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في�صل كرامي في الذكرى  27الغتيال الر�شيد:
مج ّرد وجود جعجع في ال�ساحة ال�سيا�سية عا ٌر على العدالة
باكرا ً ج��دا ً انطلقت التحضيرات
اللوجستية ف��ي ط��راب��ل��س أم��س،
إلحياء الذكرى  27الستشهاد الرئيس
رشيد كرامي ،ف ُرفعت صور الشهيد
والالفتات التي عدّدت مزاياه ومواقفه
الوطنية ،وأش��رف ال��وزي��ر السابق
فيصل كرامي على اللمسات األخيرة
قبيل انطالق المهرجان الخطابي
الحاشد في ساحة قصر آل كرامي في
كرم القلة .هناكُ ،رفعت صور عمالقة
للشهيد وللرئيس عمر كرامي والوزير
فيصل كرامي ،و ُو ّزع��ت المهام على
مئات من كوادر تيار الرئيس كرامي،
كرسي في
وص ّف ما يزيد عن 15000
ُ
ّ
توسطها مسرح ضخم،
الساحة التي ّ
والتي شهدت ازدحاما ً غير مسبوق.
ول��ي��ل ال��س��ب��ت ـ األح����د ،انطلقت
مسيرات س��ي��ارة استمرت حتى ما
بعض ظهر أمس ،رافعة صور الشهيد،
وب ّثت عبر مكبّرات الصوت كلمات
ومواقف للرشيد قبيل اغتياله ،وتدعو
إلى المشاركة في المهرجان المركزي،
وج��اب��ت ه���ذه ال��م��س��ي��رات ش���وارع
طرابلس والميناء والقلمون والبداوي.
وب���االن���ت���ق���ال إل����ى ال��م��ه��رج��ان
الخطابي ،الذي شاركت فيه حشود
ق���دّرت بعشرات األل���وف ،بحضور
ممثلين ع��ن :الرئيسين إميل لحود
ونجيب ميقاتي ،رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون وعن
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ محمد رشيد قباني ،وعن
ال���ن���واب :م��ح��م��د ال��ص��ف��دي ،ط�لال
أرس�ل�ان ،سليمان فرنجية وأحمد
كرامي ،الوزير السابق عبد الرحيم
م��راد وع��دد م��ن ال��ن��واب السابقين،
إضافة إلى حضور رؤس��اء بلديات
ومختارين ،ورج���ال دي��ن مسلمين
ومسيحيين ،وفاعليات وحشود من
أبناء طرابلس والشمال.
ع�� ّرف االحتفال المحامي رشيد
كركر ،ث ّم اعتلى المنبر الوزير السابق
فيصل كرامي ،الذي قوطع خالل إلقاء
كلمته ع��ش��رات ال��م��رات بالهتافات
واألهازيج التي تذ ّكر بأيام الرشيد.
وقال كرامي« :ها هو رشيد كرامي
يجمعنا مجددا ً في داره ،يصافح رفاق
األم��س المكللين بالشيب والوفاء،
ويصافح األجيال الجديدة المت ّوجة
باألمل والكبرياء ،ويسأل عن أحوال
البشر والشجر والحجر ،يسأل عن
البيوت المسكونة بالخير والمحبة
والبساطة والشهامة ،يسألنا عن
حبيبته التي افتداها ب��ال��روح ،وال
حبيبة له إال طرابلس».
وأض���اف« :ي��ع� ّز علينا ال��ج��واب،
حبيبتك يا رشيد طرابلس وشهيدها،
حبيبتك مظلومة مقهورة ،حبيبتك
م��خ��ط��وف��ة ،ح��ب��ي��ب��ت��ك ن���ال���وا من
مجدها وم��ن كرامتها وم��ن طيبة
أهلها ،حبيبتك ج ّوعوها وحرموها
و«اس��ت��وط��وا ح��ي��ط��ه��ا» ،حبيبتك
سفكوا فيها الدماء ،وهدموا األرزاق،
وهجروا الشباب ،وهتكوا الوجدان،
ّ
لكنها طرابلس التي تعرفها يا رشيد،
طرابلس التي صبرت على جراحها
طويالً ،ولكنها :من القبة ،قبة النصر،
من باب التبانة باب الذهب ،من جبل
النار ،من الحدادين والنجمة والتل
والبازركان ،من الزاهرية والميناء،
م��ن قلعة أب���و س��م��را ،م��ن ن��ه��ر أب��و
علي ،من عزمي والمئتين وطريق
الميناء والمعرض والثقافة والمنال
وم��ار م���ارون ،م��ن ك��ل الشمال ،من
عكار والضنية والبداوي ومرياطة
والقلمون والكورة والبترون ،من كل
شباك مفتوح إلى السماء ،طرابلس
هذه لم تفقد صوتها الهادر ،اسمعه،
اسمعه يا رشيد :ع ّز البالد رجالها!
أنتم ع ّزها وأنتم رجالها ،أنتم شرفها
وكرامتها وعنفوانها.»...
وتابع« :لك ّل من نسي لماذا ُقتل
رشيد كرامي ،ال ب ّد من إنعاش ذاكرته،
بل ال ب ّد من منع هذا التزوير الفاضح
للتاريخ ،والذي يُر ّوج له كمقدّمة لهدر
دم رشيد كرامي مجدداً .رشيد كرامي
قتلوه ألنه وقف صخرة منيعة في
وجه تقسيم لبنان .نعم ،كان رشيد

«القومي»� :أرادوا باغتياله �إفراغ لبنان
من قاماته الوطنية الكبيرة
اعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي ،أنّ ذكرى
الرئيس الشهيد رشيد كرامي تح ّل هذه السنة ،حامل ًة
معها المزيد من المعاني واألبعاد والدالالت المستقاة
من سيرة الرجل الكبير الذي قدّم أغلى التضحيات
في سبيل قناعاته وخياراته التي لم يتنازل عنها ولم
يساوم عليها مطلقاً.
وفي بيان أصدره أمس ،أكد الحزب السوري القومي
االجتماعي أنّ البوصلة الوطنية والقومية التي سار
على هديها الرئيس الشهيد ال تزال هي هي ،وال يزال
الهدف هو هو ،على رغم ك ّل الصعوبات والتحدّيات
التي يواجهها لبنان وتواجهها األمة ،خصوصا ً أنّ
جسده الراحل جدير بأن يقتدي به كلّ
المثال الذي ّ
الوطنيين الشرفاء الذين ال يقبلون أيّ مساومة أو
تهاون ،مهما كان حجمهما إزاء ك ّل ما يتعلق بالحقوق
الوطنية والقومية.
وأضاف البيان :إنّ استعادة سيرة الراحل الكبير
ومسيرته في الظروف الراهنة التي تم ّر بها األمة،
تؤكد كم كانت مواقفه صائبة وكم كانت ثوابته صلبة،
ال سيما إذا أمع ّنا النظر في ما يحصل في سورية ،وهي
قلب األمة النابض كما آمن ونؤمن.
وتابع البيان« :إنّ المؤامرة التي دف��ع الراحل
حياته ثمنا ً لها ،ال تزال فصولها تتوالى وتتك ّرر ،ولكن
بوجوه وأساليب مختلفة ،إنما الجوهر واحد ال يتغيّر،
وهو استهداف ك ّل األمة بمكامن قوتها ،فتارة يوظفون
األدوات الصغار الستهداف رجال األمة األش��داء من
ك��رام��ي العائق الكبير أم��ام أح�لام
ومشاريع مجنونة ترفع شعارات
الفديرالية ،وتنفذ أجندة إسرائيلية
تريد تحويل لبنان إل��ى مجموعة
دوي�لات طائفية .بكل بساطة ،قتله
التقسيميون .قتله عمالء إسرائيل
بأمر عمليات من إسرائيل .وه��ؤالء

ذوي القامات الكبيرة كصاحب الذكرى ،وتارة يش ّنون
الحروب ض ّد المقاومة ،واليوم يستهدفون سورية
بهجمة كونية شرسة ألنها لم تخضع لشروط وال
لترغيب أو ترهيب ،واستم ّرت صامدة ثابتة على
مواقفها ،مدافعة عن موقعها القومي ودورها في قيادة
خط المقاومة والممانعة».
وق��ال البيان« :إنّ َق َتلة الرئيس الرشيد أرادوا
باغتياله إف��راغ لبنان من قاماته الوطنية الكبيرة،
وه��م أنفسهم يدفعون اليوم لتقويض الدولة عبر
إحداث الفراغ في سدة الرئاسة األولى ،وعبر اإلصرار
على تعطيل مؤسسات الدولة ،ألنهم ال يريدون أن
يكون لبنان على صورة الشهيد رشيد كرامي ،بلدا ً
قويا ً بمقاومته ،بل يريدونه بلدا ً ضعيفا ً محكوما ً بـ17
أيار الصهيوني».
وشدّد البيان على أنّ االقتصاص من َق َتلة الرئيس
ومؤسساته،
الرشيد ،يكون بالحفاظ على لبنان
ّ
وبانتخاب رئيس للبنان مؤتمن على ثوابت لبنان
وخياراته ومقاومته ،وهي الثوابت التي كان يؤمن
بها الرئيس رشيد كرامي.
وختم البيان« :إنّ ذكرى الرئيس الشهيد رشيد
كرامي ومواقفه ستظل حيّة ،خصوصا ً أنّ من يحمل
لواءها هو الرئيس الكبير عمر كرامي ،ومعه نجله
ال��وزي��ر فيصل ك��رام��ي ،اللذين لهما مكانة متقدمة
ف��ي الصفوف الوطنية ،وث��ق��ة عالية ف��ي صفوف
الوطنيين».

ال َق َتلة ال يزالون في واجهة المشهد
اللبناني ،وم��ش��اري��ع التقسيم لم
تمت ،وإن كانت اتخذت أشكاال ً أخرى
ومس ّميات جديدة .ومع ذلك ،وبعد
 27سنة على استشهاد رشيد كرامي،
أقول ما قاله الرئيس عمر كرامي« :ما
أقوى القتيل وما أضعف القاتل ،حين

يكون القاتل رمز تقسيم لبنان ،وحين
يكون القتيل شهيد وحدة لبنان»».
وأردف« :إنّ ترشيح جعجع إلى
رئاسة الجمهورية مسرحية مملة
وتافهة ،وخطورة هذا الترشيح أنه
ج��رى بموافقة الطبقة السياسية
اللبنانية تحت حجة الديمقراطية.

ندّ د بمواقف بع�ض القوى اللبنانية المرتبطة بالخارج

إن مجرد وجود جعجع في الساحة
السياسية ع��ار على الديمقراطية
وعلى العدالة في لبنان .األه��م أن
طرح هذا المجرم رئيسا ً للبالد نسف
لمواثيق العيش المشترك وه��ذا ما
قلناه ألعلى مرجعية مارونية ،وطبعا ً
الطائفة المارونية الكريمة فيها الكثير
من الشخصيات التي تصلح لهذا
الموقع الوطني الكبير ،ول��م يكن
ضروريا ً ترشيح مجرم قاتل».
وق��ال« :مهما دافعوا عن جعجع،
ومهما حاولوا تلميع صورته ،ومهما
أغدقوا عليه األموال والقصور ،سيبقى
مجرما ً أدانته أعلى هيئة قضائية في
الدولة اللبنانية ،وصدرت في حقه
أحكام واضحة تستند إلى كل ما يلزم
من قرائن وإثباتات».
وأض��اف« :ال ب� ّد من التطرق إلى
توزير جعجع في حكومة الرئيس
عمر كرامي عام  .1992لقد صرعونا
ف��ي اإلع�ل�ام بأننا و ّزرن����ا المجرم.
باختصار شديد :الرئيس عمر كرامي
عيّن سمير جعجع وزيرا ً في حكومة
نزع سالح الميليشيات قبل سنتين
من قيام حكومة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري بح ّل حزب القوات اللبنانية
وإلقاء القبض على جعجع ،ث ّم إدانته
باغتيال رشيد كرامي ،والحكم عليه
باإلعدام المخ ّفف إلى السجن المؤبد.
على رغم ك ّل المرارة التي عشناها
في مسرحية ترشيح القاتل ،ولكنها
كانت مناسبة لكي يرى بعينه ،ولكي
يرى داعموه أيضاً ،أنّ طرابلس أوفى
وأش��رف وأكبر من أن تقفز فوق دم
رشيد كرامي».
ثم انتقل إلى الوضع السياسي في
لبنان والمنطقة قائالً« :بالنسبة إلى
الفراغ في سدة الرئاسة ،نحن ال نوافق
على هذا التوصيف ،وفي الدستور هو
«شغور» وليس فراغاً ،ألنّ مجلس
الوزراء تناط به في هذه الحالة التي
حددها الدستور صالحيات رئيس
الجمهورية ومسؤولياته .المهم،
أال يكون هذا الشغور مقدّمة لفراغ
سياسي يعطل البالد والمؤسسات
وينقل ال��ن��زاع م��ج��ددا ً إل��ى الشارع،
وهذا يتطلب حكمة القوى السياسية
ورؤس���اء الكتل النيابية ومكونات
الحكومة الحالية ،لكي يحافظوا على
الحد األدنى من االستقرار السياسي
واألمني واالقتصادي ،ألن الشعب لم
يعد يحتمل أيّ معاناة جديدة».
ع��ن ال��وض��ع األم��ن��ي ق���ال« :ف��ي
ط��راب��ل��س ع��ل��ى وج���ه ال��خ��ص��وص،
نحن نبارك الخطة األمنية األخيرة
مهما قيل فيها ،ويكفي أنها أنهت
ج��والت القتال العبثي وأوقفت هذا
الفجور السياسي ال���ذي استعمل
دم الناس وأرزاق الناس في لعبة
نوجه التحية
دموية مفتعلة .وهنا
ّ
إلى الجيش اللبناني ال��ذي ح ّملوه
أكثر مما يحتمل ،ولكنه صمد ووقف
في وجه العواصف ،وأثبت مجددا ً
أن��ه ،المؤسسة الوطنية التي ترمز
إل��ى وح��دة ال��وط��ن .والتحية أيضا ً
إلى كل المؤسسات األمنية الشرعية
التي لم تقصر في القيام بما يمليه
عليها الواجب .ولكن ،لدينا اعتراض
كبير على هذه الخطة األمنية يتعلق
بالشأن القضائي ،وتحديدا ً بملف
جريم َت ْي التفجير في مسجدي السالم
والتقوى .وهنا أيضاً ،لن نسامح ولن
ننسى ،لن ترضى طرابلس بأقل من
العدالة إزاء دم أهلنا الذين استشهدوا
في وضح النهار».
وعن الوضع المعيشي قال كرامي:
«في ملف سلسلة الرتب والرواتب
وإن���ص���اف ال��م��وظ��ف��ي��ن وإع��ط��ائ��ه��م
حقوقهم ،موقفنا م��ع��روف ،ونحن
نعتبر أن إق���رار السلسلة أول��وي��ة
وطنية ألنها الخطوة األول���ى نحو
إنقاذ الطبقة الوسطى في المجتمع
اللبناني وترميمها».
وختم مذ ّكرا ً «بالثوابت الوطنية
والقومية ال��ت��ي ال نحيد عنها .لم
نضيّع البوصلة ولن نضيعها .لدينا
عدو واحد هو عدو هذه األمة ،الكيان
اإلسرائيلي الغاصب ال��ذي يحتل
األرض وينتهك الحقوق».

مواقف و�شهادات
بمناسبة مرور  27سنة على استشهاد
الرئيس رشيد ك��رام��ي ،ص��در أم��س عدد
من البيانات والتصريحات ،التي أشادت
ب��س��م��ات ال��ش��ه��ي��د وم��واق��ف��ه ،وط��ال��ب��ت
باالقتصاص من القتلة.

حزب الله

أعلنت العالقات االعالمية ف��ي حزب
الله ،أن المعاون السياسي حسين الخليل،
ات��ص��ل بالرئيس عمر ك��رام��ي وال��وزي��ر
السابق فيصل كرامي ،وأكد لهما وقوف
الحزب إلى جانب هذه العائلة الكريمة
وال��ش��ري��ف��ة ،مشيدا ً بمواقفها الوطنية
والعروبية المش ّرفة.

الخازن

اتصل رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن بالرئيس عمر
كرامي مواسيا ً ومستذكرا ً مزايا الرئيس
الشهيد رشيد كرامي .وق��ال الخازن في
تصريح« :نتذكر الرئيس الشهيد رشيد
كرامي ونقف بهيبة واحترام إج�لاال ً لهذا
الكبير الذي ترك بصمات دامغة وعالمات
فارقة في تاريخ لبنان .كان مدرسة وطنية
متميزة في جمع الصف وتوحيد الكلمة
والتعالي عن التجاذبات السياسية .لن

ينساه اللبنانيون الوطنيون ،وسيبقى
ماثالً في ذاكرتهم لما كان له من إنجازات
وطنية وحرص دائم على العيش المشترك
وسعي دؤوب إل��ى الحفاظ على عروبة
لبنان وعالقاته األخوية مع سورية».

عيتاني

وص��� ّرح النائب السابق ب��ه��اء الدين
عيتاني بما يلي« :ن��ج�دّد التزامنا إرث
الرئيس الرشيد وتراث العائلة الكرامية،
ال��ت��ي ي��ك��نّ لها ك��ل اللبنانيون التقدير
واالحترام وننحني أم��ام ضريح الشهيد
بكثير من اإلج�لال وال��وف��اء ....كان دائما ً
رائ��دا ً ضد «إسرائيل» وعدوانها ،فوقف
إل��ى جانب المقاومة الوطنية اللبنانية
ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذا ال��ع��دو ،وان��خ��رط في
النضال ض��ده ،وأصبح ضمانة للوحدة
الوطنية وتجسيدا ً لالستقرار والعروبة،
فسقط شهيدا ً دفاعا ً عن مبادئه الوطنية
والقومية».

سعد

وأ ّك����د أم��ي��ن ع���ام التنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد أنّ خسارة
الرئيس الشهيد ليست خسارة آلل كرامي
وطرابلس فحسب ،بل هي خسارة للبنان

كله« .فالرشيد قدّم حياته دفاعا ً عن وحدة
لبنان وعروبته».
ورأى أنّ الشعب اللبناني إذ يستنكر
اليوم سيرة رجل الدولة والمبادئ ،فإنه
ينظر بكل حسرة وأس��ى إلى ما آلت إليه
األوض����اع السياسية ف��ي ل��ب��ن��ان خ�لال
المرحلة الحالية .فالشعب اللبناني
بغالبيته يستنكر ترشح قاتل الرئيس
الشهيد إلى رئاسة الجمهورية».

لجنة األسير سكاف

زار وفد من لجنة أصدقاء عميد األسرى
يحيى سكاف ضريح الشهيد في جبانة
باب الرمل في طرابلس ،وأكد جمال سكاف
ِب��اس��م ال��وف��د أنّ الرئيس الشهيد رشيد
كرامي هو شهيد الوطن والعروبة التي
كان من أبرز رموزها ،خصوصا ً أنه كان
داعما ً ومساندا ً للقضية الفلسطينية في
وجه المشاريع الصهيونية ،ومن أجل ذلك
اغتالته يد العمالة لـ«إسرائيل».
وأض���اف« :لكن نهج الشهيد الرشيد
بقي حاضرا ً من خالل الرئيس
العروبي
َ
عمر كرامي ونجله الوزير فيصل كرامي
وك � ّل محبّي الرئيس الشهيد ،وستبقى
ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال وف��ي��ة ل��ه��ذا النهج
الوطني في معاداة الصهيونية وعمالئها
في المنطقة».

هيئات المجتمع المدني
في طرابلس

وأص����درت ه��ي��ئ��ات المجتمع المدني
وجمعيات أهلية في طرابلس بيانات حيّت
فيها الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكراه
السابعة والعشرين ،وقالت جمعية «نسائم
خير»« :نستذكرك أيّها الرشيد ونش ّم في
وتهب
يوم استشهادك الكرامة والعنفوان،
ّ
علينا نسائم الخير وال��ع�� ّزة» .فيما قال
رئيس «رابطة مختاري طرابلس والشمال»
ربيع م��راد« :ك��ان الرشيد رج��ل الظروف
االستثنائية ،سياسيا ً وعربياً ،وذا حنكة
وب��ع��د ن��ظ��ر ،ون��ح��ن سنشارك ف��ي ذك��راه
احتفاء بمواقفك ومبادئك الوطنية».
وقال عضو «المجلس الشرعي الس ّني
األع��ل��ى» ،رئ��ي��س «ح��رك��ة تج ّمع أم��ان»
الدكتور محمد حزوري إنّ طرابلس لم تنس
زعيمها المدافع عن حقوقها وعن قضايا
فلسطين ولن تنسى دمه أبداً.
فيما قالت لجنة المتابعة ألصحاب
الحقوق للمحال التجارية في باب التبانة
برئاسة محمد كردوفاكي إن الذكرى تأتي
ف��ي ظ���روف صعبة ،وال ب�� ّد م��ن إنصاف
الرشيد في يوم استشهاده عبر الحفاظ
على دمه وحقوقه وحقوق طرابلس وكل
الشمال.

حمية :الفي�صل بين ال�سوريين والإرهابيين
الميدان و�صناديق االقتراع
اعتبر مدير الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري القومي
جسدها
االجتماعي العميد معن حمية ،أنّ المشهدية التي ّ
السوريون من خالل إقبالهم الكثيف على المشاركة في
االنتخابات الرئاسية السورية في الخارج ،خصوصا ً
في بيروت ،ترقى إلى مستوى الحدث األب��رز .فقد أثبت
السوريون أنهم أصحاب إرادة عصيّة ال تلين ،وأسقطوا
بهذا اإلقبال الكثيف مزاعم الغرب وأدوات���ه ،وأكاذيب
اإلعالم العربي المتأسرل الذي استغ ّل معاناة السوريين
التي تسبّبت بها المجموعات اإلره��اب��ي��ة المتط ّرفة،
مستخدما ً بروباغندا إعالمية ،فجاء اقتراع السوريين
بكثافة ليشكل ضربة قاصمة للمزاعم الغربية واألكاذيب
اإلعالمية ،وليؤكد أنّ السوريين ملت ّفين حول دولتهم
ّ
يسطر أروع مالحم البطولة في
وقيادتهم وجيشهم الذي
معارك اجتثاث اإلرهاب والتط ّرف.
ولفت حمية في تصريح لمراسل «سانا» في بيروت،
إل��ى أنّ م��ا بعد مشاركة السوريين ف��ي االستحقاق
االنتخابي ليس كما قبله ،وما بعد  3حزيران موعد إجراء
االنتخابات داخل الجمهورية العربية السورية ليس كما
قبله ،ففي هذا اليوم سيشهد العالم عرسا ً سوريا ً حقيقيا ً
وسيُفاجأ العالم بمشهد غير مسبوق ،مشهد يتحدى
األخطار اإلرهابية.
وق��ال حمية :إنّ الرهان على سقوط سورية القلعة
القومية الحصينة المقاومة ،كان وال يزال أضغاث أحالم...

وما بعد االستحقاق الرئاسي سيبدأ الع ّد العكسي لسقوط
المؤامرة الكونية التي استهدفت سورية بك ّل أركانها
وأدواتها وإرهابييها ومجرميها...
وأك���د أنّ الفيصل بين السوريين وجيشهم وبين
ق��وى اإلره��اب والتط ّرف وداعميهم الغربيين والعرب
والعثمانيين الجدد ،يتمثل الميدان ،وفي الميدان كما في
صناديق االقتراع ترتفع رايات الحق خفاقة ،فالحق يُصان
يضحي وال يرهن ق��راره وتصميم جيش
ب��إرادة شعب
ّ
يصارع وال يتعب ،وبفضل رئيس امتلك شجاعة القرار،
قرار الصمود والمقاومة في مواجهة أعتى حرب كونية لم
يشهد التاريخ مثيالً لها...
ّ
وندّد حمية بمواقف بعض القوى اللبنانية الذين «نزوا
قيحاً» ونفثوا سموما ً وأحقادا ً بحق السوريين ،فقط ألنّ
السوريين عبّروا عن إرادتهم وخياراتهم .وقال :إنّ مواقف
هؤالء تنبع من ارتباطاتهم بالخارج الموصول بأعتى قوة
عنصرية المتمثلة بالعدو الصهيوني المغتصب أرض
فلسطين.
وأكد حمية أنّ حفنة من اللبنانيين ترتبط بأجندات
خارجية ال تعبّر عن قرار لبنان وإرادة اللبنانيين .فلبنان
المقاومة يحفظ لسورية وقوفها إل��ى جانب المقاومة
ودورها في حماية وحدة لبنان وإسقاط مشروع التقسيم،
ويحفظ تضحيات الجيش السوري الذي قدّم آالف الشهداء
دفاعا ً عن لبنان في مواجهة العدو الصهيوني.

مديرية �صوفر في «القومي» ّ
تنظم ندوة في عيد المقاومة والتحرير

نادر :م�سار الأحداث ي�ؤ ّكد
اقتراب الحرب الم�ضادة ّ
�ضد العدو

أق��ام��ت مديرية ص��وف��ر التابعة
لمنفذية الغرب في الحزب السوري
القومي االجتماعي ن��دوة بمناسبة
عيد المقاومة والتحرير تحت عنوان:
«االج��ت��ي��اح وال��م��ق��اوم��ة وال��ح��رب
البديلة» ،تحدث فيها مدير الدائرة
اإلذاع���ي���ة ف��ي ال��ح��زب ك��م��ال ن���ادر،
بحضور ممثلين عن الحزب التقدمي
االش��ت��راك��ي ،ال��ح��زب الديمقراطي
اللبناني ،التيار الوطني الحر ،رئيس
ات��ح��اد بلديات ال��ج��رد وبحمدون،
رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ش����ارون وم��خ��ت��اري
المنطقة وفاعليات.
وح��ض��ر ال��ن��دوة عضو المجلس
األع��ل��ى خليل خير ال��ل��ه ،المندوب
السياسي في جبل لبنان الجنوبي
حسام العسراوي ،عضو هيئة منح
رتبة األمانة كميل عبد الخالق ،منفذ
ع��ام ال��غ��رب رب��ي��ع صعب وهيئة
المنفذية ،منفذ ع��ام المتن األعلى
عادل حاطوم وهيئة المنفذية ،وعدد
من أعضاء المجلس القومي ومديري
المديريات.
افتتحت الندوة بالنشيد الوطني
اللبناني ون��ش��ي��د ال��ح��زب وع��� ّرف
االحتفال مذيع مديرية صوفر بسام
فياض.
ثم تحدّث نادر فاستعرض تاريخ
الحروب «اإلسرائيلية» ومجازرها
وص����وال ً إل���ى اج��ت��ي��اح ع���ام 1982
وكيف ب��دأت المقاومة الوطنية من
عدّة عمليات مفصلية ،أولها إطالق
الصواريخ على مستعمرة «كريات
شمونة» ،ث ّم عملية «الويمبي» ،وما
تالها من عمليات في بيروت أجبرت
العدو «اإلسرائيلي» على الخروج
سريعا ً من العاصمة.

وقال« :استم ّرت العمليات ض ّد
االحتالل في خلدة والجبل وعاليه
وبحمدون والضاحية ثم إلى صيدا
وصور ما أجبره على االندحار إلى
«الشريط ال��ح��دودي» .كما أُسقِط
ات��ف��اق  17أي��ار وت��راج��ع��ت ق��وات
حلف األطلسي بعد تكبيدها خسائر
كبيرة».
وأوضح نادر أنّ المقاومة ظلت
تسير في خط تصاعديّ واستحدثت
أس��ل��وب العمليات االستشهادية
ثم تط ّورت إلى حرب نوعية على
مواقعه المحصنة وعلى عمالئه إلى
أن ت ّم التحرير في أيار سنة .2000
أم��ا ع��ن ال��ح��رب البديلة فقال
نادر إنها حرب أميركا على العراق
وحصارها لسورية ث��م الحروب
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي اج��ت��اح��ت العالم
العربي من تونس إلى ليبيا ومصر
وإل��ى سورية والتي تح ّولت إلى

ما يشبه حربا ً عالمية تكا ُد تبلغ
في طولها المدى الزمني للحرب
العالمية األولى.
وأكد نادر أنّ ردّنا يتم ّثل بمزيد
من ال��ص��راع ،وق��د أثبتت الوقائع
واإلحصاءات أن كلفة الصراع أقل
بكثير م��ن كلفة االس��ت��س�لام ،وأن
نتائج ال��ك��ف��اح أع��ظ��م وأرق���ى من
نتائج صكوك الصلح.
ورأى أنّ الحرب البديلة التي
تشهدها سورية كما لبنان والعراق
ق��د فشلت ف��ي تحقيق أغراضها
الكبرى ،لكنها حققت تدميرا ً في
ال��ع��م��ران وال��ب��ش��ر ،ل��ك��ن الجيش
ال���س���وري وال��م��ق��اوم��ة وال��ج��ي��ش
العراقي بدأوا يحسمون المعارك،
وم���ا ن��ت��وق��عُ ��ه أن ن��ب��دأ ال��ح��رب
المضادة ض ّد العدو «اإلسرائيلي»،
وه��ذا هو مسا ُر األح��داث في اآلتي
من األيام.

«الديمقراطي اللبناني» يحتفل في حا�صبيا
بعيد المقاومة والتحرير
ّ
العشي
رانيا
بمناسبة عيد التحرير والمقاومة،
وتحت شعار «م��ق��اوم��ون على م ّر
العصور» ،أقام الحزب الديمقراطي
اللبناني احتفاال ً حاشدا ً في باحة
السراي الشهابية في بلدة حاصبيا،
بحضور النائب علي فياض على
ٍرأس وف��د م��ن ح��زب ال��ل��ه ،رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان ممثالً برئيس
هيئة منح رتبة األمانة كمال الجمل،
رئيس المكتب السياسي في الحزب
الديمقراطي نسيب الجوهري ممثالً
األمير ط�لال أرس�ل�ان ،ممثلين عن
ن��واب المنطقة وال��ق��وى واألح��زاب
السياسية فيها ،رؤس���اء بلديات
وم���خ���ت���اري م��ن��ط��ق��ة ح��اص��ب��ي��ا
والعرقوب وحشد من المحازبين
والمناصرين للحزب الديمقراطي
ومدعوين.
بعد أناشيد من وحي المناسبة،
وقصيدة للشاعر نزيه أبو زرو ،دعا
البروفسور وسام شروف ـ مسؤول
مكتب الحزب في حاصبيا ـ إلى دعم
المقاومة واحتضانها ،و«ه��ذا عهد
ووع��د قطعه ال��ح��زب الديمقراطي
اللبناني ،بتوجيهات رئيسه األمير
ط�لال أرس�ل�ان»« ،وق��ال« :نحن مع
المقاومة ف��ي كافة ال��ظ��روف وفي
مختلف الحاالت ،وستبقى حاصبيا
وف��ي��ة للنهج ال��م��ق��اوم وللشهداء
الذين ح ّرروا األرض وما بخلوا يوما
بدمائهم الزكية».
وشدد فياض على نهج المقاومة،
وق���ال« :إن ه��ذه المقاومة ال ت��زال
حاجة ماسة وراهنة واستراتيجية
جوهرية للدفاع ع��ن ه��ذا الوطن،
لتحرير ما تبقى من األرض ،وحماية
أمن اللبنانيين ،وص��ون االستقرار

مقدّم الحضور
والسيادة .نتمسك بالمقاومة ألننا
ف��ي ال��ب��ل��د ال��وح��ي��د ،ال���ذي تنتهك
س��ي��ادت��ه ك��ل ي��وم م��ن قبل ال��ع��دو،
وال يتسبب هذا األم��ر بأزمة دولية
وإقليمية ،فالمجتمع الدولي والقوات
الدولية».
وتابع« :اقتطع العدو الصهيوني
 850كيلومترا ً مربّعا ً من حقول
النفط والغاز في مياهنا اإلقليمية،
ف��م��ن ي��س��ت��ع��ي��د ه����ذه ال��م��س��اح��ة
المقتطعة؟ إننا مع المقاومة خيارا ً
أساسيا ً لنستكمل تحريراألرض،
ونحفظ خيرات هذا الوطن ،ونحمي
المقدرات ولرد العدوانية ،ولنستمر
في معادلة توازن الرعب والردع مع
هذا العدو الغاشم .ولشركائنا في
الوطن نقول ،إن مقاومتنا تخوض
صراعا ً ضد المعادلة «اإلسرائيلية» ـ
األميركية التي تحتل األرض وتغطي
هذا العدوان ،فال مصلحة ألحد من
اللبنانيين أن يضع نفسه في سياق
هذه المواجهة ،في موقع استهداف

المقاومة التي ال تريد أن تخوض
صراعا ً مع أيّ طرف داخلي ،فليس
لها من عدو سوى العدو الصهيوني.
ندعو الجميع إلى عدم الخلط بين
خالفاتنا السياسية ودور المقاومة،
فمن يسعى إل��ى خلط الخالفات
السياسية م��ع موجبات ال��ص��راع
مع ال��ع��دو ،إنما يستهدف عالقات
اللبنانيين ،فكل خ�لاف سياسي
شأن آخر يجب معالجته بالحوار
والتفاهم».
وح � ّي��ا ال��ج��وه��ري المقاومة في
عيدها ،وق��ال إن المقاومة باقية
بسالحها وبرجالها« ،إنها صمام
األم���ان ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف الحرجة
والصعبة التي نمر بها ،فالعدو جاهز
لتمويل كافة المنظمات العميلة
والمرتبطة بمشروعه ،والمقاومة
تستطيع القضاء على كل العمالء
والتكفيريين ،ق��ادرة على مواجهة
مشاريع الغرب االستعمارية ،نحن
إلى جانب المقاومة في نضالها».

