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«االحتالل لي�س في عر�سال بل في الجرود»

حزب اهلل :الجماعات الإرهابية
الجي�ش ال�سري لأنظمة خليجية وحلفائها

درع المقاومة والتحرير للحود والح�ص
زار وفد من «الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة» برئاسة منسقها
العام معن بشور ،في إطار االحتفال بعيد النصر والتحرير ،الرئيس سليم
الحص في مكتبه في عائشة بكار وسلمه درع «المقاومة والتحرير» .وخاطب
بشور الحص بالقول« :لم تكن ضمير لبنان والعرب فحسب ،بل كنت درعهم
ألنك كنت رمزا ً للوحدة كما للمقاومة ،وما اجتمعت وحدة الشعب والمقاومة إال
وصنعنا المعجزة».
ويسلّم الوفد درعا ً مماثالً إلى الرئيس إميل لحود خالل زيارته اليوم في
مكتبه باليرزة وذلك «تقديرا ً لموقفه المميّز كقائد للجيش ثم كرئيس للجمهورية
في دعم المقاومة والتمسك بالتحرير الكامل لألرض».

با�سيل �أكد من البقاع االنت�صار على التكفير

3

عون� :إن لم ي�ستعمل الجي�ش
ي�صد�أ ك�سكين المطبخ

«�أمل» :للتالقي والحوار

الحضور في احتفال الحزب الديمقراطي بعيد التحرير
أعلن حزب الله أننا «بانتظار ق��رارات تحرير جرود
عرسال من الحكومة بالطرق واألساليب التي تراها
مناسبة» ،وأوض��ح أنه «عندما نتحدث عن محتلين في
منطقة البقاع إنما نتحدث عن محتلين في جرود عرسال
وليس عن ع��رس��ال» ،الفتا ً إل��ى أن «األنظمة الخليجية
وحلفاءها في لبنان بيستخدمون الجماعات اإلرهابية
على شكل جيش سري لتنفيذ مخططاتهم».
وفي السياق ،أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم في احتفال التجمع اإلسالمي ألطباء األسنان،
أن «حزب الله مع قيام الدولة وهو الذي دعم دورها».
وإذ أشار إلى أننا «لم نستغل إنجازاتنا في مواجهة
«إسرائيل» والتكفيريين في المكاسب الداخلية» ،اعتبر
أن «من يسعى الى تعديل موقعه في السلطة السياسية
باالستناد إلى األجنبي وإلى دعمه ال يعمل لمصلحة لبنان
الدولة» ،متسائالً« :لماذا ال يتم انتخاب الرئيس األقوى
في لبنان؟ وكلنا يعرفه باإلحصاءات واألدلة ،وهو الذي
يستطيع إعطاء االلتزامات والتعهدات وهو صادق في ما
يقول ويستطيع أن يحمي التزاماته ،لقد جربنا الرئيس
ال��ذي ال ل��ون ل��ه ،فضاع وأض���اع ،دعونا نجرب خيارا ً
واعداً».
وإذ أش��ار إلى أن «حوارنا كحزب الله مع المستقبل
هدفه تخفيف االحتقان وتعطيل أرضية الفتنة» ،أكد أننا
«سنستمر في الحوار ألننا نعتبر أنه الطريق المناسب
والمتاح في ه��ذه المرحلة ،ولكن أداء ح��زب المستقبل
المتوتر وتصريحات بعض مسؤوليه المأزومة تضر بهذا
الهدف وتضعف آثاره».
وأكد أن «حربنا في القلمون لحماية لبنان ومقاومته،
ولوال المواجهة في سورية لكانت المفخخات في شوارع
بيروت والضاحية وجونية وصيدا وف��ي كل مكان في
لبنان» .وأعلن «أننا بانتظار قرارات تحرير جرود عرسال
من الحكومة بالطرق واألساليب التي تراها مناسبة،
نحن ال نلزم الدولة بآليات التحرير ،وال نكون مكانها في
إجراءاتها ،ولكن عليها أن تتخذ اإلج��راءات المناسبة»،
موضحا ً أنه «عندما نتحدث عن محتلين في منطقة البقاع
إنما نتحدث عن محتلين في ج��رود عرسال وليس عن
عرسال ونطالب بالمعالجة».
ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في

كلمة له خالل إحياء حزب الله ذكرى مرور أسبوع على
استشهاد عدنان محمد سبليني في الغازية ،أن «األنظمة
الخليجية وحلفاءها في لبنان باستخدام الجماعات
االرهابية على شكل جيش سري لتنفيذ مخططاتهم».
وقال« :جاء من أنظمتنا العربية بخاصة في الخليج من
يصرف هنا وهناك ،يتبرع وي��وزع المكرمات والهبات
وي��م� ّول الجيش ،فأصبح االره��اب��ي��ون التكفيريون هم
الجيش السري لهؤالء الحكام ،الذين يظهرون بمظهر
االع��ت��دال» .وس��أل «اذا اراد اللبنانيون المقاومون أن
يُخرجوا االرهابيين التكفيريين من جرود عرسال ،وهم
الذين ي ّتخذون من هذه الجرود مواقع لهم ( )...لماذا
تخافون عليهم وتدافعون عنهم كلما توجه الرأي السياسي
نحو اقتالعهم»؟ :وقال «نحن ال نفهم هذا المنطق ،سوى ان
هؤالء المتأ ّنقين المتزيّنين الذين يظهرون علينا في مظهر
االعتدال ،يخفون في أكمامهم السكاكين واألسلحة التي
يمثلها االره��اب التكفيري ،فيح ّرضونهم ضدنا لتحقيق
مكاسب من خاللهم على حساب كل شركائهم في الوطن».
ورأى عضو الكتلة النائب نواف الموسوي أن «اآللة
اإلعالمية التي تحركها األم���وال النفطية القادمة من
الخليج ال سيما من النظام السعودي قد جعلت بعض
اإلع�لام اللبناني في ال��درك األسفل من األخ�لاق واآلداب
واإلنسانية» .فيما أكد عضو الكتلة النائب حسن فضل الله
أن «كل هذا الضجيج لن يؤخر المجاهدين يوما ً واحدا ً عن
تحقيق أهدافهم ،وهذا أمر محسوم».
وخالل احتفال نظمته دائرة حاصبيا ومرجعيون في
الحزب الديموقراطي اللبناني لمناسبة عيد المقاومة
والتحرير في السرايا الشهابية ،بعنوان «لبنان المقاومة
للكرامة عنوان» ،أكد عضو كتلة الوفاء للمقومة النائب
علي فياض «أننا ما زلنا على موقفنا حاضرين للدفاع عن
هذا الوطن( )...فال يخطئ العدو بأن المقاومة مشغولة
في مواجهة التكفيريين والجنوب بات مستباحاً ،مقاومتنا
ق���ادرة ب��ص��ورة كاملة وواث��ق��ة م��ن قدرتها على خوض
معركتين في آن معا ً وخوض جبهتين».
وحيا األمين العام للحزب الديمقراطي وليد بركات
«المقاومة على كل ما قدمته» ،منوها ً بأبناء المنطقة «الذين
سطروا البطوالت واحتضنوا المقاومة ،وهي المنطقة
الوحيدة التي لم تشهد اي اقتتال طائفي او مذهبي».

ع�شائر البقاع :نرف�ض بالمطلق
وجود الع�صابات الم�سلحة

أحيت حركة أمل في البقاع ذكرى االنتصار والتحرير ،في احتفال أقيم في
مركز قيادة االقليم في بعلبك ،في حضور وزير االشغال العامة غازي زعيتر،
النواب ايوب حميد ،علي المقداد ،مروان فارس وعاصم قانصوه ممثالً بعلي
المصري ،وقيادات نائب رئيس حركة أمل هيثم جمعه ،منفذ عام بعلبك في
الحزب السوري القومي االجتماعي علي غرار ،وفاعليات.
وألقى حميد كلمة قيادة الحركة ،فقال« :مضى عام على شغور الرئاسة
والمراوحة في عدم قدرتنا على اختيار رئيس جديد للبالد كي تستكمل هذه
التوليفة الجميلة التي تعبر عن التوازن بين اللبنانيين في هذه المرحلة،
ونخشى ما نخشاه ان تكون الذرائع الواهية الالقانونية الالدستورية إمعانا ً
في تعطيل المجلس التشريعي» .ودعا «الى التالقي والتوحد والتحاور ،حتى
مع أولئك الذين نتناقض معهم وال نلتقي معهم».
ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر إلى أن «الخطر
اإلرهابي التكفيري ال��ذي ي��وازي الخطر «اإلسرائيلي» في النيل من األرض
والشعب والسيادة ،وها هو الجيش اللبناني والمقاومة يقاتالن هذا االرهاب
لمنعه من التمدد الى عمق المناطق اللبنانية».
وأضاف جابر خالل حفل اختتام دورة «المقاومة والتحرير الرياضية» التي
نظمها مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي« :من هنا كل التحية والدعم
للجيش وللقوى األمنية وللمقاومة ولالحتضان الشعبي في قتال اإلرهاب
التكفيري ،وسيبقى لبنان بلد العيش المشترك والتنوع الطائفي والغني بثقافته
وبعزيمة ابنائه للتصدي لكل األطماع والمخاطر ومن أي جهة أتت».

لقاء بين «االتحاد» و«الجماعة»:
رف�ض كل محاوالت العبث بالأمن

مراد مع ابو ياسين

(أحمد موسى)

زار وفد من حزب االتحاد برئاسة رئيس الحزب الوزير السابق عبد الرحيم
مراد الجماعة اإلسالمية في البقاع ،في مركزها في برالياس ،وكان في استقبال
الوفد المسؤول السياسي للجماعة في البقاع علي ابو ياسين وأعضاء اللجنة
السياسية.
وتم البحث حسب بيان صادر عن المجتمعين «في التطورات الحاصلة على
الصعيدين المحلي واإلقليمي ،كما تم االتفاق على نقاط عدة تالقي تجمع الطرفين
ومنها :دعم القضية الفلسطينية ألنها قضية األمة األول��ى ،رفض أي مشاريع
تقسيم للدول العربية فهي ال تخدم سوى المشروع الصهيوني واألميركي ،تأكيد
االلتزام بوحدة الشارع السني على الصعيد اللبناني ورفض كل محاوالت للعبث
باألمن الوطني انطالقا ً من بث أدوات فتنة بين األطراف السياسية بصيغة أو
بأخرى ،ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات على صعيد البقاع والمحافظات األخرى
للوصول إلى صيغ مشتركة تحفظ سالمة المسار الوطني واالجتماعي ،والتوافق
على استمرار اللقاءات التشاورية بين الطرفين».
على صعيد آخر ،أقام رجل األعمال المغترب محمد مظلوم حفالً تكريميا ً لمراد،
في بلدة الخيارة في البقاع الغربي ،في حضور طوني فرنجية ممثالً رئيس تيار
المرده النائب سليمان فرنجية ،سفير لبنان في فنزويال الياس لبس ،شخصيات
وفاعليات من كل االطياف السياسية والحزبية والطائفية في البقاع الغربي
وراشيا.
وبعد كلمة للبس قال مراد« :نحن في وضع مز ٍر على الساحة اللبنانية نتيجة
اإلنقسامات واإلختالفات ،وهذه اللقاءات الثنائية التي تتم بين بعض القوى
السياسية ال تكفي ويجب أن تكون هناك لقاءات أشمل وأوسع لتناقش حقيقة
المأزق اللبناني الذي وصلنا إليه».

«المرابطون» :لت�شكيل قوة عربية
لمكافحة الإرهاب
من اجتماع العشائر في الهرمل
ج��ددت عشائر وع��ائ�لات منطقة
الهرمل وج��واره��ا «الرفض المطلق
ل��وج��ود العصابات المسلحة في
جرود عرسال ،وأي شبر من األراضي
اللبنانية ،لما يمثله ذلك من تهديد
للعيش».
جاء ذلك ،بعد لقاء موسع عقد في
قاعة المكتبة العامة في الهرمل ،في
حضور النائبين :علي المقداد ومروان
فارس ،مفتي الهرمل الشيخ علي طه،
كاهن رعية القاع إليان نصر الله،
ممثلي أحزاب وطنية ،رؤساء بلديات
ومخاتير ،م��دراء م��دارس ،مسؤولي
ال��م��ؤس��س��ات ال��رس��م��ي��ة واأله��ل��ي��ة
وفاعليات وحشد من األهالي.
وكانت كلمات للمقداد ومن وجهاء
العشائر والعائالت ،الذين ش��ددوا
ج��م��ي��ع�ا ً ع��ل��ى «ال��م��واج��ه��ة وحمل
السالح ،إذا لم تأخذ الدولة دورها»،
م��ؤك��دي��ن «ال���وق���وف ال��م��ط��ل��ق ال��ى
جانب الجيش اللبناني ،ووضع كل
اإلمكانات بيد المقاومة والجيش».

وخ��ل��ص المجتمعون ال��ى بيان
ختامي اعتبر «المجموعات التكفيرية
واإلره��اب��ي��ة ت��ه��دي��دا ً للوطن بكافة
أطيافه وطوائفه ومذاهبه ولسلمه
األهلي» ،مشددا ً على أن «أهل عرسال
هم أهلنا ،وقد عانوا من اإلرهاب كما
عانينا )...(،وسنبقى معا ً كما عشنا
عبر القرون الماضية يدا ً بيد ،لدحر
التهديد وحفظ األمن».
ب��دوره��ا ،أك��دت عشائر وعائالت
ش���رق زح��ل��ة (ري�����اق ،ال��ح�لان��ي��ة،
ميسلون ،عين كفرزبد ،عرب الدوحة،
قوسايا ،سرعين الغربية) بعد لقاء
عقدته في حسينية بلدة رياق« ،ان
فعاليات وع��ش��ائ��ر وع��ائ�لات هذه
المنطقة ي��رف��ع��ون ال��ص��وت عاليا ً
يؤيدون وي��ؤك��دون كل كلمة بل كل
ح��رف ورد في خطاب االمين العام
المؤتمن السيد حسن نصر الله
وي��رف��ض��ون اي ت��واج��د لتكفيريي
داع��ش الوهابي او اي محارب على
ارض لبنان وج��روده وتحديدا ً في

جرود عرسال».
وأك������دت ان «أه���ال���ي ع��رس��ال
وأعراضهم وأمالكهم بالنسبة الينا
هي كحرمة أهلنا وأعراضنا وأمالكنا،
وال نسمح ألح��د مهما كانت صفته
وأدعاؤه فهو ليس بأحرص على أهل
عرسال منا».
إلى ذلك ،ن ّوه االمين العام للتيار
االس��ع��دي المحامي معن االسعد،
ب��ـ «دخ���ول الجيش ال��ى ع��رس��ال»،
داعيا ً إلى «تعزيز وج��وده بإعطائه
القرار السياسي والوطني إلنجاح
ه��ذه ال��خ��ط��وة الوطنية ول���وأد أي
فتنة والحؤول دون تكريس سيطرة
االره��اب��ي��ي��ن ت��ح��ت أي ع��ن��وان او
شعار».
كما أش���اد منسق هيئة «ح��وار
األديان» الدكتور محمد شعيتاني في
تصريح« ،بدخول الجيش الى بلدة
عرسال ،ألنه صمام األمان وضمانة
لبنان وأهله ومؤسساته في االمن
واالستقرار».

ع�سيري� :سالم �سي�شكر ال�سعودية
رأى السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري،
في تصريح ،أن زيارة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم،
إل��ى السعودية (غ���داً) «تأتي في ظ��روف ومستجدات
إقليمية صعبة ،تعكس مدى أهمية استمرار التشاور بين
قيادات البلدين الشقيقين ،وتبادل اآلراء واألفكار ال سيما
في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة».

وذكر أن سالم سيلتقي خالل الزيارة الملك سلمان وكبار
المسؤولين السعوديين« ،لتقديم الشكر باسم الدولة
اللبنانية على الهبة التي قدمتها المملكة للجيش اللبناني
والتي بدأت دفعات منها بالوصول ،إضافة إلى المواقف
األخوية التي تتخذها قيادة المملكة تجاه لبنان وشعبه
الشقيق على كافة الصعد».

فضل الله مستقبالً حمدان
اعتبرت الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»،
في بيان أصدرته بعد إجتماع برئاسة أمينها العميد مصطفى حمدان ،أنه «لم
يعد يكفي بل من المعيب كثرة اإلدان��ات واإلستنكارات للتفجير االنتحاري
االرهابي في مسجد اإلمام علي في القطيف» ،مشيرة إلى أن «دماء الشهداء في
كل أنحاء أمتنا العربية تدعونا جميعا ً إلى تجميع عناصر القوة وإسقاط جذع
اإلرهاب األساسي المتمثل بعصابات اإلخوان المتأسلمين المدعومين مباشرة
أو بالواسطة من صناديق النفط األسود التابعة للمحميات والمشيخات على
الخليج العربي ،ويتوزعون مجرمين قتلة تحت مسميات داعش والنصرة
والجيوش الحرة».
ودعا المجتمعون مصر وسورية إلى «إسقاط كل المحظورات في التعاون
الجدي عبر تشكيل قوة عربية عسكرية واحدة لمكافحة اإلرهاب».
وزار حمدان على رأس وفد من الهيئة العالمة السيد علي فضل الله وعرض
معه التطورات.
من جهة أخرى ،رأى حمدان خالل مهرجان لـ «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين  -القيادة العامة» ،وف��اء لشهدائها في مخيم برج البراجنة أن
«مخيمات الشتات في لبنان ليست سوى مقرات موقتة لشعب الجبارين».
وح ّذر من أن «أي محاولة لزج المخيمات في دهاليز اإلنقسام السياسي
اللبناني عبر اإلعالم المشبوه تصب فقط في خانة ضرب حق العودة ألهلنا
الفلسطينيين وتنفيذ مشروع التوطين خدمة ليهودية الدولة على أرضنا
الفلسطينية».
وحيا شهداء الجيش اللبناني ورجال المقاومة في حربهم ضد اإلرهاب.

وفود من زحلة في الرابية
دعا رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون السلطة إلى أخذ
القرارالحاسم بتحرير جرود عرسال
من اإلرهابيين معتبرا ً أن��ه «إن لم
يستعمل الجيش يصبح كسكين
المطبخ الصدئ والمهترئ بسبب قلة
االستعمال».
وق��ال ع��ون خ�لال استقباله وف��دا ً
شعبيا ً من قضاء زحلة« :لم يسمعوا
 24خطابا ً وتحذيراً ،وكأن هناك لعبة
م��ن ال��داخ��ل تهدف إل��ى ض��رب أمن
لبنان ،ومن مارس هذه اللعبة ،كان
يتوجه إلى محور عرسال على أثر كل
إعتداء على الجيش اللبناني ،بهدف
دعم المعتدين».
وإذ أكد أن المنطقة ال تشكل خطراً،
ليس م��ن أه��ال��ي ب��ل��دة ع��رس��ال ،أو
من داخ��ل البلدة ،بل من المساحة
الشاسعة التي يحتلها المسلحون،
دعا السلطة «بكل وزرائها ومسؤوليها
العسكريين إل��ى أن ي��أخ��ذوا القرار
الحاسم الذي يقضي بتحرير الـ 450
كلم 2التي تشكل جرود بلدة عرسال
ال البلدة .ألن هناك مجاال ً في الجرود
لقيام قاعدة عسكرية كبيرة ،بما في
ذلك اإلمكانية الدائمة للتسلل والمرور
كي يؤمنوا تموينهم للقدرة على البقاء
وص��وال ً إل��ى تشكيل قاعدة إنطالق
ينطلقون منها إلى أماكن أخرى».
وقال عون« :الحكومة اليوم ال تزال
تتفرج وترفض منح الجيش المبادرة
لتحرير الجرود من المسلحين .ولكن
إل��ى متى ستظل راف��ض��ة وسيبقى
الجيش منتظرا ً هناك؟ الجيش الذي
ال يتحرك ينكسر في الحرب ألنه ال
يقوم بشيء لكي يربح .لذلك فإن

لم يستعمل الجيش يصبح كسكين
المطبخ الصدئ والمهترئ بسبب قلة
االستعمال».
وت���ن���اول م���وض���وع ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين ف��ي لبنان ،وق���ال« :في
مراجعة موجزة ألعمال الحكومات
اللبنانيةالمتتاليةواألخطاءالمتمادية
في ه��ذه األزم��ة التي نمر بها اليوم،
نشعر وك��أن ه��ذا األم��ر مقصود كي
تكبر هذه األزمة وتشكل خطرا ً أمنيا ً
واقتصاديا ً وصوال ً إلى إمكان تأثير هذا
الخطر على استقالل وسيادة لبنان».
وفي الشأن الداخلي ،رأى عون أن
«هناك اضطهادا ً
للمسيحيين ع��م��وم�اً ،ألن هناك
م��ح��اوالت لتفريغ أم��اك��ن السلطة
ال��م��ه��م��ة م���ن ال����دول����ة ،وت��ف��ري��غ
المرجعيات القوية التي تستطيع أن
تمأل مكانها» .وق��ال« :إذا لم يكونوا
سائلين بنا ،فنحن أيضا ً غير سائلين
ب��ه��م .ال ن��ح��ت��اج ألح���د ألن يذكرنا
بمسؤوليتنا الوطنية ،فقد ضحينا
كثيرا ً وتح ّملنا الكثير ألجل الوطن،
ولكن أي تسامح يفوق حده يصبح
إلغاء للذات ،ونحن غير مستعدين
ألن نلغي ذاتنا من أجل أحد».
وكان عون التقى أول من أمس وفدا ً
من التيار في كسروان.

جولة بقاعية لباسيل

من جهة أخرى ،وفي إطار جولته
على المناطق اللبنانية،
زار وزي��ر الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل البقاع والتقى في
بعلبك قيادة حزب الله في المنطقة،
حيث كان في استقباله وزير الصناعة

ح��س��ي��ن ال���ح���اج ح��س��ن ،م��س��ؤول
المنطقة في الحزب النائب السابق
الحاج محمد ياغي وفاعليات.
ورح���ب ي��اغ��ي ب��ال��وزي��ر باسيل،
مشددا ً على أننا «كنا وسنبقى يدا ً
واحدة وموقفا ً واحدا ً تجاه ما يجري
في الداخل اللبناني والمنطقة مع
الحليف الجنرال ميشال عون والتيار
الوطني الحر».
وأكد باسيل بدوره« :أننا بحاجة
إلى صالبة الموقف الداخلي ،وإلى
توحد اللبنانيين لمواجهة الخطر،
فال يوجد تحليالن لمسألة احتالل
األرض ،وك����ل م��س��ع��ان��ا ل��ن��وح��د
بعضنا كلبنانيين لمواجهة األخطار
المقبلة» .وق���ال« :إن��ن��ا نشد على
أيديكم دائما ً ونحن وإياكم دائما ً في
مواجهة الحركات الغريبة عن أرضنا
ووطننا».
وفي محطته الثانية التقى باسيل
رئيس الهيئة الشرعية في «حزب
الله» الشيخ محمد يزبك ،بحضور
الوزير الحاج حسن ،وتحدث باسيل
فأكد باسيل رف��ض التكفير «ك��ي ال
تكون عنده بذور داخلية ،فالمعركة
تخاض والمرحلة صعبة لكنها ليست
أصعب مما مضى واالنتصار سيعطى
لكل اللبنانيين ،إنما التضحية قدر
ال��م��ق��اوم��ي��ن وال��وط��ن يعيش على
التضحيات».
ب����دوره ،رأى ال��ش��ي��خ ي��زب��ك في
ال��زي��ارة «تعبيرا ً ص��ادق �ا ً م��ن رجل
صادق بمواقفه الوطنية».
واختتم باسيل جولته بلقاء حاشد
في قاعة كنيسة مار جاورجيوس،
في طليا.

كلمة لكرامي اليوم في ذكرى ا�ست�شهاد الر�شيد

دريان :كان عام ًال من �أجل الوفاق
حتى امتدت �إليه يد الغدر

في الذكرى الثامنة والعشرين الستشهاد الرئيس رشيد
كرامي ،والتي تصادف اليوم األول من حزيران ،يتوجه
الوزير السابق فيصل كرامي بكلمة إلى اللبنانيين الساعة
السادسة من مساء اليوم.
وص ّرح كرامي بأن «هذه الذكرى هي محطة سنوية أرادها
الرئيس عمر كرامي خالل حياته تأكيدا ً للثوابت والمبادئ
التي عاش ومات رشيد كرامي في سبيلها ،وستستمر كذلك
بإذن الله».
وتلقى كرامي ات��ص��اال ً من مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان ،مستذكرا ً مزايا الرئيس الشهيد ،وقال
في تصريح« :إذا كنا نتذكر الشهيد الرئيس رشيد كرامي
في ذكرى اغتياله ،فإننا نذكره ونترحم عليه في كل يوم
نواجه فيه حالة استعصاء على معالجة مشكلة طارئة
من مشاكلنا المتداخلة .فالرئيس الشهيد ما يئس يوما ً
من المصالحة والتوافق وال أدار ظهره يوما ً الى مسعى
من مساعي التفاهم والتقارب بل كان دائما ً عامالً من أجل
الوفاق الوطني متفانيا ً في سبيله ومضحيا ً من أجله ،حتى
امتدت إليه يد الغدر».
وأضاف« :كان الشهيد الكبير مؤمنا ً بلبنان وطنا ً نهائيا ً
لجميع أبنائه ،كما جاء في الثوابت االسالمية التي صدرت
عن دار الفتوى .وك��ان يعمل بإخالص وتفانٍ على بناء
الجسور بين القوى المتصارعة بهدف وضع حد للتقاتل
العبثي وإق��رار صيغة وطنية يجمع عليها كل األط��راف.
وقد امتدت اليه يد اإلجرام لتعطيل هذا المسعى اإلنساني
والوطني النبيل الذي استشهد من أجله وفي سبيله».
وتابع« :إننا في ذكرى استشهاد الرئيس النبيل رشيد
كرامي ،رجل الحكمة في زمن الفوضى ،ورجل السالم في زمن
التقاتل ،ورجل التسامح في زمن اإللغاء والعصبية ،نبتهل
الى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه
وأن يقبله شهيدا ً مخلصا ً لله ولوطنه وألمته ،ورحم الله
دولة الرئيس عمر كرامي رجل الدولة واالعتدال والمواقف
الوطنية الجريئة والجامعة وأدخله فسيح جناته».
وتقدم دري��ان من آل كرامي «بشخص الوزير السابق
فيصل كرامي حامل اإلرث السياسي والوطني آلل كرامي

البيت السياسي العريق ،ومن مدينته الحبيبة طرابلس،
ومن وطنه لبنان ال��ذي أحبه وضحى من أجله بأصدق
عبارات العزاء والمواساة».
كما أبرق المنسق العام للحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األم��ة معن بشور إل��ى كرامي مستذكرا ً ذكرى
استشهاد الرئيس رشيد كرامي الذي أعطى «نموذجا ً للقيادة
الراشدة الشجاعة الملتزمة بوطنها وأمتها وإيمانها».
وجاء في البرقية« :إن لبنان ومعه كل العرب يفتقدون
الرشيد بحكمته وصالبته وسالسة قيادته ،وال سيّما في
زمن طغى فيه التهور واإلنفعال على الحكمة واإلت��زان،
وطغى فيه الغلو والتوحش على اإلعتدال وسالسة القيادة،
وطغى فيه التراخي في الثوابت واإلستقواء بالعدو على
الصالبة والثبات على المبادئ».

منبر الوحدة هن�أ بعيد التحرير والمقاومة
ه��ن��أت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة لـ«منبر
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة» ف��ي ب��ي��ان بعد
اجتماعها في مركز توفيق طبارة
برئاسة األمين العام خالد الداعوق،
الشعب العربي عموما ً واللبناني
خصوصا ً بعيد المقاومة والتحرير
«يوم اندحر االحتالل الصهيوني عن
مناطق واسعة من الجنوب اللبناني
المقاوم».
وط���ال���ب ال��ح��ك��وم��ة «ب��ات��خ��اذ
االج��راءات المناسبة لتخفيف وطأة
الوضع االقتصادي الضاغط على

المواطن في الظروف الراهنة ومنها:
الكف عن سياسة هدر المال العام في
نفقات ومشاريع غير مجدية وضبط
سرقات الكهرباء وع��دم التلكؤ في
اصدار المرسومين الالزمين للبدء في
استخراج النفط والغاز من الشواطئ
اللبنانية».
كما طالبت المسؤولين «بإصدار
المراسيم التطبيقية العائدة لقانون
وسيط الجمهورية من أجل ممارسة
دوره في حماية المواطنين من أية
تجاوزات أو تعديات على حقوقهم من

قبل بعض ادارات الدولة وموظفيها».
وأش���اد المنبر م��ج��ددا ً بالجهود
ال��ت��ي ي��ق��وم بها البطريرك بشارة
الراعي «من أجل اتفاق اللبنانيين
على رؤي��ة م��وح��دة م��ن أج��ل انجاز
االستحقاق ال��دس��ت��وري بانتخاب
رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة» ،ك��م��ا ن��وه
بتصريح ال��راع��ي «بعد استقباله
النواب المسيحيين في  14آذار حيث
طالب بانتخاب رئيس ق��وي وفقا ً
ألحكام الدستور وعدم االنصياع ألية
إمالءات أو تدخالت من الخارج».

