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نوه باالنتخابات التمهيد ّية
ّ

احتفال رمزي في الفيا�ض ّية بعيد الجي�ش وتخريج �ض ّباط بال �سيوف

3

مواقف دعت �إلى تعزيز الثالث ّية وتحرير الجرود من التكفيريّين الإرهاب ّيين با�سيل :القيادة لن ت�سكت
قهوجي :مواجهة الإرهاب ّ
تتطلب ا�ستراتيج ّية �شاملة و�سنوا�صل العمل لتحرير المخطوفين على المتطاولين على التيار
احتفل الجيش أم��س بعيده الـ 71وأُقيمت
احتفاالت في المناطق كما صدرت مواقف ن ّوهت
بدوره في حماية لبنان ومواجهة اإلرهاب و دعت
التمسك بثالثية الجيش والشعب والمقاومة
إلى
ّ
في مواجهة اإلرهاب.

الداعوق

تخريج ض ّباط

وفي هذا السياق ،أُقيم في الكليّة الحربيّة -
الفياضيّة ،حفل تخريج رم��زي لتالمذة ضبّاط
دورة «العقيد الشهيد نور الدين الجمل» ،ترأّسه
العميد فادي غريب مم ّثالً قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،جرى خالله تسليم البيرق للسنة الثانية،
وأداء قسم اليمين.
وللمناسبة حضر إلى الكليّة الحربيّة نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،والعماد قهوجي ورئيس األرك��ان اللواء
الركن وليد سلمان وأعضاء المجلس العسكري،
وقادة األجهزة األمنيّة ،لتهنئة ضبّاطها والمالزمين
المتخ ّرجين.
وأل��ق��ى قهوجي خ�لال اللقاء كلمة ه ّنأ فيها
المتخ ّرجين وق��ي��ادة الكليّة ومد ّربيها ،ودع��ا
الضبّاط الجدد إلى أن يكونوا «على قدر المسؤوليّة
والواجب ،في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها
الوطن».
توجه فيها بالتهنئة إلى
ث ّم ألقى مقبل كلمةّ ،
المتخ ّرجين والتقدير إلى قيادة الجيش وجميع
الوحدات العسكرية ،خصوصا ً تلك المنتشرة في
منطقة جرود عرسال وبعلبك.
كما أُقيمت احتفاالت في المحافظاتُ ،وضعت
خاللها أكاليل زهر على نصب شهداء الجيش.

أمر اليوم

ت��وج��ه ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي إل��ى
وللمناسبة،
ّ
العسكريّين ف��ي «أم���ر ال��ي��وم» ق��ائ�لاً« :أ ّي��ه��ا
العسكريّون ،في مناسبة عيد الجيش ،تعود
بنا الذاكرة إلى مثل هذه األيام من العام ،1945
والتحضيرات التي سبقت تسلّم الجمهوريّة
اللبنانيّة المستقلة جيشها الوطني ،واإلعالن عن
تأسيسه رسم ّيا ً في األ ّول من آب.
وما يع ّز علينا اليوم ،هو إلغاء احتفال تقليد
السيوف للضبّاط المتخ ّرجين هذا العام وللم ّرة
الثالثة على التوالي ،بسبب استمرار الشغور
الرئاسي الذي تجاوز السنتين .لك ّننا في هذا اليوم،
قسم الدفاع عن لبنان ،وحماية حدوده
نجدّد َ
وثرواته».
وأضاف« :أيّها العسكريّون ،لقد حميتم وما زلتم
تحمون لبنان ،لبنان صيغة العيش المشترك التي
أرسى دعائمها اتفاق الطائف ،وحافظتم على سيادة
الوطن ومكانته اإلقليميّة والدوليّة ،بوجودكم
وثباتكم على الحدود الجنوبيّة في مواجهة العد ّو
«اإلسرائيلي» الطامع بأرضنا وثرواتنا النفط ّية،
والتزامكم الكامل تنفيذ القرار  1701ومندرجاته
بالتعاون والتنسيق مع القوات الدوليّة.
وبموازاة ذلك ،تصدّيتم بك ّل بطولة وشجاعة
للموجات اإلره��اب � ّي��ة التكفير ّية على الحدود
الشرقيّة ،وتابعتم من دون ه��وادة استئصال
خالياها التخريبيّة في الداخل ،ما حال دون انهيار
الوطن وانزالقه إلى المجهول.
ومع اقتناعنا بأنّ المواجهة الفاعلة لإلرهاب
الذي بات خطرا ً عالم ّيا ً شامالً يهدِّد عادات وثقافات
الشعوب جميعها ،ويستخدم في أعماله الوحشية
مختلف الوسائل واألساليب اإلجراميّة ،إ ّنما تتطلّب
استراتيجيّة شاملة ،تأخذ في االعتبار تنسيق
الجهود األمنيّة الدوليّة ،ونشر الوعي الثقافي بين
سائر الشعوب ،ومعالجة القضايا االجتماعيّة
واالقتصاديّة الشائكة ،إلاّ أنّ الجهد األمني الوطني
يبقى أساس ّيا ً في تلك المواجهة ،وهذا ما أثبت ّموه
وأعطيتم فيه المثال .واعلموا أ ّننا لن نأل َو جهدا ً
ف��ي سبيل تأمين العتاد وال��س�لاح ال��ذي يليق
بتضحياتكم ،وإرادتكم الصلبة في مواصلة الحرب
على اإلرهاب».
وتابع قهوجي« :أيّها العسكريّون ،بأدائكم
المتج ّرد والمتوازن خ�لال االنتخابات البلدية
واالختيارية األخ��ي��رة ،أرسيتم ق��واع��د الحياة
الديمقراطيّة في البالد ،وش ّكلت جهودكم األمنيّة
الضمانة األساسيّة إلجرائها في مناخ من الحرية
واألم��ان .فكونوا دائما ً على قدر آمال اللبنانيّين،
ساهرين على استقرارهم وحريّاتهم ،ومستعدّين
أليّ استحقاق آخر».
وختم« :باسمكم أُحيّي أرواح شهدائنا األبرار
الذين سقطوا على امتداد مسيرة الجيش ،وأعاهد
عائالت رفاقكم األبطال المخطوفين لدى التنظيمات
اإلرهابيّة ،أن نواصل العمل بك ّل جهد وإص��رار
لكشف مصيرهم وتحريرهم وعودتهم إلى كنف
مؤسستهم وأحبّائهم.
ّ
في العيد الحادي والسبعين للجيش ،يشخص
إليكم المواطنون ،رج��اال ً يقوون على الشدائد
الوطني الواحد،
وحماة مخلصين لبيتهم
وال ِمحَ نُ ،
ّ
فامضوا إلى الغد ُ
بخطى واثقة ،يشمخ بكم العلم،
ويحصد وطنكم الخير واالستقرار واالزدهار».
و تل ّقى قهوجي ات��ص��اال ً من رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري ،الذي ن ّوه بالدور الذي يقوم به
ّ
لحماية أمن لبنان واستقراره ومحاربة الجماعات
اإلرهابيّة.
وأُقيم في بكركي قدّاس بمناسبة عيد الجيش
برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
ال��راع��ي ،وح��ض��ور العماد قهوجي وحشد من
الفاعليات.

تهانئ

من جهته ،ه ّنأ رئيس مجلس الوزراء تمام سالم
الجيش بعيده ،وأصدر بيانا ً قال فيه« :لمناسبة
نتوجه من قيادة الجيش ومن
عيد األول من آب،
ّ
جميع العسكريّين ضباطا ً و ُرتباء وجنودا ً بتحيّة
ح��ارة ،تقديرا ً لتضحياتهم في الدفاع عن لبنان
وصون أمنه واستقراره وحماية وحدته الداخلية،
وننحني أم��ام ذك��رى الشهداء الذين سقطوا في
مواجهة العد ّو «اإلسرائيلي» والتنظيمات اإلرهابيّة
حماية للسيادة على كامل التراب الوطني».
«نوجه في المناسبة تحيّة إلى أبنائنا
أضاف:
ّ
العسكريّين المحتجزين لدى الجماعات اإلرهابيّة
ونش ّد على أيديهم ،مؤ ّكدين لهم ولعائالتهم أنّ
مؤسساتها لم ولن تدّخر
الدولة اللبنانية بكل
ّ
أيّ جهد إلنهاء ه��ذه المأساة ،مثلما فعلت في
السابق ونجحت في تحرير الدفعة األول��ى من
العسكريّين».
وختم س�لام« :كنا نتم ّنى أن نحتفل بعيد
الجيش بوجود رئيس الجمهور ّية ،رأس الدولة
ورمز وحدتها ،الذي ُترفع له السيوف ويصدح
قسم ال���والء للوطن .ونحن نغتنم هذه
أم��ام��ه َ

جانب من احتفال الفياضية
المناسبة ،لنجدّد الدعوة إلى ن ّواب األمة إلى القيام
بواجبهم الدستوري وانتخاب رئيس للبالد في
أسرع وقت».
واعتبر الرئيس سعد الحريري في تغريدات
عبر «تويتر»« :الجيش يتقدّم صفوف الدفاع عن
المصير الوطني ،وتضحيات أبنائه عالمة فارقة
في تاريخ لبنان وعنوان النتصار اللبنانيّين على
كل الفتن» ،مؤ ّكدا ً أ ّننا جميعا ً «ظهير للجيش في
مواجهة اإلرهاب والتط ّرف ومشاريع الخروج عن
الدولة والقانون ،وحماية السلم األهلي».
وأ ّكد وزير اإلعالم رمزي جريج ،في بيان ،أ ّنه
المؤسسة العسكريّة
«أمام كل هذه األزمات تبقى
ّ
خشبة الخالص ،والمع َّول عليها للحفاظ على
المؤسسات
االستقرار واألمن ،في زمن تغييب دور
ّ
التي ال ينتظم عملها إلاّ بانتخاب رئيس للبالد».
وه ّنأ النائب محمد الصفدي الجيش ،وقال« :إنّ
المؤسسة العسكريّة التي
اللبنانيّين يلت ّفون حول
ّ
المؤسسات
يكبر دورها في الوقت الذي تتراجع فيه
ّ
األخرى».
وأشار إلى أنّ «تحصين الجيش وإبعاده عن
التجاذبات السياسيّة هو ضمانة األمن والسيادة
الوطنيّة» ،معتبرا ً «أنّ تعزيز الجيش بالعتاد
والعديد هو من مسؤوليّة السلطة السياسيّة التي
ندعوها لبذل الجهد لتأمين احتياجات المؤسسة
العسكريّة».

مراد

وأبرق رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد إلى قهوجي مه ّنئا ً بعيد الجيش ،وجاء
نص البرقيّة:
في ّ
«أت��ق �دّم منكم وم��ن ق��ي��ادة الجيش اللبناني
ضباطا ً وافرادا ً باسمي وباسم قيادة حزب االتحاد،
بالتهنئة القلبيّة بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد
الجيش اللبناني الذي أضاء الحياة الوطنيّة ع ّزة
الوطني في حفظ
وبقي محافظا ً على دوره
وكرامة،
َ
ّ
أمن الوطن واستقراره ،وسط كل ما يحيط بلبنان
فبقي الجيش
من اهتزازات وانقسامات مفتعلة،
َ
اللبناني حاميا ً لوحدة الوطن ،يصون سالمة
ّ
يتنشقها اللبنانيّون من خالل
الحياة الوطنيّة التي
تضحيات جيشه المعطاء ،مسترشدا ً بشعاره
نترحم
شرف تضحية وفاء .وفي هذا اليوم المجيد،
ّ
المؤسسة العسكرية ،وندعو إلى
على أرواح شهداء
ّ
التح ّرك السريع لتحرير العسكريّين المختطفين».
وأمل األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني
العربي» النائب السابق فيصل ال��داود ،أن يبقى
بعيدا ً عن التجاذب السياسي ومح ّل إجماع وطني،
المؤسسة الوحيدة التي
السلم األهلي ،وهو
ّ
أل ّنه أداة ّ
يتطلّع إليها اللبنانيّون كمالذ ألمنهم واستقرارهم،
وأن يستمر التناغم والتنسيق والتعاون مع
المقاومة ،والذي يجمعهم خندق واحد في مواجهة
«إسرائيل» واإلرهاب ،وأن ال يتو ّقف التواصل مع
الجيش السوري الذي له هدف واحد مع الجيش
اللبناني هو محاربة اإلرهاب».
وج��ه األمين العام للتنظيم الشعبي
كذلكّ ،
الناصري أسامة سعد« ،تحيّة إجالل وإكبار إلى
ضحوا بحياتهم،
أرواح شهداء الجيش الذين
ّ
�ص بالتحيّة العسكريّين المخطوفين لدى
وخ� ّ
الجماعات اإلرهابيّة ،منتقدا ً التقصير المتمادي
للسلطة السياسيّة في متابعة قضيّتهم والعمل من
أجل تحريرهم».
وانتقد تفريط السلطة السياسيّة بتضحيات
الجيش ،واستهجن إهمالها لواجباتها على صعيد
تزويده بالسالح النوعي الذي يم ّكنه من التصدّي
بفعاليّة لالعتداءات الصهيونية واالع��ت��داءات
اإلرهابيّة».

ّ
«الشغيلة» و«العروبة»

ّ
الشغيلة وتيار العروبة
وه ّنأت قيادتا رابطة
للمقاومة والعدالة االجتماعية في بيان ،بعد

اجتماع برئاسة أمين عام الرابطة النائب السابق
المؤسسة العسكرية بذكرى عيد
زاهر الخطيب،
ّ
الجيش اللبناني .
وأ ّكد البيان ،أهميّة «التضحيات التي يبذلها
الجيش في محاربة ق��وى اإلره���اب التكفيريّ ،
وحماية أمن واستقرار لبنان واللبنانيّين وسلمهم
األهلي».
وث � ّم��ن «ال��ت��ك��ام��ل والتنسيق ب��ي��ن الجيش
والمقاومة والشعب في إطار المعادلة الذهبيّة التي
الصهيوني عام
ح ّققت التحرير والنصر على العدو
ّ
 2000وعام .» 2006
وأ ّكد أنّ «هذه المعادلة التي أثبتت نجاحها في
مواجهة االحتالل والعدوان الصهيوني هي التي
حمت وتحمي لبنان وشعبه من خطر اإلره��اب
التكفيري ،وتش ّكل أساس أيّ استراتيجيّة وطنيّة
الستكمال تحرير م��ا تب ّقى م��ن أرض لبنانيّة
محتلّة ،وحماية ثروات لبنان من النفط والغاز
والماء».
ودع���ا إل��ى «تعزيز ه��ذه المعادلة الذهبيّة
بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والعربي
السوري لتحرير الجرود اللبنانيّة السوريّة من
احتالل اإلرهابيّين التكفيريّين ،والقضاء على
خطرهم الذي يتهدّد أمن واستقرار البلدين».

«تج ّمع العلماء»

بدوره ،رأى «تج ّمع العلماء المسلمين» أنّ هذه
المناسبة الوطنيّة يجب أن تكون مناسبة جامعة،
مؤ ّكدا ً «أنّ الجيش اللبناني هو أحد أهم أعمدة
وأرك��ان األمن في لبنان ،وأنّ مقياس وطنيّة أيّ
فئة أو شخصيّة يكون بمقدار ما يتعاطى مع هذا
الجيش انطالقا ً من الحرص على عدم تقييد حركته
أو إدخاله في ب��ازارات التسويات السياسيّة أو
تمس بكرامته».
فرض تسويات عليه ّ
واعتبر «أنّ الثالثيّة الماسيّة الجيش والشعب
والمقاومة هي التي حفظت لبنان ،وأنّ محاوالت
تفكيك هذه الثالثية ال تخدم إلاّ أعداء لبنان ،لذا ال
ُب ّد من وجودها في كل البيانات الوزار ّية وبشكل
وعلني ،وعلى الرئيس المقبل للبنان أن
واضح
ّ
وعلني».
يكون ملتزما ً بها ،وبشكل صريح
ّ
كما دعا إلى «عدم استجداء التسليح للجيش
النيابي توفير
اللبناني ،وعلى الحكومة والمجلس
ّ
األم��وال الالزمة لتأمين كل ما يحتاجه من سالح
وذخيرة ،وقبول المساعدات المطروحة على أن
ال تكون مشروطة بأيّ شرط .وفي هذا السياق،
نؤ ّكد على قبول الهِبة التي تعرضها الجمهوريّة
اإلسالميّة اإليرانيّة».

«المرابطون»

وأ ّكدت الهيئة القياديّة في «حركة الناصريّين
المستقلين  -المرابطون» ،أنّ الجيش الوطني
والمؤسسة التي
«يبقى خيمتنا وظلّنا العالي،
ّ
بقسمها ووفائها وشرفها من أجل أن يبقى
التزمت َ
الوطن اللبناني ح ّرا ً لمواطنيه األحرار».
ورأت في بيان« :اليوم جيشنا في عهدة رجال
يتقدّمهم العماد جان قهوجي ،يواجهون المعركة
األصعب في تاريخه ض ّد عصابات اإلرهابيّين،
ويح ّققون في مختلف الجبهات العسكريّة وفي
الحرب االستباقيّة االستخباراتيّة اإلنجاز تلو
ّ
يستحق فعالً م ّنا جميعا ً تح ّمل
اإلنجاز ،وهذا ما
مسؤوليّة حماية أبنائنا وأخواننا في الجيش،
وعدم التلهّي بصغائر األالعيب السياسيّة وخلق
بؤر مذهبيّة وطائفيّة حاضنة لإلرهاب ،وتش ّكل
اللبناني ،وتزيد من
خطرا ً أكيدا ً على وجود الوطن
ّ
األعباء على الجيش».
أضاف« :في األول من آب عيد الجيش اللبناني،
نتوجه بالسالم والرحمة على أرواح شهداء
ّ
جيشنا» ،كما نحيّي «الرجال الرجال في جيشنا
الوطني ومديريّة المخابرات فيه ،وعلى رأسهم
العماد جان قهوجي».

ووج��ه األمين العام لمنبر الوحدة الوطنية
ّ
خالد الداعوق في بيان« ،تهنئة قلبيّة حارة إلى
الجيش قائدا ً وعسكريّين ،معتبرا ً أنّ «هذا العيد
وطني لكل اللبنانيّين».
هو عيد
ّ
كما ه� ّن��أ ال��داع��وق «الجيش على مواجهة
اإلرهاب الداهم للبنان بإمكاناته المتواضعة»،
مستغربا ً «ع��دم تسليحه وإل��غ��اء المساعدات
العسكريّة التي كانت ُمقدّمة إليه ،ألنّ الجهد
األمني الوطني الذي يقوم به مع األجهزة األمنيّة
األخرى يبقى أساسا ً في مواجهة اإلرهاب».
وأشار إلى أنّ «الذكرى الـ 71إلنشاء الجيش،
يجب أن تكون عِ برة لكل األجيال اللبنانيّة»،
مطالبا ً بـ«العمل السريع على إعادة العسكريّين
المخطوفين من أيدي خاطفيهم اإلرهابيّين قبل أن
يُصيبهم أيّ سوء ومكروه».
وإذ حيّت رئيسة «الكتلة الشعبيّة» ميريام
س��ك��اف «ص��م��ود جيشنا واج��ت��ي��ازه أصعب
االمتحانات» ،طالبت «بإيالء المسؤولين اهتماما ً
أكبر بهذه المؤسسة أف��رادا ً وعتادا ً وتجهيزات
وأُس����ر ،وال ُب��� ّد م��ن ت��ح� ّم��ل المجتمع ال��دول��ي
مسؤوليّاته لضمان صمود جيشنا واستمراريّته
وقيامه بواجباته على أكمل وجه».
وطالب رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ
أحمد ّ
القطان« ،اللبنانيّين عموما ً والسياسيّين،
المؤسسة العسكريّة
بمزيد من االلتفاف حول
ّ
ودع��م��ه��ا بكل ال��وس��ائ��ل ال��م��ال� ّي��ة والمعنويّة
والتسليح ،خصوصا ً من الدول التي تريد الدعم
العسكري لجيشنا».

غندور

وقال رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر
عبد القادر غندور في بيان« ،في عيد الجيش
الحادي والسبعين ،ليس كثيرا ً على اللبنانيّين
أن ينحنوا تحيّة وتقديرا ً لجيش بالدهم الذي ال
يشبه الطبقة السياسيّة ،وال��ذي أثبت على مر
وخاصة في الوقت
العقود وفي أصعب الظروف،
ّ
الراهن ،أ ّنه الضامن والحامي والقلب الذي ي ّتسع
للجميع ،والمساحة التي يلتقي فيها اللبنانيّون
للمؤسسة العسكريّة الضامنة.
على والئهم
ّ
في عيد الجيش نحيّي الشرف والتضحية
والوفاء ،والشهداء األب��رار ،وجنوده الشجعان
على ال��ح��دود وال��ث��غ��ور ،ونتطلّع إل��ى تحقيق
المسلّمات التالية:
 - 1تجاوز الوعود الفارغة ،والعمل على
ت��زوي��د الجيش باألسلحة ال�لازم��ة ،وتحديث
قدراته على مختلف المستويات.
 - 2إبقاء الجيش ،وكما هو ،خارج الحسابات
الطائفيّة ال تطاله أالعيب الطبقة السياسيّة
مؤسساته.
ال ُمدانة بتخريب البلد وتعطيل ّ
 - 3ب��ذل المستطاع لتحرير العسكريّين
اللبنانيّين المختطفين ل��دى تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي.
 - 4تعزيز التنسيق بين الجيش والمقاومة في
إطار ثالثيّة الجيش والشعب والمقاومة للدفاع
عن لبنان في مواجهة أطماع العدو الصهيوني،
والتنبّه لألخطار التكفيريّة الظالميّة».
وج�����دّدت ال���دائ���رة اإلع�لام��ي��ة ف��ي الحركة
التصحيحيّة في «القوات اللبنانيّة» مطالبتها
بتسليح الجيش بأسلحة متط ّورة باالستدانة ،إن
اقتضى األمر ،وليكن الدين العام  73مليار دوالر
بدال ً من  70مليار دوالر.
وه ّنأ «التج ّمع الديمقراطي» وحملة «الشعب
يريد إسقاط النظام الطائفي» في بيان« ،قيادتي
الجيشين اللبناني والسوري بعيدهما» ،وطالبوا
«جميع مجموعات ومك ّونات وحمالت الحراك
الشعبي بتوسيع حملة التضامن مع قضيّة
العسكريّين المخطوفين».
ووج��ه رئيس «التنظيم القومي الناصري»
ّ
سمير شركس ،برقيّة تهنئة إلى العماد قهوجي،
كما أبرق إلى السفير السوري علي عبد الكريم
علي ،وق��ال« :نجدّد لكم وللرئيس بشار األسد
ولجيش وشعب سورية الشقيقة ،أح ّر التهاني
وأط��ي��ب التبريكات بعيد جيشكم الوطني،
ونعاهدكم على السير خلف قيادتكم الحكيمة
والشجاعة حتى تحقيق النصر الكامل على
األعداء».

منظمة التحرير

وه ّنأت منظمة التحرير الفلسطينيّة الجيش
اللبناني بعيده ،معتبر ًة أنّ الجيش أثبت عبر
تاريخه الطويل أ ّن��ه ملتزم بالقضايا الوطنيّة
والعربيّة ،وفي مواجهة التحدّيات التي تواجهها
األم��ة وفي مواجهة الخطر الصهيوني ،للدفاع
ع��ن لبنان واس��ت��ع��ادة ك��ل األراض���ي اللبنانيّة
المحتلّة ،ودوره في حماية أمن واستقرار أهلنا
في المخيّمات.

رفع �أطول علم في �شبعا
ّ
نظم «شباب شبعا» لمناسبة عيد الجيش ،حفل رفع أطول علم
لبناني في الجنوب ،في بلدة شبعا ،و قد ُرفع العلم على سارية طولها
 25متراً ،في حضور النائب قاسم هاشم ،رئيس األركان في اللواء
التاسع في الجيش العميد فؤاد مرعب ،رئيس اتحاد بلديّات العرقوب
ورئيس بلدية شبعا محمد صعب ،آمر فصيلة درك شبعا المالزم أول
مح ّمد اليمن وحشد من أهالي البلدة.
بعد النشيد الوطني ،والتحيّة العسكرية قدّمتها ثلّة من الجيش،
قام عدد من «شباب شبعا» برفع العلم اللبناني.
بعدها ألقى أحمد نبعة كلمة باسم «شباب شبعا» ،قال فيها:
«نجتمع اليوم بمناسبة عيد الجيش ،مناسبة غالية علينا جميعا
ونعتز بها ،وكذلك نجتمع تحت راية نفتخر باجتماعنا تحتها وكلّنا
يتم ّنى أن تبقى عالية مرفوعة فوق كل الرايات ،وهذا دليل على وحدتنا
ووحدة وطننا».
من جهته ،حيّا صعب الجيش الذي «عمل بقوة وعزيمة لدحر كل
المؤامرات التي حيكت ،والتي لم تزل ُتحاك ض ّد وطننا لبنان».
ّ
تتدخلوا في أم��ور وقضايا
وتوجه إلى السياسيين بالقول« :ال
ّ
المؤسسة العسكرية ،واتركوا لقيادتها الحكيمة معالجة كل األمور
ّ
التي تتعلّق بها ،أل ّنه لم يبق لنا إلاّ الجيش الذي هو سبب بقائنا
ووجودنا على هذه األرض».
وقال النائب هاشم في كلمته« :نرفع راية الوطن بمبادرة من شباب
نشأوا على تراب حدود الوطن في شبعا العرقوبيّة ،والتي تعني
ما تعنيه من كرامة وطنيّة وتاريخ الوطن ،الذي ُكتب بدماء شهداء
الجيش اللبناني والمقاومة الوطنيّة ،حيث إ ّننا نرفع راية الوطن
بمواجهة مواقع العدو اإلسرائيلي».
وعشيّة انطالق طاولة الحوار الثالثية ،قال هاشم« :كفى تالعبا ً
بمصير اللبنانيّين الذين ملّوا االنتظار والوعود ،وآن األوان للخروج من

دائرة التعطيل ،ألنّ رهان اللبنانيّين اليوم هو أن تصل طاولة الحوار
بكا ّفة قياداتها ومك ّوناتها إلى تفاهم للخروج من األزمة وتعقيداتها».

ع��ق��د رئ��ي��س «ال��ت��ي��ار الوطني
الحر» وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل مؤتمرا ً صحافيا ً
أمس ،ق ّوم خالله نتائج انتخابات
ال��ت��ي��ار التمهيديّة لالنتخابات
النيابيّة التي جرت أم��س ،وقال:
«تفاجأت باالنضباط ال��ذي جرى
في االنتخابات الداخليّة ،وأشكر كل
من شارك في هذا العمل الجماعي
الذي جرى منذ بداية هذه العمليّة
حتى انتهائها ،إضاف ًة إل��ى لجنة
التحكيم التي واكبت هذه العمليّة
والعاملين بالمركزيّة والمتط ّوعين
ّ
والمرشحين الفائزين والخاسرين،
والقوى األمنيّة واإلعالم».
وه ّنأ «الفائزين سواء بالتزكية
أو ب��ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى ال��ح��اص��ل
االنتخابي ،والفائزين باألصوات
والمقاعد» ،وقال« :المتأهّ لون هم
ّ
مرشحاً ،ونه ّنئ
 58من أصل 73
الخاسرين الذين تم ّتعوا بالروح
الرياضيّة العاليّة ،فالتيار الوطني
أثبت في هذه العمليّة الديمقراطيّة
ألاّ قيمة للنائب لوحده ،وهذا معيار
أساسي ،وأيّ ربح للفرد ال قيمة له
من دون ربح المجموعة».
أضاف« :الفائزون والخاسرون
سيعملون س��و ّي�اً ،ألنّ الهدف هو
فوز التيار ،وال قيمة سياسيّة أليٍّ
ك���ان إذا ك���ان وح����ده ،وال��ح��االت
الفرديّة إل��ى زوال ،وم��ن الواضح
مرشح محتمالً
أ ّننا أمام  58مشروع ّ
للتيار الوطني الحر ،فالتحالفات
السياسيّة ال تعود إلى المرشحين،
بل إلى القيادة ،والقرار يلتزم به
ّ
المرشح بنا ًء على معيار مصلحة
التيار فقط».
وتابع« :من األمور التي لم نتم ّكن
من تحقيقها في ه��ذه االنتخابات

باسيل منحدثا في المؤتمر الصحافي
ه���ي ت��رش��ي��ح أش���خ���اص ف���ي كل
الدوائر ،فقضيّة رفاقنا المفصولين
ق��د ت��ت��ك� ّرر ،ألنّ م��ن يلتزم بحزب
سياسي يجب أن ي��ع��رف نظامه
الداخلي ويتحدّد مستقبله فيه بنا ًء
على ذلك مهما كان تاريخه».
وأردف« :م��ا حصل أم��س أمر
عظيم ،أل ّننا شهدنا عمليّة انتخابيّة
ب��أب��ه��ى ص���وره���ا ،وح � ّق��ق��ن��ا نقلة
نوع ّية داخل ّية في التيار لناحية
الديمقراطية تثقيف ّياً ،وم��ن جهة
الممارسة .وأثبتت االنتخابات أنّ
التيار ي ّتسع للجميع ،وكل الراغبين
حصلوا على الفرص ،إلاّ من خرج
بسبب عدم التزامه».
وق��ال« :ما حصل أمس طبيعي
ل��ن��اح��ي��ة ت���ق���دّم م��ع��ظ��م ال���ن��� ّواب
الحاليّين ،فهم مم ّثلونا في البرلمان،
لك ّنهم ال يختزلون ال��ق��اع��دة .لقد
تبيّن أنّ حجم المعترضين صغير
ج���داً ،وم��ن ص��وت ب��ه��ذا اال ّت��ج��اه

االنقالبي ال يتجاوز  1في المئة ،أيّ
أقل من  200صوت .هناك حال من
التصحر السياسي في لبنان ،م ّما
ّ
يدفع ببعض اإلعالم إلى البحث عن
مواضيع أخ��رى واختالق أخبار،
منها م��ا يتناول التيار الوطني.
متخصصون
وباتَ في كل صحيفة
ّ
بشؤون التيار يبتكرون منتصرين
وخاسرين وهميّين».
أضاف« :القيادة لن تسكت على
من يتطاول على التيار من داخله،
ون��دع��و م��ن ي��ري��د االس��ت��م��رار في
ه��ذا النهج إل��ى االستقالة ،فنحن
نفتخر بكل م��ا يته ّموننا ب��ه من
تن ّوع ،فالخالفات موجودة في كل
األحزاب ،ولكن الفرق أ ّننا ش ّفافون،
وللناشط مكانة ودور كالنائب
وغيره .وعلى المستوى الفردي،
ال منتصرون ،فالتيار من انتصر،
وع��ن��دم��ا ينتصر ال��ت��ي��ار ينتصر
رئيسه والعكس».

ال�س ّيد للمتحاورين :ال ّتخاذ موقف تاريخي
يُنقذ البلد و�شعبه
اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن
جميل السيّد ،في بيان أم��س ،أنّ انعقاد طاولة الحوار
الوطني اليوم يش ّكل مناسبة استثنائيّة للمتحاورين
ال ّتخاذ موقف تاريخي يُنقذ البلد وشعبه ،ويُعيد لمعظمهم
بعض ما خسروه من تقدير واحترام وثقة لدى الرأي العام
اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه ،وانتماءاته السياسيّة.
وأوضح «أنّ المتحاورين سيدخلون التاريخ من بابه
موحد في نهاية الحوار،
الواسع إذا هم خرجوا بموقف
ّ
وقالوا للناس علنا ً بالفم المآلن:
 لقد كان معظمنا شريكا ً في الحرب األهليّة التي د ّمرتلبنان ،ث ّم أصبح معظمنا حاكما ً للدولة منذ نهاية تلك
الحرب إلى اليوم ،بحيث أنّ األقل وجودا ً بيننا في السلطة
قد تجاوز حضوره فيها العشر سنوات إلى أكثر من ثالثين
سنة.
 ونعترف بأ ّننا طيلة تلك المدّة قد عجزنا عن إدارةالدولة ،وجعلناها محميّات طائفيّة ومذهبيّة استشرى
فيها ال��ف��راغ وال��ت��ز ّل��م والتبعيّة وال��ف��س��اد والصفقات
والسمسرات و...
 -ونعترف بأ ّننا فشلنا في معالجة أبسط احتياجاتكم

من ماء وكهرباء ونفايات وغالء وأسعار وفرص عمل و....
 ونعترف بأ ّننا أرهقنا األمن بمهاتراتنا وتحريضاتنا،ّ
بتدخالتنا ،ود ّمرنا اآلمال وسبّبنا اآلالم
وأفسدنا القضاء
والهجرة بفضائحنا وتجاوزاتنا.....
 ونعترف ،ونعترف ..... وصوال ً إلى قول المتحاورين :ونعترف بأ ّننا أصبحناعبئا ً عليكم جميعا ً في مجاالت الدولة والسياسة والمعيشة
والخدمات واألمن والقضاء واالقتصاد ،وغيرها.
 ونعتبر أ ّنه قد َآن األوان كي يستلم جيل الشباب د ّفة
البالد،
لقد انتهى دورنا وجاء دوركم…».
وختم السيّد ،أ ّنه «ال خوف على البلد واستقراره من
رحيل معظم الطبقة السياسيّة ،كونها كانت دائما ً من
عوامل الخلل واالض��ط��راب والفتنة في معظم األح��وال،
وأنّ ا ّتخاذها مثل هذا الموقف التاريخي لن يكون شيئا ً
من نسج الخيال بقدر ما سيكون موضع تقدير من جميع
شرائح المجتمع اللبناني ،وال سيّما لجهة كونه خطوة
تاريخيّة تش ّكل نموذجا ً حضار ّيا ً تحتذي به األجيال
القادمة في لبنان والبلدان العربيّة وغيرها».

اعت�صام اليوم لأجل الن�سب ّية
جدّدت «هيئة التنسيق الوطنيّة
م��ن أج��ل النسبيّة» دع��وت��ه��ا إلى
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االع��ت��ص��ام ال��ذي
ُتقيمه اليوم الثالثاء عند الساعة
السادسة مسا ًء في ساحة رياض
الصلح ،بالتزامن مع انعقاد طاولة
ال��ح��وار تحت ع��ن��وان «المطالبة

بإقرار قانون انتخاب عصريّ يح ّقق
صحة وعدالة التمثيل على قاعدة
ّ
النسبي الكامل في لبنان
التمثيل
ّ
دائ��رة انتخابيّة واح���دة ،وخ��ارج
القيد الطائفي».
وف��ي ه��ذا السياق ،دع��ت الهيئة
جميع األحزاب والقوى والفاعليّات

والهيئات األهليّة المؤيّدة للنسبيّة
الكاملة للمشاركة في هذا االعتصام
«لممارسة الضغط على األط��راف
السياسيّة إلقرار هذا المطلب الذي
ّ
يشكل مدخالً للتغيير واإلص�لاح،
وإقامة دول��ة المواطنيّة والعدالة
االجتماعيّة ومحاربة الفساد».

حواجز محبة لـ«�أن�صار الوطن»
ه ّنأت جمعية «أنصار الوطن» ،في بيان ،الجيش بعيده
الـ ،71قياد ًة وضبّاطا ً ورتباء وأف��راداً ،من ّوهة بإنجازات
«جيشنا الوطني في وجه اإلرهابيّين والتكفيريّين» ،و
مشيد ًة بحكمة ومواقف القائد العماد جان قهوجي» ،معلن ًة
أ ّننا سنبقى على ال��دوام بيئة الجيش الحاضنة وسيفه
المسلّط».
أضاف البيان« :في عيد الجيش الـ 71والذكرى الثانية
لتصدّي الجيش لإلرهاب في عرسال ،نقف خجولين أمام
عطاءات وتضحيات ضباطه وأف���راده في الداخل وعلى
الحدود ،ولوال هذه التضحيات لما ك ّنا بقينا في هذا الوطن».
وحيّا «كل شهيد سقى بدمه تراب الوطن ،ليحيا أبناؤه
بشرف الكرامة ،وبكل نقطة دم تجري بعروق كل لبناني»،
وقال« :نه ّنئ أهل الشرف والتضحية والوفاء بعيد كل لبنان،
بعيد األمن والسالم ،بعيد الحامي الحارس األمين لكل إنسان
من مختلف الطوائف واألدي��ان ،بعيد من جمع بظلّه الحب

تقديم الدرع لنهرا

والمؤسسة
وشرف التضحية والوفاء ،كل عام وأنتم ولبنان
ّ
الحامية بظلّها جميع اللبنانيّين من دون استثناء ،بألف
خير».

حواجز محبة

إلى ذلك وللمناسبةّ ،
نظمت «أنصار الوطن» حواجز محبّة
في مدينة الميناء وساحة التل والملولة في طرابلس وفي
ساحة ببنين والعبدة في ع ّكار ،وفي جبيل السوق وجونية
وفي بلدة السكسكيّة في الجنوب.
وو ّزع ناشطو الجمعية األعالم اللبنانيّة وأعالم الجيش
على ال��م��ا ّرة وال��س��ي��ارات والبيان ال��ص��ادر عن الجمعيّة
للمناسبة.
كما زار وفد الجمعيّة قيادة الفوج المجوقل في غوسطا،
مقدّما ً التهاني لقائد الفوج العقيد جان نهرا ،و درعا ً تذكاريّة
في حضور جاد جان قهوجي.

