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حمليات �سيا�سية

مركزي حا�شد في بنت جبيل
يحيي عيد المقاومة والتحرير بمهرجان
ّ
حزب اهلل ْ

ن�صر اهلل :المقاومة ال ّ
تتوخى الحماية من � ّأي �أحد �إنما تريد رئي�س ًا ال يت�آمر عليها ويطعنها في ظهرها

ازدان��ت مدينة بنت جبيل والطرقات المؤدّية إليها بمئات
غصت باحة
الالفتات والرايات وصور قادة الحزب والشهداء ،كما ّ
«مج ّمع موسى عباس» الضخمة في مدينة بنت جبيل ،بالمواطنين
الذين ُفرشت لهم عشرات آالف الكراسي .وأطلقت مئات البالونات
التي تحمل العلم اللبناني وشعار حزب الله.
أما المناسبة ،فعيد المقاومة والتحرير ،ال��ذي أحياه حزب
الله باحتفال مركزيّ حاشد أقامه في باحة المج ّمع في مدينة
بنت جبيل ،تحدّث فيه أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله،
وحضره ممثلون عن :رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،ورئيس
التيار الوطني الحر العماد ميشال ع��ون ،ورئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية ،وعدد من الوزراء والنواب من مختلف
الكتل النيابية ،ولفيف من رج��ال الدين من مختلف الطوائف
الدينية ،وممثلون عن الشخصيات السياسية والعسكرية
واألمنية والقضائية ،وممثلون عن عدد من البعثات الدبلوماسية،
وشخصيات حزبية وممثلون عن ع��دد من األح���زاب والقوى
والفصائل اللبنانية والفلسطينية ،إضافة إلى وفود مثلت أحزابا ً
من عدد من الدول العربية ،وحشود من عوائل الشهداء واألسرى،
ووف��ود من الجرحى والمح ّررين ،ووف��ود من مختلف المجالس
البلدية واالختيارية ،وحشود غفيرة من مختلف المدن والبلدات
والقرى الجنوبية.
وتوسطت مكان االحتفال منصة كبيرة حملت شعار المناسبة
ّ
لهذا العام« :وطن هويته مقاومة» ،مع عدد من الصور التي تبرز
انتصارات المقاومة ،وأخرى تعكس هزيمة العد ّو وجنوده.
ق �دّم برنامج االحتفال الشاعر علي عباس ،فوصلة لفرقة
«اإلسراء» التي قدّمت عددا ً من أناشيد االنتصار والتحرير.
وعبر شاشة عمالقة ،أط ّل السيّد نصر الله ،وألقى كلمة استهلها
قائالً للحضور« :نبارك لكم هذا العيد الوطني الكبي ّر ،ونشكركم
على هذا الحضور ،ونرحب بكم في تلك البقعة المباركة من أرض
المقاومة والتحرير واالنتصار».
ث ّم بدأ الحديث عن مناسبة االنتصار في  25أيار  ،2000قائالً:
«نلتقي هنا كما في كل عام في مثل هذا اليوم ،لنؤكد سنة بعد
أخرى ،ونحتاج أن نؤكد جيالً بعد جيل على المعاني التالية:
أوالً :تاريخية هذا اإلنجاز وعظمته ،هذا االنتصار ،وعلى دالالته
ومعانيه التي يحملها ،وقد تحدّثنا عنها كثيراً ،وكتبت حولها
دراسات وأبحاث كثيرة ،وأهمها سقوط مشروع إسرائيل الكبرى،
وما زالت تداعيات هذا االنتصار وآثاره قائمة ومستمرة على َ
طرف ْي
الجبهة عندنا في لبنان ،في فلسطين ،في أمتنا ،وعند عدونا .ولوال
هذا االنتصار ،لما كان ما بعده من انتصارات ومن إنجازات .بحق
نستطيع أن نصف انتصار  25ايار  2000باالنتصار المؤسس
لزمن االنتصارات ال��ذي ج��اء ،والزمن ال��ذي و ّل��ت فيه الهزائم،
وستو ّلي فيه الهزائم.
ثانياً :التأكيد على أن هذا االنتصار إنجاز لبناني عربي قومي
ال يمكن اختصاره ،وال يدّعي أحد م ّنا اختصاره ،ال بحزب أو حركة
أو فصيل أو طائفة أو منطقة او حتى بوطن ،إنما هو ملك األمة التي
تخوض معركة واحدة مع المشروع الصهيوني ومشروع الهيمنة
األميركية على المقدسات والمنطقة والمقدرات .لطالما أكدنا
وسعينا أن يكون هذا العيد بهذ المعنى وهذا االمتداد ،نريده دائما ً
أن يكون عيدا ً للوطن ولألمة كلها.
ثالثاً :تمجيد التضحيات الجسام التي قدّمها شعبنا في
األنفس واألوالد واألموال واألرزاق واألمن وتقدير هذه التضحيات
واحترامها ،وأيضا ً ما قدّمته حركات المقاومة بك ّل فصائلها،
والجيش الوطني ،والقوى األمنية والجيش العربي السوري على
األرض اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،والتأكيد على أن هذا
اإلنجاز هو صنيعة هذه التضحيات الجسام ،ولم يأت مجاناً.
رابعاً :من خالل إحياء المناسبة في كل عام نريد تعزيز ثقافة
األمل بالمستقبل والثقة باالنتصار وبالقدرة على مواجهة أعتى
جيوش االحتالل وأعظم التحديات .ه��ذه الثقافة ،ه��ذه الثقة
بشعبنا وشعوبنا وبإنساننا ،قبل كل شيء ،برجالنا ونسائنا
بكبارنا وصغارنا وعائالتنا ،هذه الثقافة هي التي أدخلتنا إلى
الزمن الذي نسميه زمن االنتصارات .فمن العام ألفين إلى هزيمة
إسرائيل في غزة وانسحابها من غزة في أيلول  2005إلى هزيمة
إسرائيل في حرب تموز  2006إلى صمود غزة في 2009 - 2008
حرب الـ« 22يوماً» ،إلى مواجهة األيام الثمانية عام  ،2012إلى
عملية كسر الصمت في غزة قبل شهور قليلة ،وبينها هزيمة قوات
أقوى جيوش العالم ،الجيش االميركي المحتل للعراق في كانون
أول .2011
هذا زمن االنتصارات ،هو وليد هذه الثقافة ،هذه القناعة ،هذه
الثقة.
تمسكنا
وقال نصر الله« :في عيد المقاومة والتحرير ،نؤكد ّ
بالمعادلة الذهبية ،معادلة :الجيش ،والشعب ،والمقاومة ،كتبت
في بيان وزاري أو لم تكتب...
في الوقت ال��ذي ندعم فيه تطوير مقدرات الجيش اللبناني
نتحسس من هذا األمر ،خالفا ً لكل
البشرية والمادية بكل تأكيد ،وال
ّ
ما يحاول البعض أن يشيعه ،فإني أؤكد لكم اليوم إن المقاومة،
وعلى رغم كل التطورات واألحداث التي تجري في المنطقة ،وفي
مقدّمها سورية المقاومة ،تحافظ على قدرة الردع ،وهذا ما يعترف
به العدو ويحسب له كل حساب ،ومن جهة أخرى أؤكد لكم أن
المقاومة تعمل في الليل وفي النهار على تطوير قدرة الردع ،وهو
ما يقلق العدو أيضا ً ويتحدث عنه دائماً.
وبعد الحديث ع��ن االهتمام بالملفات العالقة ف��ي الشق
اللبناني من الصراع مع «إسرائيل» ،أي موضوع مزارع شبعا،
وتالل كفرشوبا ،والجزء اللبناني من الغجر ،وملف األشخاص
المقاومين أو المدنيين الشهداء أو المفقودين أو األسرى ،وبعد
الحديث عن الوضع على الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.
انتقل السيد نصر الله إلى الملف السوري فقال« :في مثل هذا
اليوم بالتحديد من العام الماضي ،ومن بلدة مشغرة ،تناولت
األحداث في سورية ،وقدّمت رؤية حزب الله لما يجري للمشروع،
للمخاطر ،للتهديدات ،للفرص ،للتحديات ،للمخاطر المترتبة على
هذا الواقع على سورية ولبنان وفلسطين واألردن والمنطقة كلها
وعلى األمة كلها ،خصوصا ً على فلسطين وقضيتها ،وعلى لبنان
ومقاومته وشعبه .وخالل سنة ،جاءت األحداث لتؤكد صحة كل
التحليالت وصحة هذا الموقف .بإجمال ،أعود وأقول لكم اليوم
لماذا نقف مع سورية ،ولماذا ندافع عنها .للتذكير فقط ،أكتفي
بأسطر قليلة ،للتذكير ،أن سورية كانت وما زالت قلب العروبة،
وهي التي وقفت في قلب التمدد «اإلسرائيلي» وحمت كل المشرق
العربي ،بما فيها دول الخليج».
وتابع« :سورية هي التي ندافع عنها ،فلماذا ال يحق لنا أن
ندافع عن مواطن قوتنا وظهرنا وسندنا وموقع العزة في هذه

األمة والمنارة العربية الصامدة في وجه التطبيع واالستسالم،
في الوقت الذي نجد أنه في الكيان الغاصب لفلسطين ،يؤتى
بشذاذ اآلفاق الصهاينة من كل أنحاء العالم وما زال يؤتى بهم من
كل أنحاء العالم ،ليدافعوا عن خرافة بنوها في عقولهم المريضة
باإلجرام والقتل العنصرية؟».
وختم نصر الله حديثه عن سورية ،قائالً« :حتى الحكومات
التي تآمرت على سورية ودفعت األم��وال وح� ّرض��ت ،وم��ا زال
بعضها يفعل ذل��ك ،سوف يأتي وقت تندم فيه على ما فعلت،
وتشكر سورية على صمودها وثباتها وانتصارها ،وكذلك لبنان
وك��ل الذين انتقدونا نتيجة تدخلنا في سورية ،سيأتي يوم
ويشكروننا على هذا التدخل ،مثلما صار في موضوع المقاومة،
قالوا «أحسنتم يعطيكم العافية»».
وفي الملف الداخلي ،قال نصر الله« :الموضوع األساس في
الرئاسي ،وأريد هنا في هذه اللحظة أن أقول:
لبنان هو الملف
ّ
نحن أمام مرحلة مهمة ج ّدا ً
وحساسة جدا ً بدأت من اليوم (25
ّ
أيار) .أما االتهامات فشائعة في لبنان( ،الشباب بدهم يشتغلوا،
إنت عطلت ،ال إنت عطلت ،النِصاب ما النِصاب ،التأثير الدولي
االقليمي المحلي ،كل هي السوالف وما فيه داعي نوقف عندها)،
طبيعي ،أما الجدّي فليس هنا».
هذا
ّ
وأض���اف« :يجب أن نتعاطى مع ه��ذه المرحلة الحساسة
والدقيقة بهدوء ،من دون توتر أعصاب .صحيح أنّ هناك أناسا ً
وقفوا وقالوا «حدث جلل» ،لكن هذا ال يعني أن نفقد أعصابنا.
يجب أن نكون هادئين ودقيقين وأن نحافظ على هذا المستوى من
السلم األهلي واالستقرار الداخلي ،من إمكانية الحوار والتفاوض
على موضوع الرئاسة في مكان ما ،أتحدث عن القوى الداخلية
ال عن قوى إقليمية .المهم أن نأتي ونقول إننا نبذل جميعا ً الجهد
لتقصير المسافة الزمنية ليكون لدينا رئيس جمهورية منتخب في
أقرب وقت ممكن».
ودعا نصر الله إلى الجدّية في هذا الموضوع ،معتبرا ً أ ّنه ما زال
هناك فرصة حقيقية وداخلية ولبنانية النتخاب رئيس قوي وقادر
على حفظ االستقرار والسالم في البلد ويتمتع بحيثية شعبية
حقيقية في بيئته ،وعلى المستوى الوطني ،وق��ادر أيضا ً على
طمأنة القوى السياسية واألطراف المختلفة ،والمساعدة الحقيقية
ليتجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة محليا ً وإقليميا ً ودولياً .هذه

الفرصة ما تزال متاحة ،وهناك تفاوض جدّي معروف بين تكتل
االصالح والتغيير وتيار المستقبل.
وأوض��ح أن ما حصل حتى هذه اللحظة ،ترشيح تح ٍّد لقطع
الطريق على ترشيح جدّيّ  ،ما حدث ،تقديم ترشيح تح ٍّد هدفه،
ليس الوصول إلى الرئاسة ،وال إنجاز انتخابات رئاسية ،والكل
يعرف أنه ال إمكانية لهذا المرشح أن يصل إلى رئاسة الجمهورية
ال بالثلثين وال بالنصف زائد واحد ،إذا ً هذا الترشيح كان لقطع
الطريق أمام ترشيح جدّي يُنا َقش في األروقة الوطنية.
وقال« :المشروع الحقيقي ـ على مسؤوليتي ،طالما اليوم دخلنا
في اليوم  25أيار ،وبنا ًء على معلوماتي ومعطياتي واالتصاالت
التي حصلت معنا ومع عد ٍد من أصدقائنا ـ المشروع الحقيقي
خالل األسابيع أو االشهر الماضية ،لم يكن على اإلطالق انتخاب
رئيس قبل  25أيار ،أقول :عند الفريق اآلخر لم يكن هذا .المشروع
الحقيقي ك��ان التمديد لرئيس الجمهورية ،ه��ذا هو المشروع
الحقيقي« ،ما حدا يقول ّ
عطلت انتخاب رئيس» ما كانوا يريدون
ً
انتخاب رئيس ،كانوا يريدون تمديدا للرئيس ،هذه هي الحقيقة».
وسأل« :ألستم أنتم الذين تقولون إن مقام الرئاسة ،وشخص
الرئيس شيء عظيم في البلد؟ إذا ً هذا ليس موضوع مجامالت،
وليس موضوعا ً للمزاح ،وليس موضوع أن أح��دا ً يأخذ اآلخر
بالحياء ،هذا موضوع مسؤولية وطنية ومسؤولية تاريخية
وحساسة .لذلك ال مشكلة ،أنا أقول
أيضاً ،ألننا في مرحلة تاريخية
ّ
لكم :نحن ،حزب الله ـ كتلة الوفاء للمقاومة ،بالنيابة عن األخوة
النواب ،نحن نتحمل مسؤولية ،هذه الش ّماعة الخاصة بنا وعلّقوا
عليها ما تريدونه ،ال مشكلة ،ماذا سيزيد ع ّما سمعناه في كل هذه
السنوات؟ أننا أردنا التعطيل ،والفراغ ،وتغيير البلد ،وتغيير
الدولة ...قولوا ما شئتم».
وشدّد على أن المهم هنا المسعى الجدّي ،بأن يُستكمل الحوار
لنصل إلى مكان ما ،إلى مكان يفتح األفق أمام الخروج من هذا
الشغور في الملف الرئاسي« .طبعا ً نحن منفتحون ومتجاوبون
وجدّيون .كال ،نحن نريد رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن.
نريد رئيس جمهورية ،ولكننا طبعا ً لم نكن نريد التمديد .فدعوني
أقول عبارة اليوم ،مع أنني كنت أريد أن أؤجلها إلى وقت الحق،
نحن نريد رئيس جمهورية يؤ ّمن االستقرار ،نحن ال نبحث عن
رئيس جمهورية يحمي المقاومة في لبنان .المقاومة في لبنان

تحمي الدولة ،وتحمي الشعب ،وتحمي الوطن ،وتحمي الكيان،
وتحمي الشرف ،وتحمي السيادة ،وتحمي األمة .نحن متواضعون
بالهدف ،نحن ال نقول إننا نريد رئيسا ً يحمي المقاومة ،أذكركم
بـ  ،2006وما قلته عام  ،2006نحن نريد رئيسا ً ال يتآمر على
المقاومة ،رئيس ال يطعن المقاومة في ظهرها ،رئيس يثبت على
موقفه من المقاومة ،هذا هو .أما نحن ،فلم نضع شرطا ً صعباً ،بكل
األحوال هل يوجد هذا َ
الخيار؟ هل هو متاح؟ نعم متاح».
ً
وأضاف« :وأيضا في الموضوع الداخلي ،أ ّيا يكن الوضع الذي
نحن ذاهبون إليه ،نحن لدينا تم ٍّن في هذا اليوم .ثمة ّ
ملف اسمه
سلسلة الرتب والرواتب ،الذي يتعلّق بالموظفين ،بالقطاع العام،
باألساتذة ،بالعسكرين الذين يحملون دمهم على كفهم في أكثر من
مكان في البلد ،نتم ّنى أن يبقى خارج النزاع والخالف المقبلين،
وليكن استثناءً ،وكذلك موضوع الجامعة اللبنانية ،هذان الملفان
بالحد األدنى ،نأمل ـ نطلب ـ نرجو ـ نتوجه ـ نناشد ،الحكومة ـ
البرلمان ـ القوى السياسية ،ال يجوز تأجيل هذين الملفين إلى ما
بعد حسم المسائل السياسية .نحن جميعا ً نقول إننا نريد رئيسا ً
ونريد دولة من أجل الناس ،ال تضحوا بالناس من أجل الرئيس
أو من أجل ما يجب أن يكون في خدمتهم ،نتمنى بأن يأخذ هذا
الموضوع مكانا ً مهماً».
لاً
وختم السيد نصر الله بتوجيه التحية إلى الحضور ،قائ :
«يجب أن نثق جميعا ً بق ّوتنا وقدرتنا على مواجهة التحديات،
أ ّيا ً كانت التحدّيات ،وبق ّوتنا وقدرتنا على صنع االنتصارات مهما
عظمت المواجهة .وال نخشى إسرائيل ،وال تهديدها ،وال أطماعها،
وال تهويلها».

الكورة

أقام حزب الله في الكورة ،لمناسبة عيد المقاومة والتحرير،
احتفاال بعنوان «وطن هويته مقاومة» ،في حسينية الصحابي
عمار بن ياسر في بحبوش ،بمشاركة الوزير السابق يوسف
سعادة عن تيار المردة ،عميد اإلذاعة واإلعالم في الحزب السوري
القومي االجتماعي وائل الحسنية ،المنسق العام للتيار الوطني
الحر بيار رفول ،مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله
الشيخ حسين زعيتر ،كما حضر النائب أسطفان الدويهي ممثالً
بأنطوان الدويهي ،الوزير السابق فايز غصن ،بسام سالمة ممثالً

 ...و«�أمل» تحْ يي العيد بقاع ًا وجنوب ًا
أحيت «رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا» عيد المقاومة
والتحرير باحتفال حاشد أقيم في بلدة خربة قنافار حضره
ممثلون عن األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية وفاعليات
بلدية واجتماعية وحشد من أبناء البقاع الغربي وراشيا.
وتحدّث خالل االحتفال رئيس الرابطة خالد األحمد عن أهمية
االنتصار الذي أعاد لألمة أملها باسترجاع األرض المحتلة
في فلسطين وحماية لبنان من خالل معادالت الردع المتمثلة
بثالوث الجيش والشعب والمقاومة.
بدوره ،اعتبر أمين عام حركة النضال العربي اللبناني
فيصل الداود أن المقاومة حصنت لبنان بدمائها وسالحها
وع ّززت الثقة العملية في قدرة لبنان بالحفاظ على أرضه
وث��روات��ه ،وصقلت االنتماء الوطني والقومي بالمسار
الصحيح وتوجت وجودها بالمعادلة اإلقليمية والدولية
في حربها االستباقية ،فاختارت ميدان المواجهة المفتوحة
لتحمي أرضها وشعبها وأهلها وتدفن اإلرهاب حيث يستحق
الهزيمة وبئس المصير.
عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي،
ألقى كلمة المقاومة فأكد أنه لن يكون هناك حكومة من دون
المقاومة« ،ليس ألننا نحب المواقع الوزارية بل ألن موقع
المقاومة في الحكومة يع ّزز الحكومة ال العكس ،ويعزز
مشروع المقاومة .وكذلك ،ال رئيس جمهورية في لبنان ال
ترضى عنه المقاومة وال توافق عليه ،فالمعادالت تفرض
حب الزعامة».
حب الكرسي وال ّ
نفسها ال ّ
وقال قماطي« :إننا من موقع المنتصر المتواضع ،ومن
موقع القوي المتعاون ،ومن موقع المقاومة الحريصة على
الوطن والبلد واألم��ة ،نقول إننا نحن المنتصرون في كل
المراحل التي م ّرت ،فإننا نمد اليد إلى كل اآلخر في لبنان
ألننا نحن أيضا ً الحريصون كما على قوة لبنان وعلى سالح
المقاومة إلى جانب الجيش والشعب في لبنان ،وكما نحن
حريصون على هذه السيادة وعلى هذا االستقرار ،فنحن
حريصون على أن يكون ال��وف��اق الداخلي نقطة ق��وة في
مشروع المقاومة للتصدي للعدو «اإلسرائيلي» ،وكذلك نحن
حريصون على الوفاق العربي وعلى الوفاق اإلقليمي حتى
يتحول العرب صوب العدو الرئيس الذي هو إسرائيل».
سعيد أي��وب ال��ذي ألقى كلمة «ح��زب االتحاد» ورئيسه
النائب السابق عبد الرحيم مراد ،رأى فيها أن الربيع العربي
وما ّ
بشرتنا به كونداليزا رايس من فوضى وفلتان وتهديم
وقتل وذب��ح ف��ي س��وري��ة ،ك��ل ذل��ك بهدف تدمير سورية
وجيشها العربي الباسل ،ومن خالل ذلك تدمير المقاومة
والقضاء عليها.
النائب السابق ورئيس تحرير جريدة «البناء» ناصر
قنديل أكد في كلمته على أهمية ما حققته المقاومة من إنجاز
عظيم في تحرير معظم األرض اللبنانية وحماية لبنان من
خالل معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
وأض��اف« :ما فعله حزب الله والمقاومة في لبنان غيّر
مؤسسة على
معادالت العالم ،إذ إنّ عروش الحكام العرب
ّ
أساس أن «إسرائيل لن ُتهزم» ،فإذ ب ِبضع رجال (المقاومة)
يهتكون عروشها ،فكانت الحرب على سورية وكان القرار أن
أسقطوا سورية».
وق���ال ق��ن��دي��ل« :ل��ق��د ازدادت س��وري��ة منع ًة وص��م��ودا ً
وانتصارات ،وصمدت وجيشها ونجحت المقاومة ،ومحافظة
حلب ستكون خالل أيام في يد الجيش العربي السوري».
وللمناسبة ذاتها ،أحيت حركة أمل عيد المقاومة والتحرير
باحتفال مركزي حاشد في بلدة سحمر ـ البقاع الغربي،
حضره ممثلون عن األح��زاب والقوى الوطنية واإلسالمية
وفاعليات سياسية ودينية واجتماعية ورؤس��اء بلديات
ومختارون.

حركة أمل ،وشخصيات سياسية وعسكرية.
كلمة الترحيب كانت من محمد الحاج حسين ،ث ّم ألقى رفول
كلمة ن ّوه فيها بسيّد المقاومة وأهلها ،مشدّدا ً على أن ما يجمع
بيننا مسيرة نضال ضد الطامعين بأرضنا ،مؤكدا ً أن األرض
أرضنا ،ولن نتخلى عنها.
ورأى أن حزب الله ص ّوب بندقيته باالتجاه الصحيح ،ض ّد
العدو «االسرائيلي» ،وهو مثل لكل فلسطيني وفلسطينية للدفاع
عن أرضهم ،وقدوة لهم لتحرير بالدهم .وذ ّكر الدولة أن انتصار
المقاومة في الجنوب وتطهيرها المنطقة من العدو ،هو ما أعاد
السيادة إلى تلك االراضي ،وذلك بفضل دماء الشهداء .إذ ال حرية
بال ثمن وال وطن مستقل بال دماء.
ثم تحدّث سعادة فقال« :اليوم ندخل الفراغ الرئاسي ،الفراغ
ال��ذي لم نكن نريده وكنا نتم ّنى انتخاب رئيس في الموعد
الدستوري ،رئيس قوي يمثل المك ّون اآلتي منه بداية ،ويرتاد
رح��اب الوطن كله ،رئيس يمثل ال��وج��دان المسيحي الوطني
وقادر على بناء شراكة حقيقية مع كل المك ّونات اللبنانية ،هذا ما
التزمنا وتعهدنا به في بكركي ،وما يقال عن التزام آخر كالم غير
صحيح».
وأ ّكد أن «المردة» يريد رئيسا ً قويا ً موضع ثقة ،مواقفه واضحة،
وقادرا ً على مد يده الى الجميع ،يجمع وال يفرق ،قادرا ً على بناء
دولة قوية وعادلة ،يؤمن بقوة لبنان وكرامته ،يؤمن بأن لبنان
هزم «إسرائيل» ،وأنّ المقاومة حق.
وعرض الحسنية ِباسم «القومي» تاريخ العمل المقاوم في
لبنان ضد العدو «االسرائيلي» ،مستذكرا ً الشهداء الذين سقطوا
فدا ًء للوطن ،وانتقد من تعامل مع العدو «اإلسرائيلي» ،ويريد
أن يضع نفسه رئيساً .كما انتقد من يطرح نظرية تسليم سالح
المقاومة .وقال« :إن السالح هذا لم يعد ملك المقاومة ،هو سالحنا
وطني شريف».
وسالح كل
ّ
ولفت إلى أنّ االستراتيجية الدفاعية تعني أن تستزيد المقاومة
ق ّوة وأن يتحول المجتمع إلى مجتمع مقاوم.
أ ّما زعيتر ،فأشار إلى أنّ عيد المقاومة والتحرير شكل منعطفا ً
في تاريخ لبنان والمنطقة .وأكد أنّ قضية المقاومة تسمو على كل
قضية وهي فوق كل مصلحة بما تحمل من قيم إنسانية وأخالقية
إنساني في الشهادة وفي النصر.
ووطنية ،وبما تحمل من إرث
ّ
ورأى أن ال مكان اليوم للضعفاء والمتخاذلين ،في هذه المعركة
المستمرة« .وتاريخنا يشهد على كل شريف نصر قضية شريفة
وعلى كل متخاذل تآمر على هذه القضية .والقضية هي الوطن بما
يمثل من شرائح ومن بعد حضاري ورسالة للعالم في التعايش.
والمتخاذلون ليسوا أمناء على المصير وال على المستقبل وال
على انتصارات الشعب والوطن .ولن يكونوا أمناء على الوطن
ومؤسساته».
وق��ال« :نريد وطنا ً ق��وي�اً ،لكل أبنائه ،ق���ادرا ً على مواجهة
العواصف التي تعصف في المنطقة ،وطنا ً يستحق م ّنا كل
تضحية ،ونستحق فيه أن نعيش أعزاء».
وأكد أنّ األمن في لبنان ال يتجزأ واألمن في المنطقة ال يتجزأ.
وأمن بيروت من أمن دمشق ،وهذه هي االستراتيجية اليوم وقد
انتصرت في هذه المرحلة وستستكمل انتصاراتها حتى النهاية،
وسيُهزم الجميع ويو ّلون .وكل استحقاق اليوم هو جزء من هذه
االستراتيجية على مستوى المنطقة.

البقاع

مقدّم الحضور في احتفال خربة قنافار
كلمة حركة أمل ألقاها عضو هيئة الرئاسة ورئيس مجلس
الجنوب قبالن قبالن ممثالً الرئيس نبيه بري ،فوصف يوم
التحرير بأنه يوم الوحدة الوطنية ويوم التحرير واالنتصار
والمقاومة.
وق��ال« :نحن اليوم ،من الطوائف والمذاهب كلّها ،ومن
شرائح لبنان كلّها ،يجب أن نتمسك بهذا االنتصار ،وأن
نتمسك بإرادة المقاومة ،ألنهت السبيل الوحيد لمواجهة هذا
العدو ،إن مسؤوليتنا جميعا ً اليوم ،تكمن في الحفاظ على هذا
االنتصار وهذه المقاومة ،ألنّ إسرائيبل متربصة بنا جميعاً.
وطننا مستهدف ،ووحدتنا الوطنية هي رأسمالنا وثروتنا».
وقال« :إننا نجدّد التمسك بالوحدة الوطنية بين مك ّونات
المجتمع اللبناني بال تمييز وال تفرقة ،ون��ج�دّد التمسك
بالحوار والتعايش الصادق ،وباتفاق الطائف مدخالً لتطوير
نظامنا السياسي اللبناني على قاعدة المناصفة .وندعو إلى
انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالقدرة على المحافظة
على االستقرر واألمن ،وبالقدرة على رعاية التوافق والتفاهم
التمسك بالمؤسسات الوطنية التي
بين اللبنانيين ،ونؤكد
ّ
هي صمام أمان لهذا البلد ،وفي طليعتها ومقدّمها الجيش
اللبناني شريك المقاومة في التحرير ،وشريك كل مواطن
لبناني في األمن».
ودعا قبالن إلى المباشرة بالتحضير لقانون انتخاب على
أسس تمثيلية صحيحة تحفظ التمثيل العادل لكل الشرائح،
وتأخذ باالعتبار كل إنسان لبناني ،كما أك��د على حقوق
الموظفين في لبنان في القطاعين العام والخاص ،داعيا ً
إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب لكافة العاملين في هذه
القطاعات.
نظمت حركة أمل في بلدة القصر احتفاال ً
إلى الهرمل ،حيث ّ
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،بحضور عضو المكتب
السياسي في الحركة علي عبد الله وفاعليات.
وألقى عبد الله كلمة جاء فيها« :ندعو اللبنانيين إلى وقف
الخطابات المتشنجة ،والتمسك بالوحدة الوطنية ،فكلنا
أبناء وطن واحد ومصير واحد .وفي هذا اليوم بالذات ،نؤكد
أنّ شغور موقع رئاسة الجمهورية يتطلب م ّنا جهدا ً خاصا ً
وحراكا ً سياسيا ً بعيدا ً عن الغرائز الطائفية والمذهبية».

(أحمد موسى)

الجنوب

إلى صور ،حيث أقامت حركة أمل ـ إقليم جبل عامل ندوة
سياسية بالمناسبة ،وذلك في مركز باسل األسد ،شارك فيها
عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور قبالن قبالن وممثل
حركة الجهاد االسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي ،وقدم
الندوة المسؤول اإلعالمي صدر داود ،بحضورمسؤول حركة
أمل في إقليم جبل عامل محمد غزال وأعضاء قيادة االقليم،
قائمقام صور ،ورئيس بلدية صور حسن دبوق ،وحشد من
علماء الدين ،وممثلون عن االحزاب اللبنانية والفلسطينية
الوطنية واالسالمية ،ورؤساء بلديات ومختارين ونقابات
وجمعيات وأندية.
بعد كلمة من داود ،استعرض الرفاعي مراحل المؤامرة
على فلسطين ،معتبرا ً أنّ «إسرائيل» رأس حربة المشروع
الغربي الذي يستهدف المنطقة وأن هذا الكيان ليس مشروعا ً
يستهدف فلسطين وشعبها فقط ،بل يستهدف األمة والمنطقة
بأسرها.
وق��ال ق��ب�لان« :إن لبنان الصغير انتصر على العدو
اإلسرائيلي ،في حين أن العالم العربي الكبير لم يستطع أن
يحقق أي انتصار».
وأقامت حركة أمل أيضا ً بالتعاون مع بلدية بدياس،
احتفاال ً جماهيريا ً حاشدا ً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير،
بحضور النائب علي خريس ،وعضو المجلس االستشاري
علي قعفراني ،والمسؤول اإلعالمي صدر داود ،ومسؤول
المنطقة خليل حرشي ،ومدير مدرسة الشهيد محمد سعد
محمد العبد ،ومسؤول الحركة في البلدة حسين غملوش،
وعدد من رؤساء البلديات والمختارين في المنطقة.
بعد تقديم م��ن ح��ي��در ق��ع��ف��ران��ي ،أل��ق��ى خ��ري��س كلمة
الحركة قال فيها« :من هنا نقول إننا نريد أن ينتخب رئيس
للجمهورية ،وأن يحصل هذا االستحقاق لما فيه المصلحة
الوطنية ،من أجل االستقرار على كافة األصعدة ،إن كانت
سياسية ،اقتصادية واجتماعية ،وأن يع ّم األمن في ربوع
الوطن» .ث ّم ألقيت قصائد شعرية ،لكل من الشعراء :يوسف
قانصو ،صافي شعيب ،نور قعفراني ،وأحمد حيدر.

كما ّ
نظم حزب الله لقا ًء سياسيا ً في بلدة يحمر في البقاع
الغربي ،مع عضو المجلس السياسي في ح��زب الله محمود
قماطي ،وحضر اللقاء حشد من أبناء البلدة.
وقال قماطي« :إن وضع المقاومة تطور لتصبح رقما ً صعبا ً على
المستوى اإلقليمي ...لقد رسمت المقاومة معادلة ردع إقليمية ض ّد
أي تدخل دولي في المنطقة ،ال في لبنان فقط.
كما أقام قطاع العالقات التابع لحزب الله احتفاال ً في شتورا،
في «أوتيل مسابكي» ،حضره حشد من الشخصيات والقوى
السياسية والحزبية .وأشار مسؤول البقاع في الحزب النائب
السابق محمد ياغي في كلمته إلى دور المقاومة في صناعة
التحرير وحاجتها إلى ردع العدو «اإلسرائيلي» .ث ّم ألقى إمام
مسجد قب الياس الشيخ ابراهيم البريدي قصيدة من وحي
المناسبة .واختتم االحتفال بكلمة خوري بلدة جديتا.

الجنوب

افتتح حزب الله واحة شهداء المقاومة اإلسالمية في بلدة
رامية الجنوبية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،في احتفال
أقيم في مج ّمع البلدة ،حضره نائب رئيس المجلس التنفيذي في
الحزب الشيخ نبيل قاووق ،مسؤول منطقة الجنوب األولى في
صفي الدين ،إلى جانب لفيف من العلماء وعوائل
الحزب أحمد
ّ
الشهداء واألهالي.
وألقى قاووق كلمة أكد فيها أن موقف حزب الله بعد مغادرة
رئيس الجمهورية كما قبله .إنه محسوم وواضح ،فال مساومة
وال تنازل وال صفقات وال مقايضات رئاسية على حساب الثوابت
الوطنية« ،ولن نسمح بأن يكون االستحقاق على حساب الدور
والموقع الوطني اللبنان َي ْين».
ورأى أنّ المقاومة بعد  14سنة على االنتصار ،ال تزال تشكل
حاجة لحماية لبنان والستكمال تحرير ما تبقى من أرضه
المحتلة ،سائالً« :م��ا ضمانة لبنان أم��ام الغطرسة واألطماع
اإلسرائيلية بنفط لبنان وغازه في البحر؟ وما ضمانته باستعادة
مزارع شبعا؟».
وأقامت بلدية طير فلسيه الجنوبية حفل وضع حجر األساس
للمركز البلدي ،برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف
الموسوي ،ولمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،وذلك في حسينية
البلدة ،بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن
الحسيني ،رئيس البلدية محمد علي شلهوب إلى جانب عدد من
علماء الدين وفاعليات وشخصيات بلدية واختيارية وثقافية
واجتماعية ،وحشد من أهالي البلدة.
وألقى الموسوي كلمة قال فيها« :ال ّ
شك أننا حققنا انتصارا ً غير
مسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني ،وأنجزنا تحريرا ً
لمعظم األراضي اللبنانية التي كانت تحت االحتالل ،لكن ال يزال
هناك أراض محتلة وال زال ينبغي علينا كلبنانيين العمل من أجل
تحرير ما تبقى محتالً من األراضي».
وأردف« :إن هذه المقاومة اليوم ،بعد  14سنة من التحرير ،هي
أقوى م ّما كانت عليه من قبل ،وأصبحت ذات خبرات عالية ،أقلقت
العدو».

تصوير :محمد أبو سالم

