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م�سيرات واحتفاالت في لبنان والخارج بعيد المقاومة والتحرير:
الثالثية ح ّققت االنت�صار على «�إ�سرائيل» وتحمي لبنان من التكفيريين
ع ّمت االحتفاالت بعيد المقاومة والتحرير
قرى وبلدات الجنوب والبقاع وصوال ً إلى عدد
من الدول األوروبية ،حيث ألقيت كلمات وصدرت
م��واق��ف وبيانات أش���ادت بإنجاز المقاومة،
وشدّدت على التمسك بمعادلة الجيش والشعب
والمقاومة التي حققت االنتصار على العدو
الصهيوني ،مؤكدة أنّ ه��ذه المعادلة تحمي
لبنان أيضا ً من الجماعات اإلرهابة وأخطارها .

احتفال في الهرمل

وبالمناسبة ،نظمت حركة أمل في الهرمل
احتفاال ً حاشدا ً برعاية وزير األشغال العامة
والنقل غ��ازي زعيتر وحضور النائبين نوار
الساحلي ومروان فارس ورؤساء بلديات البقاع
الشمالي والهرمل وممثلين لألحزاب الوطنية
اإلسالمية ورج���ال دي��ن وفاعليات سياسية
واجتماعية وتربوية وممثلي عشائر وعائالت
المنطقة.
وأل��ق��ى زعيتر كلمة أك��د فيها «ض���رورة أن
نكون موحدين في المقاومة وحولها لحماية
حدودنا المائية وثرواتنا الطبيعية ومنع العدو
من استغاللها ،وكذلك حماية حدودنا الشرقية
والشمالية من اإلره��اب التكفيري ال��ذي يهدّد
وطننا ومواطنينا».
وأش��ار الساحلي ،ب���دوره ،إل��ى «أنّ العدو
اندحر بفعل سالح المقاومة والمقاومين ليكون
النصر ردا ً على عار اتفاق  17أيار الذي أسس
فيه البعض لمقولة قوة لبنان في ضعفه ،وكان
الرد بفعل الثالوث الذهبي :الجيش والشعب
والمقاومة لتدمر عصابات العدو الصهيوني
بفعل السالح المقاوم».
وأك��د «استمرار المواجهة مع العصابات
التكفيرية إلبعاد خطرها عن لبنان» ،مح ّذرا ً «من
يدافعون عنها ويناصرونها من أنهم سيكونون
في صدارة المتضررين».

والبيسارية

وأكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب
ح��ن��اوي ،في كلمة ألقاها خ�لال رعايته حفل
ت��دش��ي��ن ق��اع��ة ال��دك��ت��ور مصطفى ش��م��ران
الرياضية في ثانوية الشهيد مصطفى شمران
التابعة لمؤسسات أم��ل التربوية ف��ي بلدة
البيسارية ،ضمن إحياء فعاليات عيد المقاومة
والتحرير« ،أنّ أفضل أوجه الصراع مع العدو
التكفيري وخلفه اإلسرائيلي ه��و االعتصام
ب��ال��وح��دة الوطنية حيث ال مكان للمذهبية
والطائفية واألنانية والشخصانية ،إنما إرادة
وطنية جامعة تقبض على ناصية المسؤولية
بعزم وح��زم لتعبر بلبنان في ه��ذا المحيط
المتالطم بالفتن والدمار والدماء إلى حيث يجب
أن يكون ساحة تالق وحوار ال ساحة لتصفية
الحسابات».

وباريس

وأش��ار وزير المال علي حسن خليل ،خالل
احتفال نظمته حركة أمل واألحزاب والجمعيات
اللبنانية ف��ي ب��اري��س ،إل��ى «أهمية إخ��راج
المقاومة ومشروعيتها في مواجهة االحتالل
والعدوان اإلسرائيلي المفتوح من التجاذبات
الداخلية ،باعتبار أنّ النصر الذي تحقق في 25
أيار  2000كان بفعل تكاملها مع الجيش في
اطار من الوحدة الوطنية».
ودع���ا إل��ى «إن��ق��اذ البلد م��ن ح��ال��ة الشلل
السياسي بملء الفراغ في رئاسة الجمهورية».
وأشار األمين العام للحزب الشيوعي خالد
ح��دادة ،من جهته ،إلى الحاجة «إلى صياغة
كتاب موحد للتاريخ والتاريخ المشرف للبنان
والعرب في صياغة تاريخ المقاومة» ،فيما
اعتبرت عضو المكتب السياسي لتيار المردة
فيرا يمين أنّ «المقاومة ليست فقط بالبندقية
بل هي حالة متكاملة في ك ّل حراكنا».
وأك���د أم��ي��ن الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
الناصريين المستقلين « -المرابطون» العميد
مصطفى حمدان ،الذي زار الرئيس العماد إميل
لحود في دارته في اليرزة ،على رأس وفد من
الهيئة قدّم له التهنئة «بذكرى عيد المقاومة
والتحرير وبذكرى االستقالل الفعلي للبنان
بعدما استطاع أن يدحر ه��ؤالء اإلسرائيليين
من أرض ال��ج��ن��وب»،أنّ «المبدع األول لهذه
المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة،
ه��و فخامة الرئيس إميل لحود ال��ذي كرس
بالفعل وحدة الدم بين الجيش الوطني ورجال
المقاومة في ك ّل بقعة من بقاع لبنان» .وتوجه
ح��م��دان بالتحية والتقدير «للرئيس لحود
إلبداعه في هذه المعادلة الذهبية التي ال تزال
اليوم وستبقى حامية لبنان من شر الصهاينة
واإلرهابيين» .كما توجه بـ«التحية إلى حزب
الله والسيد حسن نصرالله ورجال الله ،الذين

رئيس وأعضاء االتحاد العمالي العام اثناء وضعهم إكليال عند النصب التذكاري للشهداء
يقومون ال��ي��وم بواجبهم ف��ي حماية لبنان
من أخطر هجمة إرهابية تكفيرية تخريبية
تهدّد الوجود اللبناني وكينونة الوطن» .كما
توجه بالتحية «إلى الجيش اللبناني وقائده
العماد جان قهوجي الذي يقوم بإدارة معركة
مكافحة اإلرهابيين والمخربين بقدرة فائقة
واستراتيجية عالية الدقة».

بيانات

وتوجهت وزارة الخارجية والمغتربين ،في
بيان ،بـ«أح ّر التهاني إلى اللبنانيين بمناسبة
ذكرى عيد المقاومة والتحرير» ،وبـ»التحية
إلى أسر جميع الشهداء والجرحى من المدنيين
الذين صمدوا في وجه االحتالل ،إضافة إلى
أسر ضباط وأف��راد الجيش اللبناني الباسل
وعناصر المقاومة الذين ضحوا بحياتهم ،منذ
بداية مسلسل اإلره��اب اإلسرائيلي في العام
" 1948حتى النصر الكبير في العام .»2000
ّ
«حق لبنان في تحرير ما تبقى
وأكدت الوزارة
من أراض لبنانية تحت االحتالل اإلسرائيلي
بك ّل الوسائل المشروعة ،وهو الموقف الوطني
الجامع الذي لن تألو جهدا ً في نقله إلى العواصم
وفي المحافل الدولية ،حتى وضع ح ّد نهائي
لالنتهاكات اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية،
ودحر االحتالل وانسحاب إسرائيل الكامل من
األراضي اللبنانية».
وش���دّدت على «ض���رورة مواصلة الجهود
الديبلوماسية ،واتخاذ الخطوات القانونية
لمحاسبة إسرائيل والمسؤولين اإلسرائيليين
عن أبشع الجرائم في ّ
حق المدنيين األبرياء في
لبنان والمنطقة» ،مشيرة إلى نقاط تشابه فاقع
بين ما نشهده من إره��اب إسرائيلي عنصري
وإرهاب داعشي تكفيري ،في مسعاهما المشترك
إلى تفتيت المنطقة وتدمير أسس التعدّدية فيها
لتحويلها إلى تكتالت طائفية متناحرة ،تذهب
ضحيتها القيم اإلنسانية ويذهب ضحيتها
اإلنسان».
وهنأت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية ،في بيان إثر
اجتماعها في مق ّرها الرئيسي« ،المقاومة وقائدها
السيد حسن نصرالله واللبنانيين والعرب بعيد
المقاومة والتحرير الذي صنع فيه المقاومون
البواسل وجماهير شعبنا النصر التاريخي على
جيش العدو الصهيوني ،وحطموا أسطورته
وجبروته ،فأجبروه على الرحيل عن معظم
أرض الجنوب والبقاع الغربي ،مدحورا ً مهزوماً،
من دون قيد وال شرط».
وأكدت الهيئة أنّ «هذا النصر الواضح أثبت
ق��درة المقاومة المسلحة على تحرير األرض
وإلحاق الهزيمة بالعدو وأسقط منطق التخاذل
على السيادة والحقوق .كما شكل تحوال ً مهما ً
في موازين القوى ،وع ّزز ثقافة المقاومة ،ووجه
صفعة إل��ى األنظمة العربية التابعة للغرب
والمتآمرة على قضايا األمة وفي مقدمها قضية
فلسطين».
ولفتت إلى أنّ «المقاومة نجحت في إسقاط
محاوالت االلتفاف على نصرها وأحبطت خطط
إجهاضه ،كما كرست معادلة ردعية في الصراع
مع العدو الصهيوني ،ووفرت األمن واالستقرار
لجميع اللبنانيين والحماية لسيادة لبنان
وثرواته الوطنية من مياه ونفط».
وشدّدت على أنّ «معادلة الجيش والشعب
والمقاومة التي صنعت التحرير ،بدعم من
سورية العروبة والمقاومة وإي���ران الثورة،
تشكل اليوم الضمان للبنان وسورية والعراق
وك��� ّل بلد ع��رب��ي ي��واج��ه ال��ع��دوان اإلره��اب��ي
التكفيري الصهيوني االميركي العربي الرجعي
إللحاق الهزيمة به وحفظ عروبة األمة ووحدة
مجتمعاتها».

وأك����دت ال��ه��ي��ئ��ة م��ا ج���اء ف��ي «ال��خ��ط��اب
التاريخي» للسيد نصرالله بعيد المقاومة
والتحرير« ،لناحية وحدة المعركة ض ّد الهجوم
االرهابي التكفيري والدول الداعمة له».
واستنكرت مواقف قيادات  14آذار «وفي
مقدمها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
الذين سارعوا إلى انتقاد دع��وة السيد حسن
نصرالله إلى تحرير بلدة عرسال وجرودها من
احتالل اإلرهابيين التكفيريين ،وباالستناد إلى
معادلة الجيش والشعب والمقاومة وسعيهم
الواضح والمكشوف إلى توفير الغطاء السياسي
لتنظيمي داعش والنصرة اإلرهابيين ،ووصف
عناصرهما بالثوار ،فيما ب��ات مجلس األمن
الدولي يضعهما على قائمة اإلرهاب ،وخصوصا ً
بعد المجازر اإلجرامية التي ارتكباها في لبنان
وسورية والعراق».
وح ّملت ق��وى  14آذار «مسؤولية عرقلة
اتخاذ قرار رسمي من الحكومة لتحرير عرسال
وجرودها من هذا الخطر االرهابي وما قد يؤدي
إليه من انعكاسات خطيرة على أمن أهلنا في
بلدة عرسال والمناطق المحيطة بها».
وبالمناسبة ،عقد المجلس التنفيذي لالتحاد
العمالي العام جلسة في منتزه الفضة في بلدة
عديسة ،المقابلة لمستوطنة مسكفعام في
حضور رئيسه غسان غصن ونائبه حسن فقيه
وأعضاء المجلس ،ممثلي اتحاد نقابات عمال
فلسطين في لبنان ورئيس بلدية عديسة علي
رمال.
وألقيت خالل الجلسة كلمات ش �دّدت على
«ضرورة مواجهة اليهود الصهاينة في الجنوب
وصهاينة العصر والداعشيين وجبهة النصرة،
ألنهم ال يعرفون الدين واالنسانية».
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل
أرسالن إلى «استذكار التحرير واعتباره حافزا ً
الستكمال المسيرة وااللتفاف حول المقاومة في
معركتها البطولية إلى جانب الجيشين اللبناني
والسوري لتطهير الجرود المحتلة والحد من
المشروع اإلسرائيلي التكفيري».
وأكد النائب السابق إميل لحود أنّ «االنتصار
ال��ذي حققته المقاومة وأدى إل��ى دح��ر العدو
اإلسرائيلي عن أرضنا في العام  2000والذي
تك ّرر في العام  2006مع إلحاق أكبر هزيمة
ب��ال��ج��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ن��ذ إن��ش��اء دول��ت��ه
الغاصبة ،سيتك ّرر مع المنظمات التي تحارب
اليوم بالنيابة عن إسرائيل ،في سورية وفي
بعض البلدات اللبنانية القريبة من الحدود
السورية».
وأكد لحود «لمن يحلم ويراهن على سقوط
الدولة السورية أنّ إرادة الشعب السوري هي
التي ستنتصر في النهاية ،تماما ً كما انتصرت
إرادة أبناء الجنوب الذين خرجت منهم المقاومة
وناضلت حتى التحرير».
وحيّا األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني
العربي» النائب السابق فيصل الداود المقاومة
وقال« :هذه هي قوة لبنان ،الذي يواجه خطرا ً
وجوديا ً جديداً ،في سلسلة جباله الشرقية من
قبل جماعات إرهابية تكفيرية ،بدأت المقاومة مع
الجيش السوري تحقق انتصارات عليها وتطردها
منها ،لينعم البقاع باألمن ،الذي سيتكرس بعد
إخراج اإلرهاب من جرود عرسال».
وطالب «لقاء الجمعيات والشخصيات»
اإلسالمية ،عقب اجتماعه ال��دوري األسبوعي
برئاسة رئيس اللقاء الشيخ عبد الناصر جبري،
ب��ـ«االل��ت��ف��اف ح��ول الجيش وال��ق��وى األمنية
اللبنانية ،من أج��ل حفظ السيادة الوطنية،
والتمسك بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب
والمقاومة ،لردع العدوانية الصهيونية وخطر
المجموعات اإلج��رام��ي��ة لمنع تهديد أرضنا
وشعبنا».

واعتبرت جبهة العمل اإلسالمي في لبنان،
أنّ «التمسك بثوابت ومبادئ االستراتيجية
الدفاعية والثالثية الذهبية بات وأضحى أمرا ً
مطلوباً ،بل واجبا ً وذلك من أجل تحرير األرض
المحتلة من سيطرة المسلحين في جرود عرسال
ودرء خطرهم ومنعهم من التوسع والتمدد
وتحقيق أهدافهم ومآربهم المشبوهة».
وحيّت المنظمات الشبابية والطالبية ،في
بيان« ،المقاومة قيادة ومجاهدين» ،وأشادت
«بتضحيات جميع الفصائل واألحزاب والقوى
ض ّد االحتالل اإلسرائيلي» ،مؤكدة أنّ «االنتصار
على العدو الصهيوني ما ك��ان ليتحقق لوال
تكامل الثالثية الذهبية للبنان المتمثلة بشعبه
وجيشه ومقاومته».
ودعت إلى «توحيد البوصلة نحو فلسطين
وتركيز جميع الجهود واإلمكانات والمقدرات
البشرية والمادية في سبيل تحريرها».
ورأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال
شاتيال «أنّ لبنان ،في ذك��رى االنتصار على
االحتالل اإلسرائيلي ،ال ي��زال تحت خطر هذا
العدو الغاشم باالحتالل والتقسيم ،فضالً عن
أنه يتعرض لمخاطر كبيرة وتهديدات بالغة
من التطرف المسلح في الجرود وعلى الحدود،
وه��ذا يتطلب مواجهة لبنانية شاملة تضع
جانبا ً ك ّل الحساسيات واالنقسامات والمصالح
الفئوية والخالفات ،والوقوف خلف الجيش
الوطني ليتولى حماية لبنان وتحرير ك ّل شبر
من أرضه من الجماعات اإلرهابية المسلحة».
وطالب رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ
أحمد القطان «بحفظ معادلة الشعب والجيش
والمقاومة» وبقراءة موضوعية لخطاب السيد
نصرالله «والعمل يدا بيد لحماية لبنان من
خطر التكفيريين».
ودع���ا ح��زب ال��ت��وح��ي��د ال��ع��رب��ي ف��ي بيان
لمناسبة ال��ذك��رى التاسعة لتأسيسه إلى
«التمسك بالمقاومة التي تحمل راية التصدي
للعدوان اإلسرائيلي واإلره���اب التكفيري»،
فيما دع��ا رئيس ح��زب ال��وف��اق الوطني بالل
تقي الدين في بيان اللبنانيين بعيد المقاومة
والتحرير ،داعيا ً إلى «قراءة تجربة المقاومة
في لبنان جيدا ً والبناء على التطلعات الوطنية
المستقبلية ألنّ المقاومة تحمي لبنان وتبني
الوطن».
وأب���رق المكتب السياسي ف��ي «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» إلى األمين العام
ل��ح��زب ال��ل��ه السيد حسن نصرالله مهنئا ً
بالتحرير.
وتوجهت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف
بالتهنئة من اللبنانيين عامة ومن المقاومة
و«سيدها السيد حسن نصر الله لمناسبة عيد
المقاومة والتحرير ال��ذي تحقق في  25أيار
 2000بفضل بطوالت المقاومين وتضحياتهم
ف��ت��ح� ّرر ال��ج��ن��وب م��ن االح��ت�لال الصهيوني
واندحرت قواته مهزومة فكان نصرا ً كبيرا ً لألمة
ولكافة أحرار العالم وللقضية الفلسطينية».
وج���دّدت العهد «م��ع أبطال المقاومة في
لبنان وفلسطين من أجل تحرير كامل أراضينا
المحتلة ف��ي ل��ب��ن��ان وال���ج���والن وفلسطين
وتحرير جميع أسرانا المعتقلين في السجون
اإلسرائيلية».
وحيت اللجنة ،في بيان« ،شهداء المقاومة
في لبنان الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض
الوطن فكانوا الدرع الحصين في مواجهة العدو
وهم الذين أناروا الطريق أمامنا باالنتصارات
في  25أيار عام  2000وعدوان تموز ،»2006
مؤكدة أنّ «معادلة الجيش والشعب والمقاومة
ستبقى هي الضمانة الوحيدة من أجل حماية
الوطن من األخطار المحدقة به».
واعتبر رئيس هيئة التضامن السرياني
الديمقراطي ونائب رئيس الهيئة الشبابية
اإلسالمية  -المسيحية للحوار جوي حداد،
«أنّ هذه الذكرى العزيزة علينا تجعلنا نتوقف
مع أنفسنا .لنحدّد أي لبنان نريد وما هو الدور
ال��ذي ينبغي أن يلعبه لبنان مع محيطه في
معمعة الفوضى القائمة ،كلها أسئلة ال ب ّد من
اإلجابة عنها لكي نحاول أن نعيش التحرير
الحقيقي من ك ّل األع��داء س��واء في الخارج أو
الداخل ،وسواء كان العدو ظاهرا ً أو كان منشأه
الجهل والتخلف».

مسيرة س ّيارة

وفي إطار االحتفاالت بالمناسبة ،نظم حزب
الله مسيرة سيّارة انطلقت من بلدة الشومرية
مرورا ً بعدد من البلدات التي تح ّررت في العام
 2000وهي دير سريان والطيبة والعديسة
وصوال ً إلى تلة هونين حيث تجمع المشاركون
في المسيرة ليقوم عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الدكتور علي فياض إلى جانب عدد من
الفاعليات برفع راية حزب الله على التلة.

دعوات محلية ودولية �إلى �إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي

�سالم :ال بديل من التوافق على طريقة الخروج من هذا الو�ضع
  لمناسبة مرور عام على الشغور
ال��رئ��اس��ي ،ص��درت م��واق��ف محلية
ودولية داعية إلى اإلسراع في إنجاز
هذا االستحقاق ،فيما شكل االجتماع
النيابي الذي انعقد أمس في بكركي
لجنة للتواصل مع رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي نبيه ب���ري ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ
النصاب الدستوري النعقاد جلسة
النتخاب هو النصف زائدا ً واحداً.
وف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،وج��ه رئيس
الحكومة ت��م��ام س�لام م��س��اء أمس
كلمة اعتبر فيها أنّ التعطيل المتكرر
ل��ن��ص��اب ج��ل��س��ة ان��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية« ،أدى إلى إدخال البالد
في مسار سياسي وإقتصادي خطير،
ال يبدو أنّ الجميع مدرك لفداحته ،أو
أنّ الك ّل يشعر بالدرجة نفسها من
المسؤولية الوطنية تجاهه .ال بل
يمكن القول ،إنّ هناك لألسف من ال
يستعجل الخروج من هذا المأزق،
مهما كانت األض��رار الناجمه عنه،
ومهما ك��ان��ت المخاطر المحيطة
بالبالد في ه��ذه المرحلة الصعبة
التي تمر بها منطقتنا».
وإذ أك��د أنّ ه��ذا الواقع أدى إلى
«خلل ف��ادح ف��ي عمل المؤسسات
الدستورية» ،أشار إلى أنّ «تطبيق

الدستور ليس وجهة نظر ،بل هو
واجب وطني مقدس ..والتذرع في
ه��ذا التوقيت ال��دق��ي��ق والصعب،
بخلل وثغرات في دستور الطائف
الذي توافق عليه اللبنانيون ،إنما
هو تهرب من الواجب والمسؤولية»،
مؤكدا ً أن «ال بديل من التوافق على
طريقة الخروج من هذا الوضع وأي
ح � ّل آخ��ر يعكس غلبة لجهة على
أخرى ،هو وصفة لتوليد أزمة أكبر
وأخطر».
وفي اإلطار نفسه ،شدّد البطريرك
الماروني بشاره الراعي ،في كلمة
أل��ق��اه��ا خ�ل�ال ل��ق��اء م��ع  29نائبا ً
م��ن أح���زاب  14آذار ومستقلين،
ف���ي ب��ك��رك��ي أم���س ع��ل��ى ض���رورة
«االت��ف��اق على م��خ��رج ديمقراطي
ينطلق م��ن الدستور ال��واض��ح في
المختصة بانتخاب رئيس
م��واده
ّ
للجمهورية» ،معتبرا ً أنه «عار جديد
أن نبدأ عاما ً جديدا ً والفراغ في سدة
الرئاسة».
وإث��ر اللقاء ،تال وزي��ر االتصاالت
بطرس حرب بياناً ،أعلن فيه تشكيل
لجنة من الحضور تض ّم إلى جانبه،
نائب رئيس مجلس ال��ن��واب فريد
مكاري والنواب :جورج عدوان عن

حزب القوات اللبنانية ،نديم الجميل
عن حزب الكتائب ،عاطف مجدالني
عن كتلة المستقبل ،وذلك للتواصل
م��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه
ب��ري بالخطوات التي اتفق عليها
الحاضرون واعتبار مجلس النواب
في حال انعقاد دائم.
وأش��ار إل��ى «توجه المجتمعين
إلى تأمين حضور يومي في مجلس
النواب النتخاب رئيس جمهورية
واعتبار النصاب الدستوري النعقاد
الجلسات م��ا بعد ال���دورة األول��ى
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية هو
األكثرية المطلقة قياساً ،على اعتبار
النصاب في ال��دورة األول��ى الثلثين
الن��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ،ألنّ انتخاب
ال��رئ��ي��س ف��ي ال���دورة ال��ق��ادم��ة يتم
باألكثرية المطلقة أي نصف عدد
نواب المجلس زائدا ً واحداً».
وأع��ل��ن أنّ الجميع تمنوا على
ال��راع��ي دع��وت��ه ك � ّل ال��ن��واب الذين
ي��ث��اب��رون ع��ل��ى ح��ض��ور جلسات
انتخاب الرئيس من جميع الطوائف
والمذاهب والمناطق ،إلى اجتماع
يعقد في بكركي التخاذ الخطوات
المناسبة وتكليف اللجنة المذكورة
التنسيق معه لتحقيق ك ّل ما سبق.

وفي وقت الحق ،أعلن مكاري أنه
ليس من بين أعضاء اللجنة «كما
جاء خطأ في البيان الختامي» ،وهو
«أبلغ إلى المجتمعين تكرارا ً اعتذاره
عن عدم المشاركة فيها ،موضحا لهم
األسباب التي تدعوه إلى ذلك».
وتعقيبا ً على االجتماع ،أوضح
المكتب اإلعالمي للصرح البطريركي
أنّ البطريرك ال��راع��ي «واف��ق على
طرح النواب المسيحيين في الرابع
عشر من آذار للنصف زائ��دا ً واح��دا ً
مع رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري ضمن رزم��� ِة ط��روح��ات ،ولم
يوافق على اعتباره نصابا ً دستوريا ً
النتخاب الرئيس».
وفي المواقف من الشغور ،رأى
اللقاء التشاوري الذي عقد في منزل
الرئيس أمين الجميل« ،أنّ استمرار
ال��ش��غ��ور ص��ار يشكل خ��ط��را ً على
واق��ع لبنان وخصوصية الوجود
اللبناني» .وأشار إلى أنه «ال يجوز
المطالبة بتعديل الدستور بغياب
رئيس الجمهورية» ،معتبرا ً «أنّ
تعديل الدساتير ال يتم م��ن أجل
ان��ت��خ��اب ه��ذا ال��م��رش��ح أو ذاك بل
لتطوير أنظمة الدولة ولتعزيز وجود
وطن قائم».

ورأى رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
ال��خ��ازن« ،أنّ الفراغ الرئاسي بعد
س��ن��ة وش��ه��ري��ن م��ن ع��م��ره ،يشكل
تهديدا ً للموقع األول المسيحي في
ال��ش��رق ،والصيغة النموذجية في
العيش».
وف����ي ال���م���واق���ف ال���دول���ي���ة من
االستحقاق ،عبّرت الممثلة العليا
ل�لأم��ن وال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني
في بيان عن قناعتها «ب��أنّ الفراغ
الرئاسي ،الذي طال أمده في لبنان،
ي��ع��رض اس��ت��ق��رار ال��ب�لاد للخطر».
ودع��ت جميع األط���راف اللبنانيين
«إلى التحاور والعمل من أجل انتخاب
رئيس جديد للبالد وف��ق الدستور
وحسب اتفاق الطائف».
ودع��ت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة ف��ي لبنان سيغريد كاغ
جميع القادة اللبنانيين إلى «االلتزام
بالدستور اللبناني ووضع المصلحة
الوطنية قبل السياسات الحزبية
من أجل استقرار لبنان ،وإل��ى إبداء
المرونة من أجل ح ّل موضوع الشغور
الرئاسي» ،مشدّدة على أنّ االنتخابات
الرئاسية «هي عملية لبنانية».

ً3

عون :معركتي بال �سقف ولن �أتركها �إال �شهيدا
أكد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون أنّ معركته بدون
سقف وأنه لن يتركها «إال شهيداً ،فإما
أن أربح أو أخسر لكن لن أسلم أبداً».
وقال عون في مقابلة مع محطة «أو
تي في» ضمن برنامج «بال حصانة»:
«إنّ المبادرة التي قدمتها فيها 4
ب��ن��ود ،وكلها موجهة إل��ى الشعب
اللبناني كي يبدي رأي��ه وليس من
أج��ل تعديل ال��دس��ت��ور ،وال يوجد
تعديل دستوري في أي بند من هذه
المبادرة» ،موضحا ً أنّ «النقطتين
األولى والثانية هي النتخاب رئيس
جديد ،فالمرحلة األول��ى مسيحية
يترشح فيها م��ن ي��ش��اء والثانية
وطنية ينتقل إليها أول مرشحين».
وأضاف« :يجب أن نسأل الناس ماذا
يريدون أيضا ً وأن��ا أطلب أن نعطي
ّ
الحق في الكالم».
للشعب
وأع��ل��ن «ان���ه مستعد أن يقوم
باالستفتاء ول��ن يكلف ال��دول��ة أي
ش��يء وم��ن يحصل على األكثرية
ينتخبه المجلس النيابي رئيساً»،
مشيرا ً إلى أنّ «هناك اقتراحا ً يقضي
بحصر الترشيح بينه وبين رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
في المجلس النيابي ولينتخب النواب
أحدهما رئيساً ،أما إذا لم تقبل أي من
هذه الطروحات فلنجر االنتخابات
النيابية وم��ن بعدها انتخابات
رئاسية في المجلس الجديد».
وأعرب عون عن اعتقاده أنه «فشل
في أن يطرح نفسه كمرشح توفيقي
ألنه ليست هناك نوايا لدى البعض
ب��ال��وص��ول إل��ى م��رش��ح توفيقي»،
م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ «ال��رئ��ي��س سعد
الحريري ظنّ في روما أنني قد أغير
خطي وأوض��ح��ت له أنني لن أترك
موقعي فأنا أدعم المقاومة ولست 8
آذار».
وتابع« :ف��ي عيد مولدي في 18
شباط تعشينا م��ع ال��ح��ري��ري ولم
نتكلم بالملف الرئاسي بل تحدثنا

عون متحدثا ً إلى الزميل جان عزيز
عن التعيينات األمنية» ،الفتا ً إلى أنه
ال يحب االستنتاج «إذا كذب الحريري
أو ال فهو إما ال يستطيع أن يمون على
فريقه السياسي أو أنّ مستشاريه
الخارجيين لهم رأي آخر».
وإذ أك��د أن��ه لن يقبل «أن يتك ّرر
االضطهاد المتواصل عليه» ،وقال:
«سنقاوم هذا االضطهاد وأن��ا أقاوم
ل��ي��س م��ن أج��ل��ي ف��ق��ط ب��ل م��ن أج��ل
عائلتي واألشخاص الذين يشبهون
عائلتي» ،مشيرا ً إلى أنه لن ينسحب
م��ن المعركة «إال شهيدا ً بالمعنى
السياسي ولن أسلم».
وأع��ل��ن ع���ون أن���ه عُ ����رض عليه
تعيين العميد ال��رك��ن شامل روك��ز
ق��ائ��دا ً للجيش بعد انتخاب رئيس
الجمهورية «وكانت إجابتنا أنّ القائد
الحالي غير شرعي وق��د م �دّد له»،
معتبرا ً أنّ وزير الدفاع «مؤتمن على
تطبيق القوانين وليس الستعمالها
على ه��واه وإن فعل ذل��ك سنسحب
الثقة منه».
ورأى أنّ «ك��ل الحكومة عليها
م��س��ؤول��ي��ة م��ع��رف��ة م��ا يحصل في
ع���رس���ال ،ف��ال��م��ع��رك��ة ت��ج��ري على
ح��دودن��ا وه��ن��اك آالف المسلحين

ع��ل��ى ال��ح��دود وه���ذا ال��ع��دد ي��زي��د،
وهناك سوابق وحصل هجوم على
مراكزنا وت ّم خطف عسكريين لنا»،
متسائال« :م��اذا سيفعل الجيش في
ج��رود عرسال علينا أن نعرف ،هل
سيترك المسلحين يحتلون األرض
في عرسال؟» ،الفتا ً إلى أنّ «عرسال
ليست معزولة ،فالجرحى يدخلون
ويخرجون ،وباألمس قتلوا شخصا ً
م��ن جبهة النصرة وأخ�����ذوه)...(،
عندما يأتي الوقت المناسب لنتكلم
ع��ن أخ��ط��اء ال��ق��ي��ادة ف��ي الجيش
اللبناني ،سنتكلم ،وهناك أخطاء لم
تصحح من المرة الماضية في القيادة
ّ
وغيرها».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ع��ن عالقته
برئيس مجلس النواب نبيه بري،
أجاب عون»:أنا والرئيس بري نتفق
استراتيجيا ً ولكن نختلف أحيانا ً
في التكتيك» ،مشيرا ً إلى أنّ عالقته
برئيس تيار المردة سليمان فرنجية
«م��م��ت��ازة ول����دي ع��اط��ف��ة خ��اص��ة
ت��ج��اه��ه» .كما أك��د أنّ العالقة مع
البطريرك الماروني بشارة الراعي
«م��م��ت��ازة» ،م��ن��وه�ا ً بموقفه خالل
االجتماع النيابي في بكركي أمس.

فتو�ش �أثنى على طرح رئي�س تكتل التغيير والإ�صالح

المر :انتخاب رئي�س للجمهورية قبل �أي مبادرات
شدّد النائب ميشال المر على «ضرورة انتخاب رئيس
جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن ،قبل أي مبادرات أو
انتخابات نيابية ،وذلك من أجل طمأنة المسيحيين الذين
يشعرون بقلق على مصيرهم جراء ما يحصل في الشرق
االوس��ط ومن حولنا ،وخصوصا ً بعد العراق وسورية،
كون الوجود المسيحي في لبنان هو أساسي وفاعل وليس
هامشياً».
ورأى الم ّر ،بعد لقائه أول من أمس وفدا ً من تكتل التغيير
واإلصالح ض ّم النواب ادغار معلوف ،عباس هاشم ،ونبيل
نقوال نقل إليه مباردرة رئيس التكتل النائب ميشال عون،
أنّ «طمأنة المسيحيين تأتي في الدرجة األول��ى بانتقاء
رئيس للجمهورية يجمع عليه ك ّل المسيحيين أو على األق ّل
الغالبية الساحقة منهم».
وتابع« :اليوم(االثنين) يصادف ذكرى التحرير وأنا
شاركت في هذه الذكرى وأشرفت ميدانيا ً على األرض عندما
غصة كون 25
كنت وزيرا ً للداخلية ،ولكن يبقى في الذكرى ّ
أيار يصادف أيضا ً ذكرى مرور سنة على الفراغ الرئاسي،
وهذا أمر ال يجوز ،ولم يحصل في تاريخ لبنان».
ورأى النائب نقوال أنّ «البيت الكبير عند دولة الرئيس
المر هو بيت جامع عبر تاريخه السياسي ،وهو قادر في
هذه الظروف التي نحن فيها على أن يكون كعادته مساعدا ً

لنا ونستنير من أفكاره الوطنية النيرة التي توصل دائما ً إلى
نتائج إيجابية» ،معتبرا ً «أننا والرئيس الم ّر طرف واحد ال
طرفين».
وفي اإلطار نفسه ،أثنى النائب نقوال فتوش بعد استقباله
وفدا ً من التكتل ض ّم النائبين حكمت ديب وفادي األعور،
والوزير السابق غابي ليون والنائب السابق سليم عون،
على مبادرة العماد عون ،مشدّدا ً على أنّ األخير «هو الوحيد
ه��ذه األي��ام ال��ذي يتكلم باسم المسيحيين» .واعتبر أنّ
المبادرة «يمكن أن تكون الح ّل للخروج من األزمة».
ً
وتطرق فتوش إلى التعيينات األمنية ،مؤكدا وجوب
تعيين العميد شامل روكز قائدا ً للجيش اللبناني .وقال:
«عندما يقال إننا قادمون إلى معارك في ج��رود عرسال
فعندها يجب أن يكون روك��ز قائدا ً للجيش ألنه ّ
يشرف
معارك لبنان ويص ّد الهجمات التكفيرية عن حدوده».
ور ّد فتوش على كالم رئيس حزب الكتائب أمين الجميل،
معتبرا ً أنه «ال يجوز المقارنة بين داعش وحزب الله فاألخير
هو وسام الشرف ويضم شرفاء مهمتهم الدفاع عن لبنان».
وأوضح ديب أنّ زيارة فتوش «هي لالستشارة وتبادل
ال��رأي» حول مبادرة عون .وأض��اف« :خالل اللقاء أنارنا
الوزير فتوش ببعض األفكار القانونية والدستورية وغير
الدستورية».

رعد :من حقنا المطالبة بمحا�سبة
حا�ضني التكفيريين �أمام الق�ضاء
أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب محمد رعد أنه «وبعد جوالت
من القتال مع التكفيريين اإلرهابيين
تبين أنهم ليسوا أقوياء على اإلطالق،
ل��ك��نّ ب��ع��ض م��ن ي��ص��ف��ون أنفسهم
بالمعتدلين ف��ي لبنان يستقوون
بهؤالء اإلرهابيين في الخارج ض ّد
شركائهم في الوطن ،ويحاولون أن
يصوروهم كأسطورة مرعبة حتى ال
يتجرأ أحد على مواجهتهم ،وحتى
يتمكنوا من خالل تواطئهم معهم أن
يحققوا مكتسبات رخيصة وتافهة
سلطوية ولو إلى حين».
وأض����اف رع���د خ�ل�ال االح��ت��ف��ال
التكريمي الذي أقامه «حزب الله»
لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد
رام��ي حميد دك���روب ف��ي حسينية
بلدة صريفا الجنوبية« :من حقنا
بوضوح أن نطالب بمحاسبة هؤالء
ال��ذي��ن يس ّمون أنفسهم معتدلين
ف��ي لبنان ويحتضنون وي��ؤي��دون
ويبررون ظاهرة التكفيريين ،ونحن
ال ن��م��زح ف��ي ذل���ك ك��م��ا أن��ن��ا لسنا
مجرمين حتى تذهب بهم المذاهب
بعيدا ً فيظنون أننا سنستعمل معهم
السيف والعنف ،بل نحن نطالب
بمحاسبتهم ألنهم يتواطأون على
وطنهم وعلى مجتمعهم ،وحسابهم
س��ي��ك��ون ض��م��ن م��ح��ك��م��ة دول���ة
المؤسسات والقانون حين توضع
األمور في نصابها».
وأك��د أننا «ال نرتكب جريمة إذا

رعد ودبور
طالبنا بمحاسبة المخطئين ،وهم
الذين يقرعون آذاننا كل يوم بأنهم
يريدون دولة المؤسسات والقانون،
وأنهم ال يريدون أحدا ً فوق المحاسبة،
فنحن ن��ط��ال��ب ب��م��ا ي��ط��ال��ب��ون ب��ه،
وال نقبل ب��أن يصفق ه��ؤالء ألوه��ام
ان��ت��ص��ارات ي��ح��رزه��ا التكفيريون
ف��ي أي منطقة م��ن عالمنا العربي
واإلسالمي ،وال نقبل منطق الترويع
والتعميم والتسويق النتصارات
وهمية يحرزها هؤالء اإلرهابيون كما
تفعل ك ّل ال��دول المعادية ،فنحن ال
نقبل من هؤالء المعتدلين أنه وتحت
عنوان الحرص المزعوم على بلدة
عرسال أن نبقي جرد عرسال تحت

�إحالة �شكوى بري �إلى الجي�ش
أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى
قيادة الجيش الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى
النيابة العامة التمييزية ،في شأن مقتل الجندي اإلسباني ،والتي تسلمها
القاضي صقر من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وطلب صقر من قيادة الجيش فتح التحقيق لتحديد المسؤوليات
وضم المحاضر المجراة إلى الملف ،تمهيدا ً التخاذ اإلج��راءات القانونية
المناسبة.

احتالل هؤالء اإلرهابيين ،وال نمنح
الجيش اللبناني ق��رارا ً سياسيا ً من
أج��ل أن يقتحم أوك��اره��م ،بعد أن
ضيقت المقاومة الخناق عليهم من
الخلف».
وق��ال رعد »:نحن نقبلكم شركاء
لكن أن��ت��م حتى اآلن ال تمارسون
االع���ت���راف بشراكتنا ل��ك��م ،فأنتم
تريدون التصنيف بين اللبنانيين،
ونحن نقول لكم لقد و ّلى زمن التمييز
بين لبناني وآخر ،فقد أعطينا للبنان
أكثر مما أعطيتموه ،وكنا أسخى
منكم في الحفاظ على تراب وسيادة
هذا الوطن ،لذلك عليكم أن تخجلوا
م��ن أنفسكم ف�لا ت��م��ارس��وا الفجور
باإلعالم».
وتابع« :عندما قلنا أنّ فالنا ً يجب
أن يحاسب وف�لان حسابه الحقاً،
نقصد أنّ المخطئ يجب أن يحاسب
على خطئه من قبل من يتولى الشأن
القضائي في هذا البلد الذي نريد أن
يكون فيه دولة قانون ومؤسسات».
من جهة أخرى ،استقبل رعد سفير
فلسطين في لبنان أشرف دبور الذي
قدّم «تبريكات الشعب الفلسطيني
وق��ي��ادت��ه إل���ى ال��ش��ع��ب اللبناني،
ومقاومته اإلسالمية بمناسبة عيد
المقاومة والتحرير».

