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حمليات �سيا�سية

وفد «القومي في ال�سويداء» يزور م�ضافة الأطر�ش ...و�صرح ال�شهداء

مهرجان لـ «�أمل» في ذكرى مجزرة قانا عند �أ�ضرحة ال�شهداء

الم�س بها
حمدان :الجي�ش وال�شعب والمقاومة قاعدة ما�س ّية ال يمكن ّ
قان�صو :لرئي�س لم تتلطخ يداه بدماء اللبنانيين ولم يتعامل مع العدو
أح��ي��ت ح��رك��ة «أم���ل» وب��ل��دة ق��ان��ا ال��ذك��رى
السنوية الثامنة عشرة للمجزرة التي ارتكبها
العدو الصهيوني في نيسان  1996وسقط
فيها  106شهداء معظمهم من األطفال والشيوخ
والنساء.
وأقيم في الذكرى مهرجان حاشد عند أضرحة
الشهداء في قانا ،بحضور عضو هيئة الرئاسة
في حركة أمل خليل حمدان ممثالً الرئيس نبيه
بري والنائبين علي خريس وعلي بزي ،الوزير
السابق علي قانصو ،أمين سر منظمة التحرير
الفلسطينية فتحي أب��و ال��ع��ردات ،المسؤول
التنظيمي إلقليم جبل ع��ام��ل محمد غ��زال،
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن
حسيني ،وحشد من أعضاء المكتب السياسي
والهيئة التنفيذية في حركة «أم��ل» وممثلين
عن األح��زاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية
ورؤساء مجالس بلدية واختيارية وشخصيات
دينية واجتماعية ونقابية وحشد من أبناء
القرى الجنوبية.
وال��ق��ى رئ��ي��س بلدية ق��ان��ا ص�لاح سالمة
كلمة أش��ار فيها إل��ى أن��ه «ف��ي مثل ه��ذا اليوم
ارتكب العدو الصهيوني مجزرة راح ضحيتها
مواطنون أبرياء كانوا يحتمون تحت علم األمم
المتحدة» ،مؤكدا ً أن «هذه الدماء رسمت شكالً
للوحدة الوطنية».

مشهد عام للحضور حول أضرحة الشهداء

أبو العردات

وأك��د أب��و ال��ع��ردات ف��ي كلمته أن «أي حل
للقضية الفلسطينية يجب أال يكون على حساب
حقوق الفلسطينيين وال على حساب لبنان
وسيادته».
وأضاف« :إننا كفلسطينيين في موقع واحد
مع أشقائنا اللبنانيين ومتمسكون بتالزم مبدأ
احترام مرجعية حقوق اإلنسان ومبدأ احترام
السيادة اللبنانية والقانون اللبناني ،وبالتالي
نطمح إل��ى تطوير وتعزيز وب��ل��ورة سياسة
لبنانية فلسطينية وطنية واض��ح��ة تجاه
الوجود الفلسطيني في لبنان سياسيا ً وأمنيا ً
وإنسانيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً» ،مؤكدا ً أنه
لمس «اهتماما ً كبيرا ً في هذا الشأن أخيرا ً خالل
لقاءاتنا مع األخوة في الدولة اللبنانية».

قانصو

ثم ألقى الوزير قانصو كلمة أك��د فيها :أن
«المجازر التي ارتكبها العدو على ارضك (قانا)
لعنة بوجهه على مدى األزمان والدهور .وحالها
في ذلك حال المجازر األخ��رى ،التي ارتكبها
ه��ذا العدو منذ أن زرع كيانا ً استيطانيا ً في
فلسطين».
وأض��اف« :هل نحتاج إلى التذكير بمجزرة
دير ياسين ومجزرة كفر قاسم في فلسطين ،أم
بمجزرة حوال في لبنان ،أم بمجزرة بحر البقر
في مصر ،أم بمجازره في الجوالن»؟ وقال« :ثم
هل من بربرية أفظع من اقتالع شعب فلسطين
من أرضه ،واحتالل الجوالن ،وجزء من أرض
لبنان».
وتطرق إلى خطر اإلره��اب وقال« :في غمرة
تنامي خطر اإلره����اب ف��ي ب�لادن��ا ،ن��ق��ول إن
«إسرائيل» هي نموذج إلره��اب الدولة ،وهي
م��درس��ة اإلره����اب ،وق���دوة اإلره��اب��ي��ي��ن ،وهي
راعيتهم مباشرة ،أو مداورة من خالل حلفائها
العرب والغربيين .هذا الحلف «اإلسرائيلي»
ـ الغربي ـ العربي هو الذي يشن هذه الحرب
اإلره��اب��ي��ة الكونية على س��وري��ة لتدميرها
وتفتيتها ،إلسقاط موقعها ودوره��ا المقاوم
والممانع» ،مشيرا ً إلى أن «بعض هذا الحلف ،إن
لم يكن كله ،يقف وراء اإلرهاب في العراق ،ووراء
اإلرهاب في لبنان» .وقال« :إذا كانت الحروب
العسكرية األميركية ـ الصهيونية على مجتمعنا
كانت وسيلة إلس��ق��اط ه��ذا المجتمع بالقوة
الخارجية إلنهاء مقاومته ،فإن اعتماد اإلرهاب
اليوم هو محاولة إلسقاط المجتمع من الداخل»،
مؤكدا ً أنهم «كما فشلوا في الحروب العسكرية،
سيفشلون في االعتماد على اإلره��اب ،وها هي
تباشير هذا الفشل تظهر في سورية وفي لبنان
وفي العراق».
وتابع الوزير قانصو قائالً« :إن جبهة األعداء
واحدة ،والمواجهة يجب أن تكون واحدة ،وعلى

قانصو

حمدان

دول المنطقة أن تتنادى إلى قيام مجلس تعاون
مشرقي ،يكون إطارا ً لتوظيف طاقات األ ّمة في
هذه المواجهة المصيرية .وفي هذا السياق ندعو
األحزاب والقوى السياسية والهيئات اإلعالمية
والثقافية والنقابية والحقوقية في لبنان إلى
تشكيل جبهة شعبية لمواجهة اإلرهاب».
وتحدث عن نجاح الجيش اللبناني في ضرب
الكثير من شبكات اإلرهاب التي ارتكبت الجرائم،
ّ
تحضر لجرائم ج��دي��دة ف��ي مختلف
وك��ان��ت
المناطق اللبنانية ،وقال« :إننا نحيّي الجيش
قيادة وضباطا ً وعناصر ،وندعو إلى االلتفاف
حوله ودعمه بما يحتاج إليه ،من سالح وعديد.
ونحن ال��ي��وم ،وأكثر من أي ي��وم مضى ،أشد
إيمانا ً بأن معادلة الجيش والشعب والمقاومة
هي ضمانة قوة لبنان ،وضمانة تحرير أرضه
وحماية ثرواته .وملعون كل من يتطاول على
الجيش أو على المقاومة بيده أو بلسانه».
وأض��اف« :في ظل هذا االستقرار السياسي
واألم��ن��ي النسبي ال��ذي يشهده لبنان ندعو
الحكومة كي تنصرف إلى تعزيز هذا االستقرار،
وإلى معالجة األوضاع االقتصادية المتردية،
واألوضاع االجتماعية التي تشتد أزماتها على
المواطنين.
وفي هذا اإلطار ،نن ّوه بالورشة التشريعية
التي أطلقها الرئيس بري ،وبدوره الحاسم في
إق��رار عدد من القوانين ذات الصلة بحاجات
الناس وهمومهم ،كقانون تثبيت المياومين
في مؤسسة كهرباء لبنان ،وتثبيت عناصر
الدفاع المدني ،وننوه بالجهد الكبير الذي بذله
إلق��رار سلسلة الرتب والرواتب» ،مؤكدا ً «غير
أن تحالف ق��وى المال وبعض ق��وى السلطة
نجح في اغتيال السلسلة ،بعد أن كانت على
قاب قوسين أو أدنى من اإلقرار .أال بئس نواب
يقولون ما ال يفعلون»!!
وتطرق قانصو إل��ى االستحقاق الرئاسي
وق��ال« :يتطلع اللبنانيون إل��ى أن يكون هذا
المناخ اإليجابي السائد في البالد حافزا ً إلنجاز
االستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري،
ونقول إنه بقدر ما تكبر فرص التفاهم بين القوى
السياسية اللبنانية على الرئيس العتيد ،بقدر
ما تكبر إمكانية إجراء االنتخابات الرئاسية في

موعدها ،وتكبر إمكانية لبننة هذا االستحقاق،
��ب ال��ري��ح،
وإال سيكون االس��ت��ح��ق��اق ف��ي م��ه ّ
والشغور في موقع الرئاسة سيد الموقف،
كما ستكون الكلمة الفصل في هذا االستحقاق
لإلرادات األجنبية» .وأضاف« :إن لبنان بحاجة
إلى رئيس للجمهورية ال إدان��ة وال شبهة في
تاريخه ،لم تتلطخ ي��داه بدم اللبنانيين ولم
يتعامل مع العدو «اإلسرائيلي» ويكون قادرا ً
على فتح قنوات الحوار والتواصل بين كل القوى
السياسية ،ويكون جادا ً في الدفع باتجاه بناء
الدولة القوية العادلة ،وتعزيز قدرات الجيش
اللبناني عدّة وعدداً» ،مؤكدا ً أن «لبنان بحاجة
إلى رئيس للجمهورية لديه القناعة الراسخة
بضرورة انجاز البنود اإلصالحية من دستور
الطائف وخصوصا ً تلك التي نصت على تجاوز
الطائفية ،وعلى قيام مجلس نيابي من خارج
القيد الطائفي» ،مشيرا ً إلى أن «اعتماد قانون
جديد لالنتخابات النيابية يقوم على النسبية
وعلى لبنان دائرة انتخابية واحدة ،هو الممر
اإللزامي إلصالح النظام السياسي ،وتطويره
باتجاه ال طائفي» ،وشدد على أنه «عبثا ً يجري
الكالم على إصالحات إداري��ة أو اقتصادية أو
اجتماعية أو تربوية ،ما لم يكن المدخل إليها
اإلصالح السياسي» .مؤكداً« :نريد رئيسا ً يعمل
بوحي ما جاء في مقدمة الدستور ووثيقة الوفاق
الوطني بأن لبنان عربي الهويّة واالنتماء ،نريد
رئيسا ً يحفظ المقاومة ،ويعزز التنسيق بينها
وبين الجيش اللبناني ،ويقيم أفضل عالقات
التعاون مع ال��دول العربية ،وأفضل عالقات
التنسيق مع الجمهورية العربية السورية».

حمدان

وت��ح��دث ح��م��دان ف��ق��ال :ان��ه «ف��ي حضرة
الشهداء وعلى مقربة منهم ال بد للكالم إال أن
يكون مسؤوالً».
وأضاف« :إن قانا لم تعرف إلى الحرب األهلية
سبيالً ،ولم تفتك بها جرثومة الحرب المذهبية،
والعيش المشترك ليس أمنية فقط ،إنما هو فعل
تجسد في الممارسات اليومية في أهلها
إيمان
ّ
المسلمين والمسيحيين على حد سواء».
وأردف« :ن��ح��ن ن��ع��رف أن ف��ي إس��ع��اف

المنصوري استشهدت طفلة عمرها سنة
ونصف ،إضافة إلى العديد من الذين كانوا في
السيارة ،هنا يوجد شيوخ ونساء وأطفال كبار
وصغار .من ال يعرف ماذا جرى في النبطية
الفوقا في يحمر وسحمر وف��ي مقر الكتيبة
الفيجية ،لقد حاولوا قصف العقول وعقول
العامة من ال��ن��اس ،وق��ال��وا لهم إن المجازر
التي حصلت من دي��ر ياسين إل��ى كفر قاسم
إلى صلحة إلى حوال وسواها ،إن هذه المجازر
حصلت عن طريق الخطأ وأوهموا أن فلسطين
سقطت عن طريق الخطأ ويريدون أن يوهموا
الناس حتى هذه اللحظة ،أن كل ما تقوم به
«إسرائيل» من مجازر كبيرة وصغيرة تحصل
عن طريق الخطأ» ،مؤكدا ً أن من «يبرر عدوانية
«إس��رائ��ي��ل» وي��ق��ول إن «إس��رائ��ي��ل» تعتدي
على لبنان بحجة وجود المقاومة هم البوق
الحقيقي للعدو الصهيوني ،ولذلك نحن نقول
لهم رحمة بهذا الشعب وه��ذا الوطن ،عليكم
أن تقدروا أن للناس عقوال ً يمكن أن تميّز بين
الحقيقة والخطأ فال تبرروا لعدو ألنكم شركاء
في ه��ذا ال��دم المسفوك على مساحة وطننا
لبنان».
وت��اب��ع« :المقاومة ل��م ت��أتِ ِهبة م��ن أحد
والمقاومة لم تأتِ بالمجان ،ثمن المقاومة دماء،
ثمن المقاومة تضحيات ،ثمن المقاومة جهاد،
ثمن المقاومة أمهات ثكالى وثمن المقاومة
ق��ادة كبار اس ُتشهدوا من هنا وهناك ،ولذلك
أن أعيد بكل فخر واعتزاز ما قاله الرئيس بري
أننا لن نفرط بحرف واحد من حروف المقاومة
وسنمضي بهذا الطريق».
وأوضح« :كل من ينادي بالمقاومة مطلوب
إسقاطه وإركاعه وإخراجه من ساحة المعركة،
إذا كانت سورية تعد بعد أساسي لتحرير األرض
وحفظ المقدسات ألنها الدولة الوحيدة من دول
الطوق لم ُتقم عالقة مع العدو الصهيوني،
ولم ُتقم اتفاقا ً مباشرا ً مع العدو الصهيوني»،
م��ؤك��دا ً أن��ه لذلك «المطلوب إسقاطها نظاما ً
وشعبا ً وجيشاً ،وليس فقط جزءا ً من سورية،
وإنما المطلوب أيضا ً األرض واإلنسان والنظام
والجيش وكل شيء مطلوب إلخراجها من هذه
المعركة».
وأض���اف« :المقاومة ف��ي لبنان بمختلف
أحزابها وفئاتها وتنظيماتها مستهدفة أيضا
مهما حاولوا أن يغلفوا األم��ور تحت عناوين
مختلفة ،مستهدفة إلخراجها أيضا ً والذي يُجني
األرباح الكثيرة هو العدو الصهيوني الذي يحقق
أهدافا ً من هذه الحرب الظالمة من هنا وهناك».
وأردف قائالً« :لقد احتاج العدو الصهيوني
إلى شارون وكتيبتين مع شارون حتى اقتحم
المسجد األقصى واآلن يستخفون بالعرب عندما
يقولون مجندتين اقتحمتا المسجد األقصى»،
مشيرا ً إلى الحكام العرب لم يقدموا «الدعم
للشعب الفلسطيني ولكن عندما تعلق األمر
بإسقاط محور المقاومة في سورية جئتم بكل
إمكانياتكم لتضعوها في خدمة هذه المعركة
التي ال تستفيد منها إال إسرائيل».
وأوضح« :فالمقاومة والشعب صنوان ونحن
من قلنا ب��ض��رورة توحد الشعب والمقاومة
فحاولوا أصحاب السيادة في لبنان أن يرفعوا
جدران العزل بين الشعب والمقاومة بالتحريض
المذهبي والطائفي ،الذي لم ينفكوا عنه حتى
هذه اللحظة ألن زعاماتهم مرهونة بالتحريض
المذهبي والطائفي» ،مؤكدا ً أن قوتنا «الحقيقية
بالوحدة الوطنية وبالمقاومة وبااللتفاف حول
هذا الجيش الذي حمى لبنان من ك��وارث غير
محمودة العواقب وقدم التضحيات لحماية هذا
البلد ،ولهذا لم نكل ولن نم ّل بالقول أن الجيش
المس
والشعب والمقاومة قاعدة ماسية ال يمكن
ّ
بها».
وختم ح��م��دان« :ال بد أن نتكل على األمن
االجتماعي ال��ذي هو جزء من االستقرار ،لكن
هناك مناورة سياسية على حساب الفقراء،
فهناك بعض الكتل النيابية يصرحون لإلعالم
بشيء وينفذون في الكواليس شيئا ً آخر ،فهذا
عبارة عن نفاق سياسي» .داعيا ً إلى إصالح
النظام الضريبي الحالي «الذي يأخذ من الفقراء
ويستثني المصارف».

اغتيال م�ساعد بالل بدر �أحد المق ّنعين الذين نفذوا االغتياالت

القوى الأمنية �أنهت يومها الأمني في «طفيل» بنجاح

الف�صائل �أمام ٍّ
تحد :تنفذ مبادرتها �أو تعلن ف�شلها

توزيع م�ساعدات و�إخراج
جرحى وم�سلح مطلوب

أدى اغتيال علي نضال خليل ،مساعد بالل بدر أحد
مسؤولي المجموعات السلفية األصولية ،المنتمية الى
تنظيم القاعدة في عين الحلوة ،إل��ى توتر الوضع في
المخيم ،خصوصا ً بعد تغلغل جماعات بالل بدر وأسامة
الشهابي في معظم األحياء ،وظهورهم بشكل مسلح ومق ّنع
في أعقاب عملية تشييع خليل الذي تعرض لعملية اغتيال
في حي الصفصاف في المخيم فجر االثنين الماضي.
وذك���رت م��ص��ادر فلسطينية ل��ـ «ال��ب��ن��اء» «أن هذه
المجموعات التابعة للقاعدة متورطة في القتال في سورية
ومعادية للمقاومة ،وأن علي خليل هو ابن شقيقة أسامة
الشهابي ،وكان قد حكم عليه باالعدام ،ويُعتقد أنه أحد
المق ّنعين الذين نفذوا عمليات اغتيال في المخيم ولذلك تم
اغتياله».
وبشأن آفاق الوضع في المخيم بعد حادثة االغتيال
الجديدة قالت المصادر« :من الواضح أن أنصار بدر التزموا
الهدوء وقاموا بدفن جثته بهدوء خارج المخيم».
وفسرت المصادر هذا الهدوء باتجاه واحد من أمرين:
األول« :أن تكون جماعة بدر فهمت الرسالة بأن أي
تصعيد قد يؤدي الى أن يدفعوا الثمن ،خصوصا ً في ظل
األجواء الحالية التي يشهد فيها لبنان تنفيذ الخطة األمنية
وحملة اعتقاالت طاولت العديد من المطلوبين».
وأضافت« :التفسير الثاني أن يندرج هذا الهدوء في
سياق محاولة امتصاص الصدمة والتحضير لعمل انتقامي
في توقيت مناسب».

تصريحات المشنوق ومنيمنة

ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ج��اء تصريح وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق خ�لال زياته ال��ى مدينة صيدا ب��أن «السالح
الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها ليس له أي مبرر،
ولم يقدّم للفلسطينيين أي فائدة أو أي حماية ،واستطاع
فقط أن يؤ ّزم الوضع داخل المخيمات ،وأن يؤدي دائما ً إلى
اشتباكات بين الفلسطينيين بعضهم ببعض».
وأوضح أن «زيارته إلى صيدا هي لتهنئة القادة األمنيين
على جهدهم بعد إشكال عبرا ،وعلى قدرتهم على احتواء

الموضوع وقدرتهم على تسهيل أمور الناس وعلى اإلمساك
باألمن والعالقات الطبيعية مع كل الناس» ،الفتا ً إلى أن
«سحب السالح يحتاج الى تفاهمات سياسية غير متوافرة
اآلن».
أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير
السابق حسن منيمنة أن «هناك مجموعة عناوين لها عالقة
بالفلسطينيين المقيمين في لبنان ووضعها مع ّقد ،وأهمها
الموضوع االقتصادي واألم��ن��ي والسياسي مثل رفض
التوطين والتشديد على حق العودة».
وأوضح أن «موضوع أمن المخيمات أساسي ونسعى
إلى تحقيق سحب السالح من المخيمات ومن خارجها،
والسلطتان اللبنانية والفلسطينية موافقتان ،ولكن
المداخالت الخارجية والداخلية ترفض هذا األمر» ،رافضا ً
«التوطين بشكل قاطع».

الفصائل أمام التحدي

ورأت المصادر الفلسطينية أن هذه المواقف جاءت على
خلفية األحداث األمنية التي حصلت أخيرا ً في مخيمي المية
ومية وعين الحلوة ،وهي تضع الفصائل الفلسطينية أمام
تح ّد حقيقي».
وأضافت المصادر« :هذا التحدي يفرض على الفصائل
أن تعمل بجدّية على تنفيذ مبادرتها بعدما توفر الغطاء
السياسي واألمني والقضائي من الدولة اللبنانية ،لتشكيل
القوة األمنية الفلسطينية لضبط األم��ن في المخيمات
ووضع ح ّد للفلتان األمني فيها».
أكدت المصادر« :أن الفصائل أصبحت على المحك إما
تؤكد مصداقيتها أو تعلن فشلها وعدم قدرتها على تح ّمل
المسؤولية وعندها عليها أن تسمح للدولة بالدخول إلى
المخيمات لضبط األمن ،كما هو حاصل في بقية المناطق
اللبنانية ،ألنه ال يمكن أن تبقى المخيمات خارج الضبط
األمني».
وقالت المصادر« :لم تعد سياسة األمن بالتراضي مقبولة
بعد اليوم في مخيم عين الحلوة ،لذلك ال بد من تدعيم القوة
األمنية المشتركة في المخيم لتتولى زمام األمن».

البقاع ــ أحمد موسى
دخ��ل��ت خطة إغ��اث��ة ب��ل��دة الطفيل
اللبنانية المحاصرة حيز التنفيذ،
ووصل إليها ظهر أمس الوفد اللبناني
ال���ذي نقل ال��م��س��اع��دات فيما تولت
مجموعة منه نقل عدد من الجرحى إلى
لبنان لتلقي العالج.
وأعلن مساء عن إنهاء القوى األمنية
أم��س يومها األم��ن��ي ف��ي ب��ل��دة طفيل
بنجاح ،وتمكنت من إخراج  10جرحى
هم 9 :سوريين ولبناني واحد ،وامرأة
حامل تدعى عائشة عثمان عثمان
ووالدتها ومريض سوري يدعى محمد
محمود المسلماني ومسلح لبناني
يدعى فوزي حسين دقو وهو مطلوب
بمذكرات توقيف ،وعرف من الجرحى
السوريين :وس��ام محمد المصري،
أس��ام��ة محمد م��ق��س��وم ،مهند ن��ادر
عثمان ،علي غازي إسماعيل ،حسين
أحمد إسماعيل ،ف��ؤاد أحمد إسماعيل
روما حسين جمعة وفضة محمد بكور
وتوزعوا على مستشفيي فرحات في
جب جنين والمنارة في البقاع الغربي.
وك��ان��ت ق���وة م��ن األم���ن ال��ع��ام قد
اس��ت��ح��دث��ت نقطة ف��ي منطقة رأس
الحرف المطل على بلدة طفيل حيث
عملت ع��ل��ى إع��ط��اء ق��س��ائ��م دخ��ول
وخروج فيما سمح لسيارات الصليب
األحمر اللبناني وسيارات الهيئة العليا
لإلغاثة والهيئات اإلنسانية والدولية
وسيارات اإلعالميين واتحاد الجمعيات
اإلغاثية والتنموية من الدخول إلى

البلدة حيث استقبلوا بنحر الخراف
ونثر الرز ورفرفة األعالم اللبنانية ،فيما
بقيت األجهزة األمنية في منطقة رأس
الحرف.
وأك��د رئيس الهيئة العليا لإلغاثة
باإلنابةاللواءمحمدخيرأن«المساعدات
الغذائية تكفي لمدة  40يوما ً وهي عبارة
عن ألف حصة غذائية مقدمة من رئاسة
مجلس ال��وزراء باإلضافة إلى  6آالف
ليتر من المازوت وأدوية ومستلزمات
طبية وبعض الخيم».
واث��ن��ى الشيخ بكر الرفاعي على
أهمية المهمة األول��ى والتي سيعقبها
محطات إيجابية جداً».

العدو يطلق النار
وطيرانه يخرق الأجواء
خرقت طائرتان حربيتان تابعتان
للعدو «االس��رائ��ي��ل��ي» صباح أمس
األجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركال،
ونفذتا طيرانا ً دائ��ري��ا ً ف��وق مختلف
المناطق اللبنانية ،ثم غادرتا األجواء
ظهرا ً من فوق بلدة علما الشعب.
وف��ي السياق نفسه ،أق��دم جنود
ال��ع��دو على إط�لاق ال��ن��ار م��ن داخ��ل
األراض��ي الفلسطينية المحتلة ،عند
الحدود مع بلدة ي��ارون الحدودية
باتجاه المواطنة اللبنانية فاطمة
علي صالح التي كانت تقوم بقطف
الصعتر في أرضها.

الملحم :الثورة ٌ
ّ
المحتل
ن�ضالي يتج�سّ د في مقاومة
فعل ّ
وم�س�ؤولية الجميع مواجهة قوى الإرهاب والتطرف
لمناسبة عيد الجالء ،زار وفد من
منفذية السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي ص��رح شهداء
ال��ث��ورة السورية الكبرى وضريح
قائد الثورة سلطان باشا األط��رش
ومضافته ،وق��د ض�� ّم ال��وف��د المنفذ
العام سمير الملحم وأعضاء هيئة
المنفذية زي��اد الزير ،رعد األط��رش،
نجيب األطرش ،مدير مديرية الجنينة
والرضيمة (مديرية الشهيدة زهر أبو
ع��س��اف) مسعود ذي��اب وجمع من
القوميين والطلبة.
ال��وف��د ال��ق��وم��ي اس��ت��ه��ل زي��ارت��ه
بوضع أكاليل زهر على صرح شهداء
الثورة ،وضريح قائدها سلطان باشا
األط���رش ،حيث ألقى ناظر اإلذاع��ة
واإلع�ل�ام ف��ي المنفذية زي��اد الزير
كلمة قال فيها« :في السابع عشر من
نيسان عيد الجالء نستذكر وقفات
العز التي وقفها أبطالنا في سبيل
الحصول على الحرية واالستقالل،
نستذكر ش��ه��داء ال��ث��ورة السورية
الكبرى وقادتها الذين رسموا صورة
مش ّرفة في التضحية وال��ف��داء ،من
أمثال يوسف العظمة وسلطان باشا
األط���رش وص��ال��ح العلي وإبراهيم
هنانو وحسن الخراط ومحمد األشمر
وغيرهم الكثيرين ،ممن قادوا الكفاح
ض ّد المستعمر الفرنسي حتى نالت
سورية استقاللها ،فكان االستقالل
بداية االن��ط�لاق نحو بداية مرحلة
جديدة من النضال.
وأش���ار ال��زي��ر إل��ى أنّ ال��ع��دوان
االس��ت��ع��م��اري ع��ل��ى ب�لادن��ا م��ا زال
مستمراً ،يستهدف كياننا القومي
ووح����دة مجتمعنا م��ب��اش��رة ،عبر
أدوات����ه م��ن العصابات اإلره��اب��ي��ة
المتطرفة التي تعمل في خدمة العدو
الصهيوني ،وق���ال« :إن الصمود
األس��ط��وري ال��ذي حققه شعبنا في
ال��ش��ام واإلن���ج���ازات الكبيرة التي
يُحققها جيشنا السوري في المواجهة
على األرض ،هو تعبير ص��ادق عن

الوفد أمام صرح الشهداء
روح المقاومة التي استمدّها شعبنا
من قادة ثوراته في وجه االستعمار
الفرنسي ،دفاعا ً عن حريته والتمسك
باستقالل قراره السيادي مهما كلفه
ذلك من تضحيات».

مضافة األطرش

وزار الوفد مضافة سلطان باشا
األطرش وكان في استقباله حفيده،
ثائر منصور األط���رش ،ال��ذي رحب
بالوفد م��ش��دّدا ً على أهمية وق��وف
جميع القوى السياسية والشعبية
وال��ش��رف��اء ف��ي م��واج��ه��ة اإلره���اب
والتطرف الذي تتع ّرض له سورية،
م��ؤك��دا ً ال��ح��اج��ة إل���ى ف��ك��ر ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي للنهوض
بالمجتمع وتحصينه في مواجهة
مخطط التفتيت.

الملحم

أكد المنفذ العام أنّ عيد الجالء هو
ثمرة تضحيات السوريين ومقاومتهم
للمستعمر األجنبي ،وإحياء السوريين
لهذه المناسبة ،هو تأكيد تمسكهم
بخيار مقاومة االحتالل واالستعمار

وال��ع��دوان» .ولفت إل��ى أنّ «الثورة
يتجسد في
نضالي
الحقيقية هي فعل
ّ
ّ
مقاومة المحت ّل والمستعمر دفاعا ً عن
األرض والكرامة».
وق��ال الملحم« :م��ن ِسير القادة
ي��وس��ف ال��ع��ظ��م��ة وس��ل��ط��ان باشا
األط����رش وص��ال��ح ال��ع��ل��ي وحسن
الخراط وق��ادة آخرين ك ُثر ،يتجلى
مشهد م��ق��اوم��ة شعبنا للمحتلين
والمستعمرين وطردهم من بالدنا،
ومنهم نستلهم معاني التضحية
وال��ع��زة واإلب�����اء ،وم��آث��ر البطولة
والعنفوان في سبيل تخليص بالدنا
من نير االستعمار واالحتالل».
وأشار الملحم إلى «أنّ المستعمر
األجنبي ال��ذي اندحر مهزوماً ،ظ ّل
يتربص شرا ً بسورية ،وما يحدث منذ
ثالث سنوات من عدوان وإرهاب هو
مخطط استعماري صهيوني للنيل
من صمود سورية ومواقفها ،لذلك
ندعو القوى السياسية والشعبية إلى
تح ّمل مسؤولياتها الوطنية والقومية
واالنخراط في مواجهة قوى اإلرهاب
والتطرف ،بوصفها تمثل الوجه اآلخر
للصهيونية واالستعمار».

ت�ضامني مع الأ�سرى في طرابل�س
لقاء
ّ

ت�أكيد على المقاومة ودور الأ ّمة في تحريرهم
عقد في «دار الندوة الشمالية»
لقاء في اليوم الوطني والعالمي
لألسير الفلسطيني والعربي ،بدعوة
مشتركة من المنتدى القومي العربي
في الشمال واللجنة الوطنية للدفاع
عن األسرى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني.
افتتح اللقاء نقيب المحامين
السابق الرئيس السابق للمنتدى
القومي في الشمال خلدون نجا ،فأكد
أن «طرابلس خصوصا ً والشمال
عموما ً يؤكدان دوم��ا ً وقوفهما مع
فلسطين وقدسها ومع حق العودة
وم��ع أسراها ومعتقليها ،وم��ع كل
قضية عربية».
و ألقى جمال سكاف كلمة لجنة
أص���دق���اء األس��ي��ر ي��ح��ي��ى س��ك��اف
ت��وج��ه فيها بالتحية المملوءة
ّ
ب��ال��ف��خ��ر واالع����ت����زاز إل����ى آالف
األس���رى المعتقلين ف��ي السجون
اإلسرائيلية.
وسأل في يوم األسير الفلسطيني
وال��ع��رب��ي« :ه���ل ت��ن��اس��ى العالم
قضية ستة آالف أسير فلسطيني
وع��رب��ي يقبعون داخ��ل الزنازين
الصهيونية»؟
وأك��د «أن خيار المقاومة الذي
أس��ر م��ن أج��ل��ه يحيى س��ك��اف هو
الخيار الوحيد القادر على تحريره
وتحرير األس��رى كافة وفلسطين
والمقدسات».
ث��م ت��ح��دث أم��ي��ن س��ر اللجنة
الوطنية منسق خميس األس��رى
يحيى المعلم ،فقال« :يوم أطلقنا من
نقابة الصحافة في بيروت تأسيس
اللجنة الوطنية لم نكن نعتقد أن
قضية األس��رى ستتفاعل على هذا
النحو المتسارع لتهدد المفاوضات
بين السلطة الفلسطينية وحكومة
االحتالل العنصري في فلسطين،
خصوصا ً بعد إقامة ملتقى األسرى
ف��ي ال��ج��زائ��ر ،وبعد ال��دع��وة لعقد
منتدى عربي دولي لهيئات نصرة
أسرى الحرية في سجون االحتالل
الصهيوني ال��ذي سيعقد في 30

من اللقاء التضامني
نيسان الجاري في بيروت».
ثم تحدث أمين سر حركة «فتح»
الشمال أبو جهاد فياض ،فذ ّكر أن
«إسرائيل ومنذ عام  1967اعتقلت
قرابة  800ألف فلسطيني 5224
م��ن��ه��م م��ح��ت��ج��زون ح��ت��ى ال��ي��وم،
بمن فيهم المعتقلون اإلداري���ون
والمرضى والنساء واألطفال».
وكانت كلمة ألمين عام «حزب
طليعة لبنان العربي االشتراكي»
عبد المجيد الرافعي ال��ذي أكد أن
«أهل طرابلس والشمال باقون مع
فلسطين وشعبها وم��ع المقاومة
الفلسطينية والمقاومة العراقية
والمقاومة في جنوب لبنان» .وألقى
عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» أبو
جابر كلمة حيّا فيها «احتضان
ط���راب���ل���س ب���رم���وزه���ا ال��ق��وم��ي��ة
والوطنية هذا اللقاء التضامني».
كما تحدث عضو قيادة «الجبهة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة» ف��ي ال��ش��م��ال أب��و
ف��راس موسى ال��ذي ق��ال« :ف��ي كل
ع��ام ُنحيي ه��ذه المناسبة وف��اء
ل�لأس��رى وت��ق��دي��را ً لنضاالتهم هم
ال��ذي��ن يسطرون داخ��ل الزنازين
وب��إرادات��ه��م أروع ص��م��ود وتح ّد

ك��م��ا ف��ع��ل األس��ي��ر ال��م��ح��رر سامر
العيساوي».
وك��ان��ت كلمة أي��ض��ا لمسؤول
«ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس�ل�ام���ي» في
الشمال أبو اللواء موعد الذي سأل
«أي��ن دور األم��ة في ما يجري في
فلسطين على مرأى من العالم من
دون أي حساب ألي عربي ومسلم
في هذا العالم».
وكانت كلمة الختام لرئيس المركز
العربي الدولي للتواصل والتضامن
مؤسس اللجنة الوطنية للدفاع عن
أسرى الحرية معن بشور ،فتحدث
عن التحضيرات الجارية لمنتدى
أس��رى الحرية في 2014/4/30
ف��ي ب��ي��روت ،ث��م ق��ال« :ينبغي أال
ننسى األسرى في سجون االحتالل
األميركي في العراق ،خصوصا ً أن
احتالل العراق كان قرارا ً صهيونيا ً
في األساس ،وأن بعض من اعتقلهم
االحتالل ما زال��وا في السجن على
رغ��م خ��روج ق��وات االحتالل وبقاء
مشروعه ،وعلى رأس هؤالء طارق
عزيز ال��ذي نتطلع إل��ى كل من له
عالقة بأصحاب القرار في بغداد
أن يدعوهم لإلفراج عنه ،وأن نطلق
حملة عالمية من أجل ذلك».

اعتقال مطلوب في عر�سال
واالدعاء على موقوف وفار من التبانة
واص���ل الجيش مالحقة المطلوبين وتمكن من
اعتقال المدعو كمال عز الدين خالل قيادته سيارة من
نوع «بيك أب» تحمل لوحتين أجنبيتين ،وذلك لدى
محاولته اجتياز أح��د حواجز الجيش اللبناني في
منطقة عرسال.
وجاء في بيان للجيش أن عز الدين بادر «إلى إطالق
النار في اتجاه عناصر الحاجز ،التي ردت على النار
بالمثل ،ما أدى إلى إصابته بجروح ،نقل على إثرها
إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة .وجرى ضبط
السالح الحربي المستخدم باإلضافة إل��ى كمية من
األعتدة العسكرية والذخائر وبوشر التحقيق بإشراف
القضاء المختص».
يذكر أن المدعو عز الدين مطلوب بموجب مذكرتي
توقيف بجرم التعامل بشدة مع عناصر الجيش.
وخرجت أول من أمس تظاهرة من سوق الخضار في

باب التبانة باتجاه الحارة البرانية ،ضمت العشرات
من العناصر التابعة لجماعات سلفية طالبت بإلغاء
مذكرات التوقيف الصادرة بحق مطلوبين من التبانة،
على خلفية مشاركتهم في الحوادث األمنية األخيرة
التي شهدتها طرابلس.
من ناحية ثانية ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر أم��س على الموقوف
ماهر الضناوي من باب التبانة وعلى الفار من وجه
العدالة بالل عكاوي وهو قائد محور ،لتأليفهما عصابة
مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية جرمية والنيل من
سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية
والعسكرية ،إضافة إلى االشتراك في أحداث طرابلس
وإطالق النار وإلحاق األضرار والتخريب في الممتلكات
واألبنية ،وأحالهما إلى قاضي التحقيق العسكري االول
رياض أبو غيدا.

