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ي�سرع انتخاب رئي�س الجمهورية وندعم الجي�ش اللبناني»
«ن�ؤيد � ّأي م�سعى
ّ

حزب اهلل :انجازات المقاومة تن�أى بلبنان عن التق�سيم

فتحعلي لـ «البناء» :ل�سنا في عداء مع �أحد
و�أميركا تزيد ال�شرخ بين الريا�ض وطهران

ن�صراهلل :ال�شعب اليمني بحاجة
�إلى الدعم في ال�ساحة الدولية

هتاف دهّ ام
ع��ل��ى عتبة ت��وق��ي��ع االت��ف��اق ال��ن��ووي بين
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومجموعة (5
 )1 +الذي سيتألف من وثيقة رئيسية من 20
صفحة إضافة إلى خمسة مالحق تتألف من 40
إلى  50صفحة ،فإنّ انعدام الثقة بين الطرفين
اإليراني واألميركي ال يزال سيد الموقف.
دخ��ل المفاوضون بحسب م��ا أك��د السفير
اإليراني في بيروت محمد فتحعلي لـ«البناء»
مرحلة كتابة نصوص االتفاق ،إال أنهم يواجهون
مشكلة في دق��ة التعابير .يريد المفاوضون
الغربيون تفتيش المنشآت اإليرانية ولقاء
العلماء اإليرانيين بذريعة سؤالهم عن البرنامج
ال��ن��ووي وه��ل تتجه إي���ران لصناعة القنبلة
ال��ذري��ة .إال أننا كما ق��ال فتحعلي« :ل��ن نقبل
بمراقبة مواقعنا .نحن دولة ذات سيادة ولها
خصوصيتها .لقد أبدينا مرونة في التعاون مع
الوكالة الدولية تحت سقف القانون الدولي،
لكنّ المطالب الغربية في المحادثات ،خارجة
ع��ن ع��رف القوانين ال��دول��ي��ة ،وغير معقولة
وخطيرة ولن نقبل بها ولن نسمح بالوصول
إلى علمائنا النوويين ،فالتاريخ يشهد أنّ نحو
 4علماء وصلوا إلى مراحل علمية متقدمة وت ّم
اغتيالهم.
واألم��ر اآلخ��ر ال��ذی تطرق إلیه فتحعلي هو
اقتدار الفریق المفاوض االی��ران��ي فی الملف
النووي برئاسة وزیر الخارجیة محمد جواد
ظریف ،هذا الفریق الذی یحظی بدعم السيد
علي خامنئي والرئيس االيراني حسن روحاني.
ومن ناحیه أخری أكد فتحعلي أن الرئيس
روحاني یولي عنایة خاصة لهذا الملف ،وهو
یعمل علی إدارة األمور في شكل يسمح إلیران
بمواجهة كافة الظروف والمستجدات المترتبة
علی نتائج المفاوضات النوویة أی �ا ً كانت.
التجربة العملیة التی تناهض السنتین من عمر
والیته الرئاسية توكد مدی تمكنه من تطویر
األوض��اع السائده فی إیران إلی األمام بمعزل
عن شؤون الملف النووي وشجونه.
يتطلع الكثير من ال��دول الغربية وبخاصة

األوروبية إلى االستثمار في السوق اإليرانية
بعد توقيع االتفاق والبحث عن مكان وحصة .إال
أن إيران لم تنتقل بحسب فتحعلي إلى مرحلة
ما بعد االتفاق ورف��ع العقوبات ،صحيح أن
مرحلة إنهاء العقوبات ستفتح باب االستثمار
في طهران ،إال أن الشركات العالمية األوروبية
واألميركية ستخضع للقوانين اإليرانية التي
ليست بعيدة من القوانين الدولية».
يُعتبر االتفاق اإليراني قوة سياسية لحلفاء
إيران في المنطقة ،على رغم أنّ توقيعه منفصل
عن الملفات السياسية اإلقليمية ،فإيران بحسب
فتحعلي تولي التطورات السياسية في المنطقة
وال��دول المجاورة لها أهمية أكثر من الملف
ال��ن��ووي ال��ذي يأتي في مرتبة ثانية ،فنحن
نعيش مع جوارنا ،و«داعش» يتمدّد في العراق
وسورية ،ومن الطبيعي أن نتأثر بما يجري
حولنا.
يأسف فتحعلي لتعاطي بعض دول الخليج
الفارسي والعالم العربي بالمباالة مع العرض
اإليراني لح ّل مشاكلنا الداخلية بعيدا ً من أيّ
تدخل خارجي .تدرك بعض دول المنطقة أن

أميركا تستفيد مما يجري في سورية والعراق
واليمن والبحرين ،ومن الخالف بين الجمهورية
اإليرانية وبعض دول المنطقة ،لكنها لألسف
شريكة في هذه اللعبة األميركية.
وسأل« :ما الفائدة التي حققتها السعودية
من حربها على اليمن»؟ «لماذا تدافع الواليات
المتحدة عن العدوان السعودي وبدل أن تدعم
واشنطن ال��ح� ّل السياسي ف��ي اليمن ،أ ّي��دت
التدخل العسكري إلح��داث المزيد من الشرخ
بين الرياض وطهران»؟
السالم بين دول المنطقة يعود بالمنفعة
العامة علينا جميعاً ،ولذلك ندعو كما يقول
فتحعلي إلى «الجلوس والحوار مع دول المنطقة
والخليج الفارسي ،فنحن لسنا في مرحلة عداء
وقطع عالقات مع أحد» ،إال أنّ الغرب يقف في
وجه ذلك ،فهو يهدف من الحرب على سورية
والعراق ومن دعم الحرب اليمنية ،إلى الوصول
لتجزئة دول المنطقة ،خدمة لـ«إسرائيل».
وتحدث السفير اإلي��ران��ي عن االزدواج��ي��ة
في الخطاب واألداء األميركيين .وإلى تعاطي
التحالف الدولي المؤلف من  60دولة بقيادة

لقاء الأحزاب يجتمع في مليتا
ويدعو � 14آذار �إلى زيارة ال َمع َلم
عقد لقاء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اجتماعه في مَعلَم مليتا السياحي ال��ذي يشكل رم��زا ً
أساسيا ً للمقاومة وتحرير لبنان من االحتالل الصهيوني
وذلك للتأكيد على هذا الخيار الوطني.
وبعد مشاهدتهم فيلما ً يحكي حكاية األرض للسماء،
اجتمعت الشخصيات الحزبية والسياسية في قاعة مليتا،
حيث أص��دروا بيانا ً تاله النائب السابق كريم عبدالله
وجاء فيه« :اجتمعنا هنا في ذكرى تحرير األرض والفكر
لنثبت تحررنا من م��ق��ررات األم��م المتحدة والعالقات
الدولية والجامعة العربية ،ونؤكد أن ال أحد يمكنه تحرير
األرض سوى المقاومة العسكرية الشعبية التي استندت
إل��ى ثالثية الشعب والجيش والمقاومة بخاصة أننا
نواجه فكرا ً تكفيريا ً يتغلغل في المنطقة بأسرها .ولنقول
لألصوات التي تحاول التضليل بتدخل حزب الله في
حربه ضد اإلرهاب التكفيري ولنقول لهم إن المقاومة هي
التي أبعدت هذا الخطر عن لبنان».
وأضاف »:نحن شعب نحب الحياة بكرامة لذا نحن مع

المقاومة ألننا نحب التعايش ،مسلمين ومسيحيين ،في
هذا الوطن .فالمقاومة حفظت لبنان بل هي الوحيدة التي
حافظت عليه .نحن نوجه رسالة وبخاصة إلى لبنانيي
 14آذار :أهالً بكم في مليتا لتتعرفوا إلى المقاومة ومليتا
وما الذي قدمته لتتحدثوا عنها حينئذ».
وكان لعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود
قماطي كلمة بهذه المناسبة ،قال فيها« :جئنا اليوم باسم
لقاء األحزاب الوطنية لنحيي ذكرى التحرير في مليتا لما
لها من رمزية خاصة في تاريخ الصراع مع العدو ،مؤكدين
على ثالثية الشعب والجيش والمقاومة التي حققت النصر
ورسمت معادالت جديدة وأثرت وما زالت تؤثر في الواقع
والمسار السياسي اللبناني».
وت��اب��ع« :لقد أك��د الجميع تمسكهم بخيار المقاومة
والمثلث الذهبي ،شعب جيش مقاومة ،الذي ينجز اليوم
أيضا ً إنجازا ً تاريخيا ً أمام اإلرهاب التكفيري األمر الذي
يحقق للبنان اإلستقرار وال��ت��وازن حيث يجب أن يبقى
لبنان رمزا ً للعيش المشترك وللنصر أيضاً».

الواليات المتحدة مع محاربة اإلرهاب ،وسأل:
«ل��م��اذا ال يضغط ه��ذا التحالف على بعض
الدول التي تدعم اإلرهابيين لوقف تصديرهم
وفتح حدودها أمامهم لالنتقال إلى سورية؟
أال يستطيع هذا التحالف إغالق المعابر ووقف
الدعم المادي والسالح لهؤالء التكفيريين»؟
«داع��ش» ال ي��زال ،وفق فتحعلي ،يتقدّم في
سورية والعراق .فإذا كان التحالف الدولي جديا ً
في محاربته فلماذا ال يقضي عليه ،ولماذا لم يضع
ّ
يغض
حدا ً لتمدّد «داعش» في الرمادي بدل أن
النظر عن احتاللها من قبل هذا التنظيم ،ولماذا
طلب من الحكومة العراقية الضغط على الحشد
الشعبي ليتراجع في تكريت؟ هذا التحالف يعمل
وفق أه��داف ومصالح سياسية ،وقواته تركز
ضرباتها حيث تتواجد المصانع والمنشآت.
ال تتدخل إي��ران عسكريا ً في الصراعات في
المنطقة ،فهي كما قال فتحعلي تساعد الدول التي
تطلب المساعدة كالعراق وسورية .ويستغرب
السفير اإليراني التصريحات الصحافية عن
إرسال طهران قوات عسكرية إلى سورية ،نحن
نقدم فقط المساعدات واالستشارات العسكرية،
والجيش السوري لديه القدرة على مواجهة
المخاطر والتهديدات اإلرهابية إال أنّ التدخل
الخارجي الداعم لإلرهابيين يقف عائقا ً أمامه».
وفي الشأن اللبناني ،على رغم الحراك الدولي
في اتجاه إيران لح ّل أزمة الفراغ الرئاسي ،علما ً
أنّ هناك ح��راك�ا ً دبلوماسیا ً خارجیا ً اتجاه
إیران للبحت فی هذه المسألة كزیارة الممثلة
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ والموفد الفرنسي فرنسوا جیرو.
إال أن السفير اإليراني أكد أن إيران ال تتدخل فی
هذا االستحقاق الذی تعتبره لبنانیا ً بامتیاز.
وشدّد فتحعلي على «أنّ طهران تدعم وتؤيد
أيّ مسعى يس ّرع انتخاب الرئيس في الظروف
الحالية ،فلبنان يتع ّرض إلى تهديد صهيوني
على ح��دوده الجنوبية ،وتهديد تكفيري على
حدوده الشرقية مع سورية» .وأكد «أنّ إيران
صديقة لبنان وتسعى إلى تقويته ودعم الجيش
وتعزيز العالقات االقتصادية».

�أر�سالن التقى الحاج
وجال في الجرد الأعلى

أرسالن مستقبالً الحاج بحضور جابر

ت��س��اءل أمين الهيئة القيادية ف��ي حركة الناصريين
المستقلين « -المرابطون» العميد مصطفى حمدان في
تصريح أمس»كيف يمكن لمجرم أن يستند في كل عمليات
القتل التي نفذها على تبرير فاشي ديني يدّعي نفاقا ً أن ربه
اختاره لينفذ إرادته على األرض والله هـو الرحمن الرحيم».
وأكد العميد حمدان ان «الكالم الطائفي والمذهبي الذي
قاله رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عن أهل الس ّنة
يصب في خانة الديماغوجية المذهبية المرفوضة» .وقال:
«لقد نسي نفسه مرشد الدعوة إلى تقسيم لبنان كانتونات
يترأس أحدها ،أن رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي،
الذي قتله جعجع على أرض مطار «ح��االت حتماً» ضمن
كانتونه المزعـوم آن��ذاك كـان سنيـا ً وسليل عائلة سن ّية
كريمة».
وتوجه حمدان الى جعجع بالقول« :كفى أيها المجرم
استغالال ً للطوائف والمذاهب وأنت الذي ندرك تماما ً أنك
قد سبقت بأشواط الفاشية الدينية «الداعشية» ،وك ّفرت
أهل الس ّنة وذبحتهم ،ومن خالف رأيك في تقسيم لبنان من
أهلنا المسيحيين قمت بتسميمه أو ذبحه أو إعدامه على
الحيطان ،أو وضع األثقال في أقدامهم ورميهم في البحر».
وأضاف« :ان مصيرك المحتوم عندما تنحسر هذه الموجة
الفاشية الدينية الجديدة وتنهزم ،ويُقضى عليها ،فزنزانتك
في معراب ال ت��زال تستصرخ ضمائر الوطنيين «أعيدوا
هذا المجرم القاتل الى مكانه الطبيعي كي يسلم لبنان
واللبنانيين من إجرامه».
وكان جعجع اعتبر أنه «لمنع وصول «داعش» إلى لبنان
الس ّنة كي ال
يجب على الدولة اللبنانية حسن التص ُرف مع ُ
تدفعهم الى االنخراط في «داعش».

ث ّمنت «هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية»،
في بيان أصدرته إثر اجتماع طارئ لها برئاسة جو
اده« ،الجهد الكبير الذي يبذله حزب الله وتم ّكنه من
تحرير تالل وجرود مهمة في البقاع الشرقي ،وأغلبها
داخل الحدود اللبنانية ،ومدى تأثير ذلك على أمن
القرى البقاعية قاطبة ،شيعية كانت أو مسيحية أو
سنية أو مختلطة».
ودعتالهيئةالجيشاللبنانيإلى«الدخولمباشرة
إلى بلدة عرسال لتحريرها من اإلرهابيين ولتحرير
مخيمات الالجئين إليها من المسلحين المتنقلين
من التالل الى داخل تلك المخيمات ،وبالتالي إعادة
عرسال إلى كنف الدولة وإلى حمايتها نهائيا ً من المد
التكفيري الذي يعبث بأمنها ،وبالتالي يقتضي وقف
التوظيف السياسي في هذه المرحلة الدقيقة».
من جهة أخ��رى ،نفذ أهالي رأس بعلبك ،وقفة
تضامنية مع الجيش في حربه ضد االره��اب ،حيث
تداعوا إلى تجمع في صالون كنيسة مار الياس،
حضره حشد من األه��ال��ي ،وتحدث كاهن الرعية
األب ابراهيم نعمة ،مثنيا ً على «مواقف الجيش وما
يبذله من تضحيات من أجل إبعاد شبح اإلرهاب عن
اللبنانيين بخاصة في سلسلة لبنان الشرقية ،وألن
الجيش هو الضامن الوحيد للسلم األهلي ولبقاء
الوطن».
ووجه تحية لـ«رجال المقاومة الذين يدافعون عن
األراض��ي اللبنانية على الحدود اللبنانية السورية
الشرقية» ،واعدا ً «بأن يقف أهالي رأس بعلبك خلف
الجيش وبأمرته حتى تحقيق النصر».

الجماعات التكفيرية في الجرود،
ول��ن تتوقف عن ذل��ك حتى يصبح
لبنان بمأمن كامل من خطرها».
واع��ت��ب��ر ف��ن��ي��ش خ�ل�ال اح��ت��ف��ال
تأبيني ،أن «انجازات المقاومة هي
فرصة ثمينة يمكن لكل اللبنانيين
االس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ح��ت��ى يصبح
لبنان بمنأى عن تداعيات الصراع
ومشاريع الفتنة والتقسيم في شكل
كامل».
وأك���د وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة ال��دك��ت��ور
حسين الحاج حسن أن «ال مصلحة
ألحد في التحريض ،فأهل عرسال
يريدون العودة إلى حضن الوطن،
والجيش يريد أن يستعيدها بقرار
الحكومة».
وق��ال خ�لال لقائه ف��ي حسينية
بلدة يونين عائالت البلدة« :أهل
ع��رس��ال ك��ان��وا ي��ت��ح��رك��ون ف��ي كل
البقاع الشمالي بين أهلهم وأشقائهم
وسيبقون كذلك ،فعرسال هي بلدة
ال  500شهيد في المقاومة ،وهم
مظلومون مثل ق��رى وبلدات ومدن
بعلبك  -الهرمل من حرمان الدولة».
وسأل« :التيارات التي تدعي أنها
مع عرسال وتباكى عليها ،ماذا قدمت
لها وهي التي تقلدت الحكم عشرات
السنوات؟ ماذا قدمت لها على صعيد
التنمية والمواقع اإلدارية واالقتصاد
وال��زراع��ة والتطوير واإلن��م��اء؟ لقد
تذكرتم عرسال لتستخدموها في
التحريض المذهبي والطائفي فقط
ولحماية اإلرهابيين القتلة الذين
سميتموهم ثوارا ً دفاعا ً عن مشروع
أسيادكم القتلة؟».
واع��ت��ب��ر ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���وف���اء
للمقاومة» النائب الدكتور حسن
ف��ض��ل ال��ل��ه أن «أي وق���وف بوجه
المقررات التي صدرت عن الحكومة

وتقتضي اع��ط��اء الجيش الغطاء
الكامل من أجل تحرير بلدة عرسال
وتخليص أهلها قبل تخليص أهل
القرى المجاورة من األشرار والقتلة
الذين يتربصون بأهلنا وبشعبنا
وببلدنا شراً ،أو أي محاولة لتمييعها
إنما هو موقف التغطية الحتالل بلدة
لبنانية ،وم��وق��ف ال��دع��م والتأييد
لهؤالء التكفيريين» ،معتبرا ً أنه «لم
يعد هناك أي مبرر ألي فريق سياسي
في الداخل للعرقلة ،ألنهم دائما ً كانوا
يطالبون الدولة بتحمل المسؤولية،
وه��ا ه��ي ال��ي��وم ات��خ��ذت ق���رارا ً على
مستوى الحكومة ،والجيش قادر
ع��ل��ى ال��ت��ص��دي ع��ن��دم��ا تعطى له
اإلمكانات الكاملة».
وق���ال فضل ال��ل��ه خ�لال احتفال
ج��م��اه��ي��ري أق��ام��ت��ه ب��ل��دي��ة بليدا
لمناسبة والدة اإلمام المهدي وعيد
المقاومة والتحرير في باحة مدرسة
اإلمام السيد موسى الصدر« :سنكمل
في معركتنا ضد التكفيريين ،سواء
كانوا على أرض لبنانية أو في أي
منطقة تتطلب وجودا ً للمقاومة ،فكل
التهويل والتضليل ومحاولة تصوير
ما يجري في سورية على أن تحوالت
كبيرة تحصل إنما هي من خياالت
بعض ال��ق��وى وال��ج��ه��ات ،وه��ذا لن
يغير ف��ي حقيقة المعركة وال في
اتجاهاتها».
على صعيد آخر ،استقبل الوكيل
الشرعي العام للسيد الخامنئي في
لبنان الشيخ محمد يزبك وف��دا ً من
عائلة ش��رف الدين في بعلبك ،في
إطار المساعي الرامية إلى تطويق
ذي����ول ال���ح���ادث ال��م��ؤس��ف ال���ذي
حصل األسبوع الماضي في محلة
ال��ش��راون��ة ،وال���ذي ذه��ب ضحيته
الشاب علي عبدالعزيز وهبي.

مراد :فرق بين عر�سال وجرودها

جال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن ،على رأس
وفد حزبي ضم عضو المجلس السياسي في الحزب حسين عبدالخالق ،مدير
الداخلية لواء جابر ورئيس دائرة الجرد غسان الصايغ ،معزيا ً في قرى وبلدات
الجرد األعلى.
وكان أرسالن قد التقى في دارته في عاليه ،اللواء علي الحاج وبحث معه في
آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والمحلية.
ثم التقى وفدا ً من هيئة صندوق االستشفاء برئاسة الشيخ هالل أبو زكي،
الذي شكر أرسالن على «دعمه الدائم لمسيرة الصندوق وعمله».
كما التقى عضو مؤتمر «الالمركزية الشاملة» روي مرعب ،الذي وضعه في
أجواء أعمال المؤتمر الذي عقد في شهر نيسان  2015في حضور ممثلين عن
كافة األحزاب اللبنانية.
من جهة أخرى ،أولم الشيخ زاهر زيدان وعائلته لنجل أرسالن مجيد ،في
بلدة رويسة البلوط في المتن الجنوبي  -قضاء بعبدا ،ورافق أرسالن وفد
الحزب الديمقراطي اللبناني ،بحضور وفد كبير من مشايخ المنطقة وجوارها،
ممثل مديرية الحزب السوري القومي اإلجتماعي فرحان زي��دان ،وحشد من
الفعاليات وأبناء البلدة والحزبيين.

تيمور جنبالط تابع �ش�ؤون الإقليم
و�أمل ب�أن يعم ال�سالم والإطمئنان البالد
حمدان :جعجع �سبق ب�أ�شواط «قدامى القوات» ثمنت
الفا�شية الدينية «الداع�شية» تحرير الجرود

أكد األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ،في لقاء علمائي
موسع عقد في مدينة قم اإليرانية
نصرة للشعب اليمني ،أطل خالله
عبر الشاشة ان «الشعب اليمني ،مع
جيشه الباسل ومجاهديه األبطال
في اللجان الشعبية ،صامدون بقوة
وعازمون على االنتصار وعلى إلحاق
الهزيمة بالمعتدين ،مهما بلغت
التضحيات».
ورأى ان «ل��دى ه��ذا الشعب من
الحكمة وال��وع��ي واإلي��م��ان والعزم
واالرادة وال��ف��ه��م ،م��ا يجعله يفهم
تماما ً حقيقة العدوان ،وما يجعله
أيضا ً يلحق الهزيمة بهذا العدوان».
واعتبر السيد نصر الله أن «ما
يحتاجه اليمن وشعبه اليوم ،هو
الدعم الصادق بكل أشكاله وأنواعه،
فهو ف��ي ح��اج��ة إل��ى ق��ول الحقيقة
للعالم ،عما يجري من عدوان بسبب
التضليل اإلعالمي الهائل» ،مشددا ً
على أن «الشعب اليمني في حاجة
إلى الدعم السياسي والدبلوماسي
في الساحة الدولية ،حتى ال تفرض
عليه حلول ال تنسجم مع مصالحه
وتضحياته الجسام».
وكشف أن «ال��ح��رب السعودية
 األميركية على اليمن ،ستكونوستشكل عامالً قويا ً جدا ً في رسم
ال��ص��ورة المستقبلية للمنطقة،
إم��ا بما ي��خ��دم مصالح االستكبار
العالمي والطواغيت ،أو بما يخدم
مصالح شعوب المنطقة ،وينسجم
مع رغباتهم وإرادات��ه��م» ،مختتما ً
«لذلك هذه الحرب يجب ان تعنينا
جميعاً».
ف��ي ال��ش��أن ال��داخ��ل��ي ،دع��ا وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش جميع اللبنانيين ال��ى «أن
يالقوا إنجازات المقاومة بمزيد من
التحصين للوضع ال��داخ��ل��ي ،ألن
البلبلة المفتعلة والتشكيك المتعمد
ال���ذي ال ي��خ��ف��ي أغ����راض ودواف���ع
المشككين ،قد انتهيا» .وأش��ار إلى
أن «ال��ح��ك��وم��ة ق��د حسمت أم��ره��ا
واتخذت ق��رارا ً بدخول الجيش إلى
بلدة عرسال بمشاركة جميع القوى
السياسية األساسية ،وه��و ما كنا
نطالب به دائماً ،ألننا لم نفكر يوما ً
ولم ندع إلى دخول المقاومة لبلدة
عرسال ،ولم يصدر عنا في يوم من
األي��ام ما يشير إلى هذه النية ،ألن
هذا األمر مطلوب من قيادة الجيش
اللبناني التي ينبغي أن تنفذ هذا
ال���ق���رار وت��ح��دد وس��ائ��ل تنفيذه،
فيما المقاومة ماضية في مالحقة
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جال تيمور وليد جنبالط أمس في منطقة إقليم الخروب ،يرافقه شقيقه أصالن
والنائب عالء الدين ترو والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود ووكيل
داخلية الحزب التقدمي اإلشتراكي في إقليم الخروب الدكتور سليم السيد.
وشملت الجولة بلدات داريا وعانوت وحصروت والزعرورية ،حيث التقى
جنبالط عددا ً من أبنائها وعائالتها ،في حضور رؤساء البلديات والمخاتير
وفاعليات ،واطلع على أوضاعهم المعيشية والحياتية وشؤونهم الخدماتية،
ال سيما في ظل الظروف االقتصادية الصعبة ،والتأزم السياسي.
وألقيت خالل هذه اللقاءات ،كلمات ،رحب فيها المتحدثون بجنبالط اإلبن في
إقليم الخروب.
ولقي تيمور جنبالط ترحيبا ً كبيرا ً من قبل األهالي الذين أص��روا على
مصافحته وتقبيله ،ووصفه عدد من مستقبليه بـ«وردة اإلقليم».
ووعد جنبالط بمتابعة مطالب ابناء اإلقليم والعمل على تحقيقها مع الجهات
المختصة ،معربا ً عن سروره لوجوده في «ربوع اإلقليم بين أبنائه األوفياء
لكمال جنبالط ووليد جنبالط» .وأمل بأن يعم السالم واإلطمئنان البالد.
وزار تيمور والوفد المرافق ،منزل مدير فرع الحزب التقدمي االشتراكي في
بلدة داريا وفيق أبو شقرا ،حيث عقد لقاء مع عدد من عائالت البلدة.
كما زار رئيس هيئة الخدمات االجتماعية في اقليم الخروب الدكتور سعيد
مراد ،ومن ثم الحزبيين القدامى في التقدمي :خطار السيد في عانوت ،وعدنان
حسين في حصروت ويوسف شمس الدين في الزعرورية.

جنبالط خالل زيارته األقليم

مراد متحدثا ً في االحتفال التكريمي
أكد رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبدالرحيم
م��راد أن «حماية بلدة عرسال هي مسؤولية الجيش
اللبناني» ،وأن «أه��ل عرسال هم وطنيون شرفاء،
شاركوا في الدفاع عن وحدة لبنان وعروبته في وجه
العدو الصهيوني» ،مشيرا ً إلى أن «هناك فرقا ً بين جرود
عرسال ،التي تحتوي على اإلرهابيين ،وعرسال المدينة
التي يسكنها الشرفاء والمقاومون من أهلنا الس ّنة».
كالم م��راد جاء خالل مأدبة تكريمية ،أقامتها على
شرفه التعبئة التربوية ف��ي ح��زب الله ف��ي مدينة
بعلبك ،في حضور مسؤول منطقة البقاع في الحزب
محمد ياغي ،رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن

(أحمد موسى)
ومسؤولين تربويين.
وقال مراد« :إن المقاومة أعادت لنا الشعور بكرامتنا،
وجعلت العدو يحسب أل��ف حساب قبل اإلق��دام على
أي اعتداء علينا ،ووجدنا نحن الجيل الناصري في
المقاومة كرامتنا وعزة أمتنا».
وإذ حيا «المقاومة في ذكرى التحرير ،وجاهزيتها
الدائمة لحماية الحدود من كل اعتداء ،وانجازاتها في
تحرير الجرود الشرقية من المرتزقة التكفيريين» ،جدد
وعده بـ«استمرار مؤسسات الغد األفضل في نشر العلم
والمعرفة والتنمية لكل البقاع» ،منوها ً بـ«نجاحات
الجامعة والمؤسسات».

عودة :حرام �أن نترك الوطن
يتهاوى ونحن نتفرج
نبّه متروبوليت بيروت وتواعها للروم األرثوذكس
يتكسر وقال« :حرام
المطران الياس عودة إلى أن الوطن
ّ
أن نتركه يتهاوى ونحن نتفرج» ،مشيرا ً إلى «أننا نشهد
احتقارا ً للدستور بال حياء وتخطيا ً للقوانين من دون رفة
عين واستباحة لحقوق المواطنين وحياتهم من دون
وجل».
كالم عودة جاء خالل احتفال بالذكرى الثالثة لرحيل
الوزير والنائب السابق الصحافي غسان تويني ،في حضور
ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى،
ممثل رئيس الحكومة تمام سالم وزير االعالم رمزي جريج،
الرئيس حسين الحسيني ،ونواب.
وألقى عودة كلمة تحدث فيها عن صفات تويني ،وقال:
«بقي نظيفا ً شفافا ً محبا ً غيورا ً على وطنه وإنسانه حتى
آخر لحظة من حياته ،لذا أقول له هنيئا ً لك يا عزيزي غسان
ألنك غادرتنا قبل أن تشهد ما نشهده من تقهقر طاول جميع
المجاالت وانحطاط يسود المنطقة وإرهاب يستشري .أما
التعصب الذي كنت بعيدا ً منه بعد السماء عن األرض فقد
أصبح الحاكم اآلمر.
وأضاف« :لقد قل اإليمان في هذا العصر ،لذا كثرت المفاسد

وع ّم الحرمان والظلم والعنف والقتل واإلذالل واالستئثار
واالستغالل والقهر والتهجير والالئحة تطول» .وقال:
«نحن نشهد احتقارا ً للدستور بال حياء وتخطيا ً للقوانين
من دون رفة عين واستباحة لحقوق المواطنين وحياتهم من
دون وجل .والمشكلة أن المواطن اللبناني ما زال المباليا ً
كعادته يهتم بما له وما يخصه والقلة من المواطنين الذين
يستشعرون الخطر المحدق يكاد صوتهم ال يسمع» ،الفتا ً
إلى أن «الوطن يتكسر ،فراغ في الرئاسة ،شلل في المجلس،
صعوبة في عمل الحكومة ،تنام للدين العام وتراجع
اقتصادي واجتماعي ،وأكاد أقول انتحارا ً جماعياً».
وقال« :لبنان مسؤوليتنا .لبنان ماضينا وتاريخنا لكنه
مستقبل أوالدنا وأحفادنا .حرام أن نتركه يتهاوى ونحن
نتفرج .عيب أن نهتم ألنفسنا على حساب وطننا .وعوض
صرخة غسان «أتركوا شعبي يعيش» لنصرخ «أتركوا بلدي
يعيش».
واعتبر أن «على المسيحيين أن يكونوا القدوة وأن يعملوا
على ل ّم الشمل ورأب الصدع والتعالي عن الصغائر والعمل
من أجل المصلحة العامة ال من أجل أية مصلحة خاصة أو
خارجية».

