الجمعة.
وأشارالحزب ،في بيان ،إلى «أنّ هذه الجريمة هي
واحدة من الجرائم التي تستهدف المساجد والمراكز

الدينية على امتداد عالمنا اإلسالمي والتي ترتكبها
جماعات ال تعرف معنى للصالة وال تراعي حرم ًة
لبيوت الله ومراكز عبادته ،وال تقيم وزنا ً لحرمة
الدماء الطاهرة البريئة التي ُتسفك على مذابح
الجهل والحقد والتحريض الطائفي والمذهبي».
وح�� ّم��ل «ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة المسؤولية
الكاملة عن هذه الجريمة البشعة ،بسبب رعايتها
واحتضانها ودع��م��ه��ا للمجرمين القتلة فكريا ً
وإعالميا ً وسياسيا ً وماديا ً وعمليا ً من أجل ارتكاب
ج��رائ��م مماثلة ف��ي الكثير م��ن ال��ب��ل��دان العربية
واإلس�لام��ي��ة ،وكذلك بسبب تقصيرها في تقديم
الحماية لمواطنيها من أبناء المنطقة الشرقية ،ال بل
تحريضها عليهم من على المنابر وفي وسائل اإلعالم
ط��وال الفترة الماضية بأبشع أشكال التحريض
الطائفي والعنصري».
وإذ تقدّم الحزب بأح ّر التعازي ألهالي الشهداء
األبرياء الذين قضوا في هذا التفجير اآلثم ،معبرا ً
عن مواساته للجرحى ،أكد «أنّ النصر ،بعون الله
تعالى ،حليف الصابرين المؤمنين المحتسبين
على الظالمين والطغاة وأدواتهم الشيطانية».
كما استنكر كل من رئيس الحكومة تمام سالم
والنائب وليد جنبالط التفجير اإلرهابي.

والنصر االستراتيجي عام ،2006
هي الضمانة لتحرير ما تبقى من
أرض محتلة والقضاء على الخطر
اإلرهابي التكفيري».
وأعلن رئيس لقاء علماء صور
العالمة الشيخ علي ياسين ،في
ب��ي��ان« ،أنّ نصر أي��ار حافظ على
وحدة لبنان بفضل تالحم الجيش
مع الشعب والمقاومة وال يمكن أن
يستمر لبنان ويبقى ول��ن يتمكن
اللبنانيون من استثمار مواردهم
وثرواتهم النفطية ،إال بواسطة العقد
الماسي جيش شعب ومقاومة»،
فيما أشارت جبهة العمل اإلسالمي
إلى أنّ «خيار المقاومة أثبت وما زال
نجاحه وصوابية نهجه وخصوصا ً
ف��ي لبنان وفلسطين المحتلة في
شكل عام وفي غزة العزة في شكل
خاص».
وه��ن��أ رئ��ي��س التنظيم القومي
ال��ن��اص��ري سمير ش��رك��س ،األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله وقيادة وك��وادر الحزب ،مؤكدا ً
أن��ه «ك��ان لصدى انتصار الحزب
والجيش العربي السوري وإع��ادة
تالل القلمون إلى حضن المقاومة
وسورية تأكيد جديد على أنّ الحزب
ف��ي ال��ج��اه��زي��ة الكاملة لمواجهة
ال��ع��دوي��ن الصهيوني والتكفيري
معاً».
ودع��ا رئيس المركز الوطني في
الشمال كمال الخير إل��ى «التمسك
بالثالثية الذهبية الجيش والشعب
والمقاومة ،من أجل تحصين لبنان
ف��ي وج���ه ال��خ��ط��ر الصهيوني من
جهة والخطر اإلره��اب��ي التكفيري
من جهة أخ���رى» .وطالب الجيش
اللبناني ال��وط��ن��ي ال��ب��اس��ل بعدم
انتظار أي ضوء سياسي أخضر»،
لتحرير أرض لبنان المحتلة من قبل
المجموعات التكفيرية اإلرهابية.
وأك���د إم���ام مسجد ال��غ��ف��ران في
صيدا الشيخ حسام العيالني «أنّ
هذا االنتصار ليس لطائفة وال لحزب
وهذا ما أعلنه األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله عندما أعلن
أنّ هذا االنتصار هو لك ّل اللبنانيين
ونحن نقول إنّ ه��ذا االنتصار لك ّل
لبناني شريف حفظ المقاومة و لم
يتنكر إلنجازات وبطوالت المقاومين
بل وعمل على حماية ظهر المقاومة
نعم ه��ذا االنتصار لهؤالء األوفياء
وليس لمن يتطاول على المقاومة
ويشن حمالت منظمة عليها وعلى
وسالحها».
وفيما اعتبر الحزب الديمقراطي
الشعبي ،ف��ي ب��ي��ان ،أ ّن���ه «للمرة
األول��ى في تاريخ الصراع العربي
 الصهيوني التي ينسحب فيهاالعدو من أراض عربية محتلة من
دون مكاسب سياسية وعسكرية
واق��ت��ص��ادي��ة» ،أك��د األم��ي��ن العام
للتجمع العربي واإلس�لام��ي لدعم
خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار
أنّ «نكبة فلسطين واجتياح لبنان
يبقيان العبرة التي حفرت عميقا ً
في الذاكرة العربية واإلسالمية ،وال
سيما لدى قوى المقاومة وشعبها،
وال��ت��ي ش��ك��ل خ��ي��اره��ا التاريخي
ب��إس��ق��اط ات��ف��اق  17أي����ار ودح��ر
االح��ت�لال ف��ي  25أي��ار دون قيد أو
شرط ،شكل رأس حربة في االنتصار
وال��ت��ح��ري��ر ب��م��واج��ه��ة مخططات
الغزو واالحتالل والكيان الغاصب
والرجعية وحروبها العدوانية ض ّد
سورية والعراق واليمن».

قهوجي في �أمر اليوم :لن ن�ستكين حتى تحرير
�آخر �شبر من ترابنا الوطني المحتل
أك��د قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي في «أم��ر اليوم»
الذي وجهه إلى العسكريين في عيد المقاومة والتحرير،
«أنّ المؤسسة العسكرية تبقى صمام الدفاع األول واألخير
عن لبنان وسيادة أراضيه وأمنها» ،معلنا ً «أننا لن نستكين
حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني المحتل» ،ومطمئنا ً
إلى أنّ «الجنوب بات اليوم واحة أمان واستقرار ،بفضل
إرادة أبنائه ،وجاهزية العسكريين للدفاع عنه ،ومساندة
القوات الدولية لهم تنفيذا ً للقرار .»1701
ووج��ه قهوجي التحية إل��ى العسكريين المخطوفين
«األبطال» ،متعهدا ً «بأنّ قضيتهم ستبقى أمانة في أعناقنا
حتى تحريرهم وعودتهم محفوظي الكرامة إلى عائالتهم
ومؤسستهم».
وقال قهوجي في أمر اليوم« :أيها العسكريون ،يط ّل عيد
المقاومة والتحرير هذا العام ،على وقع احتدام األزم��ات
اإلقليمية ،واستمرار الفراغ الرئاسي والتحديات الداخلية
على أكثر من صعيد .لكنكم في موازاة ذلك ،كنتم على قدر
هذه التحديات ،فتابعتم مه ّماتكم الوطنية بمنتهى الشجاعة
واالندفاع ،تحمون بصمودكم وإلى جانبكم شعبكم المقاوم،
إنجاز التحرير من السقوط في مخططات العدو اإلسرائيلي،
وتحافظون بالتزامكم وتضحياتكم المع ّمدة بدماء رفاقكم
الشهداء ،على االستقرار الوطني من عبث اإلرهاب المتربص
شرا ً بالوطن ،مقدمين من خالل ذلك كله ،مثاال ً عن الوحدة
الوطنية ،التي طالما شكلت علة وج��ود هذا الوطن وقوة
استمراره ،سيدا ً حرا ً مستقالً».
وأضاف« :أيها العسكريون ،إنّ الحفاظ على صيغة العيش
المشترك وااللتزام بالميثاق الوطني والوالء الكامل للبنان،
أه��داف سامية طبعت مه ّمات مؤسستكم ط��وال السنوات
الماضية ،فأثبتت بما ال يقبل الشك أنّ هاجسها الوحيد هو
بقاء الوطن ،وأن ال مكان في صفوفها للفئوية والتجاذبات
السياسية أو للحسابات الخاصة مهما ك��ان شأنها ،لذا
أدعوكم إلى االستمرار على هذا النهج الوطني الجامع ،الذي
وحده يحمي لبنان ،ويمنع أعداءه من استدراجه إلى أتون
الفوضى والتشرذم واالنحالل .إنّ المصاعب أمامكم كبيرة،
والمطلوب منكم الكثير ،لكنني على ثقة تامة بقدرتكم على
تخطيها ،كما تخطيتموها من قبل».
وتابع قائد الجيش« :أيها العسكريون ،بعد أن كان
الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان اإلسرائيلي ،وبوابة لرياح
الفتنة إلى الداخل ،أصبح واحة أمان واستقرار ،بفضل إرادة
أبنائه ،وجهوزيتكم للدفاع عنه ،ومساندة القوات الدولية

خالل االحتفال بعيد التحرير في اليرزة
لكم تنفيذا ً للقرار  .1701واليوم وبعد أن شكك البعض في
قدرتكم على التصدي للتنظيمات اإلرهابية ،نجحتم بقوة
رسخ ثقة
في كسر شوكتها وإحباط أهدافها التخريبية ،ما ّ
اللبنانيين بكم ،وشكل محط إعجاب الدول الصديقة ،التي
ب��ادرت وال ت��زال ،إلى تقديم الدعم العسكري النوعي إلى
مؤسستنا».
وختم قهوجي« :أيها العسكريون ،في ه��ذه المناسبة
الوطنية العزيزة ،أستذكر وإياكم بإكبار وإج�لال ،أرواح
شهداء لبنان وشهداء الجيش الذين بذلوا أرواحهم على
مذبح ال��وط��ن ،وأح��ي��ي رفاقكم األب��ط��ال المختطفين لدى
التنظيمات اإلرهابية ،وأعاهدهم بأنّ قضيتهم ستبقى أمانة
في أعناقنا حتى تحريرهم وعودتهم محفوظي الكرامة إلى
عائالتهم ومؤسستهم ،وباسمكم أيضا ً أعاهد اللبنانيين ،أننا
لن نستكين حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني المحتل،

(ت ّموز)

االجتماع األول للمجلس الشرعي الجديد
عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
برنامج المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى الجديد
خ�لال انعقاد جلسته األول��ى في دار الفتوى أمس،
مركزا ً على إعادة بناء دار الفتوى من الداخل وتجديد
الخطاب الديني .كما ك ّرر التالزم بين الفقر والتطرف،
داعيا ً «إلى مكافحة الفقر للقضاء على التطرف».
ولفت دري��ان ،في كلمته االفتتاحية للجلسة التي
حضرها رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام والرئيسان
فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي والمجلس الشرعي
اإلسالمي األعلى السابق ،إلى «المه ّمات اإلصالحية
الستّ التي يكون على المفتي والمجلس الشرعي
القيام بها من أجل تحقيق اإلص�لاح ،وتحقيق معنى
المؤسسة» ،وذك��ر أنه «تحقق إنجازان على طريق
ال��ش��ورى والديموقراطية وإع���ادة بناء المؤسسة:
اختيار مفتي الجمهورية الجديد باالنتخاب ،وإجراء
انتخابات للمجلس الشرعي وللمجالس اإلداري��ة
لألوقاف».
وع��رض المهمات اإلصالحية الست وط��رق العمل
عليها ،ومنها «توحيد كلمة المسلمين ،وإعادة بناء دار
الفتوى من الداخل ،وتجديد الخطاب الديني ،واإلعالم
الديني ،وإص�لاح التعليم الديني ،والتركيز على
تنمية األوقاف والنهوض بالمؤسسات الفرعية لدار
الفتوى الخيرية واإلغاثية واالجتماعية والصحية
والتنموية».
و»إظهارا ً لألولوية التي ينبغي أن تعطى للملف
االجتماعي والتنموي والسياسي» ،ك ّرر المفتي ما سبق

أن ذكره في خطابه في ذكرى استشهاد المفتي الشيخ
حسن خالد عن التالزم بين الفقر والتطرف ،مؤكدا ً أن
«ال ب ّد من مكافحة الفقر للقضاء على التطرف».
ونبّه إلى خطورة المسائل األمنية واالجتماعية في
طرابلس وعرسال ،وأكد للمجلس الجديد «العزم على
التعاون والتضامن والعمل معا ً من أجل المصالح
الحيوية للمسلمين».
ثم تحدث سالم ،فأثنى على «جهود رؤساء الحكومة
في العمل سنوات الستنقاذ مؤسسة دار الفتوى».
وق��ال« :بسبب النيات الحسنة واإلرادة الصلبة،
حصلت االنتخابات للمفتي الذي نعرفه جيدا ً ونثق
بدينه وخلقه وكفاءته ورؤيته النهضوية».
وأكد أنه هو وزمالؤه سيظلون متابعين عن كثب،
وسيقدمون الدعم بك ّل وسيلة ممكنة.
وتاله ميقاتي ،الذي شكر المجلس الشرعي السابق
«الذي حمى المؤسسة وصانها» ،وقال إنه هو وزمالؤه
رؤساء الحكومة عملوا جميعا ً «في موقف موحد من
أجل حماية دار الفتوى ووحدة المسلمين».
وشدّد السنيورة ،من جهته ،على «العمل المؤسسي
والشوروي والديمقراطي الذي أدى إلى نتخاب المفتي
والمجلس الشرعي والمجالس اإلدارية».
ثم قام مفتي الجمهورية وفقا ً لألصول ،بعرض البند
المتعلق بانتخاب نائب رئيس المجلس الشرعي،
فرشح رؤساء الحكومات عمر مسقاوي ،الذي حظي
بإجماع الحاضرين من أعضاء المجلس.
وأقام دريان غداء في دار الفتوى ألعضاء المجلس.

«الوطني الحر» ّ
قدم المبادرة �إلى �أر�سالن و«البعث»:
لحظة تاريخية لإعادة الأمور �إلى ن�صابها

أرسالن مستقبالً أبي رميا في عاليه
اس���ت���ق���ب���ل رئ����ي����س ال���ح���زب
الديمقراطي النائب طالل أرسالن
أمس وفدا ً من التيار الوطني الحر
ضم كالً من النواب :سيمون أبي
رميا ،آالن ع��ون ،ناجي غاريوس
وح��ك��م��ت دي��ب ف��ي ق��ص��ر عاليه،
حيث قدم الوفد مذكرة عن مبادرة
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
النائب ميشال عون.
وقال أبي رميا بعد اللقاء« :نقلنا
إلى األمير أرسالن صرخة معاناة
تجربة عشر سنوات» ،الفتا ً إلى
«أنّ ممارسة النمط التهميشي
ل��ل��ق��رار ال��م��س��ي��ح��ي ف���ي ال��دول��ة
اللبنانية ال ي���زال ق��ائ��م�ا ً م��ع من
نعتبرهم شركاءنا في الوطن».
وأض��اف« :لقد اجتمعنا مع ك ّل
األفرقاء ووصلنا إلى قناعة في هذه
اللحظة التاريخية إذا لم نستعد

(مديرية التوجيه)
وأن نحافظ على وطننا ،أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات ،وأنا واثق
بأنكم لن تبخلوا بعرق ودم لتستحقوا شرف هذه المهمة
النبيلة».
احتفاالت
وبالمناسبة ،أقيم احتفال عسكري رمزي في باحة وزارة
الدفاع الوطني في اليرزة ،حضره رئيس األركان اللواء الركن
وليد سلمان ممثالً العماد قهوجي ،وقادة األجهزة والوحدات
التابعة للقيادة وضباطها ،والموظفون المدنيون ،وجرت
مراسم رف��ع العلم وت�لاوة «أم��ر ال��ي��وم» ال��ذي وجهه قائد
الجيش إلى العسكريين.
وفي اإلطار نفسه ،أقيمت احتفاالت في قيادات المناطق
والمعاهد والكليات والمدارس ،والقوات الجوية والبحرية،
وسائر الوحدات الكبرى ،تخللتها تالوة «أمر اليوم» وعروض
عسكرية رمزية.

ّ
كحق
حقنا ف��ي ال���دور ال��ري��ادي
للمسيحيين في المشاركة واألخذ
في االعتبار رأينا أسوة بالجميع
عندها نكون قد د ّمرنا البلد على
الصعيد الميثاقي والكياني وعلى
صعيد الهوية».
وختم أب��ي رم��ي��ا« :إنّ مقاربة
االستحقاق الرئاسي ليس فقط
ع��ب��ر م��ق��ارب��ة التقنية أو ال��ع��دد
ب��ل يجب أن ت��ك��ون عبر مقاربة
م��ي��ث��اق��ي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي ال��ص��وت
المسيحي ه��و األس���اس ف��ي هذا
االستحقاق وهو يجسد المرحلة
ال�لاح��ق��ة ف���ي ال��ب��ع��د ال��وط��ن��ي،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ملف التعيينات
األمنية بحيث ال يمكن االستمرار
بنهج التمديد الدائم الذي يمكن أن
يشكل ،بدوره ،تدميرا ً للمؤسسات
األمنية وال��دول��ة اللبنانية ككل.

ه��ن��اك ل��ح��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة يجب
استغاللها من أج��ل إع��ادة األم��ور
إلى نصابها الدستوري الطبيعي
والميثاقي ،وإذا مرت هذه المرحلة
من دون العودة إلى هذه األسس
نكون ذاهبين نحو حقبة أخرى
ن��ت��م��ن��ى ع���دم ال���وص���ول إل��ي��ه��ا،
وعندها فليتحمل المسؤولية من
ّ
حق
ينتهج سياسة التهميش في
المسيحيين».
وزار وفد من التيار ،ض ّم النواب
نبيل نقوال وقاسم هاشم وزي��اد
أس��ود ،كتلة حزب البعث العربي
االش��ت��راك��ي التي تض ّم النائبين
ع��اص��م ق��ان��ص��وه وق��اس��م هاشم
وقدم إليهما نسخة من المبادرة.
ويستكمل ال��ت��ي��ار ج��ول��ت��ه ي��وم
االثنين المقبل بلقاء النائب ميشال
المر.

ال�سيد ر ّد ًا على جعجع :من احترف القتل في ما�ضيه
يهون عليه الكذب في حا�ضره وم�ستقبله
ر ّد اللواء الركن جميل السيد ،في بيان أمس ،على
ما ج��اء على لسان رئيس ح��زب ال��ق��وات اللبنانية
سمير جعجع في مؤتمره الصحافي أول من أمس،
من أن��ه «يجب استدعاء اللواء السيد للشهادة في
قضية الوزير السابق ميشال سماحة» ،بالقول إنّ
«جعجع ال يمكن أن يفوته أنّ اللواء السيد كان قد تقدم
فعالً بشهادته في هذه القضية أمام قاضي التحقيق
العسكري ري��اض أبو غيدا في  ،2012/9/18وأنّ
جميع وسائل اإلعالم قد واكبت هذا الحدث في حينه،
وأنّ لجوء جعجع إلى الكذب وتشويه الحقائق ال يمكن
أن يفاجئ أحدا ً ألنّ من احترف القتل في ماضيه يهون
عليه الكذب في حاضره ومستقبله».
وأضاف« :من القانوني والطبيعي معاقبة سماحة
حتى ولو جرى استدراجه إلى نقل المتفجرات من
سورية ،لكنّ ما رآه اللبنانيون(أول من) أمس من

مبالغات سمير جعجع في انتقاد القضاة وفي التباكي
على استقرار لبنان وعلى الدولة بسبب الحكم المخفف
على سماحة ،جعلهم يتوهمون أنهم أمام حمامة سالم
أو أمام األم تيريزا».
وتابع السيد« :خالفا ً لتصريحات جعجع وبعض
قادة ميليشيات الحرب األهلية السابقين من أنّ الحكم
المخفف على سماحة يشجع القتل واالغتيال في البلد،
فإنّ أكثر ما يشجع على القتل واالغتيال والتفجير في
لبنان هو أنّ قادة تلك الميليشيات الذي قتلوا وذبحوا
وفجروا ونهبوا ،قد جرت مكافأتهم
وهجروا
ود ّم��روا
ّ
ّ
على جرائمهم م��ن خ�لال ات��ف��اق الطائف ،فتحكموا
بالدولة وقسموها على أزالمهم ومقاساتهم ،وح ّرضوا
وش ّتتوا أهلها طوائف ومذاهب ،في حين أنّ العدالة
الحقيقية كان يجب أن تضعهم في السجون أو أن
ترسلهم إلى القبور».

