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�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية وروحية ونقابية تهنئ الجي�ش في عيده وتدعو �إلى �إخراجه من التجاذبات ال�سيا�سية

�سالم :كنا نتمنى �أن نحتفل به بوجود رئي�س للجمهورية
بمناسبة عيد الجيش الذي يصادف اليوم ،توجهت شخصيات
سياسية وحزبية وروحية ونقابية بالتهنئة للجيش ضباطا ً
ورتباء وجنودا ً
وفي السياق ،هنأ رئيس الحكومة تمام سالم الجيش بعيده،
وقال في بيان« :لمناسبة عيد األول من آب ،نتوجه من قيادة الجيش
ومن جميع العسكريين ضباطا ً ورتباء وجنودا ً بتحية حارة ،تقديرا ً
لتضحياتهم في الدفاع عن لبنان وصون أمنه واستقراره وحماية
وحدته الداخلية .وننحني أمام ذكرى الشهداء الذين سقطوا في
مواجهة العدو اإلسرائيلي والتنظيمات اإلرهابية حماية للسيادة
على كامل التراب الوطني».
أض��اف« :نوجه في المناسبة تحية إلى أبنائنا العسكريين
المحتجزين لدى الجماعات اإلرهابية ونشد على أيديهم ،مؤكدين
لهم ولعائالتهم أنّ الدولة اللبنانية بك ّل مؤسساتها لم ولن تدخر
أي جهد إلنهاء هذه المأساة ،مثلما فعلت في السابق ونجحت في
تحرير الدفعة األولى من العسكريين».
وختم سالم« :كنا نتمنى أن نحتفل بعيد الجيش بوجود رئيس
الجمهورية ،رأس الدولة ورمز وحدتها ،الذي ترفع له السيوف
ويصدح أمامه قسم ال��والء للوطن .ونحن نغتنم هذه المناسبة
لنجدّد الدعوة لنواب األمة إلى القيام بواجبهم الدستوري وانتخاب
رئيس للبالد في أسرع وقت».

وفود تزور القادة السابقين

وزارت وفود من كبار ضباط القيادة في الجيش رئيسي الجمهورية
السابقين العماد إميل لحود والعماد ميشال سليمان ،رئيس مجلس
الوزراء السابق النائب العماد ميشال عون والعماد فكتور خوري،
لمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لتأسيس الجيش.
ونقلت الوفود تهانئ قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وتمنياته
لهم بدوام الصحة والعمل في سبيل لبنان.

إكليل على ضريح القائد األسبق للجيش

ووضع ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي قائد ثكنة عندقت
العميد الركن فوزي خوري ،ولمناسبة عيد الجيش ،إكليالً من الزهر
على النصب التذكاري لقائد الجيش األسبق العماد ابراهيم طنوس،
في حي القطلبة في القبيات ـ عكار ،في حضور فاعليات وأهالي
البلدة.

أرسالن

واعتبر رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طالل
أرس�ل�ان ،في بيان ،أنّ «عيد الجيش الحقيقي هو إخ��راج��ه من
التجاذبات السياسية الذي تعيق القيام بمهامه الوطنية العليا».
وق���ال« :ي��ج��ب إع��ط��اء الجيش المساحة الكاملة لصياغة
استراتيجياته العسكرية بمعزل عن السياسة ،فال اعتبارات
سياسية في مالقاة استحقاقات حفظ الحدود من اال ٍرهاب وصون
القرى اللبنانية وحياة الناس التي تتعرض في كل يوم إلى خطر
الموت».
أض��اف« :إنّ ض��رورة التنسيق مع الجيش السوري من أجل
تحصين البلدين من اإلرهابيين ليست انتقاصا ً وال عيباً ،فالعالقة
التي ربطت الجيشين اللبناني والسوري هي تاريخية وعربية وقد
دخال سويا ً إلى المالكية وإلى الناصرة في فلسطين عام ،1948
وشكال عماد جيش اإلن��ق��اذ في مرحلة صحوة عربية نفتقدها
اليوم».
ورأى أنّ «المجتمع الدولي يخطئ بعدم تحييد الجيش اللبناني
عن الصراع السياسي في المنطقة» ،داعيا ً إلى «عدم التلكؤ في دعمه
ألنّ صموده هو صمود للبنان ،المساحة الوحيدة المتبقية للحرية
والتنوع في عالم عربي يضج بالتطرف والفوضى».

قبالن

وأمل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن «أن يأتي العيد المقبل وقد استعاد لبنان عافيته بفعل
سهر جيشه على أمنه وحرصه على استقراره ،وقد انتخب لبنان
رئيسا ً قويا ً محبا ً لشعبه حريصا ً على وطنه يعمل لقيامة دولة
المؤسسات التي يحكمها القانون ويحميها الجيش».
ووجه التهنئة إلى الجيش «قائدا ً وضباطا ً وأف���راداً» ،مشيدا ً
بإنجازاته في «كشف البؤر اإلرهابية وسهره على حفظ أمن الوطن
وسيادته» ،منوها ً بـ «تضحيات شهداء الجيش» ،سائالً «المولى أن
ّ
يفك أسر جنوده األبطال ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل».
كما هنأ قبالن الجيش السوري بحلول عيده الوطني ،متمنيا ً أن
«يظل الجيشان اللبناني والسوري في خندق المواجهة ضد اإلرهاب
بشقيه الصهيوني والتكفيري» ،مشدّدا ً على «ضرورة تعزيز أواصر
التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين،
فهما األمل بدحر المشاريع اإلستعمارية وتحرير أرضنا المحتلة في
الجوالن ومزارع شبعا وفلسطين».

حسن

وهنأ شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الجيش،
ودعا الحكومة «إلى تحصين الجيش والعمل على تقويته وتطويره

بشكل دائم ومده بحاجاته» .وحث القوى السياسية «على إبقاء
الجيش خارج إطار المناكفات والمزايدات ،والحرص على سير
العمل في هذه المؤسسة في مستوياتها كافة بحسب القوانين
واألنظمة لكي تبقى الدرع الحصين لحماية البالد».

يزبك

وهنأ رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك
الجيش في عيده السبعين ،وقال في احتفال تأبيني في بلدة نحلة
البقاعية« :هذا الجيش أثبت أنه الغيور على وحدة هذا الوطن ،وهذا
الجيش هو المؤسسة الباقية لنا جميعا لحفظ وحدتنا بعيدا عن
الطائفية والمذهبية والتالعب السياسي».
ورأى أنّ «لبنان استطاع أن يقهر العدو اإلسرائيلي بوحدة
معادلته الذهبية :جيش وشعب ومقاومة ،ومن خالل الحفاظ على
هذه القوة استطعنا أن نكون النموذج بوحدة األمة ،وليس بالتسكع
على أبواب نتنياهو ،ويأتي «العشقي» و«غير العشقي» للبيعة
ولالنتصار على أمته وشعبه وعلى سورية والعراق».

المرابطون

وأك���دت الهيئة القيادية ف��ي حركة الناصريين المستقلين
المرابطون ،أنّ الجيش الوطني «يبقى خيمتنا وظلنا العالي،
والمؤسسة التي التزمت بقسمها ووفائها وشرفها من أجل أن يبقى
الوطن اللبناني حرا ً لمواطنيه األحرار».
وقالت في بيان« :اليوم جيشنا في عهدة رجال يتقدمهم العماد
ج��ان قهوجي  ،يواجهون المعركة األص��ع��ب ف��ي تاريخه ض ّد
عصابات اإلرهابيين ويحققون في مختلف الجبهات العسكرية
وفي الحرب االستباقية االستخباراتية اإلنجاز تلو اإلنجاز ،وهذا ما
يستحق فعال منا جميعا تحمل مسؤولية حماية أبناؤنا وأخواننا
في الجيش  ،وعدم التلهي بصغائر األالعيب السياسية وخلق بؤر
مذهبية وطائفية حاضنة لالرهاب وتشكل خطرا أكيدا على وجود
الوطن اللبناني وتزيد من األعباء على الجيش».

تقي الدين

ورأى رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل تقي الدين ،في بيان،
«أنّ عيد الجيش ليس مجرد حدث أو احتفال لكنه يحمل معان
ودالالت وطنية نابعة من أهمية الدور الذي لعبته هذه المؤسسة
منذ نشأتها وهو مناسبة لتكريم الجنود والضباط الذين كرسوا
حياتهم للدفاع عن الوطن وصون كرامة أبنائه».
وأشار إلى أنّ «عيد الجيش هذه السنة يأتي في ظل استمرار
الفراغ في المؤسسات الدستورية والشلل التام في البالد ،وهنا
تكمن أهمية هذه المؤسسة العسكرية التي استطاعت الحفاظ
على وحدتها وتماسكها وشكلت الضمانة لصيانة السلم األهلي في
لبنان».
وأشاد تقي الدين «باإلنجازات التي حققها الجيش في مواجهة
الحركات التكفيرية ووج��وده على الحدود صامدا ً في مواجهة
األطماع اإلسرائيلية والتهديدات اإلرهابية من الخارج وفي الداخل
والذي لم يتخلف يوما ً عن تلبية نداء الوطن» ،مطالبا ً الحكومة بـ

«تحصين هذه المؤسسة وإبعادها عن التجاذبات السياسية صونا
للبنانيين واحتراما لدماء شهدائها أبناء هذا الوطن».

هيئة تنسيق متعاقدي «المهني»

وهنأت هيئة التنسيق لألساتذة المتعاقدين في التعليم المهني،
قائد الجيش العماد جان قهوجي ،بعيد الجيش .وتوجهت في
رسالة «بالتحية والتقدير إلى الجيش قيادة وضباطا ً وأفراداً ،وإلى
شهدائه الذين سقطوا دفاعا ً عن وحدة الوطن واستقالله ،مقدرين
ك ّل الجهود والتضحيات التي تبذل في حفظ األمن ومكافحة اإلرهاب
وحماية الحدود من العدو الصهيوني وأطماعه».
وحيت شهداء المؤسسات األمنية في ك ّل بقعة من بقاع الوطن،
آملة «أن ي ّ
ُفك أسر العسكريين المخطوفين منذ ما يقارب العامين
وعودتهم إلى أهلهم وعائالتهم سالمين».

«التعاون الدولي لحقوق اإلنسان»

وهنأ رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق اإلنسان المحامي
الدكتور زياد بيطار «قيادة الجيش ،ضباطا وأفرادا ،وعلى رأسها
العماد ج��ان قهوجي وجميع الضباط القادة من عكار بصورة
خاصة ،وعلى رأسهم مدير المخابرات العميد كميل ضاهر»،
بمناسبة عيد الجيش ،وتقدم من المؤسسة العسكرية بك ّل مكوناتها
«بتحية إجالل وإكبار على كل التضحيات التي يقدمها الجيش في
سبيل حفظ أمن لبنان وإستقراره وسيادته».

إكليل على نصب شهداء الجيش
في عدوان تموز ببلدة تبنين

وفي بلدة تبنين ،وضع رئيس مركز المخابرات في تبنين المقدم
محمد هاشم ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ومعه نائب
رئيس بلدية تبنين العميد المتقاعد محمود فواز ،ولمناسبة عيد
الجيش ،إكليالً من الزهر على نصب شهداء الجيش في منطقة النبي
صديق في بلدة تبنين ،وهم ثالثة عسكريين استشهدوا في  23آب
 2006أثناء قيامهم بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان اإلسرائيلي
على لبنان في تموز  ،2006وذلك في حضور أعضاء البلدية تبنين
وفاعليات اختيارية واجتماعية وطبية وثقافية.
وألقى فواز كلمة في المناسبة حيا فيها الجيش قيادة وضباطا ً
ورتباء وجنودا ً وهنأهم في عيدهم سائالً المولى أن يتغمد الشهداء
بواسع رحمته وردد قول العميد جينادري «االستقالل شجرة
فروعها في السماء وجذورها في األرض ال يسقيها إال الدماء».
وللمناسبة أيضاً ،أقامت بلدية تبنين ماراتونا ً للكبار والصغار،
انطلق من المشروع األخضر في البلدة وصوال ً إلى منطقة النادي
الحسيني تحت القلعة األثرية.
يذكر أنّ شهداء الجيش الثالثة هم :الرائد الشهيد سمير الياس
مرعب مواليد  1972-الحدادين طرابلس من لواء الدعم ـ فوج
الهندسة ،الرقيب أول الشهيد سركيس جوزيف الدريبي مواليد
 1980حدشيت ـ بشري لواء الدعم فوج الهندسة ،والعريف الشهيد
مياس محمود العلي مواليد  1981تكريت ـ عكار لواء الدعم ـ فوج
الهندسة.

ر�سالة �إلى الجي�ش اللبناني في عيده
ميسم حمزة
أقسم بالله العظيم أن أق��وم بواجبي
كامالً حفاظا ً على علم بالدي وذ ْودا ً عن
وطني لبنان...
ه���ذا ه��و ق��س��م ال��ش��رف والتضحية
والوفاء لمؤسسة هدفها األول واألساس
الدفاع عن أرض الوطن وحماية شعبه
الذي يقف خلفه جيش آخر.
ّ
سطر الجيش في كتاب الوطن
ولقد
صفحات مشرقة حين وقف س � ّدا ً منيعا ً
في وجه عصابات اإلره��اب والجماعات
المجرمة ال��ت��ي دأب���ت على زرع ب��ذور
الفتنة والعبث بأمن اللبنانيين ،وكيف
ال يقوم بهذا ال��دور وه��و موجود في ك ّل
منزل لبناني عبر من يرتدي ،لباس العزة
والكرامة للدفاع عن الوطن ،في تأكيد على
أنّ هذه المؤسسة هي من ك ّل لبنان ولك ّل
لبنان وحمايتها واج��ب مقدّس ال يمكن
التغاضي عنه أو التساهل ف��ي ضرب
ك� ّل من يحاول المساس بها وبهيبتها،
ألنها أه ّم أركان الثالوث المقدس الشعب
والجيش المقاومة ،ه��ذا الثالوث الذي
يشكل قوة لبنان وكرامته.

ال��ي��وم ،يحتفل لبنان بعيد الجيش،
العيد ال��ذي يعت ّز به جميع اللبنانيين،
إدراك �ا ً منهم أنّ هذه المؤسسة الوطنية
ه��ي ف��خ��ر ل��ب��ن��ان وح��ص��ن��ه الحصين
والمؤسسة الوطنية التي تعبّر عن وحدة
لبنان ،لم ته ّزها االنقسامات المذهبية
وال المجتمعية بقيت شامخة كأرز لبنان
تواجه أعاصير الفتن وتحافظ على وحدة
وتراب لبنان ،تواجه أعداء الوطن وعتاة
التكفير ،إال أنه ،على الرغم من أهمية هذه
المؤسسة هناك دائما ً من يقولون ما ال
خص دعم الجيش ،وهناك
يفعلون في ما
ّ
من يخشى هذه المؤسسة الجامعة التي
تض ّم ك � ّل اللبنانيين ،ويقف ف��ي وجه
تسليح الجيش ودعمه.
ف��ي ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ال��غ��ال��ي��ة على
قلوبنا كلبنانيين نعت ّز بدور المؤسسة
العسكرية قيادة وضباطا ً وأف��راداً ،وال
ّ
نلتف حولها وندعمها،
ب ّد لنا جميعا ً أن
ون��ع�� ِّزز دوره���ا ف��ي حياتنا الوطنية
انطالقا ً من دورها الجامع وتضحياتها
الجسام ،وعلينا العمل على توفير ك ّل
اإلمكانيات والقدرات والعتاد لتحصين
هذه المؤسسة وإبقائها قوية وق��ادرة،

ص��ون��ا ً ل��ل��وط��ن ول��وح��دت��ه ال��م��دم��اك
األس��اس��ي في المحافظة على الوحدة
واألم��ن واالستقرار ،وهي ركن هام من
أركان الحياة الوطنية ،التي تتكامل مع
دور الشعب والمقاومة في المحافظة
على الوحدة واالستقالل.
وفي هذه المناسبة كلبنانيين نقول
ألبطال ه��ذه المؤسسة الشريفة التي
لم تنقسم وبقيت س��دا ً منيعا ً في وجه
محاوالت تفكيكها ،نقول لهم إننا نفخر
بهم ألنهم نبض الوطن وقادة غده ،أقوياء
من غير سالح وال ذخيرة في ظ ّل قوى
سياسية تعمل على منع تسليحهم.
نقول لهم إنهم اليوم البقية الباقية من
هذا الوطن الذي لم َ
يبق منه إال التفتيت
واالنقسام والطائفية العمياء ،وعلى
الحكومة اللبنانية المسارعة إلى تقديم
ك � ّل أشكال الدعم ال��م��ادي والمعنوي،
والسياسي للجيش اللبناني ،ليتم ّكن من
أداء دوره المطلوب على أكمل وجه.
وخ��ت��ام �اً ...ف��ي عيدك أيها الجيش
الوطني الباسل لك منا عهد ووعد بأن
ن��ص��ون إن��ج��ازات��ك ون��ص��ون��ك لنحفظ
الوطن.

حزب اهلل :ما بعد معادالت حلب
لن يكون كما قبلها
أك��د عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب نايف ال��م��وس��وي «أن��ن��ا في
سورية لم نتراجع بل إننا على العكس
من ذلك نتقدم باتجاه نصر بدأ يلوح
في أفق المواجهة».
وعلق الموسوي ،خ�لال احتفال
تأبيني في بلدة زفتا ،على ما جاء
ف��ي إح���دى ال��ص��ح��ف ع��ن المنطقة
االقتصادية الخالصة ،مؤكدا ً «أنّ
أي لبناني ال يقبل بالتنازل عن حقه
ال��ك��ام��ل ف��ي المنطقة االقتصادية
الخالصة الى النقطة  ،23فكيف يقبل
بتفاهم التكاليف التي هي مقدمة
لتقاسم العائدات».
وأك����د «أنّ ح��ق��ن��ا ف���ي المنطقة
االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��ال��ص��ة غ��ي��ر قابل
للمساومة ونريد ان نستعيدها كاملة
إلى النقطة  23ولن نقبل أن يشاركنا
العدو القاتل والمجرم والذي ال يزال
يحتل أرضنا ويعتدي علينا وينتهك
سيادتنا».
وختم الموسوي بأنّ «االتكال على
ال��والي��ات المتحدة األميركية وعلى
وزارة ش���ؤون ال��ط��اق��ة فيها وعلى
مبعوثي وزارة الطاقة األميركية
ال يعيد حقنا ،وه��ذا الحق يُستعاد
عبر المسارات التي اعتادت ال��دول
على انتهاجها من أجل الوصول إلى
حقوقها».
ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق��اووق «أنّ اضطرار جبهة النصرة
لتغيير اسمها وج��ل��ده��ا وبيعتها
يكشف زيفهم ونفاقهم وضعفهم ،وهم
بذلك يعترفون بهزيمتهم في الميدان
بعدما ج��رب��وا ك � ّل ش��يء ،وحصلوا
على ك�� ّل ال��س�لاح ،ألنّ اإلن��ج��ازات
الميدانية للجيش السوري وحلفائه
في حلب وغيرها ،غيرت المعادالت
السياسية والعسكرية وم��وازي��ن
وستؤسس لمرحلة جديدة،
القوى،
ِّ
فما بعد معادالت حلب لن يكون كما
قبلها ،وهي إنجاز جديد نراكم فيه
االن��ت��ص��ارات ،حتى نحقق النصر
األكبر بهزيمة المشروعين التكفيري
واإلسرائيلي».
وخ�لال االحتفال التكريمي الذي
أقامه الحزب للشهيد حسين موسى
سلمان في حسينية بلدة مجدل زون
الجنوبية ،اعتبر ق��اووق أنّ «جبهة
النصرة باسمها الجديد «جبهة فتح
الشام» ،إنما يقصدون لبنان ودمشق،
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الموسوي متحدثا ً في زفتا
ولذلك فإنّ مشروع النصرة التكفيري
العدائي اإلرهابي لم يتغير ،وكذلك
نحن فإننا لن نغير ولن نبدل تبديالً،
وبالتالي ف��إن��ه يجب على ال��دول��ة
اللبنانية أن تؤكد بموقف رسمي لها،
أن تغيير االسم ال يعني إعفاءهم من
المالحقة والعقوبة ،وال يعني السكوت
عن احتالل جبهة النصرة باسمها
الجديد ل��ج��رود ع��رس��ال واألراض���ي
اللبنانية».
وأش��ار إلى أنه «في الوقت الذي
وجدت فيه السعودية فتوى لك ّل ما
يؤدي إلى الفتنة وزرع الشقاق وتكفير
المسلمين ،فإنها لم تجد فتوى تحرم
العالقة مع إسرائيل ،س��واء كانوا
معارضة تكفيرية في سوريا مدعومة
من السعودية تأخذ المال والسالح
واألوامر من العدو اإلسرائيلي جنوب
سورية ،أو من خالل عالقات سياسية
واقتصادية بين النظام السعودي
وإسرائيل ،كما أنهم وج��دوا فتاوى
لقتل األب��ري��اء على قاعدة «م��ن قتل
مظلوما ً عجلنا له إلى الجنة»« ،ومن
قتل ظالما عجلنا له إلى نار جهنم»،
ووج����دوا ف��ت��اوى ل��ي��ك��ف��روا ك��� ّل من
يخالفهم حتى لو كان سنيا ً أو على
المذاهب األربعة ،ووجدوا فتاوى ألخذ
السالح من أميركا ،وه��ذا ما يحدث
في الميدان ،حيث أن جبهة النصرة
تقاتلنا بصواريخ التاو األميركية،
وأيضا وج��دوا الفتاوى لالستعانة
بالكافر على المسلم ،ولقتل المسلم
الذي كفروه على قاعدتهم المزعومة

«أنّ قتال المرتد القريب أول��ى من
قتال الكافر البعيد» ،وليس المقصود
بالبعيد أم��ي��رك��ا ،ف��ه��ذه فلسطين
محتلة ،والتكفيريون موجودون عند
السياج الدولي في الجوالن إلى جانب
الجيش اإلس��رائ��ي��ل��ي ،وإل��ى جانب
الكيان المزروع في قلب األم��ة ،فهل
هذا عدو بعيد أم قريب ،أم أن العدو
القريب بنظرهم هم أهل أفغانستان،
وأهل مصر وليبيا وتونس».
وش �دّد على أنّ «علينا أن نصرخ
ص��رخ��ة الحرمين الشريفين أم��ام
بشاعة مشهد العالقات اإلسرائيلية
السعودية وقساوتها ،ونقول إنّ حرمة
وشرف وقداسة الحرمين الشريفين
تأبى أن تمسهما األيدي التي صافحت
العدو اإلسرائيلي ،وأن األك��ف التي
تصافح هذا العدو ،غير جديرة وغير
الئقة بخدمة الكعبة التي تصرخ
اليوم بوجه النظام السعودي لتقول
له «إذا ابتليتم بالمعاصي والخطايا
فاستتروا».
ورأى أنّ «صورة ومكانة السعودية
ما عادت على ما كانت عليه ،ألنّ تاج
المملكة السعودية اليوم ملطخ بدماء
شهداء مجازر السعودية في اليمن،
وملطخ بعار التطبيع واالت��ص��االت
وال���زي���ارات إلس��رائ��ي��ل ،بينما في
المقابل ،فإنّ المقاومة في لبنان هي
جوهرة على تاج العروبة ،وجوهرة
تزين رؤوس ال��ع��رب ،وتشع نصرا ً
وكرامة وأمجادا ً على األم��ة العربية
واإلسالمية».

عر�ض مع محافظ ال�شمال ووفود �ش�ؤون ًا �إنمائية

كرامي :ل�سحب التجاذبات
حول التمديد لقائد الجي�ش من التداول

اعت�صام لأهالي الع�سكريين المخطوفين لدى «داع�ش»:
فلت�سقط الدولة التي تر�ضى لأبنائها ّ
الذل والهوان
اعتصم أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» ،ظهر أمس،
بمناسبة مرور سنتين على خطف أوالدهم التسعة في وسط بيروت،
احتجاجا ً على عدم «تحريك الملف» الذي بحسب تعبيرهم «أصبح
منسيا ً من قبل المعنيين» ،وسط حشد من مسؤولي الجمعيات
األهلية واإلنسانية واالجتماعية وعناصر الدفاع المدني.
ب��داي��ة ،ت��ح��دث حسين ي��وس��ف ب��اس��م أه��ال��ي العسكريين
المخطوفين ،فقال« :بعد م��رور عامين على خطف أبنائكم،
أبنائنا العسكريين أتساءل من المسؤول عنهم؟ هل أهلهم أم
دولتهم ومؤسستهم .ومن نناشد اليوم بعد أن عيل صبرنا،
وبعد أن أصبحنا نخجل المناشدة والذل؟ ورغم ذلك لم نسمع
ما يثلج قلوبنا أو حتى كلمة اطمئنان من دولتنا المصونة أو من
المسؤولين عن ملف أبنائنا .لم نسمع سوى عبارة (ما في شي
لهلق) ،فمن المسؤول؟».
أضاف« :نتذكر اليوم كما في ك ّل يوم وك ّل لحظة ،طيف أبنائنا
الذين خطفوا من أرض الوطن وهم يدافعون عن الكرامة واألرض
والعرض والعزة .فقد دافعوا عن ك ّل مواطن وسياسي ،وعن
ك ّل ذرة من تراب لبناننا الغالي .وشاءت األق��دار لهم أن فقدوا
إمكانياتهم فأُسروا».
وتابع« :اليوم بداية السنة الثالثة في األسر ،ولم نجد حتى
هذه اللحظة بصيص أمل سوى من الله وح��ده ،فممنوع على
الدولة أن تقول بعد اليوم« :ما في شي» .وعليها أن تجد السبيل
وتعيدهم ،وإال فلتسقط هذه الدولة التي ترضى ألبنائها الذل
والهوان وكفاها ذال ً وإهانة».
ووجه نداء عاجالً إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي ،فقال:
«أيها القائد األب ،إنّ عيد الجيش منقوص اليوم ،فهل يحتفل
األب بعيده وولده مفقود ومذلول؟ فرجالنا وشرفاؤنا في األسر
وكرامتنا تداس وعزتنا جرحت وكبرياؤنا خدش .أيها القائد،
الضابط ،العسكريون ،إنّ أطفال الجنود المأسورين يئنون شوقاً،
لما يبحثون عن الحنان ونساؤهم ثكلى وأمهاتهم تنتحب ،آباؤهم
يعضون على الجراح وال��ذل مرغ هاماتهم لنسيانكم أبنائكم
وصرخات نسائهم وأنين أطفالهم ونحيب أمهاتهم .وألم اآلباء
واألمهات واإلخوة الذين ينامون وعيونهم «مفنجرة» لفقدانهم
فلذات األكباد للفراق القسري ،فهل ترضون ذلك ألنفسكم؟».
وأضاف« :أيها القائد عهدناك ال تنسى ولن تلين وال تستكين،
فأنت حر ووعد الحر دين عليه .أسرانا تنادي ،وشهداؤنا تنظر
الينا من األعالي ،فبدماء الجنود نبتت العزة والكرامة وبدمائهم
حافظ البلد على كرامة أمنه .نحن نتوسل بذل الغالي والرخيص
إلطالق سراحهم ،فهم شرف البالد والعلم فال تفرطوا بهم .أيها

كرامي مستقبالً نهرا في بقاعصفرين
دع��ا الوزير السابق فيصل كرامي السياسيين إلى
سحب موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي
من التداول« ،بغض النظر من مع ومن ضد».
وق��ال كرامي خ�لال مؤتمر صحافي عقده في قصر
الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين الضنية« :ما يهمنا
في األمر أن تبقى مؤسسة الجيش وتستمر ويكون فيها
استقرار ،وعلى رئيس الحكومة أن يأخذ موقفا ً حاسما ً
بهذا الخصوص ويسحب ه��ذا الموضوع من التداول
اإلعالمي والتجاذبات السياسية».
وأض���اف « :نهنىء أنفسنا وك�� ّل اللبنانيين بعيد
الجيش ،ونش ّد على أي��دي ق��ادة وأف��راد هذه المؤسسة
التي نعتبرها العمود الفقري لألمن واالستقرار في لبنان،
ونتمنى على الجميع أن يدعم ه��ذه المؤسسة ليس
بالخطابات والشعارات والكالم وإنما بالسعي الجدي
إلى تأمين الذخيرة والعتاد حتى يتمكن من مواجهة
اإلرهاب وحفظ وصون أمن لبنان واللبنانيين».
وكان كرامي استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي
القائد ،ال عيد للجيش وأفراده أسرى ،وال فرحة وأسرانا هناك،
لقد نفذ صبرنا وتمرغت كراماتنا وكرامة لبنان ،نوجه النداء لكم
اليوم بالعمل على تحرير أسرانا وتفكيك القنبلة هذه ،فنحن لن
ننسى ولن نستكين وأسرانا في أياد ال نعترفها ،فالحياة كلها
وقفة من العز والفداء والبطولة ،وهؤالء العسكريون لم يبخلوا
يوما ،فدماؤهم كانت وال تزال للوطن وتضحياتهم في كل المعارك
ما زالت راسخة ،ودماء رفاقهم روت أرض الوطن لتنمو الكرامة
ولتبقى أمتنا أبية».
وختم« :لتح ّرر جنودنا أيها القائد ،يعود العيد كما عرفناه،
ينضح إباء وفخرا ً بعسكريين وكلنا فداء للوطن».
وكانت كلمات لغنوة يوسف زوجه المخطوف محمد يوسف،
التي سألت« :أين رئيس الحكومة تمام سالم من هذا الملف ،وهو
الذي وعدنا بمتابعته ،وأين مخابرات الجيش؟ أال يعرفون أين هم
العسكر»؟ الفتة إلى «أنّ األهالي بين نارين نار الدولة اإلسالمية
ونار الدولة اللبنانية».
ثم تحدث نظام مغيط شقيق المخطوف ابراهيم ،فتوجه إلى
المسؤولين بالقول« :أدركنا منذ أشهر أنّ هذا الملف سلك طريق
النسيان ،ونحسبهم شهداء ،ونحسبكم مهملين».

وس��أل« :أين خلية األزم��ة يا دولة الرئيس سالم؟ ولماذا لم
تعد تجتمع»؟ ولوح بالتصعيد قائالً« :إذا اضطررنا سنعود إلى
قطع الطرقات ،وسنحرمكم نومة هانئة كما حرمتمونا إياها منذ
سنتين».
وكانت كلمة باسم الشيخ حسين الحاج حسن ،اعتبر فيها أنّ
«الحكومة مسؤولة عما حصل».
وتحدث الشيخ عمر حيدر باسم أهالي فنيدق ،فسأل« :أين
يحيى خضر المفقود على أرض المعركة فيما الدولة لديها أخبار
كثيرة وعليها أن تطلعها لألهالي»؟ وطالب «الرئيس سالم وخلية
األزمة بالكشف عن حقيقة الجنود وأين هم؟».
كذلك ،ألقى خضر ذبيان شقيق العسكري المخطوف سيف،
قصيدة حول عيد الجيش والعسكريين المخطوفين منذ سنتين.
كما ألقيت كلمات باسم بعض الجمعيات والحراك الشعبي.
وتحدث عدد من أهالي العسكريين المح ّررين الذين كانوا
مع «جبهة النصرة» ،مطالبين الحكومة بـ«اإلسراع في طي هذا
الملف» .في حين لم تخ ُل الكلمات من تهجم وعتب على وزير العمل
سجعان قزي حول ما قاله في ملف العسكريين المخطوفين،
طالبين منه «االعتذار أو الصمت».

نهرا في حضور رئيس بلدية بقاعصفرين سعد طالب
ورئيس بلدية البداوي حسن غمراوي ورج��ل األعمال
عادل طالب والرئيس السابق لبلدية بقاعصفرين منير
كنج ومخاتير واعضاء مجالس بلدية من قرى وبلدات
الضنية.
وتطرق كرامي مع محافظ الشمال إلى «مشكلة مياه
جرد النحاص وض��رورة تأمين حل سريع لهذه األزمة
المتجدّدة سنوياً» ،وك��ان توافق على «إي��ج��اد حلول
بحسب األص��ول والقواعد المرعية اإلج���راء ،ال سيما
أنّ القرنة ال��س��وداء تقع في النطاق العقاري لبلدية
بقاعصفرين الضنية ،وألهالي البلدة الحق من االستفادة
من مياهها».
واستقبل ك��رام��ي أي��ض �اً ،وف���دا ً م��ن بلدية مرياطة
ومخاتيرها عرض لمشاكل وهموم البلدة ،كذلك التقى
رئيس اتحاد كرة القدم الفرعي في الشمال أحمد فردوس
ورئيس مصلحة المهجر الصحي في ميناء طرابلس
الدكتور غانم وشخصيات وأهالي المنطقة.

دربا�س :لن ن�سمح ب�إلقاء جي�شنا في المجهول
أعلن وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس «أنّ ملف التمديد
للقيادات العسكرية لم يطرح على
مجلس ال���وزارء أم��ا وزي��ر الدفاع
فتحدث ع��ن ال��م��وض��وع ف��ي إط��ار
صالحياته».
وقال درباس في حديث إذاعي:
«إذا عجز مجلس الوزراء عن تسمية
قائد للجيش ،فإننا لن نسمح بإلقاء
جيشنا في المجهول ومن الناحية
العملية والتقنية حينها سيتحتم
علينا تأجيل تسريح العماد جان
قهوجي».

وفي موضوع رئاسة األركان لفت
درباس إلى أن «ال إمكانية قانونية
للتمديد».
واعتبر «أنّ مسألة نقل الالجئين
إلى مناطق آمنة طرحت منذ مدة
قصيرة وال نستطيع أن نقول أنها
فشلت ونحن علينا أن نبتكر ونقترح
الحلول ألنّ استمرار الوضع كما هو
سيؤدي إل��ى انهيار المجتمعات
المضيفة».
وشرح درب��اس أنّ «ما قصدناه
ف��ي م��وض��وع المناطق اآلم��ن��ة أنّ
هناك مساحات واسعة في سوريا

آمنة وال قتال فيها كمنطقة القلمون
مثالً التي يمكننا إع��ادة الالجئين
إليها ،خصوصا ً أنّ ظروف عيشهم
قاسية في أماكن أخرى كما أنّ كلفة
اإلنفاق ستكون أق ّل داخل األراضي
السورية من خارجها».
وعن االتصال بالدولة السورية
لتحقيق ه��ذا األم���ر ،لفت درب��اس
إلى «أنّ هذا التدبير موجود فقط
بموضوع الالجئين السوريين من
دون االنخراط في الصراع السوري
وسنبقي على سياسة النأي بالنفس
لئا نحضر الحرب إلى أرضنا».

