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الحريري العائد من ال�سعودية �إلى «بيال» ...ال جديد وغمز من قناة جعجع

احتفال بذكرى انت�صار الثورة الإيرانية في النبطية

خطاب هجومي ناري على �سورية و�إيران وحزب اهلل

فتحعلي :الجمهورية الإ�سالمية تقف �إلى جانب ال�شعوب المظلومة

بعد طول غياب وابتعاد عن هموم
لبنان ومعاناتهُ ،مخليا ً الساحة
ل��ق��ادة «ت��ي��ار المستقبل» ف��ي ّ
بث
الخطابات التحريضية ض ّد «قوى 8
آذار» عموماً ،وحزب الله خصوصاً،
ع��اد رئيس التيار سعد الحريري
ف��ج��أة م��ن ال���ري���اض إل���ى ب��ي��روت
مصحوبا ً بخطاب ن��اري مر ّكز ض ّد
سورية وإيران وحزب الله ،متغافالً
عن دعوات الحوار والتوافق وتمتين
الوحدة الوطنية التي يطلقها هؤالء،
وال سيّما الحزب لمواجهة األعاصير
وال��ع��واص��ف التي تحيط بلبنان،
وخصوصا ً في مواجهة الخطرين
«اإلسرائيلي» و التكفيري.
فبالرغم من أنّ الحريري ادّعى
ا ّتباع نهج االع��ت��دال ،وأن ليس له
أي دور أو وظيفة إقليمية ،بدا من
خالل مواقفه محامياً ،وإن من دون
م��راف��ع��ة مقنعة ،ع��ن السعودية،
متب ّنيا ً مواقفها السياسية الحادّة من
سورية وإي��ران وحزب الله ،م ّتهما ً
هؤالء في شعارات مك ّررة ،بمحاولة
السيطرة على لبنان!
أ ّم��ا على مستوى االستحقاقات
وال��ش��ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ،فلم يقارب
ال��ح��ري��ري األوض�����اع المعيشية
واالقتصادية المتدهورة إال تلميحاً،
رابطا ً معالجة هذه األوضاع بإنجاز
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،م��ن دون
ش��رح ،لكن تكفي مقاربة الحريري
ه��ذا الموضوع أث��ن��اء الحديث عن
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة
ال ّتضاح المقصود.
وفي حين كان البعض ينتظر من
الحريري خطابا ً وحدويا ً جامعاً،
ج��اء ال��ع��ك��س ،وال ج��دي��د ف��ي كالم
الحريري خالف التحريض المعهود
والهجوم بلكنة سعودية ب��ارزة،
من دون أن ينسى الغمز من قناة
حليفه سمير جعجع على خلفية
ترشيح األخير رئيس تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ع��ون
لرئاسة الجمهورية.

النبطية -مصطفى الحمود

االحتفال

م��واق��ف ال��ح��ري��ري ج��اءت خالل
كلمته مباشر ًة في االحتفال بالذكرى
ال��ح��ادي��ة عشرة الغتيال الرئيس
رفيق ال��ح��ري��ري ،وال���ذي أُق��ي��م في
مج ّمع «بيال» في حضور :الرئيس
أمين الجميّل ،ممثل رئيس مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري النائب عبد اللطيف
الزين ،الرئيس فؤاد السنيورة ،مم ّثل
رئيس تك ّتل «التغيير واإلص�لاح»
العماد ميشال عون الوزير الياس
بو صعب ،ممثل رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية الوزير ريمون
عريجي ،مم ّثل البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة ال��راع��ي رئيس
أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطرُ ،مفتي الجمهورية الشيخ

الحريري متحدثا ً في االحتفال
عبد اللطيف دريان ،ووزراء ون ّواب
حاليين وسابقين ،مم ّثل النائب وليد
جنبالط نجله تيمور على رأس وفد،
رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية»
سمير جعجع ،وع��دد من السفراء
العرب واألجانب.
وقال الحريري في كلمته« :ال أحد
السطو على الجمهورية
سيتم ّكن من ّ
اللبنانية ،ال بترهيب السالح ،وال
ب��إره��اب ال��ت��ط � ّرف ،وال بمخالفة
الدستور ،وال باألحكام العسكرية
الزائفة ،وال بأيّ وسيل ٍة من وسائل
التعطيل والفوضى».
وتابع« :من غير المسموح في هذا
الزمن ،ممارسة ال ّترف السياسي،
فيما البالد تعيش فراغا ً في موقع
الرئاسة ،وفيما الحرائق تشتعل
حولنا ،وليس هناك في العالم من
صب
يُطفئ النار ،بل متسابقون على
ّ
الزيت فوقها».
وداف���ع ع��ن المملكة السعودية
ودول الخليج ،معتبرا ً أن��ه��ا «لم
تبادرنا يوما ً بأيّ أذى» .وقال« :نحن
عرب على رأس السطح ،ولن نسمح
ألح��د بج ِّر لبنان إل��ى خانة العداء
للسعودية وألشقائه العرب».
وتط ّرق إلى االستحقاق الرئاسي
قائالً« :نحن في هذا المجال ،كانت
لدينا ج���رأة ال��م��ب��ادرة ،وتحريك
منطلق
المياه السياسية الراكدة ،من
ٍ
يتجاوز المصالح الخاصة لتيار
المستقبل ( )...الرئاسة ُتصنع في
لبنان وعلى أيدي اللبنانيين ،ونحن
من جانبنا ،نملك الشجاعة ال ّتخاذ
الموقف ،واإلع�لان أ ّننا لن نخشى
وص��ول أي ش��ري��كٍ ف��ي ال��وط��ن إلى
رأس السلطة ،طالما يلتزم اتفاق
الطائف حدود الدستور والقانون،
وحماية العيش المشترك ،وتقديم

المصلحة الوطنية وسالمة لبنان
على سالمة المشاريع اإلقليمية».
أضاف« :في هذا الوقت ،أربعة من
الزعماء المسيحيين ،اجتمعوا في
بكركي ،في البطريركية المارونية،
التي نكنّ لها كل اح��ت��رام وتقدير،
وات��ف��ق��وا ،ف��ي م��ا بينهم ،وبرعاية
ّ
مرشح مقبول
بكركي ،أ ّن��ه ما من
لرئاسة الجمهورية إلاّ أح��د هؤالء
األربعة».
وذ ّكر بـ»أننا بدأنا بمحاولة إنهاء
ال��ف��راغ بالدكتور سمير جعجع،
ّ
ّ
ومرشح  14آذار .نزلنا إلى
مرشحنا
الجلسة وك��ل جلسة 35 ،م��رة ،من
دون نتيجة ،وبقي الفراغ .في هذه
األثناء ،طرحت داخل  14آذار ،فكرة
أ ّن��ه إذا القى الرئيس أمين الجميّل
قبوال ً من قوى  8آذار أو من أي طرف
في  8آذار ،يسحب الدكتور جعجع
ترشيحه لمصلحته .ه��ذا األم��ر لم
يحصل وبقي الفراغ».
واشار إلى «أ ّننا لم ِّ
نرشح العماد
عون ،بعكس ما يقول البعض اليوم،
وال ح ّتى وعدناه بتأييد ترشيحه،
وب��ق��ي ال��ف��راغ» ،معتبرا ً أ ّن���ه «من
األربعة ،لم َ
يبق إلاّ الوزير سليمان
فرنجية ( )...فتحنا حوارا ً مع الوزير
وتوصلنا معه إلى تفاهم.
فرنجية
ّ
هذا التفاهم سمعتموه منه كما هو
في مقابلته التلفزيونية ،كل ما قيل
عندي في البيت كما هو ،قاله الوزير
فرنجيّة على التلفزيون».
واعتبر أنّ ه��ذه الخطوة خلطت
األوراق وأرغمت الجميع على إعادة
وضع إنهاء الفراغ الرئاسي ،الذي
ك��ان الجميع قد نسيه ،في واجهة
ال��م��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي وع��ل��ى رأس
األولويات السياسية بالبلد .نحن
فخورون بهذه النتيجة .خطوة أدّت

بحلفائنا في القوات اللبنانية ألن
يتوصلوا بعد  28سنة ،لمصالحة
ّ
تاريخية مع التيار الوطني الحر».
وشدّد على «أ ّننا ك ّنا أ ّول الداعين
المرحبين بهذه المصالحة،
وأكثر
ّ
وليتها حصلت قبل زمن بعيد .كم
كانت و ّفرت على المسيحيين وعلى
لبنان! خطوة أدّت بالدكتور جعجع
إلى أن يق ّرر االنسحاب من السباق
ويعلن الجنرال عون مرشح القوات
اللبنانية لرئاسة الجمهورية .هذا
م��ن حقه وح��ق ال��ج��ن��رال ع��ون في
نظامنا الديمقراطي ودستورنا».
وقال« :بات لدينا ثالثة مرشحين:
ال��وزي��ر ف��رن��ج��ي��ة ،ال��ج��ن��رال ع��ون
والنائب هنري حلو .ويمكن أن يكون
هناك ّ
مرشحون آخرونّ .
تفضلوا إلى
مجلس ال��ن � ّواب وانتخبوا رئيساً،
ّ
مرشحكم الحقيقي هو
إلاّ إذا ك��ان
الفراغ؟»
وأق ّر بوجود تباينات بين قوى 14
آذار ،داعيا ً األمانة العامة إلى إجراء
مراجعة نقدية داخلية بين القوى
المذكورة.
وفي الختام ،دعا الحريري جميع
ق��ادة «ق��وى  14آذار» للصعود إلى
المنصة اللتقاط ص��ورة جماعية
بالمناسبة «تعبيرا ً عن وح��دة 14
آذار».

اتصال من فرنجية

وكان الحريري التقى فور عودته
إل��ى بيروت ،في منزله ب��وادي أبو
ج��م��ي��ل ،وزراء ون����� ّواب م��ن كتلة
«المستقبل» .كما تل ّقى اتصاال ً هاتفيا ً
من النائب فرنجية ،مع ّزيا ً بذكرى
اغتيال وال���ده ولتهنئته بسالمة
العودة الى لبنان.

لحام ّ
د�شن ق�سم الطوارئ في م�ست�شفى تل�شيحا
ّ
و�أ�شاد ب�إنجازات دروي�ش في �أبر�شية زحلة
زحلة ـ أحمد موسى
ّ
دش���ن ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ة وس��ائ��ر المشرق
واإلسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك
لحام ،قسم ال��ط��وارئ في
غريغوريوس الثالث ّ
مستشفى تلشيحا في زحلة ،بعد تأهيله وتجديده،
ف��ي اح��ت��ف��ال كبير أق��ي��م ف��ي ق��اع��ة م��ح��اض��رات
المستشفى ،حضره مم ّثلو أحزاب وفاعليات.
ورحب رئيس اللجنة العليا لمستشفى تلشيحا
ّ
المطران عصام يوحنا درويش بالحضور ،شاكرا ً
للمحامية جومانا كيروز مساهمتها في إنجاز
مشروع تجديد قسم الطوارئ ،وقال« :ما سنشاهده
اليوم من تطوير في خدمتنا للمريض في قسم
ال��ط��وارئ ،هو من ضمن برنامج عمل وضعناه
لتحديث الخدمات الصحية في المستشفى ،فقد
أردن��ا تلشيحا إنعكاسا ً لعالقتنا مع اإلنسان،
متط ّورة ،مجهّزة والئقة ،فأحدثنا تغييرات ج ّمة
في معظم أقسامها .لم ،ولن يقف مريض أمام باب
ط��وارئ تلشيحا منتظرا ً من يستقبله ،فتلشيحا
تتعامل مع مرضاها كهدف ،كإنسان ،نرى فيه
وجه الله .أ ّم��ا مرضه ،فسيكون فرصة له للقاء
مع الله ،وفرصة لنا ،لنتفانى في إعطائه األمل
قبل الدواء ،اإلبتسامة قبل الحقنة ،ونظرة محبة
وحنان قبل كوب الماء».
وختم« :هكذا كانت تلشيحا ،وهكذا ستبقى،
متجدّدة بالروح كما بالبناء ،لمواكبة كل جديد
في عالم الطب والتقدّم ،خدمة ألبنائنا من مختلف
ال��م��ن��اط��ق ،وم��ا ال��ش��راك��ة ال��ت��ي أق��م��ن��اه��ا ،نحن
ومستشفى المشرق مع الجامعة اللبنانية وجامعة
مونبيليه ومستشفى مونبيليه ،إلاّ لنؤ ّكد رغبتنا
ب��أن نكون خ��دّام اإلنسان الضعيف والمريض،
والمتألم».
وبدورها ،شكرت كيروز الحضور قائلة« :أنا
ابنة البقاع ،ابنة المرحوم بطرس ك��ي��روز من
بشوات ،الوالدة ناديا كيروز من شليفا ،سافرت إلى
أميركا وبفضل الله تعالى وصلت إلى نوع بسيط
ومتواضع من النجاح .سيادة المطران شكرني
على مساهمتي في إتمام هذا المشروع .وأنا أقول،
األموال لم أحصل عليها من بيت أبي ،بل حصلت
عليها نعمة من الله ،وأشكره عليها .إذا أنقذ هذا
المشروع حياة واحدة ،قد تكون أكبر بركة حصلت
عليها من الله».
لحام بـ«اإلنجازات التي تح ّققت
وأشاد البطريرك ّ
في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع منذ وصول
المطران دروي��ش إليها» ،وق��ال« :خدمة الكنيسة
االجتماعية تتميّز عن سواها بأ ّنها تنطلق من الله
ومن محبة الله للناس ،وتنطلق من الله الذي قال
عنه يوحنا «إنّ الله محبة».
وتابع« :لبنان يحتاج اليوم إلى محبة ،وسنقدّم
له وصفة طبية من هنا ،من مستشفى تلشيحا،
أال وهي المحبة .قلّما نسمع كلمة محبة في كل

قص شريط االفتتاح
مناقشات السياسيين ،ال نسمع كلمة محبة في
منتديات السياسة وكلمات السياسيين .عندما
تغمر المحبة قلوب اللبنانيين يمكنهم أن ينتخبوا
رئيسا ً للجمهورية يحب كل اللبنانيين .وأقول
للزحليين جميعاً ،لكل عائالت زحلة من دون تمييز،
للن ّواب والوزراء والزعماء في زحلة ،أنتم زحليّون

حقيقيون إذا كنتم تحبّون بعضكم بعضاً».
ل��ح��ام ،ودروي����ش والسفير البابوي
وق���دّم ّ
المونسنيور غابريال كاتشيا ،درع���ا ً تقديرية
لكيروز ،عربون شكر لما قدّمته للمستشفى ،وانتقل
بعدها الحضور إل��ى قسم ال��ط��وارئ وجالوا في
أرجاء الغرف الجديدةُ ،مبدين إعجابهم بما تح ّقق.

كنعان :ل�سنا على عداء مع «المردة»
ريا�شي :عون �س ُينتخب في � 2آذار
ّ
نظمت هيئة جل الديب في «التيار الوطني الحر» اللقاء األول من نوعه بعد اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني
ّ
 2016بعنوان «الوحدة المسيحية آفاق وتوقعات» ،تحدّث فيه أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم
كنعان ،رئيس جهاز التواصل واإلعالم في «القوات اللبنانية» ملحم الرياشي ،وأداره اإلعالمي جورج قرداحي،
وحضرته فعاليات نيابية وسياسية وحزبية وبلدية واجتماعية وروحية ،ومسؤولون في «القوات اللبنانية»
و«التيار الوطني الحر».
منسق الهيئة طارق الحجل ،تحدّث قرداحي ،الفتا ً إلى مسعى للمصالحة بين «التيار»
بعد ترحيب وتعريف من ّ
و«القوات» حاول القيام به منذ سنوات مع األباتي بولس نعمان ،لكن الظروف لم تسمح له بأن يتكلّل بالنجاح».
وتحدّث كنعان فقال ،إنّ «التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية رفضا بدء مشوارهما معا ًإلاّ بالمصالحة» ،وأضاف:
وتوصلنا إلى إعالن نيّات في 2
«نحن لم نصل إلى التفاهم على الرئاسة منذ عام ونصف ،بل تحاورنا منذ البداية،
ّ
حزيران  ،2015وقد ش ّكل مبادئ ،تم ّكنا من خاللها أن نطوي صفحة أليمة ،وأن نرعى عالقتنا المستقبلية».
وأ ّكد أنّ «»التيار» و«المردة» ليسا على عِ داء.
بدوره ،أشار الرياشي إلى أنّ «المش ّككين لم يكونوا ِبقلّة ،وقد اقتنع كثيرون من بينهم بعدما وصلت السفينة إلى
الشاطئ».
وعن االستحقاق الرئاسي ،قال الرياشي« :ال يمكن أن أحدّد تاريخاً ،ولكن ،لدي شعور بأنّ العماد ميشال عون
سيُنتخب رئيسا ً في الثاني من آذار .وهناك نيّة لدى كل شركائنا في الوطن الحترام المعادلة القائمة ،والقائلة إ ّنه
عندما ي ّتفق المسيحيون على ّ
مرشح ،فعلى الطوائف األخرى تب ّني مرشحهم».

احتفلت جمعية «الهالل األحمر
اإلي��ران��ي��ة» بذكرى انتصار الثورة
اإلسالمية في إيران بمهرجان حاشد
في مركز جابر في النبطية ،برعاية
السفير اإلي��ران��ي ف��ي لبنان محمد
فتحعلي وح��ض��ور النائبين ن��واف
الموسوي وهاني قبيسي ،والمهندس
م��اه��ر باسيال م��م� ّث�لاً رئ��ي��س تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب ميشال
ع��ون ،مم ّثلين ع��ن ن��� ّواب المنطقة
وش��خ��ص��ي��ات ح��زب��ي��ة وعسكرية
وفاعليات وعلماء دين من مختلف
الطوائف ،ورؤساء بلديات ومخاتير،
ووفد من الصليب األحمر اللبناني في
الجنوب والنبطية.
وبعد النشيدين الوطني واإليراني،
عزفتهما الفرقة الموسيقية في ّ
كشافة
اإلمام المهدي ،عُ رض فيلم قصير عن
مستشفى الشيخ راغ��ب ح��رب في
تول ،تاله تقديم من الشاعر عباس
ف��ت��ون��ي ،ف��ت��ح�دّث ع���ادل مقصودي
نجاد باسم الهالل األحمر ،معتبرا ً أنّ
ّ
«االحتفال بذكرى الثورة هذا العام
حمل نصرا ً إضافيا ً بدخول االتفاق
النووي حيّز التنفيذ نتيجة الصمود
األسطوري لشعبنا».
وتاله النائب قبيسي متحدثا ً باسم
حركة «أم��ل» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «كما سقط
الظلم عن كاهل الشعب اإلي��ران��ي،
س��ت��س��ق��ط إس���رائ���ي���ل وس��ت��ت��ح��رر
فلسطين».
وش����دّد ع��ل��ى أ ّن��ن��ا «ف���ي لبنان،
�س الحاجة ل��دع��م إي��ران
نحن ب��أم� ّ
ليبقى لبنان قويا ً بجيشه وشعبه
ومقاومته».
أ ّما النائب الموسوي فألقى كلمة

جانب من الحضور
«حزب الله» ،مذ ِّكرا ً بأنّ «مشاركتنا
بهذه ال��ذك��رى م��ردّه��ا إل��ى أ ّن��ن��ا في
ل��ب��ن��ان ،م��ن��ذ ال��ت��أس��ي��س ،شعبنا
يتشارك مع إيران التاريخ والثقافة
والعقيدة».
واعتبر أنّ «العالم أمام توازنات
جديدة بفعل ال��دور اإليراني الفاعل
على مستوى العالم بأسره ،ويكفي
أن اصط ّفت القوى الدولية جميعا ً
على أبواب طهران ،فك ّل ما لدينا في
لبنان وسورية والعراق وغيرها هو
من ثورة اإلمام في إيران».
وشكر لسفير إيران مواقفه ال ُمعلَنة
مؤخرا ً لجهة تأكيده «استعدادهم
الوقوف إلى جانب لبنان لحل أزماته
األساسية وفي طليعتها الكهرباء،
كما على موقفهم ال��داع��م لتسليح
الجيش».

وطالب الحكومة «القيام بما يلزم
لتحويل ال��وع��د المتك ّرر إل��ى واق��ع
ّ
تبخرت
ملموس ،وال سيّما بعدما
وع��ود تسليح الجيش ،خصوصا ً
الهِبة السعودية التي أشبعنا بها
تمنينا ً ولم ن َر منها سوى السراب»،
معتبرا ً أنّ سبب التراجع السعودي
هو عدم جد ّيتها في مواجهة الخطر
التكفيري و«اإلسرائيلي» ،وقال« :إذا
كانوا جديّين ليقدّموا نصف ما تقدّمه
إيران».
ودعا الحكومة إلى «توقيع اتفاقات
في المجال اإلنمائي والعسكري ،فإذا
كانت الذريعة السابقة أنّ إيران تحت
عقوبات دولية ،فها هم سفراء الغرب
يتزاحمون لزيارة طهران .فماذا ننتظر
نحن في لبنان الذي لطالما احتضنته
إيران الثورة؟».

وختاما ً تحدّث السفير فتحعلي
مؤ ّكدا ً «وق��وف إي��ران ،ومنذ انتصار
ثورتها اإلسالمية إلى جانب الشعوب
المظلومة ف��ي ال��ع��ال��م ،فساندت
ودعمت ،وال تزال ،الشعبين اللبناني
والفلسطيني في مسيرة جهادهما
ومقاومتهما للعدو الصهيوني».
واعتبر أنّ «الصرح الطبي الكبير
ال����ذي ي��ح��م��ل اس���م ش��ي��خ ش��ه��داء
المقاومة اإلسالمية الشيخ راغ��ب
حرب هو ثمرة ثمار وبركة من بركات
الثورة في إيران التي تؤتي أ ُ ُكلها كل
حين ب��إذن ربهّا خدمة لكل الناس،
وال سيّما الطيبين في ه��ذه األرض
المباركة».
قص الموسوي وفتحعلي
بعد ذلك ّ
وال��ح��ض��ور ،ق��ال��ب ح��ل��وى احتفا ًء
بالمناسبة.

وفود زارت �ضريح ومعلم مغنية في ذكرى ا�ست�شهاده
ل��م��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى ال��ث��ام��ن��ة
الستشهاد القائد عماد مغنية زارت
وفود م ّثلت فئات اجتماعية متعدّدة،
المعلم التذكاري له عند مدخل بلدته
طيردبا ،حيث وضعت أكاليل الزهر،
وقد استقبلهم عدد من مسؤولي حزب
الله بحضور فعاليات من البلدة.
وك���ان أول ال��واص��ل��ي��ن ،وف��د من
القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين
المحتلة (يارين ،مروحين ،الزلوطية،
أم ال��ت��وت ،البستان ،والضهيرة)،
حيث أدلى أحد فعاليات يارين لطفي
فرج بتصريح ،أ ّكد فيه أنّ «الشهداء
القادة هم أكبر من الكالم مهما كان
بليغاً ،فهم شرف هذه األم��ة وع ّزها
وسيفها ودرعها ،وهم الذين ح ّققوا
النصر لألمة العربية واإلسالمية
وللشعب اللبناني بأسره».
ثم وصل وفد م ّثل عددا ً من اتحادات
وبلديات ومخاتير أقضية صور وبنت
جبيل ومرجعيون ،حيث تحدّث نائب
رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل
عفيف ب��زي ،فحيّا «أرواح الشهداء
القادة الذين قدّموا الغالي والنفيس
في سبيل ع ّزة هذه األمة التي قادتها
وأوالدهم شهداء ،وهي أمة حيّة ال ب ّد
أن تح ّقق االنتصارات».
ث���م وص���ل وف���د م���ن ه��ي��ئ��ة دع��م
المقاومة اإلس�لام��ي��ة ،لتقوم بعده
ُثلّة من مجاهدي السرايا اللبنانية
لمقاومة االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي»،
بالمضي
بإلقاء التحية تأدية القسم
ّ
على نهج الشهداء القادة.
بعد ذل��ك ،وص��ل وف��د م��ن تج ّمع
معلّمي لبنان ،وآخر من طالب التعبئة
التربوية في الجامعات والمهنيات،
حيث أدّوا قسم العهد والوفاء بالسير
على نهج الشهداء.
ك��م��ا وص��ل��ت وف���ود ط��ال��ب��ي��ة من
عدد من المدارس ،ووفود من عوائل
الشهداء ،إضاف ًة إلى وفد من جمعية
التواصل اللبناني  -الفلسطيني.
وللمناسبة أي��ض �اً ،زار وف��د من
«ح��رك��ة األم���ة» و«ل��ق��اء الجمعيات
والشخصيات اإلسالمية في لبنان»،
ضريح الشهيد مغنية ،في روضة
الشهيدين ،حيث تال أعضاؤه سورة
الفاتحة ووضعوا إكليالً من الزهر
باسم األمين العام لـ«حركة األمة»
الشيخ الدكتور عبد الناصر جبري.
وألقى عضو الهيئة القيادية في
الحركة الشيخ وليد العمري كلمة قال

وفد حركة االمة عند ضريح الشهيد مغنية

أمام معلم الشهيد مغنية
فيها ،إنّ «ما تقوم به المقاومة اليوم
هو ل��درء الخطر عن لبنان ،والدفاع
ع��ن جميع اللبنانيين ،ومعادلة
الجيش والشعب والمقاومة أثبتت
فعاليتها لحفظ األمن والتصدي للعدو
الصهيوني والمجموعات اإلجرامية،
ف��ه��ذه ال��م��ع��ادل��ة ه��ي درع ال��وط��ن،
وستلحق الهزيمة بأي معت ٍد يحاول
استهداف القرى والبلدات اللبنانية،
س���واء على ال��ح��دود الجنوبية أو
الحدود الشرقية ،إن شاء الله».
إل��ى ذل��ك ،أعلن المكتب اإلعالمي
إلم��ام «مسجد ال��غ��ف��ران» ف��ي صيدا
الشيخ حسام العيالني ،في بيان ،أنّ

العيالني «ش��ارك في االحتفال الذي
أقامه حزب الله في جبشيت بمناسبة
ذكرى الشهداء القادة ،السيد عباس
ال��م��وس��وي وال��ش��ي��خ راغ���ب ح��رب
والحاج عماد مغنية.
واعتبر العيالني في تصريح ،أنّ
«المقاومة التي تقدِّم قادتها شهداء ال
يمكن أن تنهزم ،بل هو دليل على صدق
وإخالص الشهداء والمقاومين» ،داعيا ً
«التمسك بالمقاومة وسالحها ،ألنّ
إلى
ّ
هذه المقاومة باتت اليوم أقوى من أي
وقت مضى ،ودم��اء الشهداء ُتعطي
دفعا ً للمقاومين لمواصلة جهادهم».
وختم« :أنّ مشاركتنا اليوم في

إحياء ذك��رى الشهداء القادة السيد
عباس الموسوي والشيخ راغب حرب
والحاج عماد مغنية رحمهم الله ،هي
أوال ً وفاء لدمائهم ،وثانيا ً للر ّد على
الحمالت التحريضية التي تستهدف
المقاومة».
كذلك أعلن المكتب ،أنّ العيالني
ولمناسبة ذك��رى اغتيال الرئيس
الشهيد رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ،ا ّت��ص��ل
بمنسق ع��ام تيار «المستقبل» في
ّ
ص��ي��دا وال��ج��ن��وب ال��دك��ت��ور ناصر
حمود ،وأ ّكد خالل االتصال «أنّ هذه
الذكرى تعنينا وإن اختلفنا في بعض
المحطات السياسية».

جابر :االنتخابات البلدية في مواعيدها
جمعة � :أمامنا ٍّ
تحد ثقافي مع «الإ�سرائيلي» والتكفيري
تابع النائب ياسين جابر شؤونا ً إنمائية وخدماتية
لمدينة النبطية وبلداتها مع ز ّواره.
وتحدّث جابر أمام ال��ز ّوار عن إجراء االنتخابات
البلديةواالختياريةالمقبلة،مؤ ّكدا ًأنّ «هذهاالنتخابات
ستجري في مواعيدها المحدّدة ،واالعتمادات المالية
تأ ّمنت لها ،ولوائح الشطب ت ّم توزيعها على البلديات
والمخاتير ،وبدأت التحالفات بالظهور .فمنذ أيام عدّة
كان هناك إعالن إتمام تحالف بين حركة أمل وحزب
الله في مناطق نفوذهما» ،متمنيا ً أن « ُتعيد هذه
االنتخابات الحياة الديمقراطية إلى لبنان وهي أسهل
من االنتخابات النيابية ،فاالنتخابات النيابية في
حال عدم اكتمالها يبقى المجلس غير مكتمل ،ويصبح
هناك إشكالية .بينما البلديات ،إذا لم تج ِر االنتخابات
في عدد من البلدات ألسباب مع ّينة كعرسال ،على

سبيل المثال ،ال يؤ ّثر ذلك على االنتخابات البلدية في
باقي المناطق».

جمعة

من جهته ،أ ّكد نائب رئيس حركة «أم��ل» المدير
العام للمغتربين هيثم جمعة ،خالل تنظيم «جمعية
كشافة الرسالة اإلسالمية  -مف ّوضية البقاع»
مسابقة «التحدّي الثقافي في فكر اإلمام السيد موسى
الصدر للجوالة والدليالت» في قاعة باسل األسد
الثقافي في بعلبك ،أنّ «أكثر ما نفتقد في هذه األيام
ومؤسس مسيرة المقاومة والعدالة
معلّمنا وقائدنا
ّ
االجتماعية وتكافؤ الفرص اإلم��ام السيد موسى
الصدر ،ولكن الذي يُثلج القلب هو هذه المؤسسة
الكشفية الكبرى التي تش ّكل المعين الذي ال ينضب،

الحامي لحركة أمل».
واعتبر أنّ «التحدي الثقافي اليوم أمام هذا العدو
«اإلسرائيلي» الجائر الظالم والعنصري ،الذي ال يعرف
إلاّ القتل والبطش ،هذا العدو نحن معه في تح ٍّد ثقافي
وحضاري ،وأعلن هذا العدو باألمس أ ّن��ه مشغول
البال ألنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قد تقدّمت
وتف ّوقت عليه في حقل العلم والمعرفة ،ونحن في تح ٍّد
ثقافي مع عدو آخر هو العدو التكفيري الظالمي الذي
يتحدّث بالدين وال يعرف من الدين إلاّ القتل واالعتداء
على الكرامات واألعراض ،وأكل القلوب».
ّ
وكشافة
وأضاف « :التحدّي الكبير أمام الحركة
الرسالة هو هذا المظهر الحضاري ،فأنتم تعطون
رسالة للعالم ب��أنّ اإلس�لام الحقيقي هو اإلس�لام
المنفتح الذي ال يعرف الضغينة والقتل».

