حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /الثالثاء  2 /حزيران  / 2015العــدد 1795
Seventh year / Tuesday / 2 June 2015 / Issue No. 1795

مواقف ا�ستذكرت مبادئ الر�شيد في ذكرى ا�ست�شهاده

�أقام احتفاالت ت�أبينية ل�شهدائه

حزب اهلل� 14 :آذار يدعم ويغطي التكفيريين
ومن ال يعتبر «الن�صرة» �إرهاب ًا ال نتعاطى معه بح�سن نية
اتهم حزب الله فريق  14آذار بتغطية ودعم
كاملة للتكفيريين مشيرا ً إلى أن «كل من يبرئ
جبهة النصرة وغيرها إرهابا ً وقاعدة فإن
موقفه السياسي ليس بسليم وال يمكن لنا
أن نتعاطى معه بحسن نية» .وأكد «أننا كما
قاتلنا العدو «اإلسرائيلي» وانتصرنا عليه
سنمضي في معركتنا ضد اإلرهاب التكفيري
وسننتصر فيها فهذا هو قرارنا الذي ال عودة
عنه».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أك��د رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي
الدين أن «كل الكالم الذي يقال اليوم من قبل
فريق  14آذار عن عرسال هو كالم فارغ وال
يمر على أحد ،فهم يهاجموننا منذ أن بدأنا
بمعركة الدفاع عن المقام الطاهر للسيدة
زينب وص��وال ً إلى معركة القلمون» ،مشيرا ً
إلى أن «فريق  14آذار يرفع اليوم راية عرسال
وأهلها إلكمال مشروعه ،ونحن لم نكن نتوقع
منه أن يكون معنا في مواجهة التكفيريين،
ألننا نعرف تماما ً أنه راهن على هؤالء لضرب
المقاومة ومحورها في لبنان وسورية وكل
المنطقة من أجل أن يجد له مكانا ً ومقعدا ً
يُرضي به الواليات المتحدة وإسرائيل».
ودعا صفي الدين خالل اإلحتفال التكريمي
الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع
على استشهاد علي أحمد يحيى (أب��و ذر)،
وال��ذك��رى السنوية ل��وال��ده الشهيد الشيخ
أحمد في حسينية بلدة رش��اف الجنوبية:
«فريق  14آذار لالنتباه وااللتفات لكل ما
يحدث من حوله ،فما يفعله اليوم هو تغطية
كاملة للتكفيريين ،ونحن نتهمهم في شكل

واضح أنهم يدعمون «داعش» و«النصرة»،
فكل من ال يعتبر «جبهة النصرة» وغيرها
إرهابا ً و«قاعدة» هو مشكوك في مواقفه ،ألن
رهانه على إلباس النصرة ثوب المعارضة
المعتدلة يهدف لتحقيق م��آرب سياسية،
وأن كل من يبرئ جبهة النصرة وغيرها من
اإلرهاب والتكفير ،فإن موقفه السياسي ليس
بسليم ،وال يمكن لنا أن نتعاطى معه بحسن
نية».
ورأى رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي في
ح��زب الله السيد إبراهيم أمين السيد ،في
احتفال تأبيني للشهيدين علي الحاج حسن
والسيد محمد إبراهيم في بلدة النبي ايال ،أن
«المنطقة اليوم أمام تهديدين أحدهما مباشر
واآلخر غير مباشر وفي النتيجة يلتقيان».
وأشار إلى «أننا اليوم نعيش في مرحلة
التهديد المباشر ولكن نتيجة العمل وهذا
الجهد والجهاد والمقاومة فإنه يؤثر في رفع
التهديد غير المباشر أو مواجهته ،وإال فهذا
ره��ن بالشعوب في المنطقة ودخولها في
الحرب ضد هذه الجماعات التكفيرية».
من جهة أخ��رى رأى السيد بعد زيارته
بطريرك ال���روم الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام في الربوة أن «المقارنة بين
حجم التهديد الذي يحصل من خالل اإلرهاب
على العالم باسره وتحرك العالم تجاه هذا
التهديد مؤسفة ،وخصوصا ً إذا قيمنا دور
التحالف الدولي الذي يتناسب مع حجم هذا
االرهاب».
واض��اف السيد «هناك خطر من اإلره��اب
على لبنان كدولة وجيش وشعب ووط��ن.

وإذا أجرينا مقارنة بين حجم ه��ذا الخطر
ودور بعض مكونات الدولة نجد أن هناك
خفة ونفاقا ً سياسيا ً في التعاطي مع هذا
االرهاب وهناك مكونات تغطي هذا االرهاب
ف��ي وسائلها االع�لام��ي��ة» ،م��ؤك��دا ً أن»على
الدولة أن تقوم بمسؤوليتها لحماية لبنان
من اإلرهاب .وعندما تكون هذه المكونات ال
تقوم بمسؤوليتها او تغطي هذا االرهاب فإننا
نكون أمام مرحلة اخرى ،وال يمكن أن نتخلى
عن مسؤوليتنا إذا تخلت هذه المكونات عن
مسؤوليتها».
من جهته ،أكد وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش في ذكرى أسبوع الشهيد
علي محمد صالح في حسينية عيتا الشعب،
«أننا مع الحوار في الداخل ومع استمراره من
أجل تحصين بلدنا ،إال أنه يجب أن يتالزم
م��ع إع���ادة النظر ف��ي الخطاب السياسي،
ف��ال��ع��ودة إل��ى لغة التحريض واستخدام
التجريح والتجني واالفتراء ال يساعد على
ب��ل��وغ األه����داف ال��م��رج��وة م��ن ال��ح��وار ،وال
يساعد المتحاورون على تكريس ما اتفقوا
عليه لتحصين االستقرار والتقليل من أجواء
التشنج والتوتر».
وأكد النائب علي فياض خالل احتفال في
ذكرى أسبوع الشهيد محمد سامي جابر في
حسينية بلدة محيبيب الجنوبية «أننا كما
قاتلنا العدو «اإلسرائيلي» على مدى أكثر من
ثالثين عاما ً ومضينا في معركتنا معه حيث
خضنا حروبا ً كثيرة معه وانتصرنا عليه،
فإننا سنمضي ف��ي معركتنا ض��د اإلره��اب
التكفيري وسننتصر فيها ولن يحول بيننا

فتحعلي �أمام وفد من الف�صائل:
فل�سطين ق�ضية الأمة ولن تعود �إال بالمقاومة
جدّد السفير اإليراني في لبنان
محمد فتحعلي ثوابت الجمهورية
اإلس��ل�ام����ي����ة ت���ج���اه ال��ق��ض��ي��ة
الفلسطينية ،معتبرا ً أن «فلسطين
ه��ي قضية األم���ة ول���ن ت��ع��ود إال
بالمقاومة».
موقف فتحعلي جاء خالل لقائه
أم��س وف��دا ً من القوى والفصائل
والشخصيات الفلسطينية ،وقد
استعرض معهم الوضع العربي
وتداعيات ما يجري على القضية
الفلسطينية.
وخالل اللقاء ،أكد ممثل حركة
الجهاد اإلسالمي أبو عماد الرفاعي
أن «القضية الفلسطينية ستبقى
عنوان األمة ،وهي أولوية بالنسبة
إلى الجمهورية اإلسالمية» ،الفتا ً
إل���ى أن م���ح���اوالت ش��ق ال��ص��ف
العربي واإلسالمي ستفشل أمام
صمود شعوب المنطقة.
ون��ق��ل ال��رف��اع��ي ع��ن السفير
اإليراني «وقوف طهران الدائم إلى
جانب نضال الشعب الفلسطيني
حتى استرجاع أرضه ومقدساته،
كما رأى أن التحديات الكبيرة
التي تستهدف المنطقة تتطلب
وحدة األمة وشعوبها في وجه هذا
المشروع».
وش��دد الناطق الرسمي باسم
مجلس علماء فلسطين الشيخ
محمد موعد بدوره «على التمسك

السفير اإليراني يتحدّث خالل اللقاء
بالمقاومة كخيار أثبت نجاحه
في تحقيق االنتصارات واستعادة
الحقوق» ،مؤكدا ً ض��رورة صمود
محور المقاومة لوقف المخطط
ال��ع��دوان��ي ض��د دول وش��ع��وب
المنطقة من خ�لال وح��دة الصف
وتضافر الجهود» .ولفت إلى أن
ال��ح��رك��ات التكفيرية تهدف إلى
إبعاد شعوب األمة.
وحيّا رئيس المجلس اإلسالمي
الفلسطيني ال��ش��ي��خ محمد نمر
زغموت «إمام األمة وفلسطين اإلمام
الخميني الذي غيّر وجه التاريخ

بثورته اإلسالمية المباركة في
إي��ران ،وأعلن أن الوجهة ستبقى
نحو فلسطين».
من ناحيته ،نقل عضو المجلس
المركزي الفلسطيني صالح صالح
عن السفير فتحعلي دعوته إلى
وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة
المشروع الصهيوني.
وأخيرا ً شكر الوفد للجمهورية
اإلس�ل�ام���ي���ة دع��م��ه��ا ال��م��س��ت��م��ر
لفلسطين وشعبها ول��ح��رك��ات
المقاومة على ام��ت��داد العالمين
العربي واإلسالمي.

جنبالط :للتوافق على رئي�س
و�س ّلة متكاملة من التعيينات
اق��ت��رح رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبالط
«التوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات من
دون تجزئة ومن دون استفراد ع ّل ذلك يساعد في
تالفي الوصول إلى مرحلة من الشلل الوزاري وبالتالي
توسع دائرة اإلهتراء على مختلف المستويات ،إضافة
ّ
إلى تعريض االستقرار الداخلي إلى الخطر وحصول
المزيد من التعقيدات على مستوى األزم��ة الداخلية
اللبنانية».
واعتبر جنبالط ف��ي موقفه األس��ب��وع��ي لجريدة
«األن��ب��اء» ،أن��ه «م��ع دخ��ول ال��ف��راغ الرئاسي عامه
األول ،آن األوان لإلقالع عن المزيدات العبثية في
الملف الرئاسي اللبناني والتوجه نحو تكريس منطق
التسوية للوصول إلى مرشح توافقي إلنهاء هذه األزمة
التي طالت وإعادة االعتبار إلى الدستور والمؤسسات
وإفساح المجال أم��ام ع��ودة العمل في المؤسسات
السياسية في شكل منتظم وطبيعي» ،مشيرا ً إلى أن
«الظروف المحلية واإلقليمية أثبتت حتى اللحظة أن
هناك صعوبة لتحقيق أي من كبار المرشحين هدفه
المشروع للوصول إلى الرئاسة».
ورأى أن��ه «إزاء ت��ن��ام��ي ال��م��ص��اع��ب والمشاكل
االقتصادية واالجتماعية ونظرا ً ال��ى تدهور عالقة
لبنان مع بعض مؤسسات التمويل الدولية التي تهدد
بسحب تمويلها لمشاريع تنموية في غاية األهمية،

فإنه ال بد من الذهاب في شكل استثنائي إلى المجلس
النيابي وعقد جلسة تحت عنوان «تشريع الضرورة»
إلقرار هذه المشاريع .ومن بينها مشروع فائق األهمية
ينتظره اللبنانيون منذ عقود وهو مشروع سد بسري
الذي يستفيد منه نحو مليون وثمانمئة ألف مواطن
من بيروت الكبرى».
وأكد جنبالط إن تضييع هذه الفرصة هي جريمة
بحق اللبنانيين وبحق حماية ال��ث��روة الطبيعية
وغني عن القول
التي نسعى جميعا ً للحفاظ عليها.
ٌ
ان هناك ع��ددا ً آخر من المشاريع التي ال تقل أهمية
ك��األت��وس��ت��رادات وتوسيع الطرقات وتأهيل قطاع
الكهرباء ال سيما معملي ال��ذوق والجية والصرف
الصحي واإلسكان والطاقة البديلة والمتجددة».
على صعيد آخ��ر ،استقبل جنبالط في دارت��ه في
كليمنصو ،رئيس «معهد الشرق األوس��ط» السفير
وي��ن��دي شامبرالين ي��راف��ق��ه السفير روب���رت ف��ورد
والدكتور ب��ول سالم والدكتورة رن��دا سليم .وتمت
خالل االجتماع مناقشة التطورات الراهنة في لبنان
والمنطقة.
وأب��رق جنبالط إل��ى نائب الرئيس األميركي جو
بايدن معزيا ً بوفاة نجله ب��و ،كما أب��رق إل��ى وزير
ٍ
لحادث
الخارجية األميركي جون كيري بعد تعرضه
على الدراجة الهوائية.

ال�سيد :بع�ض الأطراف
ت�سعى لإعادة هيكليتها الع�سكرية
أكد اللواء الركن جميل السيد في
بيان «أن ثمة معطيات ومؤشرات
جدية من أن بعض االطراف اللبنانية
ال��ت��ي انغمست سابقا ً ف��ي الحرب
األهلية ،قد سعت مؤخرا ً لدى أطراف
خارجية عبر سفاراتها ف��ي لبنان
إلى إعادة إحياء هيكليتها العسكرية
م��ن خ�لال م��ح��اول��ة ال��ح��ص��ول على
أسلحة وذخ��ائ��ر ،كما ت��ق��وم أيضا ً

بمحاولة إح��ي��اء هيكليتها األمنية
واالستخباراتية م��ن خ�لال تجنيد
عناصر ج��دي��دة وتدريبها م��ن قبل
عناصر قديمة ف��ي بعض األماكن
ال��م��ن��ع��زل��ة وف���ي ب��ع��ض ال��م��ق��رات
ال��م��ح��ظ��ور دخ��ول��ه��ا ع��ل��ى الجيش
اللبناني ومخابراته بحجة األمن
الذاتي لبعض الشخصيات».
وأش���ار إل��ى أن «تلك المحاوالت

باتت مكشوفة لدى بعض األجهزة
اللبنانية وأطراف أخرى ،وأن سفارة
واحدة على األقل ممن تلقت إتصاالت
ح��ول التسلح قد نصحت بالتريث
وعدم التورط في الوقت الراهن من
خ�لال دع��م الثقة ب��ق��درات الجيش
اللبناني ،في حين أن بعض محاوالت
التسلح األخرى قد اتجهت إلى السعي
للشراء من السوق المحلي».
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كرامي :لم ن�سامح ولن نن�سى وقاتله مرذول
والعفو الباطل � ّأ�س�س لن�سف الق�ضاء والدولة
وبين االنتصار حائل ،فهذا هو قرارنا الذي ال
عودة عنه».
وخالل احتفال بذكرى مرور أسبوع على
استشهاد محمد حسين شقير ،وجهاد يوسف
مزنر في حسينية بلدة مجدل سلم الجنوبية،
قال النائب نواف الموسوي« :فليسمح لنا
البعض في لبنان أن يتوقف عن التضليل
الذي يمارسه على جمهوره ،فهو يقول لهم:
إن��ه ليس م��ن خطر تكفيري يتهدد لبنان،
بينما ي��رى الجميع أن ه��ذا الخطر ال يتهدد
لبنان فحسب بل يتهدد كل دولة في المنطقة
وال��ع��ال��م ،وق��د وج��ه��ت ال��وف��ود اإلسالمية
والغربية التي استقبلناها باألمس في لجنة
الخارجية بالبرلمان اللبناني إلينا سؤاالً،
عن كيفية مواجهة الخطر التكفيري ،وهم
الذين يخشون من تمدده إلى بلدانهم على
رغم أنها تبعد آالف األميال عن هذه المنطقة،
فكيف لمن يعيش في لبنان أن يخدع جمهوره
بالقول ليس ثمة خطر عليه؟».
واعتبر الموسوي ان «أي محاولة لالنقالب
على المقاومة هي محاولة لالنقالب على
اتفاق الطائف ،كما أن أي محاولة لتجاوز
المناصفة والنسبية الحقيقية بين الطوائف
بمناصفة ونسبية صورية هو انقالب على
اتفاق الطائف أيضاً ،ونحن في المقاومة نؤكد
تمسكنا بلبنان العيش المشترك والتعددي
القائم على التوازن والشراكة الحقيقية».
إل��ى ذل��ك ،شيّع ح��زب الله الشهيد هاني
قطايا الذي استشهد ،بحسب بيان للحزب
«أث��ن��اء تأديته واجبه الجهادي وذل��ك في
روضة الحوراء زينب – الغبيري».

لقاء الأحزاب :الخطوط الحمر
تو�ضع في وجه المتعاملين مع الإرهاب
نددت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
«باستمرار قوى  14آذار في تغطية الجماعات اإلرهابية التكفيرية ،والدفاع
عنها وتبرير جرائمها الوحشية بحق اللبنانيين والسوريين» ،وح ّملت هذه
القوى «المسؤولية الكاملة في الماضي والحاضر والمستقبل ،عن كل قطرة دم
يسفكها اإلرهابيون التكفيريون بحق أهلنا في عرسال وبقية المناطق ،أو عن كل
شهيد يسقط من الجيش الوطني اللبناني نتيجة االستمرار في توفير الغطاء
السياسي لهم».
وأكدت الهيئة أن «ال خطوط حمرا ً أو حواجز تقف عقبة بين تواصل أهالي
عرسال وجميع اللبنانيين ،وأن الخطوط الحمر إنما يجب أن توضع في وجه
المتعاملين مع قوى اإلره��اب التكفيري الذين يسعون إلى إثارة الفتنة بين
اللبنانيين لتنفيذ مشروعهم ال��ذي يخدم المخطط األميركي  -الصهيوني
وأدواته في المنطقة».
من جهته ،حذر األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق
فيصل الداود ،في بيان ،من «تحويل بلدة عرسال الى قميص عثمان ،واستغاللها
من أفرقاء سياسيين في  14آذار ،وكأنها معرضة للهجوم أو االقتحام ،من حزب
الله أو أبناء العشائر والعائالت واألحزاب والقوى السياسية في بعلبك الهرمل،
في وقت تحتلها عناصر إرهابية وتكفيرية».
وأشار الداود الى أن «قرار أهلها الشرفاء يصادره زهاء  5في المئة من أبنائها
وبعض النازحين السوريين كما أعلن وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق».

ريفي يحيل اجتماعات
الع�شائر على الق�ضاء
هاجم وزير العدل أشرف ريفي عشائر وعائالت بعلبك  -الهرمل على
خلفية اجتماعاتهم األخيرة التي أكدوا فيها رفضهم وجود التكفيريين في
البقاع .وطلب من النيابة التمييزية «إج��راء المقتضى لتطبيق القانون
وحفظ امن الوطن وصون العيش المشترك».
وق��ال ريفي في بيان أم��س« :شاهد اللبنانيون منذ أي��ام مجموعة
من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة ،يقومون باستعراض
ميليشيوي مسلح ويضعون أنفسهم بتصرف مرجعية حزبية متوعدين
بالقيام بأنشطة مسلحة على األراض��ي اللبنانية ،في انتهاك فاضح
للقوانين ومس لهيبة الجيش اللبناني والقوى األمنية الشرعية المؤتمنين
حصرا ً على حماية لبنان واللبنانيين».
وقال« :إن هذه المجموعات من المطلوبين للقضاء أصحاب السجالت
الحافلة بأحكام اإلدانة والمذكرات العدلية والمالحقين دوما ً من األجهزة
األمنية التي لم تتمكن حتى يومنا هذا من جلبهم الى العدالة بفضل تغطية
بعض ميليشيات األمر الواقع وحمايتها لها ،هي في مواجهة دائمة مع
العدالة التي تنتصر في النهاية».
واختتم« :بناء عليه ،طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية إجراء
المقتضى لتطبيق القانون وحفظ أمن الوطن وصون العيش المشترك».

في الذكرى الـ  28الغتيال الرئيس
الشهيد رشيد ك��رام��ي ،أك��د الوزير
السابق فيصل عمر ك��رام��ي أننا لم
نسامح ول��ن ننسى وق��ات��ل الرشيد
مرذول الى يوم الدين» ،الفتا ً إلى أن
«العفو الباطل» عن القاتل هو الذي
أسس لنسف القضاء ونسف العدالة
ونسف الدولة اللبنانية.
وك��رر كرامي في كلمة وجهها من
دارته في طرابلس بالمناسبة ما قاله
الرئيس الراحل عمر كرامي في مثل
هذا اليوم إذ لفت «إلى أن رشيد كرامي
ليس م��ج��رد ذك����رى ،ول��ي��س مجرد
فقيد عائلة ومدينة ووط��ن وحسب.
انه الحاضر في األجيال فكرا ً ونهجا ً
وسلوكاً ،خصوصا ً حين تتساقط
القيم والمبادئ على منحدرات هذا
الزمن الضحل ،فيتعملق رشيد كرامي
قيما ً ومبادئ ،هو الذي عاش ومات في
سبيل تلك القيم والمبادئ».
وأشار الوزير كرامي إلى أننا «اليوم
أمام واقع لبناني مأزوم ،وواقع عربي
منكوب ،وواقع إقليمي متوتر ،وواقع
دولي مضطرب» ،الفتا ً إلى أن «شهيد
لبنان الكبير الذي نحيي اليوم ذكراه،
هو رج��ل جسد في حياته ،ويجسد
ف��ي إرث���ه الوطني وال��ق��وم��ي ،شكالً
نبيالً من أشكال مقاومة هذا الطوفان
الهمجي الذي يهددنا جميعا ً في هذه
المفترقات».
وإذ أشار كرامي إلى «أننا ما زلنا
مختلفين على كل شيء» ،جدد «تأكيد
الثوابت التي لن أحيد عنها .أوالً ،ليست
هناك قوة تحت السماء تستطيع أن
تأخذني من موقعي الوطني والقومي،
وما يأمر به ديني ،الى أي موقع آخر،
مهما ك��ان��ت التضحيات .ث��ان��ي�اً ،ال
قضية لهذه األمة قبل قضية فلسطين،
وقبل استرداد الحقوق والكرامات،
وك��ل القضايا المفتعلة األخ��رى هي
ه��در للدماء وللطاقات وللثروات.
ثالثاً ،ال عدو لهذه األمة سوى العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��غ��اص��ب ل�لأرض
والمنتهك للمقدسات ،وك��ل تضييع
لهذه الحقيقة يصب في خدمة هذا
العدو .رابعاً ،ال نهوض لهذه األمة إال
في توحيد الكلمة والموقف والجهود
الصادقةواإلراداتالمخلصة،لمواجهة
هذه الفتنة الكبرى التي تحمل عنوانا ً
واح���دا ً واض��ح �اً ،هو تدمير وتفتيت
الشعوب والمجتمعات .خامساً،
إن مقاومة «إسرائيل» ،ومقاومة كل
عدوان يخدم «إسرائيل» ،ومقاومة كل
ضالل يضرب نسيج المنطقة وتنوعها
وحضاراتها واعتدالها وتاريخها
ومستقبلها ،هو حق وواج��ب ،ونحن
أهل للحق والواجب معاً».
وأض��اف« :في هذا السياق ،نحن
مطالبون ال��ي��وم بتوفير ك��ل الدعم
المعنوي والمادي لجيشنا الوطني
للقيام بالمهمات الوطنية الكبرى
الملقاة عليه ،وأب��رزه��ا ال��دف��اع عن
ال��ح��دود وص��د الخطر ال��داه��م على
الحدود والوقوف في وجه اإلرهاب،
وت��ح��ري��ر ك��ل األراض�����ي المحتلة.
س��ادس �اً ،ال يمكن للبنان أن يصبح
وطنا ً ودول��ة ومؤسسات قبل إلغاء
اللعنة الكبرى ،المسماة الطائفية
بكل أشكالها ،خصوصا ً السياسية،
وهو أمر سنناضل في سبيل تحقيقه
بالحوار والتفاهم ،مهما طال الوقت.
سابعاً ،لم نسامح ولن ننسى ،وقاتل

كرامي يتلو كلمته
الرشيد م��رذول الى يوم الدين ،لكن
األهم أن يعي اللبنانيون أن العفو ال
يعني البراءة ،وان هذا العفو الباطل
ع��ن ق��ات��ل رش��ي��د ك��رام��ي ه��و ال��ذي
أسس لنسف القضاء ونسف العدالة
ونسف الدولة اللبنانية .لقد اغتيل
رشيد كرامي وهو على رأس مجلس
ال��وزراء ،وأنا ال أستوعب ،مثل الكثير
من اللبنانيين الشرفاء ،كيف ولماذا
تتجاهل الدولة اللبنانية هذه الحقيقة،
وكيف تتعامل مع قاتل رشيد كرامي
بهذه الخ ّفة التي ال تليق بالدول ،وفي
األصل هم لم يجدوا محكمة في لبنان
او غير لبنان تستطيع أن تمنح هذا
القاتل براءة مزيفة ،فلجأوا الى أغرب
عفو في التاريخ ،والعفو ال يمنح إال
لمجرم ،وسيبقى هذا العفو السياسي
إدانة للقاتل ،الى أن يأتي زمن يكون
فيه للعدالة رجال ودولة».
وكان كرامي ووفود طرابلسية زاروا
ضريح الرئيس رشيد كرامي في باب
الرمل وتلوا الفاتحة عن روحه.
وتلقى كرامي بالمناسبة سلسة
اتصاالت هاتفية عبر فيها المتصلون
عن عواطفهم وإشادتهم بالرئيس
الراحل ودوره الوطني الذي جسده
خالل سنوات حكمه كرجل دولة من
الطراز األول واحتضان الرئيس عمر
كرامي لقضية الشهيد حتى وفاته.
ومن أبرز المتصلين على التوالي
ال��رؤس��اء :نبيه ب���ري ،تمام س�لام،
فؤاد السنيورة ،سليم الحص ،نجيب
ميقاتي ،عصام ف��ارس ،رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب ميشال
ع���ون ،رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده النائب
سليمان فرنجية ،ال��وزراء السابقون
ودي���ع ال��خ��ازن ،ج��ان عبيد ،نقوال
نحاس ،النائب السابق م��روان ابو
فاضل ،النائب السابق جهاد الصمد،
سونيا الراسي ،النائب السابق اميل
اميل لحود ومدير مكتب الرئيس سعد
الحريري نادر الحريري.
كما التقى كرامي في دارته رؤساء
بلديات ،مخاتير وهيئات المجتمع
المدني ووف���ودا ً شعبية من منطقة
طرابلس والشمال.

استذكار رجل الحكمة

وفي المناسبة ،قال الرئيس نجيب
ميقاتي عبر «ت��وي��ت��ر»« :الرئيس
الشهيد رشيد كرامي الحاضر أب��دا ً
رغم الغياب ،نفتقد حكمتك ووطنيتك
في زمن المصاعب والخيبات ،ولكن
صدى كلماتك يعزز فينا األمل بلبنان

الحاضر والمستقبل».
كما غ ّرد رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجيه قائالً« :نفتقدك يا
شهيد الشمال ووحدة لبنان».
وت��وق��ف��ت هيئة التنسيق للقاء
األح�����زاب وال���ق���وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية في بيان عند ذكرى
استشهاد الرئيس كرامي« ،الذي كان
مثاال ً لكل العروبيين والوطنيين في
الدفاع عن وحدة لبنان وعروبته ،وعن
مقاومته ضد اإلحتالل الصهيوني».
وأك��دت أن «الوفاء لدماء الرشيد
إنما يكون بمواصلة الدفاع عن هذه
ال��ث��واب��ت ،وال��ت��ص��دي ل��ق��وى الفتنة
واإلره����اب التكفيري وداعميها في
المداخل» .وتوجهت الهيئة بالتعازي
من آل كرامي« ،وفي المقدمة معالي
ال��وزي��ر فيصل كرامي ال��ذي يواصل
حمل الراية بأمانة».
ودعت امانة سر اللقاء الوطني «إلى
عدم السماح باغتيال الرشيد مرتين،
وفاء لدمه الذي سال من أجل قضية
محقة وشريفة ،ألنها ستكون جريمة
بحق التاريخ والوطن ،ال سيما أن قتلة
الرشيد هم األدوات التحضيرية لدفع
الوطن واألمة إلى تعميق واقع التجزئة
واالنقسام وإضعاف قدراتهم».
واع��ت��ب��ر األم��ي��ن ال��ق��ط��ري لحزب
البعث العربي االشتراكي في لبنان،
الوزير السابق فايز شكر انهم «أرادوا
من اغتياله اغتيال لبنان ووحدته
لتمرير مشاريعهم التقسيمية ،ولكن
دم الشهيد الكبير حمى لبنان من هذا
المخطط اإلجرامي».
وناشد حزب االتحاد «اللبنانيين
عدم االنجرار وراء المؤامرة الطائفية
والمذهبية والعودة للقضية المركزية،
قضية فلسطين وف��اء ل��دم الرئيس
الشهيد».
ووج��ه األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التنظيم
الشعبي ال��ن��اص��ري» أس��ام��ة سعد
التحية للراحل ،مشيدا ً بدوره «كرجل
دولة وكزعيم وطني قدم حياته فداء
لوحدة لبنان وسيادته واستقالله».
ولفتت «حركة األمة» في بيان لها
إلى أن الذكرى «تم ّر ولبنان يتعرض
لخطر المجموعات اإلجرامية والعدو
الصهيوني ،ويعيش مراحل حرجة
وحساسة تتطلب م��واق��ف رج��االت
أمثال الرئيس الراحل رشيد كرامي،
الذي كان حريصا ً على وحدة الصف
والكلمة ،وقد دفع حياته ثمنا ً
لتمسكه
ُّ
ب��وح��دة لبنان وم��واق��ف��ه العروبية
المقاومة».

لحود بالتحرير:
الحملة الأهلية تهنئ ّ
لوال دعمه لما تحقق الن�صر

ّ
قدا�س ل�شهداء الجي�ش والمقاومة في بعلبك

رحمة :الظرف خطير ويتطلب
تدابير ا�ستثنائية لإنقاذ لبنان
أقيم في كنيسة القديسة بربارة  -مطرانية الروم الكاثوليك في بعلبك قداس
بدعوة من النائب إميل رحمة ،على نية شهداء الجيش والمقاومة الذين سقطوا
على أرض بعلبك  -الهرمل دفاعا ً عن لبنان واللبنانيين ،ترأسه راعي األبرشية
المطران الياس رحال بمشاركة وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل
والصناعة حسين الحاج حسن ،الوزير السابق سليم جريصاتي ممثالً رئيس
تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون ،الوزير السابق يوسف سعادة
ممثالً رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية والنواب الوليد سكرية وعلي
المقداد وكامل الرفاعي ،النائبين السابقين مروان ابو فاضل وسعود روفايل،
رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ،المحامي ايلي أسود على رأس وفد من
قدامى القوات اللبنانية ،رئيس بلدية بعلبك حمد حسن ،وممثلين عن حزب
الله والتيار الوطني الحر وتيار المرده والحزب السوري القومي االجتماعي
وأعضاء المكتب السياسي في حزب التضامن وفاعليات .
وشدد رحال في عظته «على تثبيت مسيحيي بعلبك  -الهرمل في أرضهم»
منوها ً «بتضحيات الجيش اللبناني والمقاومة» ،وحيا الشهداء «الذين
استشهدوا دفاعا ً عن االنسان واالرض والكرامة».
وبعد القداس تحدث رحمة الذي شدّد «على تضحيات الجيش اللبناني
والمقاومة من أجل انقاذ لبنان واللبنانيين ،كل لبنان وجميع اللبنانيين
خصوما ً كانوا أم حلفاء».
وتوقف «عند بطوالت رج��ال المقاومة الذين ص��دوا هجمات اإلرهابيين
التكفيريين في المعارك األخيرة التي دارت في جرود المنطقة ،وعند استبسال
ضباط وعناصر الجيش اللبناني الذين صدوا باألمس هجومات االرهابيين في
جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع والفاكهة ،وسيطروا على تالل استراتيجية
ومنعوا االرهابيين من فتح طرقات لهم التوغل في عمق االراضي اللبنانية».
وأكد رحمة «ض��رورة اعتماد معادلة الجيش والشعب والمقاومة الكفيلة
وحدها بدحر المعتدين وحماية المواطنين وطمأنتهم على المصير والمستقبل»،
داعيا ً بعضهم الى «الكف عن االصطياد في الماء العكر وعدم التوغل في الكيدية
والنكد السياسي ألن الظرف الخطير واالستثنائي يتطلب تدابير استثنائية
إلنقاذ لبنان واللبنانيين».

لحود مع وفد الهيئة األهلية
ّ
استقبل الرئيس العماد اميل لحود في دارته في اليرزة
أم��س وف��دا ً من «الحملة األهلية لدعم فلسطين وقضايا
األمة» ،وجرى البحث في المستجدات السياسية واألمنية
في لبنان والمنطقة .وسلّم الوفد الرئيس لحود درع المقاومة
والتحرير.
وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد الدكتور سمير صباغ
الذي أوضح أن الزيارة هي لتهنئة الرئيس لحود «بهذا
اليوم العظيم ،يوم تحرير الجنوب ولبنان من االحتالل
اإلسرائيلي».
وأض���اف« :شكرنا الرئيس لحود على دعمه المطلق
للمقاومة ف��ي ع��ه��ده ،منذ ك��ان ق��ائ��دا ً للجيش ورئيسا ً
للجمهورية ،الذي لوال دعمه لما تحقق النصر».
كما التقى ل��ح��ود وف����دا ً م��ن ق��ي��ادة ال��ح��زب العربي
الديموقراطي برئاسة مسؤول العالقات السياسية مهدي
مصطفى.
ومن زوار لحود :وفد من المغتربين في أفريقيا برئاسة
الشيخ وسام شقير.
من جهة أخ��رى ،رأى النائب السابق إميل لحود في
تصريح أن «بعض الكالم الذي سمعناه في األيام األخيرة،
على لسان سياسيين يحملون صفتي وزير ونائب ،بلغ
مرتبة غير مسبوقة من التجييش المذهبي ،األم��ر الذي

يدعو إلى القلق ألن بعض المسؤولين استقالوا من مواقعهم
الوطنية ليأخذوا مواقع خلف المتاريس الطائفية».
وقال« :لم يعد ينقص البعض من السياسيين اللبنانيين
سوى إعالن تحالفه رسميا ً مع «النصرة» و«داعش» تمهيدا ً
الى شن حرب مشتركة على حزب الله الذي يقاتل دفاعا ً
عن لبنان وعن جميع اللبنانيين في مواجهة المجموعات
اإلرهابية التي ال يمر يوم واحد من دون أن تهدر دم عشرات
األبرياء ،في سورية والعراق وأينما وط��أت أقدامها ،في
حين يتعاطف معها البعض في لبنان ،تحت ستار مذهبي
رخيص ،ويعيّرون الحزب بالشهداء الذين يسقطون
منه ،وه��ؤالء أش��رف من سياسيين بنوا حضورهم على
التحريض».
وشدد لحود على ان «ما من منطقة لبنانية تشكل خطا ً
أحمر أمام عملية استئصال اإلرهاب منها ،وبدل تصنيف
منطقة ما بـ «الخط األحمر» يجب أن تحمى من المسلحين
الذين يصولون ويجولون فيها ،فيخطفون العسكريين
والمدنيين ويتحكمون بمصير أبنائها ،ويجب أال تبقى مأوى
لبعض المطلوبين الذين ال تصل إليهم عدالة وزير العدل الذي
لم نسمعه يوما يردد عبارة «الجيش خط أحمر» ،خصوصا ً
حين كان يستهدف الجيش ويقتل ضباطه وعناصره على
مسافة مئات األمتار عن منزله في طرابلس».

