حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اخلميس  4 /حزيران  / 2015العــدد 1797
Seventh year / Thursday / 4 June 2015 / Issue No. 1797

ن�صراهلل  :انت�صار الثورة في �إيران
فتح �أمام الم�سلمين �آفاق ًا جديدة
أك���د األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصرالله أن��ه «بعد
انتصار الثورة اإلسالمية في ايران
انفتحت امام المسلمين عوالم وآفاق
جديدة».
وق��ال السيد نصر الله في كلمة
له خالل االحتفال التكريمي بالعالم
الراحل محمد تقي بهجت «انه بعد
انتصار الثورة االسالمية في ايران
انفتحت امام المسلمين وخصوصا ً
امام الشباب عوالم وآفاق جديدة لم
تكن معروفة من جملتها ما يتعلق
بالعرفان والسير والسلوك واالهتمام
ب��األب��ع��اد ال��روح��ي��ة وال��م��ع��ن��وي��ة
واألخ�لاق��ي��ة ،وأص��ب��ح بعد انتصار
ال��ث��ورة م��وض��ع اه��ت��م��ام الكثيرين
وشغف وحب كبيرين».
وأشار إلى أن «هذا الطلب استلزم
م��ن ك��ل الطالبين والعاشقين ان
يبحثوا عما يتصل ب��ه��ذا االت��ج��اه
سواء ما يرتبط بالجوانب النظرية او
العملية او االرشادات والبرامج وكذلك
البحث عن الشخصيات المميزة من
العرفاء ومؤلفاتهم ومناهجهم».

وأك��د السيد نصر الله أن «األه��م
واألخطر صعوبة التمييز بين الرجال
المتصدين او المعروفين ف��ي هذا
المجال بسبب وجود ادعاءات كاذبة»،
مشيرا ً إلى «ان الشخص الذي يجب
أن اختاره مرشدا ً ومرجعا ً لي في هذا
الطريق ،يجب أن اكون محتاطا ً وعلى
درج��ة عالية من الدقة والحذر في
اختياره حتى أكثر من اختيار مرجع

التقليد نتيجة حساسية ه��ذا األمر
وخطورته ،فعندما تريد في معركة
عسكرية ما أن تقود جيشا ً وتريد أن
تصل إلى أعلى القمم يجب أن تختار
لها مديرا ً وقائدا ً لديه الخبرة النظرية
والمعرفة».
وأش���اد السيد نصر الله بمزايا
الشيخ بهجت وعلومه في المجال
الفقهي.

خ�ضر مكرّم ًا في جامعة الحكمة :ال تعظموا
�أحد ًا خوف ًا من �أن يعبد نف�سه �أو يعبده النا�س

ترحيب وتحفظ واعترا�ض على لقاء الرابية

جنبالط التقي زا�سيبكين
و�ستريدا جعجع
إستقبل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط في دارت��ه في
كليمنصو ،السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ،وعرض معه التطورات
الراهنة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل جنبالط النائبة ستريدا جعجع في حضور نجله تيمور ،ونواب
من اللقاء الديمقراطي وجرى نقاش للمستجدات السياسية.
وأوض��ح بيان للمكتب االعالمي لجعجع أن األخيرة دعت جنبالط «الى
حضور مهرجانات األرز الدولية ،التي سيعاد اطالقها بعد مرور خمسة عقود
على توقفها ،وذلك في األول من آب المقبل .ووعد جنبالط بإرسال موفد لتمثيله
من الحزب التقدمي االشتراكي».

لقاء �سيا�سي عند «حركة ال�شعب»:
توثيق جرائم ال�سعودية �أمام المحاكم
عقد عدد من القوى والشخصيات لقاء في مقر «حركة الشعب» ضم
النائب عاصم قانصو والنواب السابقين نجاح واكيم ،فيصل الداود ،زاهر
الخطيب وغسان مطر ،عضو المكتب السياسي في حزب الله علي ضاهر،
وأعضاء في المكتب السياسي في حركة الشعب وناشطين.
واستهل اللقاء بكلمة لواكيم أشار فيها إلى «جرائم كبيرة ترتكب في
ّ
يغطون كل جرائمهم
حق األمة وشعوبها» ،مشددا ً على «ان المرتكبين
من طريق شراء الحناجر واألقالم» .وأعلن «أن السعودية تشتري معظم
اإلع�لام بالمال» ،معتبرا ً أنها «تن ّفذ ومثيالتها من الرجعيات العربية
المخطط الصهيوني الرامي إلى إغراق بالدنا في الدم ،وتعميق الخالفات
بين الشعوب وتصفية القضية الفلسطينية».
وفي ختام اللقاء ،أصدر المجتمعون بيانا ً اعتبروا فيه «أن الجرائم
التي ارتكبتها األسرة السعودية تاريخياً ،وترتكبها اليوم ،بالتنسيق
مع حليفاتها ،في ال��ع��دوان على اليمن ،وم��ن طريق دعمها للمنظمات
اإلرهابية كما هو حاصل في سورية والعراق وليبيا ،إنما تص ّنف كجرائم
حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية» .وقرروا «توثيق الجرائم وتشكيل لجنة
قانونية مختصة لمالحقـة األسـرة السعوديـة وحليفاتهـا أمـام المحاكـم
الدولية».
كما أصدر المجتمعون إعالنا ً دعوا فيه القوى والفاعليات الوطنية في
البالد العربية إلى «الوحدة في مواجهة المشروع األميركي  -الصهيوني،
ورف��ع الصوت ضد السعودية وحلفائها» .وأك��دوا أن قضية فلسطين
تمثل القضية المركزية لألمة ،مشيرين الى «حقيقة المشروع األميركي -
الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتفتيت الدول العربية وإعادة
رسم جغرافية المنطقة بما يتالءم وأهداف هذا المشروع».
ودعا اإلعالن القوى الوطنية في البالد العربية إلى «تنظيم حمالت
استنكار وإدانة ضد األسرة السعودية وحلفائها».

منبر الوحدة يدعو
�إلى الحفاظ على الحكومة
المك ّرم بين مكرميه
ك � ّرم��ت جامعة الحكمة وجمعية «ل��ق��اء العمرين»
متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما للروم األرثوذكس
ال��م��ط��ران ج���ورج خ��ض��ر ،ب��دع��وة م��ن رئ��ي��س الجامعة
المونسينيور كميل مبارك في قاعة االحتفاالت الكبرى في
الصرح الرئيسي للجامعة في فرن الشباك.
ش��ارك في الحفل نائب رئيس مجلس النواب سابقا ً
إيلي الفرزلي ،رئيس أساقفة بيروت ولي الحكمة المطران
بولس مطر ،وحضره النائب نضال طعمه ممثالً الرئيس
سعد الحريري المطران بولس صياح ممثالً البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،المطران كوستا كيال
ممثالً بطريرك الروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي،
والنواب :رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي أسعد
ح��ردان ممثالً بالدكتور ربيع الدبس ،ناجي غاريوس،
غسان مخيبر وحكمت ديب ،ورئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي جان فهد ووزراء ونواب سابقون ونقيب محرري
الصحافة اللبنانية الياس عون واألمين العام للجنة
الوطنية للحوار اإلسالمي المسيحي محمد السماك ورئيس
الصندوق الوطني للمهجرين العميد نقوال الهبر وممثلو
الهيئات العسكرية واألمنية وفاعليات روحية وسياسية
وحزبية واجتماعية واقتصادية وتربوية ونقابية.
واستهل الحفل بكلمة لمبارك قال فيها« :عندما قررنا أن
نكرم شخصيات المعة ،قلنا :اذا الرب أكرمهم ،فما هو الذي
سنزيده نحن عليهم بتكريمهم؟ أحببنا المطران خضر
مطرانا ً وأحببناه كاهنا ً ومثقفا ً ومربياً ،وأحببناه رجل
المنطق ،وهو يستطيع بكلماته وكتاباته ان يقنعك بما
ليس هو مقتنع به».
وقدم مبارك ،للمحتفى به ،يحيط به أعضاء جمعية
«لقاء العمرين» ،درعا ً تقديرية وكتابا ً باللغة الفرنسية.
وتحدث الفرزلي عن مسيرة المكرم ،فقال« :أن تكرم
جامعة الحكمة ،وعلى رأسها الالهوتي والشاعر الكبير
قدس المونسنيور كميل مبارك ،ملفانا ً من مالفنة الكنيسة
الشرقية هو الحبر الجليل المطران جورج خضر ،حدث
بحجم لبنان الرسالة ،في اإليمان وال��رج��اء والمحبة،
ثالوث المسيحية».
وأضاف« :لغة سيدنا خضر شعرية صافية حتى قيل:

« ...بحق يكتب الالهوت شعراً .إنه كان وما زال يعمل
لقيامة فلسطين واسترجاع القدس ،وقد آلمه تقاعس
العرب عن أداء دورهم المنشود».
وأدت الفنانة رونزا ترنيمة من كلمات المطران جورج
خضر وألحان سمير طنب.
أما المطران مطر فقال في كلمته« :إنها مناسبة لنشيد
فيها بالمسيحية المشرقية ذات التقليد البيزنطي ،التي ال
تتوانى عن التذكير بأن محبة العالم ليست غرقا ً فيه وال
حتى خدمة ألهدافه اإلنسانية ولو كبيرة ،بل هي دعوة
لهذا العالم أن يعتنق جوهر الملكوت .لذلك فإن لعبة
هذا العالم لم تسته ِو يوما ً المطران ج��ورج خضر .فهو
ينظر إلى الدنيا من منظار الله ،يحبها حتى الفداء ،يسهر
على حاجاتها الروحية والمادية ما دام الروح لها البداية
والنهاية».
وأش���ار إل��ى أن ال��م��ط��ران خضر رف��ض «أن تتقوقع
المسيحية ضمن شرنقة تفصل أبناءها عن اآلخرين .وما
أراد البتة أن يغرق دينه في دنياه بل تاق بكل جد إلى أن
تستقي الدنيا من منابع الدين فتكسب الدنيا والدين معا ً
وإلى ما شاء الله».
كلمة الختام كانت للمحتفى به ،قال فيها« :يقول الروح
وال��ع��روس« :تعال» وال��روح يزوجنا للمسيح ال��ذي له
وحده اإلكرام والسجود .أنتم أردتم تكريم مخلوق لظنكم
ان نعمة الله انسكبت عليه واللحم والدم ال يكرمان .أعود
اليكم اذا بالحب الذي أحببتم به ربكم في هذا االحتفال
الذي شئتموه .نحن في اجتماع شكر لله وحده بعد ان
أعطانا ما أعطى فإنه المبتدأ والمنتهى حتى نتوب».
وأض��اف« :جئتم لتقولوا مودتكم إلنسان حسبتموه
حبيب الله ولوال ذلك لما كان لقاء .في رؤية الله اجتمعنا
اليوم ليقول كل منا محبته لآلخر بعد أن نكون تلونا قراءة
الله لنا .هذه وحدها تجعلنا نخرج من أميتنا وتفصلنا عن
التجمهر لنسكن فوق حيث الرؤية .الدنيا قراءة المحبات
أو ليست بشيء» .وقال« :مروا باإلنسان ،ال تقفوا عنده.
هو فقط طريق .ليس مقصدا ً وإذا لم تجدوا في من تك ّرمون
عطاء إلهيا ً ال يكون استحق التكريم .ال تعظموا أحدا ً خوفا ً
من ان يعبد نفسه أو ان يعبده الناس».

«تجمع العلماء» ن ّوه بالقمة الروحية
نوهت الهيئة العامة ف��ي تجمع
ال��ع��ل��م��اء المسلمين ف��ي ب��ي��ان إث��ر
اجتماعها الشهري ،بالقمة الروحية
التي عقدت في دار الفتوى ،داعية
إل��ى أن «يكون ه��ذا االجتماع دوري �ا ً
ومنتظماً» ،مؤكدة موافقتها على كامل
مضمون البيان الصادر عن القمة.
كما دعت الهيئة إلى «اإلس��راع في
إنجاز الملف الرئاسي في لبنان ألن

الهيئة العامة للتجمع

بقاء الوضع على ما هو عليه سيكلف
لبنان كثيرا ً في اقتصاده وأمنه وتطور
وض��ع��ه» ،مطالبة ال��دول��ة بـ«إنهاء
الوضع الشاذ في عرسال وتحريرها
من االحتالل التكفيري وعدم إدخالها
في بازار المهاترات السياسية تحت
عناوين مختلفة مذهبية أو طائفية».
ورأت «محاوالت مشبوهة لحكومة
فرنسا من خالل االجتماع الذي عقد

في باريس تحت عنوان إعادة النظر
في إستراتيجية محاربة «داع��ش»،
حيث جاءت قراراته مزيدا ً من الدعوة
لالقتتال والخراب ،وأخطر ما ورد في
البيان هو الدعوة إلنصاف الس ّنة في
ال��ع��راق» ،مستغربة ه��ذه «الحمية
الطارئة لدول علمانية كفرنسا» ،داعية
ال��ى «إنصاف مكونات المجتمعات
العربية في العراق وغيرها».

اجتمعت األمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية في مركز «توفيق
طبارة» برئاسة األمين العام خالد الداعوق ،وأعلن في بيان انه «في ذكرى
استشهاد رشيد لبنان دولة الرئيس رشيد كرامي ،يؤيد المنبر ما قاله
الوزير فيصل كرامي بمناسبة هذه الذكرى األليمة» ،مطالبا ً السياسيين
اللبنانيين كافة «بأخذ العبرة من هذا األغتيال المشؤوم».
وأشاد المنبر «بالجيش اللبناني الوطني ،ويطالبه بعمل كل ما يلزم
من أجل حماية كافة االراضي اللبنانية من االحتالل «االسرائيلي» ومن
التكفيريين المتواجدين في جرود عرسال».
كما طالب «األطراف كافة في حكومة الرئيس تمام سالم بالحفاظ على
هذه الحكومة ،حكومة المصلحة الوطنية ،نظرا ً الى أهمية بقائها في هذه
الظروف العصيبة وخصوصا ً بعد أن انتهت الجلسات التشريعية لمجلس
النواب والفراغ لجهة عدم وجود رئيس للجمهورية».
ونوه «بالمسؤولين الذين يسعون من أجل التحاور والوفاق الوطني
لما فيه خير البلد».
ودعا «مؤسسة كهرباء لبنان لالقتداء بكهرباء زحلة التي أمنت التيار
الكهربائي على مدى  24ساعة ،والعمل الى تأمين الكهرباء على مدى
الـ 24ساعة كما يحصل في زحلة».

�سامي الجم ّيل يعلن
تر�شحه لرئا�سة «الكتائب»
أعلن عضو كتلة حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل ترشحه لرئاسة
الحزب لـ«أبرهن أن الكتائب نهجا ً ومشروعاً ،لبناء الحزب الكبير من خالل كل
الطاقات الموجودة والمبعثرة».
ولفت الجميل خالل مؤتمر صحافي أمس الى أنه «منذ سنة وشهرين لم
أظهر عبر الوسائل االعالمية ،وخالل هذه الفترة كان لي الفرصة أللتقي بعدد
كبير من اللبنانيين من كل الطوائف ،والتفكير عميقا ً بهذه المرحلة الصعبة»،
موضحا ً أنه قرر البقاء بعيدا ً من اإلعالم «ألنني لم أعد مقتنعا ً بما يحصل،
وبأن المحاوالت التي حاولنا القيام بها ليست كافية ،وال أؤمن أن اإلطار
السياسي وطريقة ممارسة السياسة يمكن أن تؤدي إلى بناء دولة ووطن».
ودعا الى أن «تكون قوة الكتائب قوة رفض للخطأ» ،مؤكدا ً أن «الكتائب
تحمل مشروعا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً كامالً لبناء لبنان» .وأش��ار إلى أن
«الكتائب ستكون منفتحة على كل األح���زاب ،وسنمد يدنا للتعاون مع
الجميع ونتحاور مع كل األفرقاء أنطالقا ً من ثوابتنا ومبادئنا ،لكن التعاطي
سيكون مختلفاً ،الحوارات والعالقات ستكون مبنية على االحترام المتبادل
والمصارحة والحقيقة .ونحن عندما نمد يدنا لآلخر ال نتركها ،ولكن لن نغطي
األخطاء ونخالف مبادئنا».
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«الم�ستقبل» :محاولة من «القوات»
لإعادة عون �إلى الخط الوطني!
تراوحت المواقف من اللقاء بين رئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح النائب ميشال ع��ون ورئيس ح��زب القوات
اللبنانية سمير جعجع بين الترحيب واالع��ت��راض
والتحفظ ،فيما رفع تيار المستقبل وتيرة تهجمه على
عون.
ورحب وزير اإلتصاالت بطرس باللقاء آمالً «بأن يؤدي
إلى تفاهم سياسي ال أن يبقى شكليا ً أو ينحصر في إعالن
النيات فحسب ،بل أن يتجاوزه إلى طرح القضايا التي
كانت موضع خالف من أجل التوصل إلى حلول لها».
وفيما رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الج ّراح
«أن هناك محاولة من «القوات» إلع��ادة عون إلى الخط
الوطني» ،تم ّنت األمانة العامة لقوى « 14آذار»« ،التوفيق
ألي حوار ي��ؤدّي إلى تمتين الوحدة الداخلية والسيادة
الوطنية وحصرية السالح بيد الجيش اللبناني».
وقال رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن« :عندما يجتمع عون وجعجع ،يبدأ الرهان
األكبر على إنقاذ الدور المسيحي في قانون إنتخابي جديد
وقانون إلستعادة الجنسية للذين اضطروا للمهاجرة
تحت ظروف الصراعات ،والبحث عن مصادر رزق جديدة
في أراضي اإلنتشار اللبناني الواسعة ،وعندها تصبح
اإلستحقاقات تحصيالً حاصالً في االنتخابات الرئاسية
برغم ما يشوبها من مداخالت إقليمية ودولية تتذ ّلل أمام
هذه المصالحة التاريخية بين المسيحيين الموارنة».
وتمنت الرابطة المارونية «اإلفادة من هذا اللقاء والبناء
عليه ،فيتحول الى لقاء أشمل يض ّم سائر القوى المسيحية،
والقيادات الوطنية كافة من اجل وصل الضفاف ،وجمع
ال��ط��اق��ات وتوحيد الكلمة إلنتشال لبنان م��ن ازماته
المتالحقة على قاعدة التضامن الوطني».
واعتبر رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام أنه «في
ظل االوض��اع المأسوية في المنطقة ومع مخاطر إنهيار
دول وأنظمة وإعادة تركيب خرائط يأتي هذا اللقاء بادرة
أمل على أن المسيحيين يدركون تماما ً أن وحدتهم هي
المدخل الوحيد لجعلهم ج��زءا َ من أي ح ّل وأن تفتتهم
يسهل تهميشهم وحتى تهجيرهم إن لم يكن بالجسد
ّ
فبالسياسة».
وتمنى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي أن
يتوسع الحوار ليشمل الجميع ،مؤكدا ً أن المطلوب «هو
التوصل إلى مشروع وطني يضع حدا ً للمراوحة القائمة

في مختلف القطاعات خصوصا ً اإلقتصادية واالجتماعية،
وبما يشكل حصانة للبنان في هذه المرحلة العصيبة من
تاريخ المنطقة».

«المرابطون» :جعجع
يحاول اغتيال لبنان

في المقابل ،أكدت الهيئة القيادية في «المرابطون» عقب
اجتماعها ال��دوري برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى
حمدان في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي« ،أن
المجرم المدعو سمير فريد جعجع يحاول اليوم اغتيال
لبنان ،كمدير مكلّف للوحدات «اإلسرائيلية» المستترة من
«جبهة النصرة» و«داع��ش» وما يُسمى الجيوش الحرة
الوهمية ،المدارة أميركيا ً لتقسيم الوطن اللبناني وإقامة
إم��ارات التخلف والتبعية وكانتونات الجهل الطائفية
والمذهبية».
وأش���ارت إل��ى أن «مسار جعجع اإلج��رام��ي وتاريخ
عصاباته المخزي تجلّى يوم ارتكب جريمة االغتيال بحق
معالي الوزير الشهيد طوني سليمان فرنجية ،ومن ثم
جريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي ،ومن ثم
ارتكابه مجازر جماعية بحق أبنائنا من الضباط والجنود
في الجيش الوطني اللبناني ،ومحاوالت تسميم بالزرنيخ
لعدد من معارضيه لتقسيم لبنان ،وفي مقدمهم العميد
شامل روكز والعميد داني خوند».
وأك��دت الهيئة «أن انتصار مشروع الحرية والوحدة
الوطنية عربيا ً ولبنانيا ً على فتنة الصقيع العربي ومن
يديره سيؤدي حتما ً إلى إلغاء مفاعيل عملية الهروب
الكبير للمدعو القاتل سمير جعجع ويعود إلى زنزانته
التي تليق بالمجرمين أمثاله ونحن نبشره بذلك وليس
األمر ببعيد».
وأعربت عن أسفها أن «يفرض جعجع على العماد
عون الذي نقدّر ونحترم مواقفه الوطنية والقومية ،توقيتا ً
مشبوها ً إلعالن النيات بينهما في يوم ذكرى اغتيال دولة
الرئيس الشهيد رشيد كرامي ،مع التأكيد على أننا نربأ
بالتيار الوطني الح ّر الذي يُشاركنا بالوفاء لدم الشهداء
ضحايا القاتل جعجع ،أن يعلن نيات مشتركة معه،
عوضا ً عن االستمرار بالمطالبة بإعادة مفاعيل الحكم
الصادر بح ّقه في السجن المؤبد».

ردت على المتاجرين بالبلدة والت�أجيج المذهبي

فاعليات عر�سال طالبت الجي�ش بتحرير الجرود
من التكفيريين وت�شديد اجراءاته على المعابر
ردت ف��اع��ل��ي��ات ع���رس���ال على
«المتاجرين» بالبلدة غامزة من قناة
تيار المستقبل ونوابه ،مطالبة الجيش
اللبناني بتحرير الجرود وبتشديد
اجراءاته على المعابر ودخوله والقوى
األمنية الى البلد لبسط سلطة الدولة،
عارضة جرائم الجماعات اإلرهابية
التكفيرية ضد أبناء البلدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته
قبل ظهر اليوم في نقابة الصحافة
خصصته ع��ن األوض���اع ف��ي البلدة
ومحيطها .وحضر المؤتمر ك � ّل من
الدكتور اديب الحجيري ،أحمد يونس
عز الدين والد الشهيد علي عز الدين
ال��ذي قتلته الجماعات اإلرهابية،
حسين حسن الحجيري والد الشهيد
يونس حسين الحجيري الذي ذبحه
التكفيريون ،طالل شحادة الحجيري
ومحمد خالد الحجيري.
وتال أديب الحجيري بيانا ً أوضح
في مستهله أن الغاية من هذا اللقاء
هو «وضع حد لالستغالل الرخيص
من قبل ه��ذا الطرف أو ذاك ،وكذلك
حرصنا على عيشنا الواحد مع األهل
من جيراننا الذين تربطنا بهم عالقات
القربى والمصاهرة والجيرة منذ مئات
السنين».
وأض���اف« :ن��ح��ن أب��ن��اء عرسال
ت��رب��ط��ن��ا أي��ه��ا ال���س���ادة ب��ال��ب��ل��دات
المجاورة الممتدة من مشاريع القاع
وصوال ً إلى بعلبك وما بينهما عالقات
اجتماعية أخوية مميزة ،فما يصيبهم
يصيبنا والعكس صحيح ،وهذا األمر
ينسحب على سائر البلدات والقرى
في هذا الوطن الحبيب وخصوصا ً
جنوبنا المقاوم والرجال المقاومين
م��ن ال��ذي��ن خ��اض��وا المعارك لدحر

االحتالل الصهيوني».
وأض���اف« :أحببت أن أؤك��د هذه
ال��ك��ل��م��ات للتأكيد وال���دالل���ة على
صورة عرسال الحقيقية ،كما ألقول
للذين يتاجرون بمصير هذه البلدة
العروبية ،ب��األم��س القريب انبرى
أحد من ن��واب االم��ة ليضع لعرسال
خريطة ج��دي��دة وح�����دودا ً وهمية،
ولألسف استثنى كل الجوار ليقطع
الجبال وال��ودي��ان وليصل بخياله
الرحب ورغبته الفتنوية إل��ى عكار
وسعدنايل وغيرها ،ليحشر عرسال
وأهلها ف��ي خانة مذهبية بغيضة
ت��ش � ّوه وج��ه ه��ذه البلدة العروبي
المناضل ض��د االح��ت�لال العثماني
والفرنسي ،وأه��ل المنطقة يشهدون
على حضن عرسال الدافئ لهم يوم
تصدينا معا ً ال��ى ه��ذه االح��ت�لاالت،
وكل هذا يفعلونه خدمة لشذاذ آفاق
من إرهابيين تكفيريين يحتلون بلدة
عرسال وجرودها ،وألسيادهم الذين
يح ّركونهم من خارج حدود الوطن،
فنحن نقول وبالفم المآلن لكل الذين
نصبهم
يصطادون في الماء العكر :من ّ
ليدافعوا عن عرسال وقضاياها ،ومن
سمح بتغيير جغرافيتها وحدودها؟
ثم نقول لمن يصم آذانه :ألم تسمع ما
قاله وزيرالداخلية وألكثر من مرة عن
عرسال وجرودها؟».
وع���رض للجرائم ال��ت��ي ارتكبها
اإلرهابيون بحق عدد من أبناء البلدة
قبل أن يسأل «لماذا كل هذا التجييش
ال��م��ذه��ب��ي ع��ل��ى أن أه����ل ع��رس��ال
مستهدفون ،وم��ن قبل م��ن؟ من قبل
المقاومة التي حررت أرض الجنوب
من االحتالل اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً ثقته
«بأن المقاومة وقيادتها الحكيمة لم

ولن وال يمكن أن تفكر بهكذا أعمال ،بل
العكس هو الصحيح ،إن حرص ابن
المقاومة على ابن عرسال هو نفسه
حرصه على نفسه».
وكشف عن وج��ود سجون داخل
البلدة ،ومحاكم شرعية للبنانيين
والسوريين على حد س��واء ،وفرض
خ��وات وعمليات التشليح والخطف
لفرض دف��ع الفدية وطعن النساء
في وضح النهار بالسكاكين بغرض
السرقة ،وتجارة السالح والمخدرات
وال��ح��ب��وب ال��ت��ي ت��ب��اع للمسلحين،
وعمليات استفزاز ألهل البلدة ،وشبه
سيطرة تامة على الحالة االقتصادية
في البلدة ،إضافة إلى حالة الفلتان
األخ�لاق��ي داخ��ل البلدة مشيرا ً إلى
تسجيل  400حالة إجهاض في شهر
واحد في أحد مستوصفات البلدة.
وأض��اف« :أم��ا في ج��رود عرسال،
فحدّث وال حرج ،هناك سيطرة كاملة
من قبل هذه الجماعات على األرض
والشجر والبشر ،فهم يمنعون عمال
المقالع من القيام بعملهم ،والفالحين
من جني محصولهم وحراثة أرضهم»،
الفتا ً إلى أن «هذه العصابات المجرمة
التكفيرية تعتمد ع��رس��ال قاعدة
لوجستية أساسية لها ،خصوصا ً بعد
تطهير القلمون وجرودها منهم ،فلم
َ
يبق لهم من مالذ سوى جرود عرسال
وبلدة عرسال».
وطالب الحجيري «بدخول الجيش
اللبناني وجميع القوى األمنية لبسط
سلطة ال��دول��ة اللبنانية على أرض
ع��رس��ال وتحرير ال��ج��رود م��ن هذه
العصابات التكفيرية اإلجرامية لكي
ينعم ابن عرسال باألمن واالستقرار
على أرضه وداخل بلدته».

وقفة ت�ضامنية مع الأ�سير عدنان في طرابل�س

القوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية :لن نكون �إال عام ًال �إيجابي ًا في لبنان

عقدت القيادة السياسية للقوى الوطنية
واإلسالمية في منطقة صيدا المنبثقة عن
القوى اإلسالمية وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية وتحالف ال��ق��وى الفلسطينية
و«أنصار الله» ،اجتماعها ال��دوري في مقر
«ال��ح��رك��ة اإلس�لام��ي��ة ال��م��ج��اه��دة» ف��ي عين
ال��ح��ل��وة ،ون��اق��ش��ت ال��ق��ض��اي��ا السياسية
واالجتماعية واألمنية وملف وكالة «أونروا»
و«ض����رورة مواصلة التحركات الشعبية
االحتجاجية على سياسة تقليص أون��روا
خدماتها تجاه الالجئين والنازحين».
وأك��دت القيادة في بيان «موقفها الثابت
بعدم التدخل في الشؤون العربية واللبنانية»،
الفتة إلى أنها «لن تكون إال عامالً إيجابيا ً في
إطار المحافظة على األمن الوطني اللبناني
والفلسطيني وأن البوصلة هي فلسطين».
من جهة أخ��رى ،زار سفير دول��ة فلسطين
أش���رف دب���ور السفير ال��ك��وي��ت��ي ف��ي لبنان
عبدالعال القناعي ،وبحث معه في «األوضاع
التي تمر فيها المنطقة العربية والوضع في
األراضي الفلسطينية والممارسات واالعتداءات
العنصرية «االسرائيلية» المستمرة على
المقدسات المسيحية واالسالمية» .وتناول
البحث أيضا ً «أوضاع الالجئين الفلسطينيين
في لبنان خصوصا ً في مخيم نهر البارد».

الوقفة التضامنية
على صعيد آخ��ر ،نظمت «حركة الجهاد
اإلسالمي» ،وقفة تضامنية مع األسير القيادي
في الحركة خضر عدنان ،المضرب عن الطعام
منذ شهر ،واألسرى اآلخرين في سجون العدو،
أمام مقر الصليب األحمر الدولي في طرابلس،
بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية
في الشمال ،واألح���زاب اللبنانية والحراك

الشعبي في مخيم «نهر البارد» ،وحشد من
أهالي مخيمي «البارد» و«البداوي» ،وأهالي
طرابلس.
وألقى رئيس اللقاء الوطني في الشمال
وعضو المجلس الشرعي األع��ل��ى مصطفى
ملص كلمة ج��اء فيها« :إن��ن��ا نتضامن مع
األسرى في سجون االحتالل ليس للشد على

أياديهم ،فإرادتهم أقوى من إرادتنا ،ولكن نقف
لنندد بالصمت العربي واإلس�لام��ي في حق
أسرانا» ،داعيا ً إلى تحرك الشارع في شكل
أكبر لدعم قضية األسرى.
وتحدث أمين سر فصائل منظمة التحرير
وحركة «فتح» في الشمال أبو جهاد فياض
ال��ذي أكد أن «معركة األمعاء الخاوية التي
يقودها الشيخ عدنان للمرة الثانية أثبتت
مرة أخرى أنه انتصر» ،مشددا ً على ضرورة
تحقيق ال��وح��دة الوطنية لمواجهة حكومة
نتانياهو.
وأكد القيادي في حركة الجهاد بسام موعد
من جهته ،ان «إضراب القيادي خضر عدنان
هو خطوة فلسطينية فريدة وشجاعة إلسقاط
االعتقال اإلداري» ،موضحا ً أن «الشيخ عدنان
حين ق��رر ال��ع��ودة إل��ى االض���راب ،ك��ان يضع
نصب عينيه الجهود الشعبية والفصائلية،
الرسمية والدولية ،للوقوف بجانبه».
وج��دد موعد ال��دع��وة إل��ى تضامن شعبي
ورسمي كبير انتصارا ً لقضية األسير عدنان.
وفي نهاية االعتصام ،سلّم المعتصمون
مذكرة إلى مسؤولة الصليب األحمر الدولي في
الشمال ،جميلة حمامة ،تتعلق بواقع ومطالب
األس��رى الفلسطينيين وال��ع��رب في سجون
العدو.

