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قا�سم بحث قانون االنتخاب مع الفرزلي
الإرهاب يطاول الجي�ش مجدد ًا 5 :جرحى بعبوة ا�ستهدفت دورية في عر�سال
حزب اهلل :الخال�ص من «ال�ستين» مطلب وطني ومواقف ّ
نددت ودعت �إلى دعم الم� ّؤ�س�سة الع�سكريّة وت�سليحها
والطريق نا�ضجة النتخاب رئي�س جمهوريّة
أحمد موسى

فنيش يقص شريط معرض صور
استقبل نائب األمين العام لـ«حزب
ال��ل��ه» الشيخ نعيم ق��اس��م النائب
ال��س��اب��ق ل��رئ��ي��س مجلس ال��ن � ّواب
إيلي الفرزلي وكان بحث في قانون
االنتخابات.
وق��ال قاسم« :ي��رى حزب الله أنّ
قانون النسبيّة على أس��اس لبنان
دائ��رة انتخابيّة واح��دة هو األع��دل،
وال مانع من النسبيّة على مستوى
ال��م��ح��اف��ظ��ات .وف���ي ك��ل األح����وال،
الخالص من قانون الس ّتين مطلب
�ي م��ح� ّ
�ق ،ونحن معه باتجاه
وط��ن� ّ
قانون انتخابات جديد ،وال نؤيّد
التسويف والمماطلة التي تريد وضع
البلد أمام قانون الستين .نحن أمام
فرصة لتغيير هذا القانون».
وال��ت��ق��ى ق��اس��م وف���د «الجمعيّة
اللبنانيّة لديمقراطيّة االنتخابات»
برئاسة ران��ي��ة الحلو ،ف��ي حضور
النائب الدكتور علي فياض ،وكان
بحث في اإلصالحات المرافقة لقانون
االنتخابات.
وأ ّك����د ق��اس��م ل��ل��وف��د ،أنّ «ح��زب
الله مع كل اإلص�لاح��ات في قانون
االنتخابات ،والتي تؤدّي إلى العدالة
والشفافيّة واالختيار الحر» .وأعلمه
أنّ «حزب الله مع إجراء االنتخابات
ف��ي م��وع��ده��ا ال��م��ق � ّرر ،الن��ت��ف��اء كل
ال��ظ��روف التي منعت إج��راءه��ا في
السابق ،وهذا استحقاق يتطلّب أن
نسعى إلنجازه إلعادة إنتاج السلطة
وفي هذا مصلحة للبنان ،وسيعمل
جاهدا ً لقانون انتخابات جديد».
م��ن ج��ه��ت��ه ،اع��ت��ب��ر رئ��ي��س كتلة
«الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد،

أنّ «من شأن ملء الشغور الرئاسي
وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة
�ؤس��س��ات
أن ي��ع��ط��ي دف���ع���ة ل��ل��م� ّ
الدستوريّة ولورشة العمل في إعادة
بناء الدولة وأجهزتها» ،الفتا ً إلى أنّ
«ح ّل هذه األزمة يصبح قريبا ً عندما
يشعر اللبنانيّون ،على اختالف
تش ّكالتهم ،أ ّنهم محكومون بالشراكة
مع بعضهم ،حينئذ تتمهّد الطريق
النتخاب رئيس للجمهورية».
وأض��اف في كلمة له في احتفال
أُقيم في بلدة عربصاليم ،بمناسبة
ال��ذك��رى العاشرة ل��ع��دوان :2006
«أخال أنّ الطريق أصبحت ناضجة،
ون��أم��ل ف��ي أن ُت��ح�� ّل ف��ي ال��ق��ري��ب
العاجل» ،مشيرا ً إلى ما قاله رئيس
مجلس الن ّواب نبيه ب ّري بأ ّنه متفائل
بانتخاب رئيس جمهوريّة من اآلن
إلى رأس السنة الجديدة.
ب��دوره ،أ ّك��د وزي��ر الدولة لشؤون
مجلس الن ّواب محمد فنيش ،في كلمة
ألقاها خالل رعايته افتتاح معرض
«خ���ي���رات س��ت��ي وج����دي» للمونة
البلديّة والحرفيّات في قاعة الجامعة
اإلسالمية في صورّ ،
نظمته جمعية
«اإلم��داد»  -لبنان والهيئة الصحية
اإلسالميّة بالتعاون مع بلدية صور
وجمعية «ص��ور الثقافية»« ،أ ّننا
استطعنا أن ندفع خطر التكفيريّين
ال��وح��وش ع��ن بلدنا لبنان بفضل
تضحيات المقاومين ،وبفضل اآلباء
الذين ربّوا أبناءهم في مدرسة الع ّزة
والحريّة والمقاومة ،وبالتالي باتَ
ينعم لبنان اليوم وباعتراف الجميع،
ب��األم��ن والطمأنينة ال��ت��ي ال تنعم

بها حتى دول أوروب��ا ،وهذا لم يأتِ
بالمجان ،بل جاء من خالل تضحيات
مجاهدينا وشهدائنا ،وعطاء أهلنا
وصبرهم».
وق���ال« :إ ّن��ن��ا م��اض��ون على هذا
الطريق ف��ي ال��ت��ص�دّي لهذا الخطر
المصيريّ  ،وفي الوقت نفسه نؤدّي
�ي
دورن����ا ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��داخ��ل� ّ
ب��م��ا نستطيع تقديمه ف��ي خدمة
أهلنا ورعايتهم ،وذل��ك تعبيرا ً عن
وفائنا وشكرنا وتقديرنا لدورهم
وتضحياتهم».
إلى ذلك ،استقبل عضو المجلس
السياسي في «ح��زب الله» محمود
قماطي ،رئيس «المركز الوطني في
الشمال» كمال الخير في مق ّر المجلس
السياسي ف��ي ح��ارة ح��ري��ك ،حيث
ّ
جرى البحث في التط ّورات السياسيّة
المحليّة واإلقليميّة.
ورأى الطرفان ،بحسب بيان ،أنّ
«الموقف ال��ذي أعلنه األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله من
االستحقاق الرئاسي وانفتاح الحزب
على النقاش حول رئاسة الحكومة،
إ ّنما يشكل فرصة مه ّمة ينبغي أن
تتل ّقفها األطراف المعنيّة بكل إيجابيّة
ل��ل��وص��ول ب��ه��ذا االس��ت��ح��ق��اق إل��ى
إضافي
الخاتمة المرج ّوة ،وأيّ تأخير
ّ
تتح ّمل مسؤوليّته تلك األطراف».
وتقدّم الخير في نهاية اللقاء من
«قيادة حزب الله وعلى رأسها األمين
العام بالتهاني والتبريكات بمناسبة
الذكرى السنويّة العاشرة النتصار
المقاومة على العدو الصهيوني في
حرب تموز .»2006

احتفال لـ«حركة الأ ّمة» في ذكرى االنت�صار:
المقاومة �ستبقى ّ
ال�شعلة على طريق تحرير القد�س

الراعي :على الحكومة تح ّمل م�س�ؤوليّاتها
�إزاء التمديد لقهوجي
دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى «الصالة من أجل أن
يُلهم الله المسؤولين المحليّين والدوليّين كي يُخرجوا الناس من األزمات التي
يتخبّطون فيها ،بدءا ً بانتخاب رئيس للجمهوريّة» معتبرا ً أنّ قرار التمديد لقائد
الجيش العماد جان قهوجي في ي ِد الحكومة ،مطالبا ً إيّاها بتح ّمل مسؤوليّاتها،
وسائالً «لماذا نريد االستمرار في المخالفات ونستسهل مخالفة الدستور؟».
متوجها ً إلى روما في بداية زيارة تشمل أيضا ً كوريا
غادر الراعي بيروت ،أمس،
ّ
الجنوبيّة ،وتستمر نحو أسبوعين ،يشارك خاللها في حضور مؤتمر دولي يُعقد
في سيئول بمشاركة وفد من الكرادلة والمطارنة ،وسيكون المتحدّث الرئيسي فيه
وهو بعنوان «السالم والمصالحة» ،كما سيحضر مؤتمرا ً للمش ّرعين الكاثوليك.
وكان في وداعه في المطار المطران بولس صيّاح ،األباتي أنطوان خليفة ،مدير
المركز الكاثوليكي لإلعالم األب عبدو أبو كسم والدكتور الياس صفير.
ور ّدا ً على سؤال ،قال« :نحن في حاجة لمصالحة سياسيّة جديدة ،وهذا
يت ّم عندما يضع كل السياسيّين عندنا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار» ،آمالً
«من المجتمع السياسي أن يخطو خطوة إلى األمام ،وليس فقط أن يتصالح
باللقاءات ،وإ ّنما يتصالح بانتخاب رئيس للجمهوريّة وبإعادة الحياة إلى
تدب فيها
المؤسسات في الدولة ،وأن ال تكون الدولة سائبة لمصالح شخصيّة ّ
ّ
الفوضى والفساد ،فهذا شيء مرفوض كل ّيا ً وغير مقبول».
النيابي ،وبالتشاور
وأ ّكد أنّ «الطريق األسهل هو أن يحضروا إلى المجلس
ّ
يتوصلون إلى نتيجة».
واالقتراع
ّ
وعن تعليقه لما تعرض له الجيش باألمس من استهداف في عرسال؟ قال:
«أوجه التحية إلى الجيش ألنه لوال الجيش ما كان في استطاعة أحد العيش
بأمان في لبنان(.»)...
وعن التمديد لقائد الجيش لتالفي الوقوع في ف��راغ عسكري بعد الفراغ
الرئاسي؟ أجاب« :نحن كنا ضد التمديد للمجلس النيابي ،وك ّنا ض ّد التمديد
لرئيس الجمهورية ،ألنّ الدستور يقول ذلك .فالتمديد باإلجمال هو عالمة كسل،
ّ
ويدل على أ ّنني ال أريد أن أ ّتخذ أيّ قرار ،فما هو المب ّرر للتمديد للمجلس النيابي
لمرتين وبأيّ حق وبأيّ قانون ،وإنما حينما يستسهلون التمديد في كل مكان،
هذا ال يجوز».
أضاف« :على الحكومة أن تتح ّمل مسؤوليّاتها وتجري التعيينات عندما
يكون ذلك مطلوباً ،وإن وجب ا ّتخاذ غير تدبير فعليها أن ت ّتخذه ،وعليهم أن
يتح ّملوا مسؤولياتهم».
وكان الراعي تل ّقى مساء أول أمس ا ّتصاال ً هاتف ّيا ً من قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،تم ّنى له خالله التوفيق في سفره.

«التغيير والإ�صالح» :الحلول الجزئ ّية
في الرئا�سة وقانون االنتخاب تجاوز للميثاق
عقد تك ّتل «التغيير واإلصالح» اجتماعه األسبوعي
في الرابية برئاسة النائب ميشال عون.
وعقب االجتماع ،تحدّث أمين س� ّر التك ّتل النائب
إبراهيم كنعان فقال« :إنّ ما يُحكى عنه من حلول جزئيّة
في ملف الرئاسة وق��ان��ون االنتخاب وملفات أخرى
ليست بحلول ،أل ّنها تتجاوز منطق القانون والميثاق،
فموقف التك ّتل واض��ح في ه��ذا السياق بالعودة إلى
الدستور والقوانين واح��ت��رام الشراكة والمناصفة
والتمثيل الصحيح ،وتداول السلطة في كل المواقع في
اإلدارة واألجهزة األمنيّة والعسكريّة».
أض��اف« :ه��ذه المواقف يجب أن تكون مواقف كل
الكتل ،وليست موقف تك ّتل التغيير واإلصالح وحده،
فالقوانين والميثاق في الجمهوريّة اللبنانيّة لم توضع
ليت ّم تجاوزها .وإذا كان المواطنون يشتكون من إقفال
المؤسسات،
األفق أمام الحلول الدستوريّة وانتظام عمل
ّ
فألنه لم يت ّم احترام القانون والدستور».
على الصعيد المالي ،ق��ال كنعان« :إنّ العجز في
الموازنة وميزان المدفوعات وغياب الحسابات المد ّققة
والصحيحة هو نتيجة المخالفات المرت َكبة ،وال يزال
الفعلي هو مطلب التك ّتل على هذا الصعيد ،ال
اإلصالح
ّ
اللجوء إلى المعالجات الجزئ ّية ،فالتك ّتل يرى أنّ هناك

تخبّطا ً في كل الملفات المطروحة ،من التلزيمات إلى
ضبط المشاريع وتنفيذ الخطط في النفايات ،ولناحية
عائدات البلديّات أو لجهة االعتمادات لمشاريع إنمائيّة
كفيلة ب��زي��ادة ف��رص النمو وم��ع�دّالت��ه ،وه��ي مسائل
ال تتح ّقق إلاّ بااللتزام بقانون المحاسبة العموميّة
والموازنات والمحاسبة ال المحسوبيّات».
أضاف« :هذه المواقف ثابتة للتك ّتل ،الذي لم ي ّتخذ
موقفا ً منذ العام  2005وحتى ال��ي��وم ،إلاّ وفقا ً لهذا
المنطوق .واليوم أكثر من أيّ وقت مضى ،لبنان في
حاجة إلى احترام هذه األصول ،وما من إمكان للمناورة
وتجاوزها ألنّ مثل هذا األمر يعني االنتحار».
وتابع« :الحل معروف ،وه��و يحتاج إل��ى شجاعة
الموقف وال��ج��رأة من البعض بالعودة إل��ى األص��ول
والمبادئ التي يجب أن تتح ّكم بمواقف كل األطراف».
ور ّدا ً على س��ؤال عن قيادة الجيش ،ق��ال كنعان:
«نحن مع التعيين في أيّ لحظة ،وهو المبدأ الدستوريّ
واإلداريّ السليم .أ ّم��ا ما يمكن أن نقوم به في حال
حصول العكس ،فمتروك لحينه للتك ّتل ،واألهم بالنسبة
إلينا ه��و ض���رورة أن يعلم الجميع أنّ ال��ع��ودة إلى
المؤسسات
الدستور والميثاق هي باب الحل أمام عودة
ّ
إلى عملها الصحيح».

مراد :لقانون انتخابي ي�ؤ ّمن ِ�ص ّحة التمثيل

«الم�ستقبل» :انتخاب رئي�س الجمهوريّة
ّ
يظل الأولويّة الوطن ّية الكبرى

جانب من االحتفال
ّ
نظمت «حركة األ ّم��ة» ولقاء الجمعيّات والشخصيّات
اإلسالمية في لبنان احتفاال ً بمناسبة الذكرى العاشرة
لالنتصار على العدو الصهيوني عام  ،2006في مركز
الرئيسي في بيروت ،بحضور مم ّثل رئيس تك ّتل
«الحركة»
ّ
التغيير واإلص�لاح النائب ميشال ع��ون ،رم��زي دسوم،
الرائد طارق الضيقة ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،د .عبد ال��رزاق إسماعيل مم ّثالً السفير
السوري ،خالد عبادي مم ّثالً سفير فلسطين ،والمستشار
محمد ماجدي مم ّثالً السفير اإليراني ،المستشار الثقافي
ف��ي س��ف��ارة الجمهوريّة اإلس�لام� ّي��ة اإلي��ران��ي��ة د .محمد
شريعتيمدار ،ومسؤول الجبهة الشعبيّة  -القيادة العامة
أبوعماد رام��ز ،ومم ّثلين عن عدد من الن ّواب الحاليّين
والسابقين وحركة أمل وح��زب الله واألح��زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية واإلسالمية والفصائل
الفلسطينية.
تخلّل اللقاء كلمات لكل من رئيس اللقاء اإلسالمي
الوحدوي عمرغندور ،أمين الهيئة القياديّة في «حركة
الناصريّين المستقلين  -المرابطون» العميد مصطفى
حمدان ،رئيس الهيئة اإلداريّة في تج ّمع العلماء المسلمين
الشيخ د .حسان عبدالله ،وأمين عام «حركة األمة» الشيخ
د .عبد الناصر جبري.
بداية االحتفال مع النشيد الوطني اللبناني ،وكلمة
ترحيبيّة من أحمد زين الدين ،ث ّم تحدّث غندور الذي
أ ّك��د «أنّ الحرب الشرسة على المقاومة هدفها شطبها
من مخيّالت األجيال العربيّة واإلسالميّة ،بعد أن هزمت
الكيان الصهيوني عام  ،2006وما حمله «الربيع العربي»
المزعوم من حروب وفبركات ،كاإلرهاب التكفيريّ وغير
التكفيري ،وتمزيق الجيوش العربيّة ،وإشعال الصراعات
الصهيوني» ،معتبرا ً أنّ «ما
المذهبيّة لمصلحة الكيان
ّ
يحصل هو إلعادة وتقسيم وتجزئة الشرق األوسط ،وكل
يصب في مصلحة الكيان الصهيوني».
ذلك
ّ
من جهته ،رأى حمدان أنّ «انتصار  2006هو تراكم
نضالي ألهلنا الفلسطينيّين ما قبل  ،1948وهو الذي

بعد حملة التوقيفات الواسعة التي طالت قياديّين في صفوف
تنظيمي «داع��ش» و«النصرة» ،ه ّز انفجار منطقة رأس السرج
الواقعة إلى الشرق من بلدة عرسال ،حيث تصاعدت سحب الدخان
من موقع االنفجار قرب عامود اإلرسال في طلعة رأس السرج إلى
الجرود الشرقيّة من بلدة عرسال ،ليتبيّن أنّ االنفجار ناجم عن
عبوة ناسفة شديدة االنفجار ،انفجرت لحظة مرور آليّة عسكريّة
نوع هامفي ،ما أدّى إلى إصابتها وتض ّرر أجزاء منها ج ّراء ضغط
االنفجار ،حيث ّ
تحطم زجاجها ،ما أدّى إلى إصابة خمسة عسكريّين
ّ
المحطم من
كانوا على متنها بجروح طفيفة ج ّراء تطاير الزجاج
اآلليّة.
ووفق مصادر لبنانيّة« ،فإنّ اآلليّة المستهدَفة كانت تعبر الطريق،
مختصر ًة المسافة بين المواقع العسكريّة المنتشرة ،حيث انفجرت
العبوة بعد تجاوز اآلليّة العسكريّة من موضع العبوة بأمتار قليلة،
وأكملت اآلليّة طريقها».
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه ،في بيان ،أنّ «آليّة
عسكرية تابعة للجيش تع ّرضت ،أثناء انتقالها في محيط بلدة
عرسال ،النفجار عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب الطريق ،و ُمعدّة
المتفجرة ،إضاف ًة
للتفجير عن بعد زنتها حوالى  3كلغ من المواد
ّ
إلى كميّة من القطع المعدنيّة ،ما أدّى إلى إصابة خمسة عسكريّين
بجروح طفيفة.
وا ّتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة التدابير الميدانيّة
المناسبة ،وبوشر التحقيق في الحادث».
وعقب انفجار العبوة ،ن ّفذ الجيش حملة مداهمات أوقف بنتيجتها
 50مشتبها ً بتعاملهم مع إرهابيّين.
ً
أنّ
وأعلنت قيادة الجيش ،في بيان أيضا ،على أثر االنفجار الذي
استهدف آليّة تابعة للجيش منطقة عرسال ،ن ّفذت قوى الجيش
عمليّات دهم واسعة في البلدة ومحيطها ،أسفرت عن توقيف عدد
من المطلوبين والمشتبه بهم والموجودين داخل األراضي اللبنانية
بطريقة غير شرعيّة .وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
المختص».
القضاء
ّ
كما قصف الجيش خالل اليومين الماضيين مواقع المسلّحين في
جرود عرسال.
لبناني لـ«البناء» إلى «أنّ عمليّة االستهداف
أمني
وأشار مصدر
ّ
ّ
تأتي في سياق الحرب المفتوحة بين الجيش اللبناني والجماعات
اإلرهابيّة المسلّحة ،ليس في جرود عرسال وحسب ،وإ ّنما على
كامل ت��راب الوطن» ،وأوض��ح أنّ عمليّة التفجير ت ّمت عن بُعد
والسلك ّيا ً بوساطة جهاز تح ّكم ،وأنّ سبب عدم نجاح العمليّة
هو الضعف في ال ّرصد والمتابعة لدى الجماعات المسلّحة بعد
«العمليّات االستباقيّة الناجحة للجيش ،وقطع أوصالهم ،وه ّز
البُنية اللوجستيّة الميدانيّة للمسلّحين اإلرهابيّين».

وحول الطريق الذي سلكته اآلليّة المستهدفة ،فإنّ معلومات
أش��ارت إلى أنّ «محلّة رأس السرج هي طريق تم ّر بين البيوت،
ونادرا ً ما يسلكها الجيش ،وال سيّما أنّ لديه خط سير محدّدا ً يُقيم
فيه دوائر تربط مراكزه بعضها ببعض ،وأنّ عبور اآلليّة العسكريّة
المستهدفة لهذه الطريق هو من أجل اختصار المسافة».
أمني سبب وضع العبوة في هذا المكان بالتحديد
وعزا مصدر
ّ
إلى «أنّ المسلحين عمدوا في الفترة األخيرة إلى وضع العديد من
العبوات الناسفة في طرق متعدّدة ،لظ ّنهم أنّ آليات عسكريّة مؤ ّللة
أو دوريّات راجلة للجيش ستعبرها» ،ورأى المصدر «أنّ العبوة
ّ
ّ
تخطط له،
تؤشر إلى عمل عسكريّ كانت المجموعات اإلرهابيّة
وأن العبوة كانت إللهاء الجيش واستغالل الوضع لالنقضاض على
مواقعه المتقدمة القريبة من موقع االنفجار ،بالتزامن مع استهداف
وحدات الجيش التي حضرت لنجدة عناصر اآلليّة المستهدَفة ،إلاّ أنّ
االنتشار األمني للجيش ،وتموضعه القتالي وتمشيط المنطقة حال
دون تحقيق أهداف اإلرهابيّين والغرض من خططهم».
واستنكرت بلديّة عرسال ،أهاليها ومخاتيرها ،في بيان ،االعتداء
الذي طال الجيش في بلدتهم ،ورأوا أ ّنه «يستهدف كرامة الوطن
بشك ٍل ع��ام وعرسال بشكل خ��اص ،وه��و يندرج ضمن األعمال
الفتنويّة التي ترمي إلى زرع بذور الفتنة والشقاق بين أهالي البلدة
والجيش من جهة ،وبينها وضيوفها من جه ٍة أخرى».
وأ ّكدوا «وقوفهم ص ّفا ً واحدا ًإلى جانب الجيش لما فيه خير العباد
والبالد».
بدوره ،قال النائب ياسين جابر في تصريح« :مرة جديدة تمت ّد
ي ُد الغدر اإلرهابيّة لتطال الجيش اللبناني ،ما يؤ ّكد أنّ اإلرهاب
الوطني
التكفيريّ يضع الجيش في دائرة االستهداف للنيل من دوره
ّ
والدفاعي عن الوطن واستقراره وعن الحدود الشرقيّة
والجهاديّ
ّ
والشماليّة والجنوبيّة ،وهو الجيش الذي وقف س ّدا ً منيعا ً في وجه
ّ
مخططات الجماعات اإلرهابيّة التكفيريّة ،وأثبت جهوزيّته ،وأفشل
«اإلسرائيلي» في
للعدو
ّى
د
وتص
الجماعات،
تلك
وأحالم
أطماع
ّ
العديسة والجبل الرفيع ،وهو الذي يبسط اليوم األمن واالستقرار
في كافة أرجاء الوطن».
أضاف« :نحن في الذكرى السنويّة العاشرة النتصار لبنان على
«إسرائيل» وإحباط عدوانها في تموز من العام  ،2006نقول إنّ هذا
االنتصار ما كان ليتح ّقق لوال المعادلة الذهبيّة ،الجيش والشعب
والمقاومة ،ولهم م ّنا أجمل التحيات والتهاني في هذه المناسبة التي
تح ّولت عيدا ً للّبنانيين ،يحتفلون به كل سنة ليؤ ّكدوا دور الجيش
والمقاومة والشعب في التصدّي أليّ عدوان إسرائيلي».
المؤسسة العسكريّة
ودعا جابر «اللبنانيّين إلى االلتفاف حول
ّ
والسبُل المعنويّة واللوجستيّة ،أل ّنها الخيار
ودعمها بكل الوسائل
ُّ
الوحيد لحماية الوطن وال��ذود والدفاع عن ح��دوده من الجنوب
إلى الشمال ،ومن العاصمة إلى الجبل والبقاع ،وعن كل التراب
اللبناني».

ورأى الوزير السابق فيصل كرامي ،أنّ «استهداف الجيش في
جرود عرسال من المجموعات اإلرهابيّة الرابضة على حدودنا
الشرقية ،هو تأكيد أنّ الهجمة اإلرهابيّة تستهدف كل لبنان،
شعبا ً وجيشا ً واستقرارا ً
ومؤسسات ،وأنّ المعركة مفتوحة حتى
ّ
استئصال هذا الش ّر الذي يهدّد بلدنا بكل الوسائل المتاحة ،أبرزها
الوطني واحتضان شعبنا الواعي ،وأهالي عرسال
بسالة جيشنا
ّ
على وجه الخصوص ،لهذا الجيش ،في تعبير عن الوطنيّة الجامعة
لكل اللبنانيّين رغم اختالفاتهم السياسيّة».
وقال في تصريح« :نواجه إرهابا ً جعل المنطقة حولنا حقول
دماء ودمار ،وواجبنا الوطني تقديم المؤازرة السياسيّة والوطنيّة
واللوجستيّة واإلعالميّة لجيشنا ال��ذي يحمي الحدود ويصون
الوطن».
وختم« :كلّنا في هذه اللحظات جيش ،وكلّنا ض ّد اإلرهاب ومم ّوليه
وداعميه ،وراعيه األكبر العدو اإلسرائيلي».
وأ ّكد «المؤتمر الشعبي اللبناني» في البقاع« ،الوقوف إلى جانب
الجيش في الدفاع عن أمن لبنان ووحدته واستقراره ،وتصدّيه
لالختراقات المعادية».
وانتقد ما وصفه بـ«إهمال عرسال وما حولها ،من حرمان وفقر
وجوع ،وقد ُحرمت من كل موارد رزقها سواء في تسويق إنتاجها من
األحجار أو من الثمار ،وأضحى أهلها بال إنتاج وأمنهم سائباً».
واشار إلى أنّ «أهالي عرسال ،ومنذ مدة طويلة ،يطالبون بحضور
مؤسساتها وال من يسمع أو يستجيب ،في حين يهدّد
الدولة بكل
ّ
المسلّحون المتط ّرفون عرسال يوم ّيا ً ويصادرون أرزاق الناس».
وطالب «المعنيّين بنجدة عرسال التي يعصرها األلم والحرمان
وينقصها أبسط الخدمات ،وهذه مسؤوليّة الحكومة ون ّواب البقاع
والقوى األمنيّة».
واعتبر األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد ،في تصريح،
«أنّ استهداف الجيش من ِقبَل المجموعات اإلرهابيّة هو ردّة فعل
الوطني الشجاع لقيادة الجيش بعدم السماح لها
منها على القرار
ّ
باستباحة البلدات واحتاللها وأخذ أهلها رهائن ،وعدم المساومة
عن حق لبنان وأمنه واس��ت��ق��راره» ،م��ش�دّدا ً على «ض��رورة رفع
والمذهبي عن اإلرهابيّين» ،الفتا ً إلى
والقضائي
السياسي
الغطاء
ّ
ّ
ّ
أنّ
اإلرهابي للجيش هو نتيجة التط ّورات العسكريّة
«االستهداف
ّ
الميدانيّة على األراضي السوريّة ،وخصوصا ً بعد نجاح الجيش
السوري وحلفائه».
ودعا أهالي بلدة عرسال إلى االستمرار «في انتفاضتهم ورفضهم
لوجود اإلرهابيّين على أرضهم ،مهما اشتدّت الضغوط أو كثرت
اإلغراءات أو وسائل الترغيب والترهيب».
وش���دّد على ض���رورة االلتفاف ح��ول الجيش ،ال��ذي ه��و لكل
اللبنانيّين والضامن ألمنهم واستقرارهم ،داعيا ً «القوى السياسيّة
السلطويّة إلى دعم الجيش وتسليحه من أيّ مصدر كان ،وعدم
إدخاله في تجاذباتهم وصراعاتهم ومصالحهم».

أسس لالنتصار عام  ،»2006وقال إنّ «العروبة هي الوعاء
ّ
يوحد العرب حول أهدافهم األساسيّة ،وفي طليعتها
الذي ّ
الفلسطيني»،
القضيّة الفلسطينيّة ،وتحرير كامل التراب
ّ
مشدّدا ً على أنّ «الشعار الذي أطلقه القائد العربي الكبير
جمال عبد الناصر بأنّ «ال صلح وال تفاوض وال اعتراف»
يتكامل مع ما أطلقه مرشد الثورة اإليرانية بأنّ «إسرائيل
غدّة سرطانيّة يجب إزالتها من الوجود».
وأ ّك��د حمدان أنّ «س��وري��ة ستنتصر على المؤامرة
الكونيّة ،وستكون أقوى م ّما كانت هي ومحورها المقاوم».
وأش��ار الشيخ عبد الله ،إلى «أنّ مصيبتنا العظمى
في منطقتنا هي الكيان الصهيوني ،وأنّ قدر الشرفاء هو
االنتماء إلى خط المقاومة ،والمشاركة في شرف تحرير
فلسطين ،أو على األقل اإلعداد لذلك ،كي تتو ّلى األجيال
القادمة التحرير ،والوحدة العربية واإلسالميّة هي السبيل
للوصول إلى هذا الهدف وخوض المعركة الكبرى ،وأن
ح ّكام محور أميركا العربي ،المتحالف مع الصهاينة،
هو العائق أمام طريق الوصول إلى هذا الهدف ،وأنّ فهم
خلفيّة الصراع في المنطقة هو الطريق لوضوح الرؤية ،فال
المعركة هي بين ُس ّنة وشيعة ،كما يحاولون تصويرها
اليوم ،وال هي بين المسلمين والمسيحيّين كما ص ّوروها في
الحرب اللبنانية ،بل هي بين خط مقاومة وخط مستقيم،
و«أعدكم بما وعدنا الله؛ أنّ النصر في النهاية لصالح خط
المقاومة ،فقد جاء عصر االنتصارات وو ّلى زمن الهزائم».
من جهته ،رأى جبري أنّ «المقاومة في لبنان ،والتي
الصهيوني عام  ،1982كبرت
انطلقت في ظالم االجتياح
ّ
ونمت بإرادة المقاومين والمجاهدين الذين ال يبغون إلاّ
مرضاة الله سبحانه وتعالى ،فح ّققت اإلنجازات الكبرى،
وكان النصر المؤ َّزر في أيار  ،2000واستطاعت بعطائها
وتضحياتها أن تح ّقق النصر غير المسبوق في عدوان
تموز  -آب .»2006
وأش��ار إل��ى أنّ ه��ذه المقاومة بقيادة السيد حسن
نصرالله ستبقى الشعلة والمنارة على طريق تحرير
القدس الشريف.

عقدت كتلة «المستقبل» اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة ،وعرضت األوضاع في لبنان من مختلف جوانبها.
وأصدرت بيانا ً تاله النائب عمار حوري ،تناول فيه «معاني الذكرى العاشرة
للعدوان «اإلسرائيلي» عام  ،»2006وقال« :في هذه المناسبة أيضاً ،فإنّ الكتلة
كما الشعب اللبناني تستذكر بسالة وتضحيات ودماء شهداء المقاومة ،الذين
تصدّوا لـ«إسرائيل» ومنعوها من تحقيق ما كانت تطمح له من انتصار ،وأفشلوا
ّ
مخططاتها الخطيرة اتجاه لبنان وشعبه البطل.
وتستذكر الشعب اللبناني الذي قدّم الكثير من التضحيات ،وأعطى بصموده
الحي الحتضان بعضه بعضا ً للحفاظ على الوحدة الوطنيّة،
وتضامنه النموذج
ّ
ّ
مخططات العدو اإلسرائيلي».
وبالتالي اإلسهام فعل ّيا ً في إفشال
واستذكرت الكتلة أيضا ً «الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المقاومة
السياسيّة بالتناغم مع المقاومة والمواطنين اللبنانيّين ،ما م ّكن لبنان من
الصمود والنجاح في تغيير الرأي العام الدولي من جهة ،واقتراح المخارج عبر
إنجاز النقاط السبع واستصدار القرار الدولي  1701من جه ٍة ثانية».
وتو ّقفت عند الكالم الذي صدر عن األمين العام لحزب الله ،السيد حسن
رئيس
نصرالله في مهرجان بنت جبيل األخير ،وأشارت إلى أنّ «مسألة انتخاب
ٍ
للجمهور ّية أو انتخاب رئيس مجلس الن ّواب أو اختيار رئيس مجلس الوزراء
هي أمور وطنيّة بامتياز ،وليست مسائل لتبتّ كل مجموعة طائفيّة أو مذهبيّة
يخص غيرها».
بحصتها أكثر م ّما
بما تظنّ أ ّنه منصب يتعلّق
ّ
ّ
ولفتت إلى أنّ «اختيار رئيس الجمهوريّة في لبنان قد حدّدت مواصفاته
هيئة الحوار ،وهو الشخصيّة التي تحظى بتأييد ودعم من بيئتها ،وكذلك الدعم
والتأييد من البيئات األخرى من الشعب اللبناني ،وهي مسألة استراتيجيّة ذات
أبعاد وطنيّة عامة ال تحدّها شروط أخرى».
واعتبرت أنّ «الكالم الذي صدر عن السيد نصرالله في ما يتعلّق بإعادة
التمسك بالعماد ميشال عون َّ
مرشحا ً من قِبله ،هو من ح ّقه ،ولكن هذا الحق ال
ّ
يخ ّوله أن يفرضه ّ
مرشحا ً وحيداً».
وأ ّكدت أنّ «انتخاب رئيس الجمهوريّة يظ ّل هو األولويّة الوطنيّة الكبرى».
واستنكرت الكتلة «أش ّد االستنكار االعتداء الذي تع ّرضت له دوريّة للجيش
اللبناني في محيط منطقة عرسال» ،ودعت الجيش إلى مواصلة ردع المعتدين
والدفاع عن عرسال وأهلها.
وطالبت الحكومة «با ّتخاذ االج��راءات الضروريّة والفوريّة لحفظ حقوق
أهالي شبعا من االعتداءات «اإلسرائيليّة» المتك ّررة وحماية األرض اللبنانية،
وال سيّما في منطقة المزارع وبركة النقار».

مراد متحدّثا ً في الغداء التكريمي
أقامت إدارة مركز عمر المختار
ال��ت��رب��وي  -ف��رع ق��ب ال��ي��اس غ��دا َء
ت��ك��ري��م� ّي�ا ً ل��ل��ط�لاب الناجحين في
االمتحانات الرسميّة ،في حضور
ال��وزي��ر السابق عبد الرحيم م��راد،
القاضي الشيخ عبد الرحمن شرقيّة،
قب الياس جهاد المعلم
رئيس بلدية ّ
مؤسسات الغد األفضل في
وإدارات
ّ
المراكز التربويّة والجامعة اللبنانيّة
الدوليّة ،والتالميذ وأولياء أمورهم
وعدد من الفاعليات.
ب��داي� ًة ،ه ّنأ شرق ّية الناجحين،
مؤسسات
ون ّوه بدور مراد في «نشر ّ
التربية والتعليم والرعاية على
العربي».
ام��ت��داد لبنان وال��وط��ن
ّ
وع��اه��د م��دي��ر م��رك��ز ق��ب ال��ي��اس،
األستاذ يوسف البسط ،على التف ّوق
والنجاح برعاية وتوجيه رئيس
المؤسسات.
ّ
وك��ان��ت كلمة ل��م��راد ،ه� ّن��أ فيها
الناجحين ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ «األه��م� ّي��ة
لبناء البشر قبل الحجر» ،ونبّه إلى
«خطر التل ّوث البيئي الناجم عن
تل ّوث ح��وض الليطاني» ،وناشد
المسؤولين «ت��دارك هذا الخطر من
خ�لال تنظيف مجرى النهر ،ومنع
كل ما يسبّب التل ّوث من نفايات

(أحمد موسى)
المستشفيات والمعامل والمصانع
وغ��ي��ره��ا» .وت��م� ّن��ى أن «ينعم هذا
الجيل باألمن واألمان ،والذي يجب أن
نؤ ّمن له المظلّة السياسيّة» ،من ّوها
المؤسسة العسكريّة «وف��ي
ب��دور
ّ
طليعتها الجيش ال��ذي يو ّفر األمن
للوطن والمواطن ،وب��دور المصرف
المركزي الذي يو ّفر االستقرار النقديّ
بفضل حكمة حاكمه الدكتور رياض
سالمة».
وش����دّد ع��ل��ى «ض����رورة صياغة

ق���ان���ون ان��ت��خ��اب��ي ي���ؤ ّم���ن صحة
رئيس
التمثيل ،وض��رورة انتخاب
ٍ
للجمهوريّة» .ون� ّوه بدور المقاومة
«التي صنعت نصر لبنان في تموز،
وأذاقت العدو ُم ّر الهزيمة» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«فلسطين ستبقى قضيّتنا المركزيّة».
وعاهد على «االستمرار في مسيرة
البناء إلتاحة ف��رص العلم والعمل
أمام أبناء مجتمعنا».
ث ّم قلّد مراد الناجحين ميداليّات
النجاح.

الهراوي :ال �إ�شكال في التمديد لقهوجي
أ ّكد الوزير السابق خليل الهراوي ،أنّ «ال إشكال قانون ّيا ً أو عمل ّيا ً في التمديد
المؤسسة العسكريّة ،هذا إذا لم يت ّم االتفاق في
للعماد جان قهوجي لقيادة
ّ
مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش».
للمؤسسة بقيادته الحكيمة
وأعلن الهراوي في تصريح ،أنّ «قهوجي أعطى
ّ
والشجاعة ال ّزخم والقدرة والمعنويّات الالزمة لمواجهة كل المخاطر ال ُمحدقة
َ
إقليمي مشتعل،
األمني الذي نحتاج إليه وسط محيط
فصان االستقرار
بلبنان،
ّ
ّ
َّ
يتبق للّبنانيين سواه في حياتهم اليوميّة» ،مناشدا ً القوى السياسية
والذي لم
أن «تضع جانبا ً أيّ مزايدة في المحافظة على القوانين واألص��ول» ،مشدّدا ً
على أ ّنه «عوض التذ ّرع بالقانون منعا ً للتمديد ،حريّ بالمعترضين أن يقوموا
رئيس للجمهور ّية من
والسياسي في انتخاب
بواجبهم
ٍ
الوطني والدستوريّ
ّ
ّ
دون الوقوف عند هذا الترشيح أو ذاك».

