4

حمليات �سيا�سية

السنة اخلامسة  /االثنني 28 /نيسان  / 2014العــدد 1472
Fifth year / Monday / 28 April 2014 / Issue No. 1472

«القومي» يحيي في النبي عثمان الذكرى الـ 29لال�ست�شهادي مالك وهبي

وقفة ت�ضامنية مع «الأخبار» و«الجديد» اليوم في نقابة ال�صحافة

ياغي� :أهل المقاومة ال ترهبهم �صواريخ وتفجيرات وعبوات
بل تزيدهم �إ�صرار ًا وتم�سك ًا بنهج الكرامة واالنت�صار

لحود :ماذا ينتظر لبنان من محكمة تناف�س
ّ
ق�ضاءنا ال�سيادي على �أر�ضه وفي واليته؟
فيما اس��ت��م��رت حملة التضامن
مع جريدة األخ��ب��ار وقناة الجديد،
والتنديد ب��ق��رار المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان باعتباره انتهاكا ً
لسيادة لبنان والحريات فيه ،تمت
الدعوة لوقفة تضامنية عند الثانية
ع��ش��رة م��ن ظ��ه��ر ال��ي��وم ف��ي نقابة
الصحافة اللبنانية.

لحود

جانب من الحضور في االحتفال
أحيت منفذية البقاع الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ال��ذك��رى الـ 29لالستشهادي مالك
وهبي باحتفال أقيم في القاعة التي
تحمل اس��م الشهيد ف��ي بلدة النبي
عثمان.
حضر االحتفال ممثالً مركز الحزب
عميد الداخلية ـ المندوب السياسي
للحزب في البقاع صبحي ياغي ،عضو
الكتلة القومية العميد د .مروان فارس،
المنفذون العامون للبقاع الشمالي
والهرمل وبعلبك الياس التوم وهند
دندش وعلي ع��رار ،وعدد من أعضاء
المجلس القومي وهيئات المنفذيات
ومسؤولي الوحدات في المنطقة.
كما حضر االحتفال رئيس حزب
التضامن النائب إميل رحمة ،مسؤول
ح��رك��ة أم���ل ف���ي ال��ب��ق��اع مصطفى
ال���ف���وع���ان���ي ،م���س���ؤول ال��ع�لاق��ات
السياسية في حزب الله الشيخ سهيل
ع��ودة ،عضو قيادة حزب البعث في
البقاع اديب الحجيري ،رؤساء بلديات
ومخاتير المنطقة وفعاليات سياسية،
اجتماعية ،رجال دين ،واشقاء الشهيد
وحشد من القوميين والمواطنين.
ق�دّم الخطباء محمد نجيب وهبي
وألقى كلمة من وحي المناسبة.

كلمة النائب رحمة

وأل��ق��ى النائب إميل رحمة كلمة
قال فيها :النبي عثمان مقلع الرجال
واألب���ط���ال ،م��ن��ارة ال��ن��ض��ال القومي
وم��ش��ت��ل ال��ع��ق��ي��دة ال��ص��اف��ي��ة التي
ترسخت بالممارسة والوفاء للزعيم
ّ
أنطون سعاده ومدرسته التي قامت
على االل��ت��زام حتى االستشهاد في
الدفاع عن قضايا األمة الكبرى ،وفي
مقدمها القضية الفلسطينية ،ومقارعة
الصهاينة أينما حلّوا.
وليس غريبا ً على بلدة تمتلك مثل
هذا التراث العريق في العطاء حتى
الشهادة أن تقدّم ابنها البار مالك
وهبي فداء للقضية التي نذرت نفسها
لها ،وعندما نذكر النبي عثمان ال يمكن
أن نسقط من كالمنا الحزب السوري
القومي االجتماعي ال��ذي تمازج في
نيسجها ودخ��ل إلى قناعات أبنائها
وترسخ في قلوبهم إيمانا ً ينقل الجبال
ّ
من مواضعها .ولهذا الحزب مع البلدة
حكاية تواصل وت��اري��خ متبادل من
العالقات النوعية التي تسامت فوق
المصالح وذهبت مباشرة في اتجاه
المبادئ القومية والوطنية.
لم تنقطع سلسلة الشهداء الذين
أنجبتهم هذه البلدة التي تشكل نقطة
وص��ل وفصل جغرافيا ً بين بعلبك
والهرمل لكنها ضمير التواصل بين
هاتين المنطقتين الحبيبتين من بقاعنا
الشمالي ،الهرمل مدينة الشهداء،
شهداء المقاومة التي أنقذت لبنان
عام  2000وأنقذته مجددا ً عام ،2006
وأخيرا ً ال آخرا ً اليوم في القصير ويبرود
وعلى ال��ح��دود اللبنانية ـ السورية
التي ال ي��زال بعض فلول اإلرهابيين
التكفيريين يرمون بلدتنا وأخواتها
من بلدات المقاومة ومدنها بالقذائف
ال��ح��اق��دة ق��ذائ��ف الكفر والضغينة
وال��ي��أس ولكن مقاومتنا بأشبالها
ومجاهديها أخ��وة ورف���اق مالك في
المرصاد وسيسكتون مدافعهم في
الغد القريب ...وهذا أمر محسوم.
وبعلبك مدينة الشمس الساطعة
على عزة وكرامة أهلها منبع العيش
ال��واح��د والتآخي والتالقي ،بعلبك
عنوان التاريخ المجيد الضارب في
أقطار الدنيا قاطبة ،بعلبك مدينة
الشعر والحضارة والجمال ،بعلبك
عاصمة المقاومة في البقاع األبي.
من ه��ذه البلدة التي كانت ومنذ
مطالع عشرينيات القرن المنصرم
نموذجا ً يحتذى في البذل والتضحية
والشجاعة التي المست حدود البطولة
المفتوحة على الشهادة.
إن مالك وهبي هو الشبل الذي انطلق
من هذا العرين وزلزل األرض من تحت
أقدام الصهاينة الذين عبثوا بسيادتنا
ود ّنسوا أرضنا وانتهكوا الحرمات.
إنّ شهادته كانت شهادة لوطن قوي
ينبثق من إرادة مقاومة ال تقيم وزنا ً
للتضحيات متى كان التحرير هدفها.
فالمجد له والخلود ألن��ه من أمة
ح ّرة جديرة به وجدير بها ،وكان من
العار أن يترك األرض سداحا ً مداحا ً
أمام الغزاة فأدّى واجبه حتى الشهادة
وهي لعمري أرقى مراتب التضحية.

كلمة حركة أمل

وألقى مسؤول حركة أمل في البقاع
مصطفى الفوعاني كلمة أكد فيها «دور
المقاومة بوجه االحتالل الصهيوني
انطالقا من قول اإلم��ام السيد موسى
ال��ص��در «أنّ اس��رائ��ي��ل ش��� ّر مطلق
والتعامل معها حرام».

عائلة الشهيد والمنفذون العامون

الفوعاني

رحمة
وقال« :في نيسان ،وبشهادة مالك،
نستحضر ف��رح الحياة والتحرير،
ونؤكد بأننا لن نف ّرط بقطرة ماء أو
حبة تراب ونعاهد أيضا بأنّ البندقية
ستبقى موجهة دائما ً بوجه إسرائيل،
وك ّل بندقية ال تتوجه الى اسرائيل هي
بندقية مشبوهة».
وت��ط��رق إل��ى ال��وض��ع االجتماعي
وق��ال :إنّ العنوان االجتماعي الذي
أظ��ه��ر ح��ج��م ت��ح��ال��ف��ات ق���وى ال��م��ال
والسلطة أنقض باألمس على مطالب
م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وأص��ح��اب
الحقوق ال��م��ؤك��دة والمشروعة كما
انقض منذ عامين على مطالب القطاع
الخاص».
وأش��ار إل��ى أنّ الحرمان هو الذي
تسبّب في حرب العام  1975وسيبقى
يولد األزم��ات الوطنية الكبرى ،ألنه
من نافذة هذا الحرمان والفقر تدخل
إل��ى جسد المجتمع المريض أوبئة
األزم���ات الخارجية واالقليمية مما
يفقده مناعته».
وتحدث عن يوم األسير الفلسطيني
والعربي «ال��ذي يستحضر معاناة
أسرانا في سجون االحتالل وعمالئه
قبل انتصار  25أي��ار العام ،»2000
مطالبا ً المؤسسات الدولية بضرورة
إلزام إسرائيل بإطالق سراح األسرى
الفلسطينيين والكشف ع��ن مصير
األس���رى اللبنانيين يحيى سكاف
ومحمد فران».
كما ن�دّد الفوعاني باستمرار أسر
المطران ْين اب��راه��ي��م وال��ي��ازج��ي في
سورية.
وت��ط��رق ال���ى ال��ح��دث ال��س��وري ـ
األردني «والذي تجلى بإقدام الطيران
األردن����ي ع��ل��ى اس��ت��ه��داف س��ي��ارات
عسكرية على ال��ح��دود» معتبرا ً أنه
حدث يشير إلى إع��ادة ق��راءة اردنية
واقليمية لمجمل الوضع السوري،
وفرملة اندفاعة تدخل دول الجوار
سلبا ً وتحريضا ً في الحرب التي تشنّ
على سورية ،خاصة بعد اإلنجازات
الميدانية التي حققها الجيش السوري
على مختلف الجبهات».

كلمة حزب الله

أما مسؤول العالقات السياسية في
حزب الله الشيخ سهيل عودة فرأى
في كلمته ان «أمة تنسى شهداءها هي
أمة تقتل قضاياها بيدها وال تستحق
العيش فالشهداء هم حراس الساحات
والميادين وإننا على درب الشهادة
ماضون وهناك قوم جعلوا األديان ملكا ً
خاصا ًبهميبيعونويشترونويكفرون
وقد باعوا الدين بالدنيا ،وجعلوا من
الدين مطية لتمزيق األم��ة بارتكاب
المجازر والتف ّنن بعمليات القتل وقطع
الرؤوس ،وضيّعوا البوصلة وحرفوها
عن فلسطين التي ستبقى القضية
األولى والمركزية للمقاومة على طريق
النصر والتحرير».
وأكد أنّ «سالح المقاومة وجد ليبقى
وهو من أجل الدفاع عن األمة ولن تؤثر
بعض أص��وات النشاز وسيبقى هذا
السالح حتى تحقيق حلم الشهداء في
تحرير فلسطين».
وقال عودة« :إنّ التمسك بالمقاومة
وبحقها ف��ي أم��ت�لاك أي س�لاح ت��راه
مناسبا ً وض��روري �ا ً لمواجهة العدو
الصهيوني ه��و ح��ق م��ق��دس لألمة
والوطن والشهداء».
وأش��ار إل��ى أن أي «ت��ع� ّرض لحق
المقاومة في امتالك أي سالح ضروري
هو خيانة لألمة وللشهداء وللقضايا
الحقة العادلة».
ودع���ا ال��ذي��ن يتع ّرضون لسالح
المقاومة الى أن يركزوا «على سالح
العدو الصهيوني الذي يهدّد لبنان برا ً
وبحرا ً وجواً».
وت��ط��رق ال��ى ال��وض��ع ف��ي سورية
وأش���ار إل��ى أنّ نسائم النصر ب��دأت
ت��ل��وح «ف��ي س��وري��ة األس���د ،وب��دأت
معالم ال��م��ؤام��رة ،التي استهدفتها
واستهدفت ظهير المقاومة ،بالسقوط
تحت ضربات الجيش السوري وقوات
الدفاع الشعبي».

كلمة أهالي عرسال

وأل��ق��ى م��ح��م��د ال��ح��ج��ي��ري كلمة
أهالي بلدة عرسال ،فأكد على دور
عرسال النضالي والمقاوم وقد قدمت
الشهداء وقال نحن اليوم امام خيار
صعب حيال ما يحصل في سورية
احد قالع المجد حيث اكثر من 120
الف مواطن من اهلنا في سوريا هم
بحاجة لالستشفاء ومساعدة الدولة
واالمم المتحدة وبدون ذلك ستنتشر
االم���را واالوب��ئ��ة ف��ي المنطقة وه��ذه
رسالة نحملها لنواب من أجل معالجة
سريعة ونحن لم ولن نكون يوما إﻻ
جزء من هذه االمة العزيزة في البقاع
وسنبقى في اابقاع مع اللبوة والنبي
عثمان وعرسال وبعلبك جسد واحد
ومن رحم واحدة.
وألقى المربّي هاني سكرية قصيدة
شعرية من وحي المناسبة.

كلمة الحزب «القومي»

وألقى المندوب السياسي للحزب
السوري القومي االجتماعي في البقاع
العميد صبحي ياغي كلمة استهلها
ب��ال��ق��ول :كلما وط��أن��ا ه��ذه المنطقة
ّ
المعطر بسيَر
نشت ّم عبق األرض
الشهداء ،فهذه األرض تحتضن في
ثراها مقاومين أبطال ،ارتقوا شهداء
في ميادين الصراع في مواجهة العدو
اليهودي ،ودف��اع �ا ً عن وح��دة لبنان
وعزته وكرامته وسيادته ،ومن أجل
فلسطين ك ّل فلسطين.
وحين تكون وجهتنا بلدة النبي
عثمان ،نهتدي إلى مقلع األبطال ،فهنا
ترعرع الشهيد البطل مالك وهبي،
وه��ن��ا انتمى إل��ى ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي ،إلى قضية تساوي
وجوده ،وهنا تعلم ألف باء المقاومة،
ومنها انطلق نسرا ً بقاعيا ً شامخا ً حلّق
ف��ي فضاء الجنوب ،وح��� ّول جسده
بركانا ً تفجر بجنود العدو اليهودي،
مرسخا ً أنّ بوصلة النضال والجهاد
ّ
ه��ي ال��ج��ن��وب ،وج��ن��وب��ي الجنوب،
فلسطين.
فيا رفيقي مالك ،ايها المستشهد
على رج��اء االنتصار ،نؤكد لك أننا
ماضون حتى االنتصار ...مستمرون
تأسس حركة وعي
في حزبك ال��ذي ّ

نريد رئي�س ًا
ّ
لكل لبنان م�ؤمن ًا
بالمقاومة
م�ؤتمن ًا على
الد�ستور وملتزم ًا
بمعاهدة
الأخوة والتعاون
والتن�سيق مع
�سورية
لحقيقتنا القومية ،وحركة صراع ض ّد
االحتالل اليهودي واإلرادات األجنبية،
ونفاخر أننا ثابتون على قرار وخيار...
«ان اتصالنا باليهود ،هو اتصال النار
بالنار».
يا مالك األفئدة بدفء دمائك الزكية،
أنت إبن هذا الحزب السوري القومي
االجتماعي ..تعرف القوميين جيداً..
فهم في ميادين ال��ص��راع مقاومون،
يدافعون عن األرض ض � ّد االحتالل
واالستعمار ،فمنا سعيد فخر الدين
شهيد استقالل لبنان األول ،ومنا حسن
عبد الساتر شهيد العلم اللبناني ،ومنا
سعيدالعاصوحسينالبناوالعشرات
في تشكيالت الفداء القومي ،ومنظمة
الزوبعة ممن استشهدوا على ارض
فلسطين ...ومنا خالد علوان وعبد الله
الجيزي وفؤاد صالح ووجدي الصايغ
وسناء محيدلي ومئات الشهداء.
ون���ح���ن أص����ح����اب ق������رار رم���ي
المستعمرات بصواريخ الكاتيوشا

عودة

ياغي

( 21تموز عام  )1982الذي به ابتدأت
جبهة المقاومة وب��ه أسقطنا شعار
«سالمة الجليل» ال��ذي رفعه العدو
اليهودي عنوانا ً استراتيجيا ً الجتياحه
لبنان عام .1982
وحين يكون القرار مقاومة ،والخيار
مقاومة ،وكلنا منخرط في المقاومة،
ن��ق��ول ،م��ن��ا ك��� ّل ش��ه��داء ال��م��ق��اوم��ة
المنتمين إلى أحزاب وحركات حليفة،
من بالل فحص إلى مناع قطايا إلى
جمال الساطي إلى األخضر العربي،
وك��ل شهيد اف��ت��دى األرض وال��ع��زة
والكرامة...
وألنّ المقاومة ك ّل ال يتجزأ ،تح ّررت
معظم األرض اللبنانية من االحتالل
ع��ام  ،2000بفضل دم��اء الشهداء
وتضحيات األبطال من حسن قصير
إلى السيد عباس الموسوي والسيد
هادي نصرالله والقائد عماد مغنية.
لذلك نقول :المقاومة تعبّر عن إرادة
شعبنا في الحرية والكرامة والعزة،
وهي مقاومة واحدة ،من فلسطين إلى
لبنان ،إلى الجوالن والعراق.
المقاومة التي هي عنصر قوتنا
وعزتنا تواجه مسلسالً تآمريا ً في
حلقات ،منذ عدوان تموز عام ،2006
إلى عدوان غزة  ،2008والتآمر على
المقاومة ال يأتي من الخارج ،بل من
الداخل أيضاً ،والمتآمرون الداخليون
انخرطوا في حمالت منظمة إعالميا ً
وسياسيا ً م��ن أج��ل تشويه ص��ورة
المقاومة ،وض��رب ثقافة المقاومة،
وأت�����وا ب��م��ح��ك��م��ة دول���ي���ة م���ن أج��ل
استكمال مخطط قتل لبنان والقضاء
على عناصر قوته ،من خ�لال اتهام
المقاومة ..وآخ��ر مآثر هذه المحكمة
االع��ت��داء على الحرية في لبنان من
خالل االعتداء على اإلعالمي ْين ابراهيم
األمين وكرمى خياط.
ك ّل حلقات التآمر تستهدف رأس
المقاومة ،وألنّ المتآمرين فشلوا في
النيل م��ن المقاومة ،ق�� ّرر اسيادهم
ضرب سوريا بوصفها تشكل حاضنة
المقاومة وعمقها.
لقد بات واضحا ً أنّ شعارات الحرية
واإلصالح التي رفعت مع بدء مخطط
ضرب سوريا ،هي شعارات كاذبة،
وهي منذ األس��اس تستهدف اسقاط
سوريا من المعادلة ،دورا ً وموقفا ً
وموقعاً ،ألنها رأس حربة الصراع في
مواجهة العدو الصهيوني.
ل��ذل��ك ،ف���إنّ مسؤولية القوميين
االج��ت��م��اع��ي��ي��ن وواج��ب��ه��م ال��ق��وم��ي
يقتضي الدفاع عن سوريا ،ألنه دفاع
ع��ن القضية ال��ق��وم��ي��ة ،ودف����اع عن
المقاومة ،فسوريا هي عرين المقاومة
وحاضنتها في وجه البرابرة من يهود
الداخل والخارج.
ون��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ي��ن ب���أن س��وري��ا
ستنتصر بحكمة وق��ي��ادة الرئيس
الدكتور بشار األس���د ،وبتضحيات
الجيش السوري ،وكل القوى المقاومة
التي تقاتل جنبا ً إل��ى جنب مع هذا
الجيش البطل ،فتحية إل��ى الرئيس
األسد ،وإلى بواسل الجيش السوري،
وإلى أرواح الشهداء ،الذين ارتقوا دفاعا ً
عن هوية سوريا وثوابتها القومية.
ولفت ياغي إلى أن المكتب السياسي
للحزب السوري القومي االجتماعي في
دمشق أعلن موقفا ً بترشيح وتأييد
الرئيس بشار األس��د لوالية رئاسية
جديدة ...ومثلما سيحتفل السوريين
بفوز الرئيس األسد سيكون االحتفال
بالنصر ع��ل��ى اإلره����اب وال��ت��ط��رف
وداعميه.
وتوجه ياغي إل��ى األه��ل في هذه
المنطقة الوفية لتاريخها .وق��ال :إنّ
ما نتع ّرض له من أعمال تخريبية
ت��س��ت��ه��دف اآلم��ن��ي��ن ف��ي م��ن��ازل��ه��م،
وأرزاق��ه��م ،قد تع ّرضنا له سابقا ً من
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» إب���ان ع��دوان
 ،2006ولذلك نؤكدأنّ اإلرهابالمتعدّد
األوج��ه والجنسيات لن يرهبنا ،ولن
ترهبنا صواريخه وسياراته المفخخة.
فقد يستطيعون قتل المئات منا لكن لم
ولن يستطيعوا القضاء على إرادتنا في
الصمود والمقاومة.
وأك��د أ ّن��ه من الوهم االعتقاد بأنّ

قصفهم لقرانا وبلداتنا قد يغيّر في
موقف أهل المقاومة ،وأبناء المقاومة،
بل على العكس ،يزيدنا إص��رارا ً على
التمسك بالمقاومة ألن��ه��ا تساوي
شرفنا وكرامتنا وعزتنا ،ألنها تساوي
وجودنا ،ألنها عنوان الحياة الكريمة
والحرة لشعبنا.
ورأى إنّ هذه االعتداءات اليومية،
تتطلب جهوزية أفضل ،وتنسيقا ً مع
الدولة السورية ،من قبل الحكومة
اللبنانية ،للوصول إلى القضاء على
هذه المجموعات التخريبية الساعية
دائ��م �اً ،إل��ى إش��ع��ال الفتنة ف��ي هذه
المنطقة.
رح��ب بالخطة األمنية لوقف
وإذ ّ
العبث بأمن الناس وممتلكاتهم ،اعتبر
ياغي أنّ الحكومة اللبنانية مطالبة إلى
جانب الخطة األمنية ،بخطة إنمائية
تساهم في إيجاد مشاريع إنمائية،
توفر فرص عمل للشباب وتبقيهم في
قراهم ،وبالرغم من مشاريع البنى
التحتية التي نفذت ف��ي السنوات
األخيرة ،إال أنّ الحرمان الطويل يحتاج
إلى الكثير من المشاريع ،ولذلك نؤكد
على ضرورة تحقيق اإلنماء المتوازن،
كما نص اتفاق الطائف ،فهو ضرورة
من أجل الناس ومن أجل االستقرار،
وتعزيز السلم األهلي.

الحكومة
اللبنانية
مطالبة �إلى
جانب الخطة
الأمنية بخطة
�إنمائية توفر
فر�ص عمل
لل�شباب وتبقيهم
في قراهم
وأش��ار ياغي إل��ى أنّ لبنان دخل
في استحقاق انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وكان يفترض أن ينحو
ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق ب��ات��ج��اه انتخاب
رئيس يصون عناصر قوة لبنان ،لكننا
فوجئنا بمهزلة ترشح سمير جعجع
الذي أساء بترشحه إلى مقام رئاسة
الجمهورية ،كما أساء إلى اللبنانيين.
أن يترشح أي مواطن فهذا حقه،
لكن أن يترشح مجرم قاتل ،صاحب
سجل حافل بالمذابح ،وأياديه ملطخة
بالدماء ،فهذه قمة الوقاحة .واألكثر
بشاعة في هذا المشهد ،أن ينال ربع
أصوات المجلس النيابي ،لكن ليعلم
الجميع أن ما لم نقبل به عام ،1982
يوم كانت دبابات العدو تجتاح شوارع
بيروت ،ال يمكن أن نقبل به اليوم ،في
زمن انتصارات المقاومة.
ولسمير جعجع نقول :أن تتناول
في حديثك الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،ف��ه��ذه ش��ه��ادة لنا بأنا
كاملون ،ألنّ الحزب السوري القومي
االجتماعي ،لم يقتل المواطنين على
يهجرهم من قراهم ،ولم
الهوية ،ولم ّ
يرتكب المجازر ،ولم يتعامل مع العدو
«اإلسرائيلي» ،ولم يعمل لتقسيم لبنان،
بل قاتل القوميون دفاعا ً عن وحدة
لبنان ،واستشهدوا في وجه مشروع
التقسيم والفدرلة ،وتصدوا للتهجير
والفرز الديموغرافي ،ودافعوا عن لبنان
في وجه العدو الصهيوني وعمالئه،
فتاريخنا تاريخ أعزاء ال أذالء.
نحن نريد رئيسا ً للجمهورية ،يكون
رئيسا ً لك ّل لبنان ،مؤمنا ً بالمقاومة،
مؤتمنا ً على الدستور ،ملتزما ً بمعاهدة
األخوة والتعاون والتنسيق مع سوريا،
كما نصت وثيقة الوفاق الوطني ،رئيسا ً
يعمل على تنفيذ البنود اإلصالحية في
ات��ف��اق الطائف ،رئيسا ً يحمل رؤي��ة
إنمائية واقتصادية تنقل لبنان إلى ب ّر
األمان وتمكنه من حفظ موقعه ودوره
القوي بمقاومته وشعبه وجيشه.

وأسف الرئيس العماد إميل لحود
«أن تصل األمور بالمحكمة الخاصة
بلبنان إلى اتهام إعالميين معروفين،
ومؤسستين إعالميتين مرموقتين في
لبنان بجرم أسمته جرم التحقير»،
وأس����ف «للمنحى ال����ذي ات��خ��ذت��ه
تلك العدالة الدولية التي ال ي��زال
اللبنانيون ينتظرون منذ تسع سنوات
شيئا ً ملموسا ً يصدر عنها بمعرض
نظرها في جريمة اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري ورف��اق��ه».
وق���ال ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتبه
اإلعالمي« :األنكى من كل ذل��ك ،أننا
حذرنا من مخاطر االن��زالق ه��ذه أو
توسل المحكمة لغايات ال صلة لها
بإحقاق ال��ح��ق ،وذل��ك ي��وم كنا في
سدة الرئاسة ،وبمعرض مراسلتين
رسميتين إل��ى األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة في حينه».
أض��اف لقد «نبهنا فلم يأبهوا،
وحذرنا ،فاعتقدوا أننا نحمي أحداً،
ف��ي حين أن��ن��ا كنا وضعنا نصب
أعيننا لبنان وشعب لبنان ومقاومة
لبنان».
وتابع« :أش��د على أزر الصحافة
واإلعالم ،متضامنا ً مع األقالم الحرة
في وطن من أعمدته وركائزه وثوابته
حرية ال��رأي والتعبير ،ال سيما أننا
ل��م ن��ج��د ف��ي االت��ه��ام م��ا م��ن شأنه
عرقلة سير ه��ذه العدالة المتلكئة
منذ تسع سنوات عن إحقاق الحق
والمكلفة لشعب لبنان على جميع
المستويات».
وأردف ق��ائ�لاً« :كفانا استباحة

لدستورنا وحرياتنا» ،داع��ي�ا ً إلى
«وقفة واح��دة مطلوبة من الجميع
في هذه األزمنة الرديئة بأن نحافظ
على ال��ح��د األدن���ى م��ن كنه لبنان
وسر وجوده وديمومته ،أي الحرية
والكرامة الوطنية».
وختم لحود« :أم��ا الشهود ،فما
أدراك��م ما هي عالقة المحكمة بهم،
إذ نسأل هل يطبق «جرم التحقير»
على الشهود الذين شهدوا زورا ً قبل
أن يضاف نص التحقير إلى قواعد
اإلجراءاتواإلثباتفي2010/1/10
ويعدل في  2013/2/20تشديداً؟
أم أنهم سوف يتذرعون بعدم رجعية
النصوص الزجرية» ،متسائالً« :ماذا
بقي من أعلى معايير العدالة الجنائية
الدولية ،وماذا ينتظر لبنان بعد اليوم
من مفاجآت كهذه من محكمة تنافس
قضاءنا السيادي على أرض��ه وفي
واليته ومن ضمن منظومة دولة غير
مندثرة وغير مارقة؟».

الساحلي

وت���س���اءل ع��ض��و كتلة «ال��وف��اء
للمقاومة» النائب نوار الساحلي« :هل
باالدعاء على قناة الجديد وجريدة
األخبار واإلعالميين الذين ينقلون
الحقيقة وما يحصل داخل أروقة هذه
المحكمة من رش��اوى وتركيب أفالم
وشهود يصلون إلى الحقيقة في ما
خص اغتيال الرئيس الحريري؟».
وقال الساحلي خالل حفل التكريم
ال���ذي أق��ام��ه ات��ح��اد بلديات شمال
بعلبك لعوائل الشهداء« :إن هذه
المحكمة التي غيرت مسار اتهاماتها
مرات عدة ،ونسيت الحقيقة الفعلية
والتي أخذت صالحيات غير مقبولة
بالقانونين ال��دول��ي واللبناني،
ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ال��ت��ي ل��م نعترف
بها منذ البداية ،تحل اليوم محل
الدولة والقضاء اللبناني ومحكمة
المطبوعات وتستدعي الصحافيين
إلى الهاي».

«الوطني لإلعالم»

وش��دد المجلس الوطني لإلعالم
المرئي والمسموع على «مبدأ اعتبار
القوانين اللبنانية والقضاء اللبناني
مرجعية وحيدة للتعامل مع اإلعالم
الوطني بجميع مكوناته» ،وق��ال:
«إن إقدام المحكمة الدولية وبصورة
انتقائية على توجيه اتهامات بحق
مؤسستي الجديد واألخ��ب��ار يمثل
ومسا ً
انتهاكا ً للسيادة اللبنانية
ّ
بالحريات اإلعالمية».
وختم البيان« :إن التضامن مع
ح��ري��ة اإلع�ل�ام اللبناني وال��دف��اع
عن السيادة اللبنانية هو أضعف
اإليمان» ،آمالً في أن «يكون الجسم
اإلع�لام��ي م��وح��دا ً وم��ت��ض��ام��ن�ا ً في
تصديه لهذا التعدي السافر ،وأن
تبادر السلطة التنفيذية إل��ى حمل
مسؤوليتها السيادية لمنع المحكمة
من التمادي في هذا التجاوز».

تج ّمع العلماء

وأك��د تجمع العلماء المسلمين
تضامنه «الكامل والتام مع اإلعالم
اللبناني وخصوصا ً جريدة األخبار
وق��ن��اة ال��ج��دي��د ف��ي م��ج��ال حريته
ومسؤوليته في إيصال المعلومات
الصحيحة إلى اللبنانيين» ،مستغربا ً
«التوقيت المتزامن مع تقرير األمين
العام لألمم المتحدة غير المنصف
وال ال��م��ت��وازن ،خ��ص��وص�ا ً الموقف
المريب من الربط بين سالح المقاومة
واالنتخابات».

الخطيب

واس��ت��ه��ج��ن أم��ي��ن جبهة البناء
اللبناني ال��دك��ت��ور زه��ي��ر الخطيب
«تحول محكمة الشؤم اللبناني في
اله���اي ع��ن دوره���ا المدعي بكشف
قتلة الرئيس رفيق الحريري ألداة بيد
الصهيونية لتدمير لبنان مجتمعا ً
وكياناً ،من بث الفتن والشقاق بين
أهله إلى التحكم بحريته وإعالمه».

احتفال ت�ضامني مع الأ�سرى في البداوي

الكلمات ت�ؤكد الثقة بوعد ال�سيد ن�صر اهلل

جانب من الحضور
لمناسبة ي��وم األس��ي��ر الفلسطيني
وال��ع��رب��ي ،أق��ام��ت الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين في الشمال مهرجانا ً
تضامنيا ًمع األسرى في سجون االحتالل
«اإلسرائيلي» في مخيم البداوي.
حضر المهرجان ممثلو فصائل
المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية
في الشمال ،واألحزاب والقوى الوطنية
اللبنانية ،وعائلة األسير يحيى سكاف
وع��ائ��ل��ة المناضل ج���ورج عبد الله،
ورف��ع��ت ص��ور لألمين ال��ع��ام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات
ورفاقه ،وعميد األسرى يحيى سكاف،
وجورج عبد الله المعتقل في فرنسا.
ق���دم ال��م��ه��رج��ان فتحي أب���و علي
المسؤول اإلعالمي للجبهة الديمقراطية
في البداوي ،بينما ألقى كلمة الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ،عضو لجنتها
المركزية ،عماد ع��ودة ،فوجه التحية
لألسرى والمعتقلين ،وفي مقدمهم أحمد
سعدات،وفؤادالشوبكيويحيىسكاف.
مؤكدا ً موقف الجبهة من المصالحة بين

جمال سكاف يلقي كلمته
حركتي فتح وح��م��اس ،وص���وال ً إلى
الوحدة الوطنية الفلسطينية« ،ليس
لتحسين مسار التفاوض إنما إلشاعة
استراتيجيةالمقاومة».
ثم تحدث جمال سكاف باسم لجنة
أص��دق��اء األس��ي��ر يحيى س��ك��اف تقدم
فيها بالتحية لألسرى والمعتقلين في
السجون الصهيونية ،وأكد «أن األسرى
األبطال في سجون العدو هم رموز عزتنا
وكرامتنا ألنهم لم يضيعوا البوصلة كما
أضاعها الكثيرون».
�ج��ل سكاف عتبه على رئيس
وس� ّ
السلطة الفلسطينية محمود عباس
«لعدم إدراج قضية األسير سكاف ضمن
ملف األسرى وصفقة التبادل األخيرة».
كذلك سجل عتب العائلة وأص��دق��اء
األسير على عدم «إي�لاء قضية األسير
سكاف االهتمام ال�لازم» ،مؤكدا ً «أننا
على ثقة تامة بالمقاومة ،وأن األمل
الوحيد بعودة يحيى هو الوعد الذي
أطلقه السيد حسن نصر الله حين قال:
«نحن قوم ال نترك أسرانا في السجون

ألن األم��ة التي تترك أس��راه��ا هي أمة
بال شرف وبال كرامة» .وشدد على أن
التجارب مع العدو أثبتت «أن خيار
المقاومة هو الخيار الصحيح لتحرير
األرض واألسرى».
وأل��ق��ى كلمة الجبهة الديمقراطية
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ي��ن ،ع��ض��و اللجنة
المركزية للجبهة أرك���ان ب���در ،فقدم
التحية للمعتقلين واألسرى ،وللشعب
الفلسطيني األسير في الضفة «التي
حولها االحتالل إلى سجن كبير».
ب��ع��د ذل����ك ت��ح��دث ب��اس��م ح��رك��ة
الجهاد اإلسالمي بسام موعد ،مرحبا ً
بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس،
قائالً« :إن المصالحة مدخل طيب ،وهذا
ما سعينا له جميعاً».
وخ�لال اللقاء أعلن رئيس اللجنة
الوطنية للدفاع عن األسرى يحيى المعلم
عن منتدى دولي لدعم قضية األسرى
سيعقد في فندق الكومودور _بيروت
نهار األربعاء في .2014/4/30

في �سياق محاولة عرقلة مالحقة المطلوبين واعتقالهم

اعتداء على الجي�ش في باب التبانة
و�إ�صابة  7ع�سكريين ومواطنين واعتقال المعتدي
واصلت الجماعات المتطرفة المتضررة من تنفيذ الخطة
األمنية في طرابلس محاوالتها عرقلة استمرار الجيش
اللبناني في مالحقة المطلوبين واعتقالهم وسوقهم إلى
العدالة .فبعد أن فشلت محاوالتها في منع الجيش من
القيام بعمليات الدهم عبر التظاهرات وقطع الطرق بواسطة
اإلطارات ،أقدم أمس أحد عناصر هذه الجماعات ،الخارجة
على القانون ،المدع ّو عمر الحكيم باالعتداء على دورية
للجيش أثناء قيامها بدهم مطلوبين في محلة باب التبانة،
م��ا أدى إل��ى إص��اب��ة سبعة عسكريين بينهم ضابطان،
باإلضافة إلى مواطن ْين أثنين بجروح طفيفة.
وأعلن بيان ص��ادر عن قيادة الجيش أنه «وعلى األثر
قامت قوى الجيش بمالحقة مطلق الرمانة ،حيث تمكنت
من توقيفه في محلة الزاهرية وضبطت بحوزته مسدسا ً
حربياً».

توقيف  20مطلوبا ً

من ناحيتها ،تمكنت قوى األمن الداخلي من توقيف 20
مطلوبا ً في الشمال بتهم مختلفة ،وأعلن بيان لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة أنه وضمن «سياق الخطة

األمنية التي تواصل تنفيذها القطعات العمالنية في قوى
األمن الداخلي في منطقة الشمال ،من خالل إقامة الحواجز
ودهم األمكنة المشبوهة بحثا ً عن المطلوبين للقضاء ،نفذت
مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك اإلقليمي يوما ً أمنيا ً
في مدينة طرابلس بتاريخ  27-26الجاري ،وتمكنت من
توقيف  20مطلوبا ً للقضاء بجرائم مختلفة ،منها محاولة قتل
وتجارة وترويج المخدرات وسرقة ونشل وخطف واحتيال
وتزوير واستعمال م��زور وإط�لاق نار على القوى األمنية
وحيازة أسلحة من دون ترخيص وغيرها من الجرائم».

االدعاء على  79في أحداث طرابلس

إلى ذلك ،ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على تسعة وسبعين شخصا ً في
أح��داث طرابلس بين بعل محسن وب��اب التبانة ،بينهم
ستة موقوفين في «جرم تأليف مجموعة مسلحة وارتكاب
الجنايات على الناس واألم��وال ،والنيل من سلطة الدولة
وهيبتها ،والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية،
وإط�لاق النار والتخريب واإلض��رار باألبنية والممتلكات،
وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري األول».

