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احتفاالت رمز ّية في عيد اال�ستقالل وت�شديد على الوحدة الوطنية في وجه الأخطار

�سالم :تعطيل مفا�صل الدولة و�إ�ضعاف هيبتها جريمة بحق لبنان
ممثلو قهوجي :الجي�ش �سيبقى مدافع ًا عن الوطن مهما غلت الت�ضحيات

أرسالن متحدثا ً في بشامون

رفع العلم اللبناني عند بوابة شبعا
اقتصر إح��ي��اء ال��ذك��رى الثانية والسبعين
لالستقالل على احتفاالت رمزية للجيش في
المناطق وم��واق��ف ه� ّن��أت اللبنانيين بالعيد،
وشدّدت على ضرورة تحصين البالد من األخطار
ال ُمحدقه بها ،وال سيّما خطر الجماعات اإلرهابية
التكفيرية ،داعي ًة إلى الوحدة الوطنية وانتخاب
رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن.

سالم

وفي السياق ،أ ّكد رئيس مجلس الوزراء تمام
س�لام في بيان ،أنّ «التحديات التي تواجهها
البالد بلغت مرحلة لم تعد تسمح بالتباطؤ في
البحث عن مخارج من االستعصاء الراهن» ،داعيا ً
إلى «انتخاب رئيس للجمهورية لتصحيح الخلل
القائم في البنيان الدستوري ،وب� ّ
�ث ال��روح في
الحياة السياسية» ،الفتا ً إلى أنّ «تعطيل مفاصل
الدولة وإضعاف هيبتها ،بات يش ّكل جريمة بحق
لبنان».
وشدّد على أنّ «الحصانة األمنية تحتاج ،لكي
تكتمل ،إلى مناخ سياسي وطني سليم ،يس ّد أيّة
ثغرة يسعى اإلرهابيون إلى النفاذ منها للتخريب
وزرع الفتنة» ،داعيا ً إلى «اتخاذ القرارات الوطنية
الجريئة ،وتقديم التنازالت لمصلحة لبنان».
وأردف« :ف��ي ذك��رى استقالل لبنان الثانية
نوجه تحية حا ّرة ألبنائنا العسكريين
والسبعينّ ،
المحتجزين في أي��دي اإلرهابيين ،ونش ّد على
أيديهم وعلى أيدي أهاليهم الصابرين ،مؤ ّكدين
لهم أنهم في قلب لبنان ووجدانه ،ومجدّدين العهد
بأننا لن ندّخر أي جهد في سبيل إعادتهم أحرارا ً
سالمين .كما ننحني إجالال ً لذكرى جميع الشهداء
الذين سقطوا من أجل الوطن في جميع المناطق
ونخص بالذكر شهداء القوى العسكرية
اللبنانية،
ّ
واألمنية ،المنتشرة في الداخل وعلى الحدود،
والتي أظهرت في األيام الماضية ،مرة جديدة ،أنها
بيقظتها وكفاءتها واندفاعها وتفانيها ،كانت وال
تزال الحصن الحصين للجمهورية».
وتل ّقى سالم رسالة تهنئة بذكرى االستقالل
من الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،أ ّكد فيها
«دعم بالده للبنان في مواجهة التحديات التي
يواجهها».
وأشاد هوالند بالجهود الشخصية التي يقوم
بها سالم في الظروف الصعبة الراهنة» ،وقال إنّ
بالده «ستواصل جهودها للمساعدة على إنهاء
حالة الشغور الرئاسي في لبنان».

احتفاالت

وفي إطار االحتفاالت بذكرى االستقالل وعيد
العلم ،د ِّ
ُشن السبت الماضي ،أضخم علم لبناني
بارتفاع بلغ  32مترا ً في نزلة فنادق «فينيسيا»
و«مونرو» و«السان جورج»  -بيروت ،برعاية
الرئيس سالم ،وبمبادرة من مؤسس العيد وزير
االت��ص��االت بطرس ح��رب ،وحضره إل��ى حرب،
ممثل رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل،
مم ّثل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان
اللواء شوقي المصري ،وزي��ر السياحة ميشال
فرعون ،ون ّواب ،والرئيس الفخري التحاد الغرف
العربية ،رئيس الهيئات االقتصادية الوزير
القصار ،وفاعليات وشخصيات
السابق عدنان
ّ
سياسية وعسكرية.
واعتبر ال��وزي��ر مقبل ف��ي كلمته أنّ «أهمية
ه��ذه ال��ذك��رى تبقى ف��ي تشابك األي���دي ودع��م
المؤسسة العسكرية» ،الف��ت�ا ً إل��ى أن��ه «حتى
يبقى لالستقالل معناه ومحتواه ،ينبغي أن يت ّم
االستحقاق الرئاسي بأسرع ما يمكن ،وإعطاء
المجال للسلطتين التشريعية والتنفيذية وباقي
المؤسسات ،لتقوم بمهامها بما يتوافق مع
الدستور والقانون في ظل ما يشهده البلد من
مخاطر».
كم تحدّث الوزيرين غرعون وحرب ورئيس
بلدية بيروت بالل حمد.

بوابة شبعا

وف��ي الجنوب ّ
نظمت «هيئة أبناء العرقوب
وم��زارع شبعا» احتفاال ً عند بوابة م��زارع شبعا
بمناسبة ذكرى االستقالل ،برعاية قائد الجيش
العماد جان قهوجي مم ّثالً بالعميد الركن شربل
أب��و زي��د وحضور كل من النائبين علي فياض
وق��اس��م ه��اش��م ،ومم ّثلين ع��ن رئ��ي��س الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
والنائب أنور الخليل ،مدير عام قوى األمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص ممثالً بالمقدم أحمد علي
أحمد ،مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم
رئيس ّي اتحاد بلديات
مم ّثالً بالمقدم جهاد الخازن،
َ
العرقوب محمد صعب والحاصباني منير جبر،
ورؤساء بلديات وفاعليات.
بعد رفع العلم اللبناني عند بوابة المزارع،
ألقى رئيس الهيئة محمد حمدان كلمة طالب فيها
السلطات اللبنانية «ب��ض��رورة تشكيل اللجنة
الخاصة بمتابعة ملف م���زارع شبعا وت�لال
كفرشوبا لدى المحافل الدولية وفي األمم المتحدة
حتى ال تدخل قضيّتنا في متاهات النسيان».
و ألقى أبو زيد كلمة العماد قهوجي ،مجدّدا ً
التأكيد أنّ «الجيش سيبقى على عهده ووعده
في الدفاع عن لبنان مهما اشتدّت ال ُمحن َ
وغلَت
التضحيات ،وسيبقى أمينا ً على دم��اء شهداء
الجيش والوطن».
بدوره ،أشار النائب هاشم إلى أنّ «االستقالل
يبقى ناقصا ً ما دامت مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
والجزء اللبناني من الغجر محتالً».
وكانت كلمات لكل من صعب وجبر.

بشامون

وأحيت بشامون ذك��رى االستقالل باحتفال
أقامه رئيس المجلس البلدي واألعضاء والمختار
والهيئة االختيارية و«بيت االستقالل» وعموم
أهالي ،في باحة «بيت االستقالل» في البلدة،
حضره الوزير أرتيور نظاريان مم ّثالً الجمهورية
اللبنانية ،الوزير أك��رم شهيّب ،رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن ،رئيس
المجلس األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي الوزير السابق محمود عبد الخالق،
المندوب السياسي في جبل لبنان الجنوبي
الجنوبي في الحزب السوري القومي االجتماعي
حسام العسراوي مم ّثالً الحزب ،النائب السابق
مروان أبو فاضل ،رئيس بلدية بشامون حاتم عيد
والمختار أنور الحلبي ،وفاعليات وحشد كبير من
الحضور.
ع�� ّرف للحفل المهندس رم��زي أب��و طربيه،
ثم ألقت حفيدة صاحب بيت االستقالل حسين
الحلبي ،مي الحلبي طربيه كلمة بالمناسبة.
وألقى شهيّب كلمة أمل فيها أن يبقى العلم
«مرفوعا ً في دولة تواقة إلى صدق ونهج األمير
مجيد أرس�ل�ان وإل��ى فكر وعقل كمال جنبالط
لتستعيد الرمز الذي يكاد يضيع في زمن االنقسام
والتعطيل».
وألقى أرسالن كلمة عرض فيها لمسار الحركة
االستقاللية عن االن��ت��داب الفرنسي م��ؤ ّك��دا ً أنّ
االستقالل انتزع انتزاعا ً من المستعمر ولم يكن
هدية منه ،وقال« :ويا ليت أهل السياسة اليوم
يقتدون بوطنية أهل السياسة وشجاعتهم في
األمس ،فيغلّبون التضامن الوطني على خياراتهم
الشخصية».
وأضاف« :مسؤوليتنا اليوم هي في استعادة
دول��ة االستقالل ،وال يكون ذلك إال بإقامة دولة
العدالة والقانون وركيزتها األول��ى إلغاء نظام
التمييز العنصري بين اللبنانيين ،هذا التمييز
العنصري ال ُمعيب المسؤول األول عن الفساد
واإلفساد الذي يع ّم في بالدنا ويجعل من الدولة
مج ّرد دولة افتراضية ُمشرعة األبواب والنوافذ
ّ
التدخالت الخارجية».
أمام كل أنواع

وأل��ق��ى الشاعر غسان أب��و علي قصيدة من
وح��ي المناسبة ،وكانت كلمات لكل من حاتم
الحلبي باسم العائلة ونسيب الشامي كلمة شهيد
االستقالل سعيد فخر الدين.
ورئيس بلدية بشامون.

طرابلس

وف���ي ط��راب��ل��س أُزي����ح ال��س��ت��ار ع��ن النصب
التذكاري الذي حمل اسم الجندي اللبناني حامي
االستقرار في جبل محسن بطرابلس ،برعاية
العماد قهوجي مم ّثالً بالعميد سعيد ال ّرز ،وبدعوة
من المجلس اإلس�لام��ي العلوي لمناسبة عيد
االستقالل ،في حضور محافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا ،رئيس اتحاد بلديات الفيحاء عامر
الرافعي ،ومم ّثلي رؤساء األجهزة األمنية وحشد
من مخاتير التبانة.
وأوضح رجل األعمال الذي تو ّلى إنشاء ال ّنصب
على نفقته عبد الله حوراني أنّ «ه��ذا النصب
ال��ت��ذك��اري ه��و ع��رب��ون اح��ت��رام وتقدير لجهود
الجيش اللبناني حامي الوطن وسيادته وهو
هدية متواضعة أمام تضحيات جنوده وضباطه،
وقيادته».
ثم ألقى ال � ّرز كلمة ،قال فيهاُ « :يسعدني أن
ألتقي بكم عش ّية عيد االستقالل ،عيد الكرامة
والسيادة في ما نرى أنّ مسارعتكم إلى االحتفال
ّ
بهذا العيد الوطني وتكريم الجيش اللبناني كمثال
حي الرتباطكم الوثيق مع المؤسسة العسكرية
على مساحة الوطن دليل راسخ على أنّ طرابلس
والشمال ليسا مج ّرد خ ّزان للجيش وشالل يجري
في عروقه ،بل هي نموذج للتأكيد االجتماعي
الرائد بصفتها اإلنسانية السامية ،أال وهي الوحدة
الوطنية».
كما ألقى نهرا كلمة أ ّك��د فيها« :أ ّننا في جبل
محسن والتبانة أبناء وطن واحد يتطلّع الجميع
فيه إل��ى العيش المشترك والكل يد واح��دة في
سبيل وحدة الوطن وسيادته واستقالله».
واخ ُتتم االحتفال بإزاحة الستار عن النصب
التذكاري ،وهو عبارة عن جندي لبناني يحمل
طفالً بين يديه لينقذه من الموت.
نظمت بلدية طرابلس ،احتفاال ً مركزيا ً
بدورها ّ
بذكرى االستقالل برعاية العماد قهوجي ُم َم َّثالً
بالعميد مصطفى شريتح ،في قاعة المؤتمرات
في معرض رشيد كرامي الدولي ،حضره حشد
من السياسيين وال��ق��ادة األمنيين والفاعليات
االجتماعية والنقابية والمخاتير ،ورؤس���اء
الجمعيات.

الخازن

وفي المواقف ،أع��رب رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،عن أسفه
الشديد أن «ي��أت��ي عيد اإلستقالل ه��ذه السنة
وكرسي رئاسة الجمهورية ما زال شاغراً ،وهو ألمر
ُمعيب و ُمشين» ،سائالً «ألم يحن الوقت إليالء هذا
االستحقاق حقه في البتّ على قاعدة تحريره من
أي تأثير خارجي ،ألنّ مجرد ربطه بأيّة تطورات
قد يع ّرض لبنان لتالشي العمل في مؤسساته
الدستورية ،وعلى رأسها مؤسسة التشريع
والسلطةالتنفيذية؟».
وختم« :أنّ التشريع يتطلب أولوية انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ،ف�لا ي��ج��وز الخلط بين
الضروري الوطني وغير الضروري .وإ ّننا ،إذ
نقدّر الجهود التي يقوم بها رئيس المجلس
النيابي نبيه ب � ّري مع رئيس الحكومة تمام
س�لام في إزال��ة الهموم الكبرى التي تتزاحم
على آليات العمل التشريعي والحكومي ،نع ّول
على وطنيتهما لالستمرار في جهودهما إلعادة
انتظام المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للبالد
يريح األجواء ،ويضع االستحقاقات الدستورية
على خط سويّ  ،فكيف إذا كان المنصب األول في
ويجسد ص ّمام
البالد الذي يتصدّر تمثيل لبنان
ّ

األمان لجميع المؤسسات في الدولة؟».

كرامي

وقال الوزير السابق فيصل كرامي ،في الذكرى
ال��ـ  72لالستقالل« :كما كل ع��ام ،نجدّد الوعد
والعهد لبطل االستقالل الزعيم عبد الحميد كرامي،
ب��أنّ وصيته األخ��ي��رة بالحفاظ على استقالل
لبنان ،ستبقى أمانة في أعناقنا جيالً بعد جيل،
ونقول لعبد الحميد ورشيد وعمر في عليائهم،
بأننا ثابتون على المبادىء والقِيم في مسيرة
النضال من أجل لبنان دولة اإلنسان والقانون،
والمؤسسات».

ترايسي شمعون

وبالمناسبة أي��ض �اً ،ن��اش��دت رئيسة حزب
«الديمقراطيون األح��رار» ترايسي شمعون ،في
تصريح المسؤولين «التشبّه برجاالت لبنان
الكبار والعمل على إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة
العمل إلى مؤسسات الدولة وحل أزمة النفايات
وتأمين الماء والكهرباء وال��دور ال ّرعائي للدولة
التي نريدها دولة يفخر بها كل اللبنانيين ،فننشد
بكبر وحماس :كلنا للوطن ،كلنا للبنان».
وكانت شمعون قد زارت بلدتها دي��ر القمر
حيث شاركت بوضع إكليل من الزهر على ضريح
الرئيس الراحل كميل نمر شمعون ،وحيث م ّثل
الجمهورية اللبنانية النائب ع�لاء الدين ترو،
بحضور فاعليات المنطقة السياسية والعسكرية
واألمنية.

الجامعة الثقافية

وه ّنأ رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم ،المحامي بيتر األشقر ،اللبنانيين باسمه
واس��م الجامعة ب��ذك��رى االستقالل متمنيا ً أن
«نكون في المستقبل القريب بحال أفضل في هذه
المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً».
كما تقدّم األشقر أيضا ً من جميع المغتربين
اللبنانيين ،وخصوصا ً أعضاء الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم من فريقينا أن «يكونوا على
مستوى المسؤولية ال ُملقاة على عاتقنا ،وأن
يتحلّوا بالجرأة الكافية للوقوف بحزم بوجه كل
من يحاول أله��داف شخصية بحتة إبقاء حال
التشرذم الذي نحن فيه».
وقال« :إ ّننا اآلن ُنسيء ليس فقط لمؤسستنا،
إنما أيضاً ،واألهم ،نسيء لكل اللبنانيين مقيمين
ومنتشرين ،ألننا األمل الوحيد المتب ّقي على األقل
إلعطاء الوطن والعالم صورة حضارية وثقافية
عن حقيقتنا التي ش ّوهها سياسيو لبنان وبعض
مغتربيه».

لجنة األسير سكاف

إلى ذلك ،عقدت لجنة أصدقاء األسير يحيى
توجه
سكاف اجتماعا ً في منزل األسير في المنيةّ ،
خالله أمين سر اللجنة جمال سكاف ،بالتهنئة من
اللبنانيين عموماً ،بمناسبة عيد االستقالل ،كما
حيّا الجيش اللبناني والقوى األمنية و«المقاومة
الباسلة» ،وأ ّكد «أنّ االستقالل الكبير لن يت ّم إلاّ
بتحرير جميع األراضي اللبنانية المحتلة ،وجميع
األسرى والمعتقلين على رأسهم عميد األسرى في
سجون العدو ،المناضل يحيى سكاف وأسرى
الجيش اللبناني والقوى األمنية» ،وأ ّكد «تضامن
اللجنة مع عائالتهم على أمل تحريرهم في القريب
العاجل».
وبارك سكاف ،باسم اللجنة «العمليات الفدائية
البطولية التي ين ّفذها الشباب الفلسطيني المقاوم
على األراض��ي الفلسطينية المحتلة في مواجهة
جيش االحتالل وقطعان المستوطنين ،بهدف
نيل حريّته وط��رد االح��ت�لال» ،طالبا ً من جميع
الشرفاء وأحرار العالم «ضرورة مساندة الشعب
الفلسطيني ودعم خياره في المقاومة الستعادة
كامل حقوقه».

الحراك المدني يحيي الذكرى بم�سيرات ومعر�ض للمطالب في �ساحة ال�شهداء
احتفلت ح��م�لات ال��ح��راك المدني
ون��ق��اب��ات ع����دّة ب��ذك��رى االس��ت��ق�لال
ب��م��س��ي��رات ج��اب��ت ب��ع��ض ش���وارع
العاصمة وصوال ً إلى ساحة الشهداء،
حيث كانت نقطة التج ّمع.
وك����ان ن��اش��ط��و ح��رك��ة «طلعت
ريحتكم» بانتظار ال��ت��ح � ّرك ،حيث
انطلقت ،في ما بعد ،مسيرة جمعية
«فرحالعطاء»بمشاركةنقابةالمحامين
و«المفكرة القانونية» وحشد كبير من
المواطنين ،من ساحة بعبدا بالقرب من
القصر الجمهوري إلى ساحة الشهداء.
ورف��ع المشاركون األع�لام اللبنانية
وأع�لام الجيش ،والالفتات المطالبة
«باالستقالل الحقيقي للبنان».
وأ ّك���د نقيب المحامين أنطونيو
الهاشم في كلمة باسم الحملة ،أنّ «ال
أحد يستطيع أن يمنعنا من االحتفال
باستقاللنا» ،آمالً في أن «تتم ّكن القوى
السياسية من إنتاج تسوية ماُ ،تتيح
لنا انتخاب رئيس للجمهورية».
كذلك انطلقت مسيرة حملة «بدنا
نحاسب» من أم��ام المتحف الوطني،
حيث وض��ع المشاركون أكاليل ورد
على نصب الجندي المجهول ،وأكملوا
ال��م��س��ي��رة ب��ات��ج��اه ج��س��ر ال��ك��وال ثم
كورنيش المزرعة ومار الياس ،وصوال ً

إل���ى س��اح��ة ري���اض ال��ص��ل��ح ،حيث
و ّزع��وا ال��ورد على أهالي العسكريين
المخطوفين.
وأ ّكد أحد الناشطين باسم الحملة،
أنّ «ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي ليس اإله��ان��ة
الكبيرة للبنانيين ،إنما م��لء الفراغ
ب��إرادة خارجية هو اإلهانة» ،مشيرا ً

إلى أنّ «اللبنانيين يريدون أن يحاسبوا
وي��ع��اق��ب��وا م��ن ك��ان وراء إخضاعنا
وإيصالنا إلى هذا الوضع المتردّي».
ث ّم التحقت الحملة بالحمالت األخرى
المجتمعة في ساحة الشهداء.
ومن أمام «البنك الدولي» قرب بلدية
بيروت انطلقت حملة «جايي التغيير»

بمسيرة باتجاه ساحة الشهداء ،على
وقع األغاني الوطنية .ورفع الناشطون
الفتات طالبت بـ«حل أزمة النفايات،
ومحاربة الفساد ،وتوفير التقديمات
االجتماعية وض��م��ان الشيخوخة،
وتعديل قانون اإليجارات بما يضمن
حق المستأجر والمالك في آن ،وإقرار

�أهالي الع�سكريين المخطوفين:
نحتاج رجا ًال ي�أتون بهم من عر�سال
سأل أهالي العسكريين المخطوفين «بأي استقالل
نحتفل اليوم في بلد ليس فيه رئيس؟ وأي استقالل هذا
وتوجهوا إلى المسؤولين
ولدينا  25عسكريا ً يُذ ّلون»،
ّ
بالقول« :عيد االستقالل يبدأ بإعادة أبنائنا ،ولكن
نحتاج إلى رجال ليأتوا بعسكريّينا من عرسال».
أهالي العسكريين عبّروا عن موقفهم في بيان خالل
مسيرة لهم في ذك��رى االستقالل من ساحة رياض
الصلح ،وجاء فيه« :حال العسكريين الصحية سيّئة،
وهناك ن��وع من الفطريات في جلدتهم ودولتنا في
انتظار العالم اإلقليمي إليجاد ح ّل للملف .هذه صرخة

بعيد االستقالل غير المستق ّل ،وأصبح فيه الصغير
كبيرا ً والكبير صغيراً ،ونحن اليوم بأسوأ األوطان.
لقد أصبح مصيرنا بيد من ال يعرف قدرنا ،وأصبحنا
متحسرين على ما هو آتٍ  ،ونحتفل بما ليس له معنى
ّ
وغير موجود ،وأي استقالل؟ نحن نحتفل بذكرى
أصبحت ّ
تدق في عالم النسيان .نحتفل بما هو غير
موجود.
بأي استقالل نحتفل في بلد ليس فيه رئيس؟ فلن
يكون هناك استقالل حتى تستق ّل نفوسنا ويصبح
لدينا رئيس ،ويعود لنا األسرى».

ال��ق��ان��ون  220/2000المتعلق
باألشخاص ذوي اإلعاقة».
وأ ّكد القائمون على العرض أنّ الحراك
يسعى للقول إ ّن��ه ق��ادر على التحرك
من دون افتعال المشكالت أو تهديد
السلم األهلي ،وأص � ّروا على مطالبهم،
خصوصا ً ال��وق��وف ف��ي وج��ه الفساد
والسعي لحل أزمة النفايات والمطالبة
بانتخابات نيابية ،ألنها س ُتعيد تشكيل
الحياة السياسية في البلد.
وح ّمل المتظاهرون الكتل السياسية
والحكومة مسؤولية تدهور األوضاع
السياسية واالقتصادية في لبنان،
وقالوا« :أكثر ما يميّز الطقم السياسي،
ّ
تخطي كل المطالب
هو جرأته على
الشعبية غير آب � ٍه ب��ر ّد فعل الشارع،
لثقته بأنّ هذا الشارع مخدّر طائفياً،
ومهما ح��اول االنتفاض على زعمائه
فسيعود في نهاية المطاف إلى حضن
الطائفة».
وتخلّل االعتصام «معرض مطالب»
للجمعيات وال��ح��م�لات والمنظمات
المشاركة .حيث رفعت كل حملة داخل
�ص��ص��ت ل��ه��ا ،مجموعة من
خيمة ُخ� ّ
المطالب األساسية التي تنادي بها،
وترمي إلى تحقيقها لكي يصبح لبنان
وطن حقيقي و ُمنصف لجميع أبنائه.
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حزب اهلل ر ّد ًا على الكونغر�س� :سن�ستمر في مكافحة
ً
أميركيا
الإرهاب «الإ�سرائيلي» والتكفيري المدعوم �
َ
دان ح��زب ال��ل��ه ،ب��ش�دّة «ال��ق��رار الجديد ال��ذي أق � ّره
الكونغرس األميركي ،والذي يستهدف حزب الله ومؤيّديه
ووسائل إعالمه ،والذي يش ّكل جريمة جديدة للمؤسسات
األميركية بحق شعبنا وأمتنا ،وبحق األحرار في العالم».
ورأى الحزب في بيان ،أمس «أنّ هذا القرار يعبّر عن نزعة
السيطرة التي تحكم القيادات في الواليات المتحدة ،وعن
الرغبة في التحكم بكل ما يجري في العالم وفق مصالح
وأهواء السياسة األميركية ،من دون أي اعتبار للمبادئ
والقوانين واألخالق التي ينبغي أن تحكم العالقات بين
الدول والمنظمات في العالم».
أضاف« :نحن في حزب الله حركة مقاومة تعمل من أجل
مكافحة اإلره��اب الذي تدعمه أميركا ،سواء منه اإلرهاب
الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وشعوب
أ ّمتنا كلها ،أو اإلرهاب التكفيري الذي تغلغل برعاية أميركية
وصهيونية في أكثر من دولة من دول المنطقة».
وختم« :أنّ ما نواجهه من ق��رارات ومن افتراءات ومن
اعتداءات من ِقبَل المؤسسات الرسمية األميركية هو ثمن
طبيعي اللتزامنا بخط المقاومة لكل المشاريع الخبيثة
التي تستهدف مقدساتنا وحقوقنا وأوطاننا وشعوبنا،
ّ
بغض النظر عن
وهي مقاومة مستمرة في حماية كل ذلك،
األوصاف التي يُطلقها علينا مستكبرو العالم ،أو اإلجراءات
التي ي ّتخذونها بح ّقنا».
من جه ٍة أخ��رى ،رأى مم ّثل األمين العام لحزب الله
الشيخ علي جابر ،أنّ «حماية لبنان تحتاج إلى التضامن
السياسي الداخلي ،الذي يش ّكل ق ّوة مه ّمة من أجل حماية
لبنان من األخطار ال ُمحدقة به ،فهذه اليقظة السياسية
والضميرية التي شاهدناها بعد تفجيرات برج البراجنة،
إضاف ًة إل��ى تفكيك مجموعات وخاليا التكفيريين في

لبنان ،و ّلدت جوا ً إيجابيا ً في لبنان».
ولفتَ جابر خالل حفل تكريمي للشهيد هيثم عباس
عسل ،في حسينية بلدة دبعال الجنوبية ،إلى أنّ المبادرة
الشاملة التي أطلقها األمين العام لحزب الله «ل��م تكن
مرتبطة بحدث معيّن ليُستفاد منه» ،مطالبا ً جميع القوى
السياسية بأن «تالقي هذه المبادرة من أجل إيجاد الحلول
الوطنية الشاملة للمشكالت التي نواجهها ،وكيفية حماية
وتحصين لبنان من األخطار التي تتهدّدنا».
ب��دوره ،دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،في احتفال تأبيني في بلدة عدشيت الجنوبية «من
كان يراهن على اإلفادة من ظروف الضغط اإلرهابي الذي
انطلق قبل  5أعوام إلى إعادة النظر في قراءاتهم ،أل ّنه لم تع ْد
األرجحية لهذه القوى اإلرهابية بعد تغيّر موازين القوى».
وأ ّكد عضو الكتلة النائب نواف الموسوي ،خالل االحتفال
التكريمي الذي أقامه حزب الله في ذكرى أسبوع الشهيد
محمد علي غسان حمود في بلدة شيحين الجنوبية ،أنّ
«العالم الغربي يذوق اليوم ما جنته سياسات حكوماته،
المتمثلة بداي ًة في فتح أب��واب بالدها أم��ام حملة الفكر
التكفيري منذ أكثر من  30ع��ام�اً ،بحيث ب��اتَ الشباب
األوروبي من أصل مسلم يدين بمعظمه باألفكار التكفيرية
التي أتتْ مع الدعاة التكفيريين الذين فتحت لهم األبواب من
السعودية وغيرها».
على صعي ٍد آخ��رّ ،
نظمت حركة التحرير الفلسطينية
«فتح»  -دائرة العمل االجتماعي الفلسطيني إقليم لبنان
وحزب الله ،نشاطا ً بعنوان «القدس لنا» ،لمناسبة الذكرى
 11الستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتضامنا ً
مع االنتفاضة في فلسطين ،ورفضا ً لجميع أنواع اإلرهاب
الصهيوني والتكفيري ،وآخره تفجيرات برج البراجنة.

«حما�س» التقت قا�سم و�إبراهيم:
تفعيل القوة الأمنية في �شاتيال والبرج
استقبل ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
وف��دا ً قياديا ً من حركة «حماس»،
ض ّم نائب رئيس المكتب السياسي
م��وس��ى أب���و م�����رزوق ،م��س��ؤول
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة أس��ام��ة
حمدان ،ومم ّثل الحركة في لبنان
ع��ل��ي ب���رك���ة ،ب��ح��ض��ور م��س��ؤول
الملف الفلسطيني في حزب الله
حسن حب الله ،وك��ان بحث في
ال��م��س��ت��ج��دات ع��ل��ى الساحتين
الفلسطينية واللبنانية.
وشكر قاسم للوفد «التعزية
بشهداء ع��دوان ب��رج البراجنة»،
وأ ّك����د «أه��م��ي��ة م��واج��ه��ة الفتنة
وص�� ّن��اع��ه��ا ،وه����ذا م���ا يتح ّقق
بنجاحها عندما نعمل على الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة واإلس�لام��ي��ة ،وتبقى
بوصلتنا وأولويتنا مواجهة العدو
اإلسرائيلي».
وأش��ار إلى أنّ «أميركا وال��دول
التابعة لها تعبث ف��ي منطقتنا
ّ
ويعطل الحياة
ما يد ّمر خيراتها
فيها لمصالحها ،ولكن التصدّي
ل��ل��م��ش��روع ال��م��ع��ادي للمقاومة
بالجهوزية والجهاد والتعاون
قد كسر اندفاعة ه��ذا المشروع،
وعلينا االستمرار والصبر لقطف
ثمار الصمود والتضحيات لما فيه
خير قضيتنا المركزية فلسطين،
وبناء دولة الشراكة في لبنان».
ب��دورهَ ،
دان أبو م��رزوق ،باسم
الوفد ،تفجير برج البراجنة ،ناقالً
إلى قاسم ولقيادة حزب الله وأسر

إبراهيم مستقبالً وفد «حماس»
ال��ش��ه��داء ت��ع��ازي رئيس المكتب
السياسي خالد مشعل ،وقيادة
«حماس».
ورأى الطرفان أنّ «هذه األعمال
اإلره��اب��ي��ة ت��ح��رف البوصلة عن
وتصب
القضية األساس فلسطين،
ّ
في خدمة العدو الصهيوني الذي
ي��م��ارس ك��ل ص��ن��وف ال��ق��ت��ل ض� ّد
أهلنا ال��عُ � ّزل في القدس والضفة
وال��ق��ط��اع والـ 48ب��ه��دف تمرير
مسلسل االس��ت��ي��ط��ان والتهويد
ال���ذي ي��ط��اول األح���ي���اء وال��م��دن
الفلسطينية وم��ص��ادرة ما تب ّقى
م��ن أم�ل�اك وأراض���ي ومؤسسات
فلسطينية بدعم أميركي وصمت
عربي فاضح ،بعيدا ً من ك ّل القِيم
اإلنسانية واألخالقية».
ودع���ا المجتمعون إل��ى «دع��م
االن��ت��ف��اض��ة الباسلة وحمايتها

وت��ح��ص��ي��ن��ه��ا ض���� ّد ال��م��ش��روع
الصهيوني ،وب���ذل ك��ل الجهود
لتوحيد الصف وإنهاء االنقسام،
وإلى مزيد من التنسيق لتحصين
المخيمات من بعض العابثين»،
مؤ ّكدين أنّ «القضية الفلسطينية
هي من أول��ى أول��وي��ات المقاومة
التي هي السبيل الوحيد لتحرير
األرض والمقدّسات».
كما التقى الوفد المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
في مكتبه وبحث معه في موضوع
تفعيل دور القوة األمنية المشتركة
في مخيّمي شاتيال وبرج البراجنة،
لتشديد اإلج����راءات األم��ن��ي��ة في
المخ ّيمَين ،وأ ّكد إبراهيم ألعضاء
الوفد العمل على معالجة موضوع
وثائق سفر الالجئين الفلسطينيين
في أسرع وقت ممكن.

الراعي من المك�سيك� :سنبقى في ال�شرق
على الرغم من الحروب والإرهاب
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي،
أنّ «على الرغم من كل الحروب وما يحصل من ترهيب
وإرهاب ،مص ّممون على أن نستمر في هذا الشرق».
ك�لام الراعي ج��اء في عِ ظة خ�لال ترؤسه الذبيحة
اإللهية في كاتدرائية سيدة بالبانيرا المارونية ،وسط
العاصمة المكسيكية مكسيكو ،عاونه فيه مطارنة
أبرشيات االنتشار والرؤساء العامين ولفيف من الكهنة،
بحضور قنصل لبنان في مكسيكو رودي قزي ،وحشد
من أبناء الجالية اللبنانية ،إضاف ًة إلى وفد المؤسسة
المارونية لالنتشار.
وقال« :نحن ،إذاً ،لسنا بجماعة الخوف ونستمر ألنّ
اإلنجيل انطلق من الشرق ،ويجب أن يبقى في الشرق،
لكي يعلن منه للعالم».
وختم «نصلّي معا ً في هذه الليلة ،كي يبقى إنجيل
المسيح مستمرا ً في الشرق ،ومن أجل السالم في كل
بلدان الشرق األوسط ،ونهاية الحروب المستمرة ،ومن
أجل أن تجد األسرة الدولية الحلول السياسية الالزمة،
كي يع ّم السالم في العالم كله».
وك��ان ال��راع��ي افتتح المؤتمر ال��راب��ع لألبرشيات
والرهبانيات المارونية ف��ي ب��ل��دان االن��ت��ش��ار ،ال��ذي
يُعقد ما بين  19و  25تشرين الثاني ال��ج��اري في
مكسيكو ،بمشاركة مطارنة االنتشار والرؤساء العامين
للرهبانيات المارونية والمؤسسة المارونية لالنتشار
ومندوبين عن األبرشيات.
اس ُتهلّت جلسة االفتتاح بكلمة ترحيبية لراعي أبرشية
المكسيك المطران جورج أبي يونس ،جاء فيها« :في

خض ّم األزمة الكبيرة والتحديات الجِّ سام التي تواجه
وطننا لبنان ومنطقة الشرق األوسط ب ُر ّمتها ،وتحدّيات
الوجود المسيحي في هذه المنطقة ،ال ب ّد من أن نف ّكر
معا ً بالدور الذي ينبغي أن تقوم به أبرشياتنا في بلدان
االنتشار للحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق».
وأعلن «أننا نتطلّع إلى بزوغ فجر جديد على الوطن -
الرسالة لبنان ،عبر انتخاب رئيس للجمهورية يضمن
وح��دة الوطن ،ويعود بمؤسساته إلى حيّز الشرعية
والقانون ،ويحمي مصلحة أبنائه بمك ّوناته كلّها».
وألقى الراعي كلمة عرض فيها للمواضيع الدينية
التي سيبحث فيها المؤتمر لينتقل إلى األوضاع في لبنان
والمنطقة ،مطالبا ً «المجتمع الدولي بإيقاف الحرب
في سورية والعراق ،واليمن وفلسطين ،وإعادة جميع
النازحين إلى بيوتهم وممتلكاتهم».
أض��اف« :وبانتظار ذل��ك ،والوقت يمضي واألع��داد
تتزايد واألعباء تتراكم على لبنان ،نسأل لماذا على لبنان
أن يحمل وزر كل هذه الحروب المفتعلة من أجل مصالح
الكبار السياسية واالقتصادية واالستراتيجية؟ لذلك
يجب إعداد أمكنة آمنة إليواء النازحين على األراضي
السورية الشاسعة».
كما التقى ال��راع��ي نائب رئيس الجمهورية وزي��ر
الداخلية المكسيكي ميغل آنخل أوزوريو شونغ ،الذي
أ ّك��د وق��وف ب�لاده إلى جانب لبنان ودع��م قضاياه في
المحافل الدولية «مع اإلصرار على رفض اإلرهاب ونبذ
العنف بكل أشكاله ،األمر الذي تقوم المكسيك بترجمته
عمليا ً على مستويات عدّة».

ال�س ّيد ر ّد على ريفي:
«الم�ستقبل» خارج التاريخ والجغرافيا
ر ّد المدير العام السابق لألمن
العام اللواء الركن جميل السيد،
في بيان ،على ك�لام وزي��ر العدل
أشرف ريفي« ،بعدم جواز اإلتيان
برئيس للجمهورية ي��ك��ون على
عالقة مع الرئيس السوري بشار
األس��د» ،بالقول« :يستحيل» على
ريفي «أن يتص ّور رئيسا ً للبنان
ي��ك��ون بحجم وم��س��ت��وى العالقة

المباشرة والسيادية مع الرئيس
بشار األسد كالعماد ميشال عون أو
كالوزير (السابق النائب) سليمان
فرنجية».
ورأى ال��س��ي��د أنّ «أزم����ة تيار
ال��م��س��ت��ق��ب��ل» ،ت��ك��م��ن «ف����ي أنّ
سياستهم وتصريحاتهم تستند
إل���ى م��زي��ج م��ن ال��ح��ق��د وال��ج��ه��ل
والضياع واإلزدواج��ي��ة والتكرار،

بحيث يمكن الجزم بأ ّنهم باتوا منذ
مدّة بعيدة يغ ّنون خارج التاريخ
وال��ج��غ��راف��ي��ا ،ويخلطون م��ا بين
تم ّنياتهم وأمانيهم وما بين الوقائع
وال��ت��ط��ورات المحلية واإلقليمية
التي أخرجتهم من اللعبة الكبرى
وح�� ّول��ت��ه��م إل���ى م���ج��� ّرد ص���دى،
ينتظرون أعراسا ً أو جنازات غيرهم
ليفرحوا هنا ويبكوا هناك».

