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احتفال حا�شد في النبطية في عيد المقاومة والتحرير

ن�صر اهلل� :أول �ضحايا «داع�ش» و«الن�صرة» �سيكون قادة ونواب «الم�ستقبل»
وال نقبل �أن يطاول �أهل عر�سال �أي �سوء وم�ستعدون لم�ساعدتهم

من االحتفال

نصرالله خالل القاء كلمته أمس
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «أننا أمام
خطر ال يحتمل وجود اآلخرين وهو خطر متوحش تكفيري» ،محذرا ً
من «أنّ أول ضحايا داعش والنصرة سيكون تيار المستقبل وقادته
ونوابه» .وإذ دعا إلى «المبادرة والبحث عن خيارات المواجهة مع
هذه الجماعات المسلحة» ،مؤكدا ً «أنّ معركة القلمون مستمرة حتى
يتمكن الجيش السوري والمقاومة من تأمين كامل الحدود» ،أعلن م ّد
اليد إلى «أهلنا في عرسال» ،ونبّه إلى أنه «في حال لم تتحمل الدولة
المسؤولية في جرود عرسال فإنّ أهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل لن
يقبلوا ببقاء إرهابي واحد وال تكفيري واحد في أي جرد من جرود
عرسال أو البقاع».
وأضاف« :إذا اتخذت قيادة حزب الله قرار الحضور في الميادين
ستجدون عشرات اآلالف من الرجال الرجال في ك ّل الميادين» ،مؤكدا ً
أنّ «المشروع التكفيري سوف يد ّمر ويسحق ولن يبقى منه أثر بعد
عين إذا اتكلنا على أنفسنا وأبطالنا» .ودعا «إلى تعميمم معادلة
الجيش والشعب والمقاومة التي حققت نصر أيار  2000وتموز
 2006على ك ّل الدول والشعوب والجيوش المهدّدة باألخطار».
جاء ذلك في كلمة متلفزة للسيد نصرالله خالل مهرجان عيد
المقاومة والتحرير في ساحة عاشوراء في النبطية عصر أمس،
والتي استهلها بتقديم التعازي إلى أهالي القديح في القطيف «على
ما أصابهم من عدوان وحشي بتفجير مسجد اإلمام علي يوم الجمعة
الفائت أثناء صالة الجمعة» ،سائالً للجرحى الشفاء والعافية.
ورحب بالمشاركين في االحتفال ،متوجها ً بالتحية إلى ك ّل الذين
بفضلهم ،بعد الله ،كان هذا العيد ،وقال« :أوجه تحية إلى ك ّل من ساند
المقاومة ،وخصوصا ً إلى الصديقين الوفيين لها إيران وسورية».

التاريخ يعيد نفسه

وأش��ار السيد نصر الله إلى «أنّ ما نشهده هذه األي��ام هو أنّ
التاريخ يعيد نفسه بعناوين وأسماء مختلفة» ،الفتا ً إلى «أنّ بعض
اللبنانيين كان يراهن على االجتياح اإلسرائيلي ويتعامل معه ،كما
وكانوا جزءا ً من مشروع واحد ،وكان البعض يتحدث عن اإلسرائيلي
كصديق وحليف ومنقذ .كان البعض عندما يريد أن يتحدث عن
اع��ت��داءات اإلسرائيلي على اللبنانيين يتحدث عن حجج ويب ّرر
العدوان ويح ّمل المقاومة المسؤولية» ،موضحا ً «أنّ بعض المواقف
السياسية واإلعالمية كان يوهن بالمقاومة وإنجازاتها منذ اليوم
األول النطالقها».
وإذ أكد «أنّ المقاومة ،بمختلف فصائلها ،استطاعت خالل ثالث
سنوات فقط من إلحاق الهزيمة باالحتالل» ،شدّد على «أنّ انتصار
 2000صنعه بعض اللبنانيين من آمن بالمقاومة وخيارها ومارسه
ودعمه» ،لفت إلى «أنّ هذا البعض أراد االنتصار للجميع منذ البداية
ولم يمنع المقاومة رغم ك ّل الطعن في الظهر والخيانة والتوهين،
من أن تهدي نصرها إلى ك ّل اللبنانيين والعرب وأح��رار العالم»،
مؤكدا ً «أنّ من تنعّ م منذ العام ألفين باالنتصار الذي صنعه بعض
اللبنانيين هو ك ّل اللبنانيين».
وسأل السيد نصرالله« :لو لم يكن لدى هذا البعض من اللبنانيين
هذا الفهم للخطر ولم يكن لديه هذه اإلرادة وهذا العزم وهذه المقاومة،
ماذا كان سيحصل»؟ وأشار إلى «أنّ هؤالء لم ينتظروا جامعة الدول
العربية وال منظمة المؤتمر اإلسالمي وال مجلس األمن الدولي وال
أميركا وال أوروب��ا وال الغرب ،بل توكلوا على الله واعتمدوا على
قدراته ،ورجالهم وأصدقائهم» ،الفتا ً إلى «أنّ التاريخ يعيد نفسه
اليوم بالعناوين ذاتها عبر المشروع التكفيري التذبيحي المتوحش،

ونحن اليوم أمام مشروع يتحرك على األرض من خالل االعتداءات
ومجازر وحشية».

نصيحة للمراهنين على «داعش»

يدس رأسه في التراب ويقول
وإذ أكد السيد نصرالله «أنّ هناك من ّ
إنه ليس هناك تهديد أو خطر ،وهناك من يقف على الحياد ومن
يؤيد ويساند ويراهن ويرى في الجماعات التكفيرية صديقا ً وحليفا ً
ومنقذاً» ،ح ّذر من أنّ «داعش ال يستثني من اعتداءته أهل السنة
الذين لم يتعاملوا معه وحتى من تعامل منهم معه ،ونحن أمام خطر
ال يحتمل وجود اآلخرين وهو خطر متوحش تكفيري في مواجهة ك ّل
شعوب المنطقة» ،وأضاف« :الك ّل يجب أن يشعر بالخطر وهذا ليس
خطرا ً على المقاومة في لبنان أو على طائفة أو نظام أو جماعة ،بل هو
يدس رأسه في التراب».
خطر على الجميع ،وال أحد ّ
وقال السيد نصر الله« :نصيحتي للمراهنين والمؤيدين انتم
ستكونون أول ضحايا «داعش والنصرة» ،وبك ّل صراحة ووضوح
فإنّ أول ضحايا داعش والنصرة سيكون تيار المستقبل وقادته
ونوابه» ،داعيا ً «المراهنين على داعش إلى مراجعة حساباتهم ألنهم
سيكونون أول ضحاياه» ،مؤكدا ً أنه «يجب المبادرة والبحث عن
خيارات المواجهة مع هذه الجماعات المسلحة».
وسأل« :ماذا فعل التحالف الذي شكلته أميركا هل طردوا داعش»؟
ثم سأل« :من الذي يدعم داعش والنصرة ،فكريا ً وإعالمياً ،ومن يقدم
لداعش المال والسالح ويشتري منه النفط»؟ وقال« :الكل يعلم أنّ
داعش ينتقل من محافظة إلى محافظة ومن سورية إلى العراق تحت
عين الواليات المتحدة األميركية ومن يراهن على أميركا في أي مكان
نقول له أنها لن ترجع الموصل بل ستسقط الرمادي».
وإذ أكد السيد نصرالله أنّ «الخيار الصحيح أن يتوحد العراقيون
والسوريون واللبنانيون وك � ّل شعوب المنطقة ،ويبحثوا عن
األصدقاء الحقيقيين لكي يقدموا لهم الدعم ومنهم الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية» ،دعا إلى «االعتماد على القدرات الوطنية
وتأجيل الملفات المتنازع عليها ألنّ المعركة معركة وجود في لبنان
وسورية والعراق» .كما دعا «الجميع في لبنان والمنطقة إلى تح ّمل
مسؤولياتهم حيال الخطر التكفيري والخروج من الحياد» ،مشيرا ً
إلى أنه «حتى االئتالف السوري المعارض ال يجرؤ على المجيء إلى

الحريري :خيارنا الدولة
س��ارع الرئيس سعد الحريري إلى التعليق على كلمة
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،وقال« :إننا
في تيار المستقبل نعلن على المأل أنّ الدولة اللبنانية
ومؤسساتها الشرعية هي ضمانتنا وخيارنا ومالذنا».
وأشار إلى أنّ «أي كالم عن ضمانات أخرى أمر موهوم
وخوض عبثي في مشاريع انتحارية» ،الفتا ً إلى أنّ «موقفنا
من داع��ش وق��وى الضالل واإلره��اب ال يحتاج إلى شهادة
حسن سلوك من أحد».
وأض���اف« :منذ سنوات ننادي باستراتيجية وطنية
تحمي لبنان من اال ٍره��اب والحرائق المحيطة ،وتعترف
للجيش والقوى األمنية بالحقوق الحصرية في حماية األمن
الوطني».

وتابع السيد نصر الله« :ال نقبل أن يطال أهل عرسال أي سوء
ونعتز بأهل بعلبك الهرمل ور ّد فعلهم رغم ما تعرضوا له» ،مضيفاً:
«نحن يا أهلنا في عرسال جاهزون لم ّد يد األخوة والمساعدة ونكون
إلى جانبكم لكن يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها» .ونصح
الجميع «ب��أن يخرجوا عرسال وأهلها من المزايدات الطائفية»،
معلنا ً أنه «إذا لم تتحمل الدولة المسؤولية في جرود عرسال أنا
اليوم في  24أيار أقول إنّ أهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل لن يقبلوا
ببقاء إرهابي واحد وال تكفيري واحد في أي جرد من جرود عرسال
أو البقاع».
«التمسك بالمعادلة الذهبية الجيش
وشدّد السيد نصرالله على
ّ
والشعب والمقاومة ونقدم معادلة االنتصار التي تحمي لبنان اليوم
بمواجهة اإلسرائيلي والتكفيري وأي تهديد» ،داعيا ً إلى «إخراج
معادلة االنتصار وال��ردع من دائرتها اللبنانية ونقدمها معادلة
لسورية والعراق واليمن ولك ّل الدول والشعوب والجيوش المهدّدة
باألخطار».
وأكد «أنّ المقاومة في أعلى جاهزيتها وأقوى حضورها والعدو
يعرف ما أقول لكم أكثر مما يعرفه اللبنانيون» .وتوجه إلى بعض
اللبنانيين بالقول« :من المعيب أن تعدوا علينا شهداءنا ...اخجلوا
من أنفسكم ،فبفضل الشهداء والجرحى أنتم تعيشون بأمن وأمان
وسالم في هذا البلد».
وإذ شدّد على أنه «إذا اتخذت قيادة حزب الله قرار الحضور
في الميادين ستجدون عشرات اآلالف من الرجال الرجال في ك ّل
الميادين» ،أكد أنه « لم يم ّر زمن على هذه المقاومة كانت فيه أفضل
خبرة ونفيرا ًوقوة وحضورا ًمما هي عليه اليوم» ،معلنا ً أنّ «المشروع
التكفيري سوف يد ّمر ويسحق ولن يبقى منه أثر بعد عين إذا اتكلنا
على أنفسنا وأبطالنا».

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل أرسالن أنّ
أي إصالح في لبنان مرتبط باستحداث قانون انتخابات
يؤمن العدالة التمثيلية ،عبر اعتماد مبدأ النسبية.
ورأى أرسالن ،خالل احتفال حزبي ،أنّ هذا األمر «يشكل
الخطوة األول��ى واألساسية لتغيير الطبقة السياسية
الحالية التي أثبتت األيام عدم قدرتها على تحقيق التقدم
للشعب اللبناني الذي يأتي بها ك ّل مرة نتيجة التجييش
الطائفي والمذهبي».
وأضاف« :ال إصالح حقيقيا ً بوجود الطائفية ،فالوالء
يجب أن يكون للوطن ال للدين ،واللبنانيون يجب أن
يكونوا متساوين فعالً في الحقوق وال��واج��ب��ات ،وأن

دعوة السعودية
إلى تسهيل الحوار اليمني

وتطرق السيد نصرالله إلى التطورات في اليمن والبحرين ،مشدّدا ً
على أنّ «العدوان السعودي ـ األميركي على اليمن لم يستطع أن
يحقق أيا ً من أهدافه بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة»،
داعيا ً إلى توحيد الجبهة «فال يمكن القتال في شكل جزئي في مواجهة
التكفيريين» ،ومؤكدا ً «أنّ كل من سكت عن داعش في سورية يتحمل
المسؤولية عما حصل في العراق».
وإذ طالب «السعودية بوقف عدوانها على اليمن وتسهيل الحوار
السياسي في جنيف المق ّرر بعد أيام وفتح الباب جديا ً أمام ح ّل يمني
ينهي هذه المأساة» ،دعا «سلطات البحرين إلى وقف الرهان على
يأس الشعب البحريني وإطالق سراح السجناء وفي مقدمهم الرموز
وإيقاف المحاكمات الشكلية المشوهة كما شهدنا في محاكمة الشيخ
علي سلمان وأن تتصالح مع شعبها».

�سالم :ال�ستعادة الوحدة الوطنية التي �سبقت هذا الإنجاز ورافقته
عشية عيد المقاومة وال��ت��ح��ري��ر ،توالت
البيانات المشيدة باالنتصار على العدو
الصهيوني في  25أيار عام  ،2000ودعت إلى
التمسك بخيار المقاومة وتعزيز تيار المقاومة
في لبنان وفلسطين وتمتين العالقات بين
أطرافها.

سالم

وبالمناسبة ،توجه رئيس الحكومة تمام
سالم في بيان بالتهنئة «إلى جميع اللبنانيين
ب��ه��ذا االن��ت��ص��ار العظيم ال���ذي تحقق بفضل
ملحمة المقاومة والصمود والتضحية التي
سطرها شعبنا بجميع فئاته وانتماءاته» .كما
توجه بالتحية «إلى أرواح الشهداء من عناصر
المقاومة وض��ب��اط وأف���راد الجيش اللبناني
والمدنيين اللبنانيين ،الذين سقطوا في الجنوب
وباقي األراضي اللبنانية ،منذ اندالع الشرارة
األولى لمسيرة مقاومة االحتالل وحتى النصر
الكبير الذي تحقق في العام ألفين» ،مستذكرا ً
«مظاهر التكاتف والوحدة الوطنية التي سبقت
هذا اإلنجاز ورافقته وشكلت بيئة حامية ألعمال
المقاومة ،والتي نأمل باستعادتها هذه األيام
في مواجهة أزماتنا السياسية».
وختم »:إنني على ثقة بأنّ اللبنانيين ،الذين
صنعوا معا ً إنجاز التحرير عام ألفين ،قادرون
على التعالي على الخالفات وتغليب المصلحة
الوطنية العليا والتوصل إلى توافقات تؤدي
الى إحياء المؤسسات الدستورية وصون األمن
واالستقرار في هذه المرحلة الصعبة التي تم ّر
بها منطقتنا».

قبيسي

وتمنى عضو المكتب السياسي لحركة أمل
النائب هاني قبيسي ،خ�لال احتفال تأبيني
أقامته الحركة في بلدة كفرحتى« ،لو أنّ األمة
جمعاء سارت على المبادىء التي رسمها اإلمام
موسى الصدر لكنا ح ّررنا فلسطين من العدو
اإلسرائيلي المغتصب» ،معتبرا ً «أنّ األمة أسيرة
لثقافات هي غريبة عنها طالما أنها ال تفكر في
تحرير األقصى وكنيسة القيامة» .وتساءل:
«لماذا يهرب العرب من المواجهة مع العدو

صالح

وأصدر األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح بيانا ً توجه فيه»بخالص
التهاني والتبريكات إل��ى الشعب اللبناني
وجيشه الباسل ومقاومته البطلة ،هذا الثالوث
الذهبي ال��ذي حقق النصر ودح��ر المحتلين
الصهاينة وعمالئهم وح ّرر األرض من رجسهم
في  25أي��ار في العام  ،2000فأسقط مقولة
الجيش الصهيوني ال���ذي ال يقهر ،وج� ّرع��ه
م��رارة الهزيمة واالنكسار فانسحب صاغرا ً
يج ّر أذي��ال الخيبة من دون قيد وال ش��رط ،ما
شكل بداية حقبة جديدة في تاريخ الصراع
العربي الصهيوني وأثبت أنّ اإلرادة واإليمان
وخيار المقاومة وتضحيات المجاهدين ،تحقق
المعجزات وتسطر مالحم البطولة وتنجز
االنتصارات ،كما حصل في تموز عام 2006
في لبنان وعامي  2008و  2014في فلسطين،
وم��ا تحققه المقاومة اليوم من إن��ج��ازات في
م��واج��ه��ة ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ج��رود
القلمون للذود عن لبنان وشعبه والحفاظ على
سيادته واستقراره يأتي في سياق معركة األمة
بمواجهة اإلره��اب التكفيري ،الذي شنّ حربا ً
كونية على سورية التي واجهت وصمدت طيلة
أربع سنوات وما تزال تخوض المواجهة ،وكذلك
على العراق الذي يخوض شعبه وجيشه حربا ً
ض ّد داعش الذي احتل أجزاء واسعة في أرضه،
وما يجري في معظم البلدان العربية في مصر
وليبيا وتونس بهدف تفتيتها ،ويأتي العدوان
على اليمن كجزء في هذه المؤامرة ،وكذلك ما

ك ّرر رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب العماد ميشال عون مواقفه
ف��ي م��ا يتعلق ب��ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية وتعيين ق��ائ��د جديد
للجيش ،معلنا ً رفضه الوصايات
الخارجية .وإذ لفت إلى أنّ موقعي
الرئاسة وقيادة الجيش والوظائف
األولى التي تعود إلى المسيحيين،
ح��ق��وق ل��ه��م ،اعتبر أن��ه «ب��م��ا أننا
ّ
يحق لنا
نمثل األغلبية المسيحية،
أن نعينهم» ،مشدّدا ً على أنّ «دور
الحكومة هو تثبيت هذا التعيين».
وأك��د أنّ وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل
«م��ل��زم بتنفيذ القوانين ،وتعيين
قائد للجيش ،وليس التمديد لحالة
غير ش��رع��ي��ة ،وإن ل��م يكن ق���ادرا ً
على تنفيذ ال��ق��ان��ون ،فليستقل».
كالم عون جاء خالل استقباله في
دارته في الرابية ،أول من أمس ،وفدا ً
طالبيا ً من منطقة المتن الشمالي،
حيث ق��ال« :نعيش اليوم صدمة،
ولكنها ليست محبطة بالنسبة

إلينا ،وه��ي صدمة بسبب سلوك
شركائنا في الوطن ،الذين يعتقدون
أننا ع ّمال عندهم .نسوا أنّ هناك
ّ
يحق
ميثاقا ً وحقوق ط��وائ��ف ،فال
لهم أن يعطوها أو يوزعوها ،بل هي
كالحقوق الطبيعية ،عندما يخلق
اإلن��س��ان ح���راً ،وال يمكن ألح��د أن
يسلبها منه».
وأض�����اف« :ن��ح��ن مستهدفون
اليوم ،فجميعهم يريدون أن يعينوا
أنفسهم أوصياء علينا .ولكن ال أحد
يعين لنا رئيسا ً للجمهورية ،وال
أحد يعين لنا قائدا ً للجيش» ،مؤكدا ً
«نحن من يعينهما ،ش��اء من شاء
وأبى من أبى».
وتابع« :ك ّل وزير يعتقد اليوم ،أنه
وصي على الجمهورية ،وأنه يختار
ما يحلو له من القوانين لتنفيذها»،
موجها ً كالمه إلى وزير الدفاع «أريد
أن أذك��ر وزي��ر الدفاع سمير مقبل،
الذي طرحنا عليه سؤاال ً عن تعيين
قائد للجيش وق��ال لنا :ليس اآلن،

�أر�سالن :الإ�صالح مرتبط
بقانون انتخابات يعتمد الن�سبية

التم�سك بخيار المقاومة
بيانات �أ�شادت باالنت�صار و�أكدت
ّ

ولماذا باتوا أسرى لفكر تكفيري يقتل األبرياء
ويقطع الرؤوس ويفجر السيارات في الساحات
والمدن العربية»؟
وأض��اف« :نحن في لبنان أنعم الله علينا
بفكر مقاوم رسمه وخطه بيديه اإلم��ام الصدر
وبفضل فكره النير كان الشهداء ومنهم بالل
فحص ومحمد سعد وداود ومحمود وحسن
وخليل ج��رادي الذين استلوا الفكر المقاوم
وقاتلوا العدو وتمكنوا من دحره في مثل هذه
األيام عن أرض الجنوب».

عون :نحن من نع ّين الرئي�س وقائد الجي�ش
�شاء من �شاء و�أبى من �أبى

المناطق التي يسيطر عليها داعش».
وأضاف« :نحن مستعدون ألن نشكل ضمانة لآلخرين في حال
انتصر نظام الرئيس بشار األسد ،لكن هل بإمكانكم لو انتصر داعش
والنصرة أن تشكلوا ضمانة ألنفسكم قبل أن تشكلوا ضمانة لبقية
اللبنانيين»؟ وأكد «أنّ معركة القلمون مستمرة حتى يتمكن الجيش
السوري والمقاومة من تأمين كامل الحدود».

عرسال مسؤولية الدولة

تتعرض له القضية الفلسطينية من محاوالت
مشبوهة لتصفيتها».
وأض���اف« :ك � ّل ذل��ك يجري إلضعاف أمتنا
وتسييد أع��دائ��ه��ا األميركيين على ثرواتها
والهيمنة على ارادتها والحفاظ على أمن الكيان
الصهيوني ،م��ا يؤكد أنّ اإلره���اب التكفيري
واإلرهاب الصهيوني وجهان لعملة واحدة .لذا
فقد آن األوان أن ندرك أنّ هذا الخطر المصيري
يداهمنا جميعا ً وعلينا مواجهته بالتمسك
بخيار المقاومة التي أثبتت جدواها وقدرتها
على تحرير األرض ورفع راية النصر والحفاظ
على كرامة األمة وعزتها».
ودع���ا ص��ال��ح «ج��م��ي��ع ال��ق��وى واألح����زاب
واالت��ح��ادات والمؤتمرات والهيئات العربية
واالسالمية إلى:
أوالً ،دعم قوى المقاومة في األمة ،ورفض ك ّل
أشكال التغريب والتبعية والهيمنة ،والتمسك
بالمشروع النهضوي القومي واإلسالمي ،وإدانة
أي عدوان أو تدخل خارجي في شؤونها ،وتعزيز
ثقافة الحوار نهجا ً لح ّل النزاعات الداخلية التي
تعصف ببعض الكيانات.
ثانياً ،العمل الجاد والسعي الحثيث لتشكيل
جبهة شعبية عربية لمكافحة اإلره��اب الذي
يشكل في هذه المرحلة تحديا ً وجودياً ،يستهدف
تقسيم أمتنا وطمس هويتها وتشويه حضارتها
وثقافتها وإرثها الروحي وتدمير تراثها واسقاط
حصون الممانعة والقوة والمقاومة فيها.
وأك��د صالح» أنّ المقاومة التي انتصرت
على إسرائيل في لبنان وفلسطين وط��ردت
االحتالل األميركي في العراق ،وتلحق الهزائم
بالعصابات التكفيرية في سورية ،قادرة على
مواجهة اإلرهاب ودحره».

الشعبي الناصري

وأشاد التنظيم الشعبي الناصري ،في بيان،
«بالمقاومة التي حققت هذا اإلنجاز التاريخي في
مواجهة العدو الصهيوني» ،منوها ً بـ «الموقف
ال��ري��ادي الشجاع ال��ذي ب���ادرت إليه القوى
الوطنية اللبنانية في تبني خيار المقاومة إثر
االجتياح اإلسرائيلي سنة  ،»1982داعيا ً إلى

«تعزيز تيار المقاومة في لبنان وفلسطين
وإل��ى تعميم خيارها وتمتين العالقات بين
أطرافها وتفعيل دور القوى التقدمية داخل تيار
المقاومة».
وختم بتوجيه التحية إلى «أبطال المقاومة
وش��ه��دائ��ه��ا ،وإل���ى رائ���د المقاومة ف��ي لبنان
وفلسطين الشهيد معروف سعد ،وإل��ى رمز
المقاومة الوطنية اللبنانية المناضل مصطفى
معروف سعد».
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بأنه ملزم بتنفيذ القوانين ،وتعيين
قائد للجيش ،وليس التمديد لحالة
غير شرعية ،وإن لم يكن قادرا ً على
تنفيذ القانون ،فليستقل».
وقال« :من يرفضنا في هذا البلد،
نرفضه أيضاً ،ووفقا ً للميثاق» ،الفتا ً
إلى أنّ «موقعي رئاسة الجمهورية،
وق��ي��ادة ال��ج��ي��ش وك��� ّل ال��وظ��ائ��ف
األولى التي تعود إلى المسيحيين،
هي حقوق لنا .نحن نمثل األغلبية
المسيحية ،ويحق لنا أن نعينهم،
في حين أنّ دور الحكومة هو تثبيت
هذا التعيين».
وتوجه إلى الحضور قائالً »:نحن
ال نطلب منكم ال دم��اء وال م��ال ،إنما
نطلب أن تسمعوهم ضربة أقدامكم
عندما ت��دع��و ال��ح��اج��ة ،لكي يرى
الجميع أن��ه من غير الممكن ألحد
أن يتصرف فينا» ،س��ائ�لاً« :لمن
ستتحدثون إذا أف��رغ��وا المواقع
المسيحية من مرجعياتها ،وأت��وا
إليها بخياالت وبهياكل أشخاص؟».

ال يكون هناك مواطنون درج��ة أول��ى وآخ���رون درج��ة
خامسة».
وشدّد أرسالن على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
في أسرع وقت» ،الفتا ً إلى أنّ «المنطقة تلتهب بنار الفتن
وعلى اللبنانيين تحصين ساحتهم الداخلية وتعزيز
التفافهم ح��ول المؤسسات الدستورية ألنها الطريق
الوحيد الذي يحمي لبنان من نيران الفتنة المتربصة به،
وال يتم ذلك دون وجود رأس للدولة يحضن المؤسسات
ويحمي الدستور».
من جهة أخ��رى ،التقى أرس�لان في دارت��ه في عاليه،
وفودا ً رسمية وشعبية من مناطق الجبل.

طالب المجتمع الدولي بفتح الحدود مع فل�سطين لعودة الالجئين

التحالف الفل�سطيني :تخلي «�أونروا»
ي�صب في م�شروع التوطين والتهجير
ّ
أعلنت قيادة «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان،
في بيان« ،رفض قرارات وإجراءات إدارة أونروا األخيرة،
وخصوصا ً تقليص تقديماتها في شكل كبير ،تجاه أهلنا
النازحين من سورية والمقيمين في لبنان».
وجاء في البيان« :استبشرنا خيرا ً بتعيين مدير عام
جديد لوكالة أونروا في لبنان ،وسمعنا منه كالما طيبا ً
وخططا ً واع��دة ،لتخفيف معاناة شعبنا ،لكنه فاجأنا
ب��ق��رارات��ه األخ��ي��رة ،التي صدمتنا ،ووض��ع��ت عالمات
استفهام حول مه ّمته في لبنان».
وأعلنت الفصائل رفضها «ال���ق���رارات واإلج����راءات
المجحفة ،التي اتخذتها إدارة أون��روا في لبنان في ّ
حق
أهلنا النازحين من سورية إلى لبنان» ،وطالبت «بالتراجع
عن هذه القرارات الظالمة ،وتأمين مأوى مناسب لـ 43000
الجئ فلسطيني ،قدموا من سورية إلى لبنان ،أو تقديم بدل
مالي الستئجار منازل لهم».
وح ّذر التحالف «من تراجع تقديمات وخدمات وكالة
أونروا لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،وخصوصا ً برنامج
الطوارئ ألهلنا في مخيم نهر البارد» ،مطالبا ً «الحكومة
اللبنانية والمجتمع الدولي ،التدخل لدعم ميزانية الوكالة
الدولية ،وتأمين الموارد المالية ،الستكمال عملية إعمار
مخيم نهر البارد المنكوب».
وذكر «المجتمع الدولي بأنّ وكالة أونروا أنشئت في
 1949/12/8إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين،
ال��ذي��ن اقتلعتهم العصابات الصهيونية م��ن ديارهم
وأرضهم عام  ،1948وهجرتهم خ��ارج بيوتهم وقراهم
وممتلكاتهم» ،معتبرا ً أنّ «وق��ف أعمال أون��روا مرتبط
بتطبيق ّ
حق العودة».
وطالب التحالف المجتمع ال��دول��ي «بفتح الحدود

مع فلسطين المحتلة ،والسماح لالجئين الفلسطينيين
بالعودة إلى ديارهم ،يكفينا  67سنة من اللجوء خارج
ديارنا ،وخصوصا ً أنكم تعملون على إنهاء أعمال وكالة
أون��روا ،والتخلي عن مسؤولياتها اإلنسانية واإلغاثية
والتعليمية والصحية تجاه شعبنا الفلسطيني المنكوب».
ووص���ف تخلي إدارة ال��وك��ال��ة ع��ن مسؤولياتها
بـ«السياسة الجائرة» التي «تصب حتما ً في مشروع
التوطين والتهجير ،ألنها تلقي بالمسؤولية عن الالجئين
إلى الدول المضيفة ،وهذا مخطط خطير يهدف إلى تصفية
قضية الالجئين الفلسطينيين» ،ودع��ا «أب��ن��اء شعبنا
الفلسطيني في لبنان ،للقيام بأوسع تحرك شعبي ،دعما ً
لمطالب وحقوق أهلنا النازحين من سورية ،ودعما لتحرك
أهلنا في مخيم نهر البارد المنكوب» ،مؤكدا ً «أننا ماضون
في التحركات واالتصاالت حتى تحقيق مطالب وحقوق
شعبنا المنكوب في لبنان».
ومساء ،اقتحم العشرات من النازحين الفلسطينيين
من سورية إلى لبنان مدرسة التركيب في مخيم البداوي
التابعة لـ«أونروا» ،احتجاجا ً على توقيف دفع بدالت إيجار
منازلهم ،وافترشوا ساحة وملعب المدرسة ،مطالبين
الوكالة بـ «ضرورةالعودة عن قراراتها الجائرة».
وأعلن أمين س ّر الفصائل الفلسطينية في المخيم أبو
خالد غنيم «أنّ الفصائل تقف إلى جانب نازحي مخيم
اليرموك وغيرهم من النازحين الفلسطينيين من سورية»،
مشيرا ً إلى «أنّ الفصائل ستعقد مؤتمرا ً صحافيا ً عند
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم االثنين في المدرسة،
دعما ً لمطالب النازحين والضغط على أونروا مع الحرص
على إتمام العام الدراسي وإفساح المجال أمام الطالب
لتقديم امتحاناتهم».

مناورة تحاكي الق�ضاء على مجموعة �إرهابية

أبرص

وهنأ متروبوليت ص��ور وتوابعها للروم
الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص،
ف��ي ب��ي��ان« ،اللبنانيين جميعا ً ب��ذك��رى عيد
التحرير والمقاومة ونعزي أهالي الشهداء
ونهنئهم ب��ب��ط��ول��ة أب��ن��ائ��ه��م ال��ذي��ن ضحوا
بحياتهم ف��ي سبيل ك��� ّل أب��ن��اء ال��ش��ع��ب».
وق��ال« :ك ّل ما قام به أولئك الشهداء هو الذي
حافظ على كيان لبنان وبقائه صامدا ً في وجه
ك ّل من حاول التعدي عليه».

فصائل منظمة التحرير

واعتبرت ق��ي��ادة فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية في لبنان ،أنّ «االنتصار الذي حققه
الشعب اللبناني ومقاومته في العام ،2000
انتصار لشعبنا الفلسطيني ال��ذي يقاوم منذ
أكثر من ق��رن من الزمن من أج��ل نيل حريته
واستقالله ،وق��دم بهذه المسيرة الكفاحية
الطويلة عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى
واألسرى والمعتقلين ،وال يزال مستعدا ً لتقديم
المزيد م��ن التضحيات م��ن أج��ل دح��ر العدو
الصهيوني عن األراضي الفلسطينية المحتلة
وتحقيق كامل أهدافه المتمثلة بالعودة وتقرير
المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
كاملة السيادة وعاصمتها القدس».
وللمناسبة رفعت في العديد من ش��وارع
مدينة صيدا راي��ات المقاومة والفتات تشيد
باالنتصارات التي حققتها المقاومة في العامين
 2000و 2006وبثالثية «الجيش والشعب
والمقاومة».

من المناورة
نفذت وحدات من مدرسة القوات الخاصة وأفواج التدخل
األول ،المدرعات األول ،المدفعية الثاني ،والقوات الجوية
والبحرية ووح��دات متدربة من المديرية العامة لألمن
العام والمديرية العامة ألمن الدولة ،في حضور عدد من
ضباط الجيش واألجهزة األمنية وأعضاء فريقي التدريب
األميركي والبريطاني ،مناورة قتالية ليلية بالذخيرة
الحية في منطقة حنوش  -حامات ،تحاكي القضاء على
متحصنة في مناطق مبنية.
مجموعة إرهابية
ّ

واس��ت��خ��دم��ت خ�لال ال��م��ن��اورة رم��اي��ات بالمدفعية
وال��دب��اب��ات وال��ط��واف��ات وال���زوارق الحربية واألسلحة
المتوسطة والخفيفة ،وكميات من المتفجرات لفتح ثغرات
في تحصينات المجموعة اإلرهابية.
وتأتي ه��ذه المناورة في إط��ار خطة التدريب التي
وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات،
واستعدادها للتدخل السريع والفاعل خالل العمليات
القتالية.

