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حمليات �سيا�سية

تحيي عيد المقاومة والتحرير باحتفال في �شتورا
«قولنا والعمل» ْ

اعتداء على الجي�ش في الت ّبانة ...واعتقال �إرهاب َّي ْين في المطار وحارة حريك
ٌ

اللبناني؟!
َمن الم�ستفيد من �إعادة التو ّترات �إلى الداخل
ّ
طي
أحمد ّ

َمن ذا الذي ال يستسيغ استتباب األمن في لبنان؟ ربما يكون هذا السؤال عاما ً إلى ح ٍّد
بعيد ،لكننا إذا ما أسقطناه على ما جرى خالل اليومين السابقين ،لوجدنا أنّ المرامي
متش ّعبة ،واألهداف خبيثة ،والمقصود واضح المعالم وال يختلف حوله عاقالن.
منذ ف��ت��رة ،شهدت مدينة طرابلس اشتباكات عنيفة بين جبل محسن والتبانة،
وسلّطت األضواء كثيرا ً على َمن أُطلق عليهم مس ّمى «قادة المحاور» ،منهم من تحدّى
ُ
الدولة بجيشها ودركها وسياسييها ،ومنهم من لم يأبه بهذه الدولة ،ومنهم من أعلن
اللبناني
جهارا ً قيام الخالفة اإلسالمية الداعشية في طرابلس ،ومنهم من بدّل العلم
ّ
ببيرق «القاعدة» ،ومنهم من قتل وخطف وأطلق النيران على أرجل المواطنين ،ومنهم
من بلغت «الوقاحة» لديه ح ّد التقاط ص��ورة له وهو يجلس في المقعد خلف مكتب
مسؤول في قوى األمن الداخلي في طرابلس .منهم من ُفتحت له أبواب الفضائيات
اللبنانية والعربية تماما ً كما ُفتحت له أبواب الفردوس بحور العين فيها وعدا ً إذا ما
«استُشهد» ،ومنهم من أملى على الدولة شروطا ً ومطالب ،ومنهم من نال دعما ً وتأييدا ً
من بعض سياسيي طرابلس ،ومنهم ومنهم ومنهم ...وفي ليلة واحدة ،هبط «الوحي
األمني» ،وانفرط عقد المحاور ،وتوارى «القادة» هاربين ،والسياسيون الداعمون أمس
«شالوا إيدهم» من «الورطة» اليوم ،ف ُع ّجل في تطبيق الخطة األمنية ،ودخل الجيش
ال َمحا ِو َر من ّفذا ً مداهمات واعتقاالت ،وعاد األمن واألمان إلى شهباء الشمال ،وتالها
البقاع الشمالي الذي كان سهله في اللبوة والعين والنبي عثمان ُيم َطر يوميا ً بصواريخ
«داعشية» بمنصات عرسالية ...ولكن!
وفي مخيم عين الحلوة ،الذي أراده البعض من ّفذا ً ألجندة أحمد
األسير بعد تواريه عن األنظار مختبئا ً من عقابه على قتل جنود
اللبناني وضباطه ،استطاعت القوى والفصائل الفلسطينية،
الجيش
ّ
بالتعاون مع القوى األمنية اللبنانية ،ضبط الوضع فيه ،ألنه ال
يحتمل العودة إلى عين عاصف ٍة أرادها أسي ٌر وقاعديون ...ولكن!
هذه الـ«لكن» الكافرة التي ُتب ِرز فور حضورها استثنا ًء قد ال يكون
حميداً ،حضرت خالل اليومين الماضيين ،حامل ًة معها محاوالت
للعودة إلى ما قبل األمن واألمان في طرابلس ،وإلى ما قبل الهدوء
في البقاع ،وإلى ما قبل «الصحو» في مخيم عين الحلوة ...ولكن!
إيجابي ،إذ ُس ّجل أمس
أ ّما هذه الـ«لكن» الجديدة ،فحضورها
ّ
إنجازان أمنيان ،تم ّثل األول باعتقال أحد اإلرهابيين من الجنسية
أردني
إرهابي
العراقية في منطقة حارة حريك ،أما الثاني ،فاعتقال
ّ
ّ
المتفجرات بعد خلطها بـ...
في المطار ،كان ينوي إخراج ك ّمية من
ّ
الفلفل!
سجل منتصف ليل اإلثنين ـ الثالثاء،
نبدأ من طرابلس ،إذ
ّ
حادثا ً حمل في طيّاته أسئل ًة كثيرة طرحنا بعضها في ما تقدّم.
فبينما كانت دورية مؤللة تابعة للجيش تن ّفذ سلسلة مداهمات
في التبانة ،أمطرها مسلّحون بوابل من الرصاص وقذائف الـ«آر
بي جي» ،ما أوقع عددا ً من الجرحى في صفوف الجيش ،بينهم
ضابط برتبة مالزم .كما تض ّررت آلية من نوع «هامر» .وعلى الفور،
استقدم الجيش تعزيزات إضافية وط ّوق المنطقة بكاملها وفرض
حصارا ً محكما ً في «شارع سورية» وقطع الطرقات بحثا ً عن مطلقي
النار .وما لبث أن عاد الهدوء إلى المنطقة بعد ليلة شهدت اشتبكات
عنيفة في ش��ارع البازار وس��وق الخضار ببن الجيش اللبناني
ومسلّحين على خلفية توقيف مطلوبين.
وأصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بيانا ً جاء فيه ،أ ّنه عند
الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل اإلثنين ـ الثالثاء،
تع ّرضت دورية مؤللة تابعة للجيش في محلة التبانة ـ طرابلس،
إلطالق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل مسلّحين ،مصدرها
المحلة المذكورة ،ما أدّى إلى إصابة ثمانية عسكريين بجروح
مختلفة ،بينهم ضابط برتبة م�لازم ،و ُنقلوا إلى المستشفيات
للمعالجة.
ور ّد الجيش على النار بالمثل ،كما باشر بتنفيذ عمليات دهم
واسعة شملت مصادر إطالق النار ،وتع ّقب المعتدين إللقاء القبض
عليهم.

ّ
القطان متوسطا ً الحاج حسن وحمدان

ولم يكد الوضع يهدأ ،حتى أقدم مجهول عند الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر أمس على رمي مفرقعة ،أحدث صوتها دويا ً
كالقنبلة ،وذلك عند روضة أبي سمراء ،قرب ساحة الشراع التي
يتمركز فيها الجيش اللبناني ،ما أدّى إلى هلع األطفال والمواطنين.
إل��ى البقاع ،حيث سقط ف��ي سهل بريتال ص���اروخ مصدره
السلسلة الشرقية ،وذلك حوالى الساعة الرابعة من فجر أمس ،على
مقربة من منزل المواطن غالب مظلوم ،وأفادت معلوما أنّ الصاروخ
لم ينفجر.

الحار ،وتبلغ زنته  25كيلوغراماً ،تض ّم نسبة  18في المئة من
مادة « ،»TNTو 23في المئة من مادة « ،»NGو 11في المئة
من مادة « ،»MDEAوكلّها مواد خطيرة وممنوعة وتش ّكل خطرا ً
على سالمة الطيران.
وكان الموقوف في طريق مغادرته لبنان إلى الكويت على متن
خطوط «الجزيرة» الج ّوية .وطلب القضاء توقيفه وضبط المواد
الممنوعة ،وإحالته إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية في جبل
لبنان.

كما عُ ثر أمس على قنبلة مربوطة بصاعق وبغالون من البنزين،
في أحد األحياء السكنية في بلدة الرميلة .وحضرت القوى األمنية
إلى المكان وقطعت الطريق البحرية القديمة في البلدة ،فارض ًة
طوقا ً أمنيا ً في انتظار وصل الخبير العسكري.
ولما حضر األخير ،عمل على تفكيك القنبلة ،وصودرت ،ث ّم فتحت
الطريق.

أوقفت وحدة من الجيش في محلة حارة حريك ـ الضاحية
الجنوبية ،العراقي عماد فوزي علي الساعدي ،المطلوب إلى
العدالة لقيامه بنشاطات إرهابية ،ولقيادته سيارة جيب من نوع
وسلّم الموقوف مع السيارة
« »BMX5من دون أوراق قانونيةُ .
إلى المرجع المختص إلجراء الالزم.

قنبلة في الرميلة

أردني في المطار
توقيف
ّ

أوقفت فصيلة تفتيشات المطار ،األردني الجنسية «معتصم
غ ،».بعدما عُ ثر معه على كيس كبير يحتوي على بودرة الفلفل

وعراقي في حارة حريك
...
ّ

فلسطيني
ابراهيم يبحث ووفد
ّ
أوضاع «عين الحلوة»

أفادت معلومات عن لقاء عُ قد بين مدير عام األمن العام اللواء
عباس ابراهيم في مكتب المديرية في بيروت ،وبين وفد قياديّ
من القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان ،لبحث موضوع
األمني المتوتر في عين الحلوة.
الوضع
ّ

َمن المستفيد؟!

أسئلة كثيرة ُتطرح حول المستفيد من عودة األوضاع األمنية
متوجهة إلى ذلك الذي ال
إلى سابق توترها ،ولعل األنظار كلّها
ّ
يستسيغ األمن في لبنان ،وال يريد أن يم ّر استحقاق االنتخابات
الرئاسية على سالم ،وال يريد من السوريين الموجودين في لبنان
يتوجهوا إلى صناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم بعد أيام من
أن
ّ
أجل اختيار رئيس للجمهورية في بالدهم .ولع ّل المستفيد ذلك
الذي يراهن في بداية نهاية «الداعشية» ،أن ينتقم من الجيش
اللبناني وأبطاله.
ّ

لجنة الأ�سير �سكاف ته ّنئ «القومي» بعيد التحرير وفد من «جبهة التحرير» يزور مليتا
زار وف��د من لجنة األسير يحيى
س��ك��اف ،عميد العمل ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي نزيه
روحانا ،وق��دّم جمال سكاف ِباسم
اللجنة إل��ى رئيس الحزب النائب
أس��ع��د ح���ردان وع��م��وم القوميين،
التهنئة بمناسبة عيد المقاومة
وال��ت��ح��ري��ر« ،إذ ك���ان للقوميين

االجتماعيين وكافة القوى الوطنية
دور مهم وبارز في مواجهة االحتالل
«اإلسرائيلي» من خ�لال العمليات
االستشهادية البطولية ف��ي وجه
��ي ،وم��ن أب��رزه��ا
ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون ّ
عمليات :الشهيدة سناء محيدلي،
والشهيد وجدي الصايغ ،والشهيد
علي غازي طالب ،والقافلة الطويلة

م��ن ال��ش��ه��داء جنبا ً إل��ى جنب مع
أبطال المقاومة».
وشكر سكاف الحزب على دوره
البارز في دعم قضية األسير يحيى
سكاف وفي إبقائها ح ّي ًة في وجدان
أبناء األم��ة .وسلّم سكاف روحانا
لوح ًة تحمل ص��ورة األسير يحيى
سكاف ،عربون وفاء وتقدير.

تفجير ْي بئر ح�سن
بلدية الغبيري تزيل �آثار
َ

زار وفد من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي
عباس الجمعة ،معلَم مليتا ،في ذكرى النكبة وبمناسبة عيد التحرير ،وكان
في استقباله وفد من حزب الله والمشرفون على المعلم.
وألقى الجمعة كلمة قال فيها« :من هذا الموقع ،نتقدّم بأسمى آيات
التهنئة والتبريك من سماحة السيد حسن نصر الله وقيادة حزب الله
والمقاومة اإلسالمية ِباسم جبهة التحرير الفلسطينية وقيادتها وأمينها
العام الدكتور واصل أبو يوسف ،بعيد المقاومة واالنتصار ،هذا االنتصار
ال��ذي تحقق بصمود مجاهدي المقاومة من حزب الله ،وصمود الشعب
اللبناني العظيم».
وأض��اف« :إن معلم مليتا يشكل الرمز الذي يروي حكايا المقاومة في
لبنان ،حكايا مقاومين زرعوا بدمائهم انتصارا ً في أرض المقاومة والصمود،
ونحن مص ّممون على مواصلة طريق المقاومة والنضال والكفاح ،فالنكبة
التي ولدت أجياال ً تروي األرض بدمائها ،كانت مشاعلها في مارون الراس
والجوالن قبل ثالث سنوات وأمس في رام الله ،لتستولد من ثقافة المقاومة
تصب في مجرى النضال الذي لم يتوقف ،ولن يتوقف حتى
ثقافات جديدة
ّ
يتحقق حلم العودة».
واعتبر أن انتصار المقاومة في لبنان انتصار للمقاومة في فلسطين،
وانتصار للمواجهة والتصدّي للمشروع األميركي ـ الصهيوني في المنطقة،
فالحقوق تنتزع وال تعطى مجاناً ،والسالم العادل ال يصنعه إال األقوياء ،وما
يجري اليوم على أرض فلسطين من عدوان واستيطان وقتل وحصار يكشف
زيف االدّعاء األميركي حول السالم المخادع.
وسلّم الجمعة ووفد الجبهة ،المسؤول عن موقع مليتا ،درع فلسطين
وحق العودة عربون تحية من جبهة التحرير الفلسطينية إلى المقاومة.

إيطالي
برلماني �
وفد
ّ
ّ
يزور ق ّوة بالده في الجنوب
شمع ـ محمد أبو سالم

أعلنت بلدية الغبيري في بيان صدر أمس ،أ ّنها أزالت
دُشم الباطون المسلّح وك ّل المعوقات وفتحت الطرق،
في سياق سعيها من أجل إع��ادة الحياة إلى طبيعتها
بعد التفجيرين اللذين وقعا في منطقة بئر حسن ـ مقابل
المستشارية الثقافية اإليرانية ودار األيتام اإلسالمية.
المؤسسات
والقت هذه الخطوة استحسان أصحاب
ّ
والشقق المجاورة ،ما انعكس ارتياحا ً على الوضع
بشكل عام في المنطقة.

وفي سياق متصل ،قامت شرطة البلدية بالتعاون
مع القوى األمنية وات��ح��اد بلديات الضاحية بحملة
واسعة في مناطق الشياح والطيونة ومارون مسك وحي
المصبغة ،أزيلت فيها التعدّيات على األم�لاك العامة،
وح��� ّررت األرصفة وأزيحت السيّارات المركونة على
ُ
جوانب الطرق .وم��ن المتوقع استكمال الحملة خالل
األيام المقبلة في كافة األحياء والمناطق التابعة عقاريا ً
للغبيري.

موجه �إلى الجالية ال�سورية
بيان َّ
و ّزعناشطونمهت ّمونباالستحقاق
الرئاسي السوري ،بيانا ً
موجها ً إلى
ّ
الجالية السورية في منطقة البقاع،
لمن يرغب منهم في المشاركة في
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،ودع��اه��م

المخصصة
للتوجه إل��ى ال��م��راك��ز
ّ
ّ
على الحدود اللبنانية ـ السورية،
حيث ُح��دّدت خمسة مراكز لالقتراع
في ح��وش السيد علي ،الناصرية،
ومطربا ،والتج ّمع لمن يرغب أمام

الحاج ح�سن :يبقى التوافق المعبر الحقيقي
الرئا�سي
لإجراء اال�ستحقاق
ّ

مكتب قيادة فرع حزب البعث العربي
االشتراكي في بعلبك ـ الشراونة،
وذلك عند الساعة الثامنة من صباح
ي��وم الثالثاء في  ،2014/6/3إذ
سيؤ َّمن نقل المشاركين ذهابا ً وإياباً.

تف ّقد وفد من لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ في البرلمان اإليطالي،
ق ّوة بالده العاملة ضمن إطار قوات األمم المتحدة الموقتة «اليونيفيل» ،في
مقرها العام في شمع ـ قضاء صور ،وكان في استقبالهم قائد القوة اإليطالية
قائد القطاع الغربي في «اليونيفيل» الجنرال فابيو بوللي ،والضباط
اإليطاليون والدوليون الكبار.
ض ّم الوفد اإليطالي السيناتور جوزيبي دي كريستوفارو ،آوغوستو
مينزوليني ،جورجيو تونيني ،فيدريكو بيترانجلي وممثلين من السفارة.
بعد مراسم االستقبال ،أدّت ثلّة من الجنود اإليطاليين التحية العسكرية،
ث ّم انتقل الوفد إلى صالون الشرف ،فعُ قد اجتماع مع الضباط اإليطاليين في
مفصل من الجنرال بوللي عن طبيعة
القطاع الغربي واستمعوا إلى شرح
ّ
الوضع العام وعن سير المهمة الموكلة للجنود اإليطاليين في الجنوب،
خصوصا ً المشاريع والخدمات التي يقدّمها مكتب التعاون المدني العسكري
للواء آريتي لمصلحة السكان المحليين.
ونقل نائب السيناتور دي كريستوفارو إلى ضباط لواء آريتي وجنوده،
تحيات مجلس الشيوخ ،وأشاد بإنجازات القوة اإليطالية ،ون ّوه بسهولة
انخراط الجنود اإليطاليين في المجتمع الجنوبي ،خصوصا ً العالقة
الممتازة التي استطاعوا نسجها مع األهالي .وشكرهم ِباسم إيطاليا وشعبها
على تضحياتهم في سبيل تحقيق األم��ن واالستقرار في ه��ذه المنطقة
الحساسة ،مبديا ً إعجابه بالنشاطات العمالنية التي يقومون بها في خدمة
ّ
السالم.
وخالل زيارتهم الجنوب ،قام البرلمانيون والدبلوملسيون اإليطاليون
بجولة تفقدية في بلدة يانوح ،التي شهدت في اآلونة األخيرة تدشين القصر
البلدي وعددا ً من المشاريع الخدماتية واإلنمائية برعاية إيطالية.

البقاع األوسط ـ أحمد موسى
أحيت جمعية «قولنا والعمل» عيد
المقاومة والتحرير باحتفال أقامته في
شتورا ،حضره حش ٌد من الفاعليات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ح��زب��ي��ة ،وممثلون
عن القوى األمنية ورؤس���اء بلديات
ومختارون وجمع من أهالي المنطقة.
وأل��ق��ى وزي���ر الصناعة الدكتور
ح��س��ي��ن ال��ح��اج ح��س��ن ك��ل��م��ة س��أل
فيها عن «العالقة بين طلب تغيير
النظام في سورية من أجل اإلصالح
والديمقراطية ،والتطبيع مع الكيان
الصهيوني والتخلّي عن الجوالن».
وقال« :جاء التكفيريون إلى سورية،
لكنهم ال يعرفون طريق فلسطين ،ألن
ال مطارات تستقبلهم وتأتي بهم إلى
فلسطين ،هناك م��ط��ارات تأتي بهم
إلى سورية ،وال معسكرات تجمعهم
وتأتي بهم إل��ى فلسطين ،ه��ذا ألنهم
ليسوا أصحاب مشروع بل هم مج ّرد
أدوات».
وسأل« :لماذا تهجير المسيحيين؟
ول��م��اذا تهجير ك��ل م��ن يخالفهم في
المذهب؟ ولماذا تهجير كل من يوافقهم
أيضا ً في المذهب وقتله؟ ال بل كل من
يشاركهم في تكفيرهم؟».
وق��ال« :يجب عدم االستهانة بهذا
الموضوع ألنه مخطط له بدقة حتى
تتعب األم��ة وتيأس من أيّ مستقبل
وم���ن أيّ تغيير وم���ن أيّ إص�ل�اح،
وتيأس من القدس ومن فلسطين حتى
تكون هذه األمة منهكة فتقبل بأيّ ح ّل
وبأيّ غ ٍد وبأيّ مستقبل».
وع��ن االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي قال
ال���ح���اج ح��س��ن« :أص���ب���ح واض��ح��ا ً
أنّ ه��ن��اك م��ع��ب��را ً ض���روري���ا ً إلج���راء
االستحقاق وإنجازه ،وهو التوافق بين
اللبنانيين ال��ذي يعني التوافق بين
مك ّونات المجتمع اللبناني السياسية،
وبالتالي الكتل النيابية الممثلة لهذه
المك ّونات السياسية والمتمثلة في
المجلس النيابي ،التوافق ألنّ صوغنا
الديمقراطية تقتضي التوافق ،وألن
دستورنا قائم على العيش المشترك
وعلى التوافق ،وألن الوقائع السياسية
واألح���ج���ام ال��ن��ي��اب��ي��ة تقتضي ه��ذا
التوافق ،فلِ َم كل هذه اإلطالة وتضييع
الوقت ،فيبقى التوافق المعبر الحقيقي
والواقعي إلجراء االستحقاق».
وأض��اف« :نحن كتحالف عريض
أيدينا وقلوبنا ممدودة للتوافق على
شخصية رئ��اس��ي��ة لديها مقومات
ث�لاث��ة :األول أن يكون ه��ذا الرئيس
أمينا ً ووفيا ً إلنجازات جيشه وشعبه
ومقاومته .والمق ّوم الثاني أن يكون
ق��ادرا ً على الجمع وال يكون تاريخه

حافالً بالتقسيم والتجزئة .والمق ّوم
الثالث أن يحمل الرئيس برنامجا ً
إصالحيا ً واضحاً».

حمدان

ورأى أمين الهيئة القيادية في
ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن المستقلين ـ
المرابطون العميد مصطفى حمدان أن
«دفاع رجال الله عن كينونة سورية
ال��ع��رب��ي��ة واس��ت��ش��ه��اده��م ،أك��ب��ر من
طائفية اآلخرين ومذهبيتهم».
وعن انتخاب رئيس للجمهورية،
ق��ال« :على رئيس لبنان المقبل أن
يؤسس إلنتاج نظام متقدّم يضمن
ّ
مستقبل أوالدنا عبر السعي إلى إقرار
قانون انتخابات حديث قائم على مبدأ
النسبية وال��دائ��رة الوطنية الواحدة
خ����ارج ال��ف��رز ال��ط��ائ��ف��ي ،وال��س��ع��ي
إل��ى تأليف حكومة وطنية جامعة
خارج األوص��اف التقليدية التوافقية
والوفاقية .وأن يستفيد من تجربة
فخامة المقاوم إميل لحود في ردع
العقل اإلجرامي اإلسرائيلي وحماية
السيادة الوطنية ،بتكامل الجيش
والمقاومة واحتضان أهلنا اللبنانيين
لهم».

القطان

أ ّما رئيس جمعية «قولنا والعمل»
الشيخ أحمد القطان فقال في كلمته:
«المقاومة هي شرف الشرفاء وع ّزة

كل إنسان عزيز على وجه األرض ،فال
يعت ّز وال يفتخر بالمقاومة والجهاد إال
من كان أه�لاً للمقاومة والجهاد ،وال
ينتقص من قدر المقاومة والمقاومين
إال من جهل معنى الكرامة والع ّزة».
وأض��اف« :إنّ قضية فلسطين هي
أ ّم القضايا ،وكل من وقف مع فلسطين
نحن معه ،وكل من لم يقف معها نحن
ض���ده .ون��أس��ف أنّ بعض حركات
المقاومة ُ
ضلّلت ،وحاول البعض أن
يغيّر وجهتها ،لكن في النهاية ال ب ّد
للحق أن يعلو».
ودعا القطان إلى «إلغاء كل الكلمات
التي تف ّرق األ ّمة وتشرذمها وتشتتها،
وت��ج��ع��ل��ن��ا ل�لأس��ف ل��ق��م�� ًة سائغة
لالستكبار العالمي ،وف��ي مقدمته
العدو الصهيو ـ أميركي».
وع��ن االستحقاق ال��رئ��اس��ي ،قال
القطان« :ن��ري��د رئيسا ً للجمهورية
يحفظ ق ّوة لبنان وع ّزته وكرامته ،كما
يحفظ المعادلة األلماسية «الجيش
والشعب والمقاومة» ،التي حفظت
شعب لبنان وأرض���ه .نريد رئيسا ً
للجمهورية ال يتل ّون مع المصالح وال
يتغيّر بحسب األهواء وبحسب الوعود
ال��ت��ي ي��وع��د ب��ه��ا ،يعمل ع��ل��ى جمع
اللبنانيين وتغيير الوضع الراهن».
ثم تقبّل القطان ومجلس الجمعية
ال��م��رك��زي التهاني بعيد المقاومة
والتحرير.

مهرجان في بعلبك بمنا�سبة
عيد المقاومة والتحرير
وسام درويش
ّ
نظمت بلدية بعلبك مهرجانا ً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،برعاية
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي وحضوره ،وذلك في قاعة السيد
عباس الموسوي الرياضية في المدينة ،بمشاركة مدارس وأندية رياضية ،كما
حضر رئيس بلدية بعلبك حمد حسن ،رئيس اللجنة الرياضية في البلدية خالد
الشمالي ،ومديرو مدارس ومدربون ورياضيون.
وألقى ياغي كلمة رأى فيها أنّ عيد المقاومة والتحرير عيد لك ّل اللبنانيين
بجميع طوائفهم وانتماءاتهم« ،ألننا لم نصنع إنجازا ً لطائفة معيّنة ،فهذا
اإلنجاز للمسلمين والمسيحيين ،وهو عيد لك ّل األحرار في عقولهم ونفوسهم
وإراداتهم».
ورأى حسن في «المهرجان الذي أطلق ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري،
ص��ورة مشرقة عن قيم المجتمع ،وص��ورة حضارية تشارك فيها األندية
والجمعيات والمدارس بإطاللة سنوية مميزة يتخللها عدد من األلعاب كالجمباز
وكرة السلة والكرة الطائرة ،وماراتون وألعاب قوى».
وتوجه حسن إلى وزارة الشباب والرياضة للعمل السريع من أجل إنصاف
ّ
الرياضة ،بتسليم المدينة الرياضية والبدء بإطالق النشاطات الرياضية لتكون
بعلبك نافذ ًة رياضية في هذا الوطن المعطاء.

ن�شاطات في ذكرى النكبة
ف��ن��ي ف��ي مخيم
أق��ي��م اح��ت��ف��ال
ّ
نهر ال��ب��ارد ،أحيته فرقة «الكرمل
لألغنية الفلسطينية» ،لمناسبة
ذك��رى النكبة وأح��داث مخيم نهر
ال��ب��ارد .وق��دّم��ت ال��ف��رق��ة أناشيد
وطنية ،بعنوان «لفلسطين نغني»،
وذلك بدعوة من «تج ّمع شبابنا»
في المخيم.
حضر االحتفال ع��دد من أهالي
المخيم وفاعليات سياسية من
الفصائل ،وقدّم عضو حركة الجهاد
اإلسالمي بسام موعد كلمة الفصائل
واللجنة الشعبية ،اعتبر فيها
«إن ال��ذك��رى السادسة والستين
للنكبة ،تأتي ف��ي ظ��روف قاسية
وعصيبة تم ّر بها مسيرة شعبنا
الفلسطيني في الداخل والخارج»،
م��ؤك��دا ً «أنّ ال��ع��ودة ل��ن ت��ك��ون إال
بالطريقة ذاتها التي أُخرجنا فيها،
وهي القوة المسلحة ،وهذا يتطلب
برنامجا ً وطنيا ً جديدا ً بعد فشل كل
المشاريع التسووية».
ك��م��ا ق����دّم ك��ل��م��ة راع����ي الحفل
«ش��ب��اب��ن��ا» ،م��ح��م��د ح��ام��د (أب��و
رحب بالجميع مع ّرفا ً
عادل) ،الذي ّ
بالتج ّمع ،وشاكرا ً فرقة «الكرمل»
إلحيائها الحفل.
ثم قدّمت الفرقة الحفل بقيادة
عميدها المايسترو أبو جندل ،الذي
أنشد مع فرقته أناشيد ثورية .وفي
نهاية االح��ت��ف��ال أض���اء الحضور
الشموع.
إلى الجنوب ،حيث ّ
نظم «اتحاد
الشباب الديمقراطي الفلسطيني

ـ أش��د» ،وجمعية «الغد الثقافية
االج��ت��م��اع��ي��ة» ،أم��س��ي��ة شعرية
ف��ي ق��اع��ة ال��ش��ه��داء ف��ي ال��م��رك��ز
الثقافي الفلسطيني في مخيم برج
الشمالي ،أحياها الشاعران جهاد
الحنفي ومحمود الباشا ،وحضرها
م��م��ث��ل��ون ع��ن ال��ق��وى وال��ف��ص��ائ��ل
الفلسطينية وال��ل��ج��ان الشعبية
والمؤسسات األهلية وفاعليات
ثقافية واج��ت��م��اع��ي��ة وح��ش��د من
أهالي المخيم.
وأل���ق���ى ه���ان���ي م���ي���ري ك��ل��م��ة
بالمناسبة ،سرد فيها تاريخ النكبة
التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام
 ،1948وأدّت إلى تهجير اآلالف من
أبناء الشعب الفلسطيني إلى المنفى
والشتات ،م��ؤك��دا ً إص��رار الشعب

الفلسطيني على العودة إلى دياره
في فلسطين ،ورفض كافة مشاريع
رص
التوطين والتهجير ،داعيا ً إلى ّ
الصفوف وتوحيد الجهود من أجل
إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة
للشعب الفلسطيني وفي المقدّمة
منها ،حقه في العودة وإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس.
ثم ق��دّم الشاعر جهاد الحنفي
مجموعة من قصائده الوطنية التي
تتحدث عن النكبة والعودة وشهداء
ال��م��خ��ي��م��ات ف��ي م����ارون ال���راس.
كما ألقى الشاعر محمود الباشا
مجموعة من القصائد الوطنية ذات
الطابع الشعبي ،وتناولت واقع
اللجوء وأمل العودة إلى فلسطين.

