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قدَّ ر الدعم الإيراني لالنتفا�ضة َ
ورف َ
�ض االبتزاز ال�سعودي

لقاء الأحزاب :ربط م�ساعدة الجي�ش بج ّر لبنان
�إلى حلف الم�ؤامرات �إ�ساءة لدوره الوطني
أع��رب لقاء األح��زاب والقوى الوطنية اللبنانية في
بيان بعد اجتماعه ال��دوري في مركز هيئة التنسيق،
عن تقديره «لقرار الجمهورية اإلسالمية اإليرانية دعم
االنتفاضة الفلسطينية وشهدائها من خالل تقديم الدّعم
المالي المباشر لعائالت الشهداء ،وإعادة بناء المنازل
المهدّمة بفعل السياسة الصهيونية الحاقدة».
ورأى أنّ «هذا الدعم المه ّم الذي تقدّمه إيران يش ّكل
إسهاما ً متقدّما ً في صمود الشعب الفلسطيني لمواصلة
انتفاضته ومقاومته ض � ّد المحتل الصهيوني ،وهو
قرار ليس بغريب على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
التي أسقطت الشاه ،وكانت سبّاقة في دع��م القضية
الفلسطينية ونصرة مقاومتها ،وتحويل سفارة العدو
الصهيوني إلى سفارة فلسطين».
وأشاد اللقاء بخطاب شيخ األزهر «الذي يرسم معادلة
االستقرار واالنتصار لهذه األمة من خالل تأكيد الوحدة
اإلسالمية سبيالً وحيدا ً لمواجهة المؤمرات التي تحيط
بها».
تتجسد قوال ً
وأ ّك��د أنّ «العروبة األصيلة والحقيقية
ّ
وفعالً بنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة
وانتفاضته ،وأنّ الحديث عن اإلجماع العربي في هذه
األيام ال يستقيم مع العروبة األصيلة إلاّ إذا كانت وجهته

وبوصلته دعم مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني،
والتح ّرك من أجل حمايتها ،والحفاظ على المقدسات من
التهويد واالعتداءات الصهيونية اليومية».
وأع��ل��ن رف��ض��ه «االب��ت��زاز ال���ذي ت��م��ارس��ه الحكومة
ّ
وتدخلها السافر في شؤونه
السعودية تجاه لبنان،
الداخلية ،ومحاولة إخضاعه وتركيعه للسير في فلك
السياسة السعودية التي تخوض حربا ً تدميرية ض ّد
الشعب العربي اليمني ،بالتعاون مع القوى اإلرهابية
التكفيرية في سورية وتحريضها على سورية والمقاومة
ال��ت��ي ح���� ّررت األرض ورف��ع��ت رأس ل��ب��ن��ان وال��ع��رب
عالياً».
ورأى اللقاء ف��ي «اس��ت��ه��داف الجيش اللبناني من
خالل ربط مساعدته بج ّر لبنان إلى حلف المؤامرات
والعدوان ،إس��اءة الى دوره الوطني الكبير في تحرير
األرض المحتلة وحماية حدوده من خالل ثالثية الجيش
والشعب والمقاومة» ،داعيا ً الحكومة إلى «قبول أي
مساعدة غير مشروطة لدعمه وتسليحه ،وتأمين كل ما
يحتاج إليه للقيام بدوره الوطني» .وفي هذا السياق،
رفض اللقاء «سياسة االرتهان والتبعية التي ينتهجها
فريق  14آذار عبر التوقيع على عريضة اإلذالل ،وتقديم
فروض الطاعة».

الهبات الم�شروطة
طالب الحكومة بعدم قبول ِ

«تج ّمع العلماء» :الت�صعيد ال�سعودي
قد ي�ؤ ّدي �إلى فتنة بين اللبنانيين
لفتت الهيئة اإلدارية في «تج ّمع العلماء المسلمين» في
بيان ،بعد اجتماعها األسبوعي إلى أنّ «المملكة العربية
السعودية ُتص ّر على تصعيد الموقف السياسي واإلعالمي
على الساحة اللبنانية بطريقة تفتقد إلى أدنى األعراف
الدبلوماسية بشكل قد يؤدّي ،ال سمح الله ،إلى فتنة بين
اللبنانيين ال يستفيد منها سوى العدو الصهيوني».
وأ ّكد التج ّمع أنّ «لبنان بلد ديمقراطي حر وال تبعية له
ألي من بلدان العالم ،وعلى قياداته أن تكون المصلحة
الوطنية لديهم مقدّمة على أي عنوان آخر».
وأعرب عن رفضه أنّ «يكون التهديد بإيقاف مساعدة
أو طرد مواطنين لبنانيين سببا ً في إذالل اللبنانيين أو
السلطة الوطنية اللبنانية ،وأنّ الخسائر المادية ال قيمة لها

تمس السيادة واالستقالل».
أمام الخسارة المعنوية التي ّ
واعتبر أنّ «الذي يتراجع في هِ بته أو يقطع أرزاق الناس
التي هي مثل قطع الرقاب ،هو الذي يجب أن يُالم».
وطالب «الحكومة اللبنانية بااللتزام بالدستور الذي
يفرض عليها عدم قبول الهِبات المشروطة ،وبالتالي عدم
التوسل للحصول عليها ،ألنّ هذا ليس من صالحياتها ،بل
ّ
هو مخالفة واضحة للدستور».
كما طالب الحكومة «بإعادة طرح الهِبة اإليرانية على
بساط البحث بعد زوال المانع الذي تذ ّرعت به سابقا ً
لرفضها ،والعائد إل��ى العقوبات الظالمة التي كانت
مفروضة على إيران» ،متم ّنيا ً على القيادة اإليرانية «إعادة
تفعيل هذه الهِبة».

تكرم ال�شهداء القادة:
«�صرخة وطن» ِّ
الجي�ش وال�شعب والمقاومة �ضمان الأمن

كرامي عر�ض الأو�ضاع مع �شاتيال

كرامي وشاتيال
التقى رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيال الوزير السابق فيصل
كرامي وناقش معه األوضاع محليا ً وعربياً.
وشرح شاتيال خالل اللقاء «تطورات الوضع في مصر بعد زيارته األخيرة
لها ،إن لجهة استقالل القرار المصري ،أو القيام بمشاريع كبرى ومواجهة
التطرف واإلرهاب وعودة مصر إلى وضعها الطبيعي واسترداد هيبة الدولة،
استنادا ً إلى وحدة وطنية راسخة وعالقة ممتازة بين الشعب والجيش الذي
يع ّزز قدراته ويساهم بفاعلية في مشاريع التنمية».
وتخلّلت اللقاء «مناقشة األزم��ة اللبنانية المفتوحة ،وأوض��اع طرابلس
والشمال المحرومين كل خطط التنمية».
من جه ٍة ثانية ،استقبل شاتيال وفدا ً شعبيا ً من الطريق الجديدة ،طالبه
بـ»العمل على تأليف الئحة بلدية كاملة بالتعاون مع الوطنيين العروبيين
ووجهاء بيروت للنهوض بالعاصمة» ،وأ ّكد «تأليف مؤتمر بيروت والساحل
لجنة لمتابعة االنتخابات البلدية».
وقال« :نأسف لتردّي العالقات بين لبنان والمملكة ،ونعمل على تصحيحها،
لك ّننا نأسف ونرفض التحريض المذهبي الذي نشهده ،والذي يُضعف المناعة
اللبنانية في مواجهة الصهاينة واإلرهابيين» ،وطالب أجهزة اإلعالم بعدم نقل
التحريض والدعوة إلى الفتنة بين المسلمين.
يمس بهويّة لبنان العربية ،و»القوات اللبنانية»
وختم« :ال أحد يستطيع أن ّ
وحلفاؤها ليسوا مؤهّ لين للدفاع عن عروبة لبنان والمزايدة على اآلخرين ،وإن
ك ّنا نرحِّ ب بأي صوت يؤ ّكد عروبة لبنان شرط أن يكون واضحا ً في نهجه».
إلى ذلك ،استغربت لجنة «مؤتمر بيروت والساحل» في بيان بعد اجتماعها
الدوري في مركز «توفيق طبارة»« ،قرار السعودية بوقف المساعدات العسكرية
للجيش اللبناني وإعادة النظر بالعالقات السعودية  -اللبنانية ،والتهديد
بعقوبات أكبر على لبنان».
وأشارت إلى أنّ «معظم اللبنانيين يقدّرون ويحترمون وقوف المملكة إلى
جانب لبنان خالل النكبات واألزم��ات االقتصادية ،واستنكروا االعتداء على
السفارة السعودية في طهران .وإذا كان بعض األطراف اللبنانية انتقد المملكة
سياسيا ً وإعالمياً ،لماذا لم يكن الر ّد في اإلطار نفسه؟».
واعتبرت اللجنة أنّ «حماية األمن القومي العربي ومحاربة قوى التط ّرف
المسلح والتكفير في سورية أو في أي بلد عربي ،ال تت ّم من خالل تحالف دولي
هو المسؤول عن نشوء هذا القوى ،وال من خالل التفاهم مع دولة أطلسية
إقليمية ُتقيم أوثق الصالت مع العدو الصهيوني ،وتغ ّذي المتط ّرفين بكل أنواع
الدعم المادي والتسليحي واللوجستي ،بل من خالل تعاون عربي».
ودعت اللجنة «إلجراء االنتخابات البلدية في موعدها المحدّد ،وعدم التفكير
بتأجيلها إطالقاً».

«التقدمي» زار «الطا�شناق»
زار وفد من الحزب التقدمي االشتراكي بتكليف من رئيس «اللقاء الديمقراطي»
النائب وليد جنبالط ،مق ّر حزب الطاشناق في برج حمود ،وض ّم مف ّوض اإلعالم
في الحزب التقدمي رامي الريّس واألمين العام لـ»منظمة الشباب التقدمي» سالم
عبد الصمد ،وكان في استقبالهما األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب
بقرادونيان وعضوا اللجنة المركزية أفيديس غيدانيان ورافي أشكاريان.
وت ّم خالل االجتماع ،وفق بيان لـ»لطاشناق» ،التط ّرق إلى آخر المستجدّات
اإلقليمية وتداعياتها السياسية واالقتصادية على الساحة اللبنانية.
ونقل الريّس تحيات جنبالط إلى قيادة حزب الطاشناق ،وتقديره «لموقع
الحزب في لبنان ،وسعيه المستمر للتقريب بين اللبنانيين في أصعب
الظروف» ،مشدّدا ً على «الموقف الثابت للنائب جنبالط في ضرورة تعزيز
الحساسة والدقيقة».
وتمتين المصالحات الداخلية في هذه المرحلة
ّ

لقاء لبناني فل�سطيني
في مق ّر «المرابطون»
تسليم االعالميين الدروع
أُقيم في مج ّمع الجسر في الدامور،
بدعوة من رئيس «صرخة وطن» جهاد
ذبيان ،حفل تكريم للشهداء القادة في
«المقاومة اإلسالمية» الشيخ راغب
حرب ،السيد عباس الموسوي ،عماد
مغنية ،وعميد األسرى المح ّررين سمير
القنطار.
حضر الحفل النائب فادي األعور،
والنائب السابق ناصر قنديل ،مم ّثل
السفير اإليراني المستشار السياسي
رض��ا مرتضائي ،مم ّثل المدير العام
لقوى األمن الداخلي العقيد فايز زهوي،
ومم ّثل المدير العام لألمن العام العقيد
كمال صفا ،وأحزاب وفاعليات.
اف ُتتح االحتفال بآيات من الذكر
الحكيم ،ث ّم النشيد الوطني ودقيقة
صمت ل��روح الشهداء .و ُرف��ع األذان
معانقا ً أجراس الكنائس.
وبعد كلمة تعريفية من األباتي
عبدو رع��د ،ت � ّم ع��رض وثائقي عن
مسيرة الشهداء ال��ق��ادة وسيرتهم
النضالية.
وألقى كلمة عوائل الشهداء القادة
السيد ياسر الموسوي ،نجل الشهيد
عباس ال��م��وس��وي ،وق���ال« :إنّ شهر
ش��ب��اط ه��و شهر ال��ث��ورة والمقاومة

وشهر الفداء والدماء والشهداء ،شهر
الثورة .القادة األربعة حركة ال تهدأ
وأمواج عطاء ال تتو ّقف ،كانوا عنوان
الثبات واإلقدام ،وكانوا يقفون مواقف
فريدة من نوعها في مواجهة الغزاة
والمحتلين ،ويل ّقنون األعداء دروسا ً في
ال ِّنزال والقتال والمواجهات القاسية».
ث��م سلّمت مجموعة م��ن «صرخة
وطن» ال��دروع «وف��ا ًء للشهداء القادة
األربع».
وألقى بسام القنطار كلمة عائلة
الشهيد سمير القنطار ،وم ّما جاء فيها:
«أنّ سمير القنطار عاد إلى فلسطين
م��ع ب��ذور المقاومة التي زرع��ه��ا في
القنيطرة ،وستزهر وتثمر في الجوالن
السوري المحتل».
أض��اف« :لسيد المقاومة سماحة
ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ك��� ّل الحب
والوفاء ،وللمقاومين القابضين على
الجمر على الجبهات الذين يل ّوحون
لنا كل يوم ببشائر النصر كل التحية،
والشكر لـ»صرخة وطن» التي ُتحاكي
آالم هذا الشعب والوطن الذي أصبح
بحاجة إلى صرخة مدويّة تقضي على
الفساد والعمالء».
ث��م و ّزع����ت دروع ع��ل��ى ال��وس��ائ��ل

اإلعالمية المشاركة ،كما تسلّم مسؤول
منطقة الجبل في حزب الله بالل داغر
درعا ً للسيد نصر الله .وتخلّلت الحفل
وقفات شعرية لعادل خ�دّاج وإيهاب
البعيني.
واخ ُتتم االحتفال بكلمة لذبيان،
وم ّما قال« :نحن اللبنانيين ،عد ّونا
«إس��رائ��ي��ل» واإلره����اب التكفيري،
وأعتقد أنّ هناك شبه إجماع على ذلك،
فالجيش والشعب والمقاومة ضمان
األمن واالستقرار واالستمرار».
أض��اف« :لم يعد يحق لنا أن نقف
م��وق��ف ال��م��ت��ف��رج مكتوفي األي���ادي
بانتظار الفرج ،ال ،نقولها بالفم المآلن،
كفى ،كفى مهازل ،كفى محاصصات،
وكفى اقتساما ً للمغانم على حساب
دم الشعب ،وكفى تحريضا ً وتعبئة
للنفوس بأمراض قاتلة ،كفى حروبا ً
أهلية ُمعلنة و ُم��ض��م��رة ،كفى نقالً
للبندقية م��ن كتف إل��ى ك��ت��ف ،كفى
استغالال ً واستهتارا ً بعقول الناس
وطيبتهم ،كفى بطالة ،كفى تدميرا ً
لالقتصاد وللزراعة أوال ً وللصناعة،
ك��ف��ى ت��ك��اذب �ا ً وس���رق���ات ،ك��ف��ى نهبا ً
وصفقات ،كفى تعميما ً لمفهوم الشطارة
اللبنانية».

«العمل الإ�سالمي» :م َْن يلعبون بالنار
�سيحرقون �أنف�سهم
اعتبرت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان في بيان،
أنّ «م��ا يجري حاليا ً في لبنان والمنطقة من احتقان
وتش ّنجات وتوتير لألجواء وتعريض السلم واالستقرار
الداخلي للخطر ،وكذلك ما يحدث من تجاذبات سياسية
وتراشق إعالمي ومحاوالت حثيثة ّ
لبث الفرقة والسموم،
ولنشر الفوضى عبر إحداث فتنة سنيّة – شيعية ،إ ّنما
هو في الحقيقة استهداف لمشروع المقاومة والممانعة،
وخصوصا ً في لبنان وفلسطين المحتلة».
وأشارت إلى أنّ «الر ّد على هذا االستهداف إ ّنما يكون
ورص الصفوف ،وتوحيد
بتحصين الساحة الداخلية،
ّ
الجهود والطاقات والقدرات واإلمكانات لمواجهة مشروع
الفتنة الطائفية والمذهبية وكسره ودفنه في مهده».

وح��� ّذرت «بعض القوى الداخلية من اللعب بالنار
الحساس والخطير ،أل ّنه في نهاية األمر
على هذا الوتر
ّ
سيحرقون أنفسهم وأصابعهم وسينقلب السحر على
الساحر».
من جه ٍة أخرى ،أشادت الجبهة «بمواقف الجمهورية
اإلي��ران��ي��ة اإلس�لام��ي��ة ال��دّاع��م للقضية الفلسطينية،
وبالمساهمة المالية اإليرانية لدعم الشعب الفلسطيني
المظلوم في انتفاضته المباركة ،كما أشادت «بالموقف
الحكيم والعقالني لشيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب ،الذي
ص ّرح أنّ اإلسالم ال يقوم إلاّ بجناحيه الس ّني والشيعي»،
معتبر ًة إيّاه «موقفا ً متقدما ً ينبغي الوقوف عنده والبناء
عليه».

عقد لقاء مشترك في مق ّر «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون» ،ض ّم
أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة ،وأمين
سر اللجنة المركزية لحركة «فتح االنتفاضة» أبو حازم يرافقه مسؤول الساحة
اللبنانية في الحركة أبو إيهاب ،ورئيس «التنظيم القومي الناصري» سمير
شركس.
وحيّا أبو حازم «األخوة في حركة الناصريين المستقلين المرابطون» ،مث ّمنا ً
«دورهم في دعمهم للقضية المركزية فلسطين» ،الفتا ً إلى «أ ّننا وإياهم جزء
من المقاومة الهادفة إلى تحرير فلسطين» .ودعا إلى «وجوب دعم االنتفاضة
الثالثة كونها أساس الصراع في المنطقة ،وإلى ضرورة إجراء حوارات ضمن
اإلطار القومي في مواجهة المشروع الصهيوني الساعي إلى تهويد األرض
الفلسطينية ،ومحاولة تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه».
وشدّد على «أهمية مواجهة المشاريع األميركية والصهيونية الهادفة إلى
تفتيت وتقسيم منطقتنا» ،مؤ ّكدا ً أنّ «فلسطين لن تح ِّررها إلاّ أداة قومية عربية،
ألنّ المشروع الصهيوني يستهدف األمة العربية بأسرهاً» ،معربا ً عن «ترحيبه
بأيّ دعم يأتي من أيّة جهة سواء من اإلس�لام المعتدل ،اإلس�لام الحق ومن
المسلمين الذين يحملون ه ّم فلسطين ،أو أيّة جهة دولية يساهم في تحرير
فلسطين».
رحب حمدان بـوفد «فتح االنتفاضة» وشركس ،الفتا ً إلى «أ ّننا
من جهتهّ ،
في هذا اللقاء نحمل اله ّم الوطني والقومي الواحد ،وه ّم فلسطين في عقولنا
وقلوبنا».
وأ ّكد «أ ّننا كـ «مرابطون» ،وكـ»تنظيم قومي ناصري» ،وكـ»فتح االنتفاضة»،
نعتبر أنّ المعيار األساسي للعروبة وللقومية العربية ولالنتماء العربي ،هو
السعي الدائم إلى تحرير كل فلسطين وقدسها الشريف ،ففلسطين هي دولتنا
وغايتنا وقبلتنا ،وأي انحراف عن هذا المسار هو انحراف نحو العدو اليهودي
التلمودي الذي يتربّص ش ّرا ً بأمتنا العربية».
ً
الحرصاء دائما على األمن
وتابع أنّ «أهلنا في مخيمات الشتات في لبنان هم ُ
واالستقرار ،وكل محاوالت المغرضين إلى تصوير هذه المخيمات على أ ّنها بؤر
تصب في خانة العدو اليهودي التلمودي» ،مضيفا ً أنّ «رهاننا
إرهابية متفجرة
ّ
الرابح على وعيهم قادر على إسقاط كل المحاوالت التي تسعى إلى تفجير
األوضاع داخل المخيمات أو مع المحيط».
على الصعيد القومي ،شدّد حمدان على أنّ «هذه األمة بعد أن استطاعت أن
تقضي على فلول اإلرهاب وجذعها األساسي عصابات اإلخوان المتأسلمين،
ستنتصر بدءا ً من سورية العربية ومصر العربية وليبيا العربية وفي كل بقاع
هذه األمة ،لتعود أمتنا العربية أمة واحدة تجمع عناصر قوتها من أجل تحرير
كل فلسطين وقدسها الشريف».

جانب من اللقاء
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الراعي التقى ال�سفير ال�سعودي في روما:
موقف لبنان الر�سمي تنطق به الحكومة وحدها
استه ّل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
نشاطه أمس باالحتفال صباحا ً بالذبيحة اإللهية وفق
الطقس السرياني الماروني في كنيسة مركز المؤتمرات
في روما ،حيث تجري أعمال المؤتمر الذي ّ
تنظمه الكنيسة
األلمانية حول «واقع المسيحيين والكنائس في الشرق
األوسط بعد خمس سنوات من الثورات».
وألقى الراعي تأ ّمالً روحياً ،جاء فيه« :لنتأ ّمل قليالً
ببعض ما ورد في قراءات؛ ففي اإلنجيل المقدس« ،ملكوت
الله في داخلكم» ،هذا الملكوت يعني حضور س ّر الله في
العالم المتجلّي بيسوع المسيح التاريخي ،واليوم بعد
موته وقيامته فبالمسيح السريّ الذي هو الكنيسة .هذه
الكنيسة التي نعالج شؤونها في الشرق األوسط خالل هذا
المؤتمر هي «ملكوت الله وسط الشرق األوسط» .فحين
نتحدث عن المسيحيين في الشرق األوسط ال نتكلم عن
أفراد مبعثرين ،إ ّنما عن «ملكوت الله في الشرق األوسط».
أضاف« :حضور الله فيه وملكوته من خالل كنيسته،
مهدّد اليوم ومضطهد ومضروب ومبعثر ،ونحن هنا نف ِّكر
معا ً في كيفية المحافظة عليه لخير بلدان الشرق األوسط.
«فملكوت الله» هو ملكوت القداسة والمحبة والعدالة
واألخوة ،والسالم».

وأش��ار إلى أنّ «ما نسمعه في الشرق هو لغة العنف
والسالح والحرب واالستضعاف التي نرفضها ،ونحن هنا
لنف ِّكر معا ً في كيفية حماية صوت إنجيل المسيح في أرض
منها انطلق في األساس إلى العالم كله».
واستقبل الراعي في مق ّر إقامته في الوكالة البطريركية
في روما ،السفير السعودي لدى إيطاليا ومالطا الدكتور
رائد بن خالد قرملي ،وكان عرض لألوضاع الراهنة في
منطقة الشرق األوس��ط عموماً ،وف��ي لبنان خصوصاً.
وخالل اللقاء كان تشديد على «أهمية حسن العالقة بين
لبنان والسعودية ،ورفض كل لبناني وسعودي تشويهها
وإغ��راق��ه��ا ف��ي أوح���ال ال��ص��راع��ات الطائفية والمحاور
اإلقليمية».
وإذ عبّر الراعي للسفير السعودي عن أسفه «للفوضى
العارمة التي تع ّكر اليوم صفو العالقة المشتركة» ،أ ّكد
أنّ «موقف لبنان الرسمي بهذا الشأن ،تنطق به الحكومة
وحدها في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي ساهم غيابه
با ّتساعها وبانجرافها إلى أماكن ال يقبل بها أحد» .وأمل أن
ُتعيد السعودية النظر بقراراتها التي صدرت على خلفية
ما حصل أخيراً ،طالبا ً من قرملي نقل هذا الموقف إلى الملك
سلمان والسلطات السعودية.

«ال�صاعقة» التقت «حزب اهلل» و«�أمل» و«المب ّرات»:
لتوحد كل الف�صائل ونبذ الخالفات
ّ
التقى مسؤول الملف الفلسطيني
ف��ي «ح���زب ال��ل��ه» حسن ح��ب الله
وف���دا ً ق��ي��ادي�ا ً م��ن منظمة الصاعقة
برئاسة أمين عام المنظمة فرحان
أبو الهيجاء ،ض ّم أمين سر المنظمة
في لبنان أبو حسن غازي ،وأعضاء
اللجنة المركزية أب��و الحكم ،أحمد
الشيخ ،عبد الرحمن الراشد ،ومحمد
أبو نظمي ،في حضور معاون مسؤول
ال��م��ل��ف الفلسطيني ال��ش��ي��خ عطا
الله حمود ،وق��د بحث المجتمعون
آخ���ر ال��ت��ط��ورات ع��ل��ى الساحتين
الفلسطينية والعربية.
وأث��ن��ى المجتمعون ،ف��ي بيان،
على «الدّعم الذي قدّمته الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي���ران للمجاهدين
وعوائل الشهداء في انتفاضة القدس
الباسلة ،وإعادة إعمار المنازل التي
هدمها االحتالل».
ودانوا «الصمت العربي والدولي
ل��ل��م��م��ارس��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة بحق
األس���رى والمعتقلين ف��ي السجون
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وال س ّيما الذين
يخوضون ال��ي��وم معركة البطون
الخاوية وعلى رأسهم قضية األسير
المناضل محمد القيق ،الذي يصارع
ال��م��وت أم���ام م���رأى أع��ي��ن الهيئات
اإلنسانية والدولية».
وفي ختام اللقاء دعا المجتمعون
«كل فصائل المقاومة في فلسطين
التوحد ونبذ الخالفات» ،مؤ ّكدين
إلى
ّ
«ض���رورة االلتفاف ح��ول المقاومة
التي أثبتت جدواها في تحرير األرض
واألسرى ،والمقدّسات».
كما زار الوفد المكتب السياسي
لحركة «أمل» ،والتقى رئيسه جميل
حايك ،بحضور أعضاء من المكتب.
وتداول المجتمعون ،بحسب بيان،
«ف��ي الشأن الفلسطيني واللبناني

قيادة الصاعقة في صور مع وفد المبرات
والعربي ،وبعد أن تو ّقفوا أمام عظيم
ان��ت��ش��ار االنتفاضة وت��ط � ّوره��ا في
مواجهة العدو الصهيوني».
وفيما أثنى الوفد الفلسطيني على
«جهود الرئيس نبيه ب� ّري من أجل
تأمين الحقوق المدنية واإلنسانية
لألخوة الفلسطينيين في لبنان» ،أ ّكد
المجتمعون «ضرورة دعم مسعاه في
سبيل أن تبقى وكالة أونروا المسؤول
الحصري الذي يجب أن يتح ّمل رعاية
وإغاثة الفلسطينيين».
كما اعتبروا أنّ «خ��ي��ار الوحدة
والمقاومة ال��ذي عنوانه فلسطين،
هو سبيل النجاة الوحيد م ّما ُتعانيه
ش��ع��وب أم��ت��ن��ا ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي ظل
تراجع وانهزام المشروع المعادي
ال����ذي اس��ت��ه��دف س��وري��ة وم��ح��ور
المقاومة ،حيث يتأ ّكد اليوم أنّ إرادة
المواجهة للعدو اإلسرائيلي المتم ّثلة
ف��ي ه��ذا المحور ه��ي التي سترسم
معالم المرحلة المقبلة».

من جهته ،استقبل مسؤول تنظيم
«قيادة الصاعقة» في منطقة صور أبو
محمد الشيخ ،وفد «جمعية المب ّرات
الخيرية» ،مم ّثلة بمسؤول العالقات
العامة في الجنوب والبقاع الغربي
علي أحمد حسين ،مدير «مكتب كفالة
اليتيم» في منطقة صور إبراهيم عبد
علي ،في مق ّر القيادة في مخيم البص،
بحضور أعضاء قيادة «الصاعقة» في
المنطقة.
وناقش المجتمعون بحسب بيان،
«الوضع السياسي في المنطقة ،وال
سيّما األوض���اع ف��ي س��وري��ة» ،كما
بحثوا «شؤون القضية الفلسطينية
األم واالنتفاضة الثالثة في فلسطين»،
وت � ّم االتفاق على «تبادل الزيارات
بين الطرفين ،ومناقشة األوض��اع
السياسية والمحلية» ،وأ ّك���دوا أنّ
«كل بوصلة ال ُتشير إلى فلسطين،
مشبوهة».

�صيادو �صيدا يحيون ذكرى ا�ست�شهاد معروف �سعد بم�سيرة بحرية

�أ�سامة �سعد :ليكن يوم � 26شباط عيد ًا لكم

ن� ّ
�ظ��م ص��ي��ادو األس��م��اك ف��ي صيدا
مسيرة بحرية بالمراكب انطلقت من
ميناء الصيادين ف��ي صيدا وجابت
البحر« ،وف��ا ًء للشهيد معروف سعد»
في الذكرى  41الستشهاده ،بمشاركة
األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التنظيم الشعبي
الناصري» الدكتور أسامة سعد.
ورفع الصيادون على مراكبهم صور
الشهيد معروف سعد ،وأعالم التنظيم
الشعبي ،واألعالم اللبنانية ،وصدحت
في الميناء األغاني الوطنية التي تعبِّر
عن المناسبة.
وحضر ع��دد كبير م��ن الصيادين
والمواطنين وأطفال «روض��ة الشهيد
م��ع��روف س��ع��د» وت�لام��ذة «م���دارس
ن��ات��اش��ا س��ع��د ال��وط��ن��ي��ة» و»ص��ي��دا
الوطنية» ،الذين انتشروا على مدخل
قلعة صيدا البحرية حاملين األعالم
ومرحبين بالصيادين.
اللبنانية،
ّ
وأهدى الصيادون سعد شبكة بحرية
وعلم لبنان عربون وفاء وتقدير.
بدوره حيّا سعد الصيادين ،وأثنى
ع��ل��ى «تضحياتهم ووف��ائ��ه��م لنهج
الشهيد معروف سعد» ،وقال« :أتوجه
بالشكر والتقدير والمحبة إلى أبناء
صيدا من الصيادين ،ه��ؤالء األوفياء
جيالً بعد جيل».
وق����ال« :م���ن  41ع���ام���اً ،انطلقت
تظاهرات واحتجاجات من الصيادين
من الناقورة إلى العبدة ،احتجاجا ً على
قرار الدولة اللبنانية بإعطاء ترخيص
لشركة «بروتيين» االحتكارية للصيد
في المياه اللبنانية .تح ّرك الصيادون
اح��ت��ج��اج�ا ً على ه��ذا ال��ق��رار الجائر
ف��ي حقهم .وانطلقت االحتجاجات
والتظاهرات ،وأبرزها كان في مدينة
ص��ي��دا .ه���ذه ال��م��دي��ن��ة ال��ت��ي لطالما
احتضنت ك��ل ال��ت��ح��رك��ات الشعبية
المطلبية ،صيدا كانت رائ���دة دائما ً
في إط�لاق التح ّركات من أجل قضايا
الشعب اللبناني وحقوقه في الحرية
والكرامة ،والعيش الكريم .نعم كانت
أب��رز االحتجاجات هنا في صيدا إلى
جانب نقابة الصيادين والصيادين،
وك��ان م��ع��روف سعد على رأس هذه
التظاهرة .وكعادته دائ��م�ا ً يقف إلى

جانب الكادحين والفئات الشعبية
من أبناء ه��ذا الشعب ،وق��ف معروف
سعد إلى جانب الصيادين ض ّد هذه
ال��ش��رك��ة االح��ت��ك��اري��ة ال��ت��ي ّ
رخصت
لها السلطة اللبنانية في ذلك الوقت،
وكانت يد الغدر واإلج���رام مستعدّة
إلط�لاق الرصاص على معروف سعد
واغ��ت��ي��ال��ه .وم��ن��ذ ذل��ك ال��ي��وم ال ي��زال
الصيادون يناضلون من أجل تحسين
أوضاعهم».
وأضاف« :بعد  41عاماً ،لم يتمكن
الصيادون بسبب سياسات الحكومات
اللبنانية المتعاقبة ،وبسبب سياسات
الدولة اللبنانية التي تقف دائما ً ض ّد
المطالب الشعبية وحقوق المواطنين،
ال ي��زال ال��ص��ي��ادون ال يتم ّتعون بأي
رعاية صحية ،وهذا حقهم وحق لكل
إنسان أن يتم ّتع بالرعاية الصحية،
وح��ق كل إنسان أن يتم ّتع بالرعاية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم���ن ح��ق الصيادين
أن تتوافر لهم ك��ل الحماية لتعبهم
وإنتاجهم وعرقهم وجهدهم .ولكن
ه��ذه الحكومات المتعاقبة ل��م تقدّم
شيئا ال إلى الصيادين وال إلى غيرهم،
بل ما زالت تسرق تعب الفقراء ،وتعب
الكادحين والفئات الكادحة والمنتجة
من أبناء شعبنا».
وتابع« :ال ي��زال ه��ؤالء المتربّعون
على رأس السلطة في لبنان يسرقون
ت��ع��ب ال��ش��ع��ب وح��ق��وق��ه ،وي��م��ل��ؤون

جيوبهم من األموال المنهوبة من تعب
هذا الشعب .من ح ّقنا أن ننتفض ،من
ح ّقنا أن نثور ض� ّد ه��ؤالء ،وأن نقول
ل��ه��م« :ك��ف��ى اس��ت��ه��ت��ارا ً ب��ه��ذا الشعب
المعطاء ،ه��ذا الشعب ح��� ّرر األرض
بدماء مقاوميه األبطال ،وقدّم التضيات
الجِّ سام وهو يواجه االحتالل ،وح ّرر
أرض��ه بتضحياته .ه��ذا يستحق أن
يعيش بكرامة ،وأنتم ال تريدونه أن
يعيش بكرامة».
وأ ّكد أنّ «هذا الشعب ،وفي طليعته
أبناء هذه المدينة سيعيشون بكرامة،
وسيفرضون إرادتهم من أجل مستقبل
هذا البلد» .ودع��ا إلى «أن يكون يوم
 26شباط عيدا ً للصيادين من الناقورة
إلى العبدة .ويحق للصيادين في ذكرى
استشهاد معروف سعد أن يكون لهم
عيد».
وبعد المسيرة ،جال سعد بمشاركة
الصيادين على س��وق السمك ،وحيّا
جهود العاملين فيه.
وزار ت�لام��ذة «م����دارس مؤسسة
الشهيد معروف سعد» المكان الذي
أُصيب فيه الشهيد ،رافعين األع�لام
اللبنانية ،والورد األبيض.
ووض���ع أط��ف��ال «روض����ة الشهيد
م��ع��روف س��ع��د» ،ت��راف��ق��ه��م م��ر ّب��ي��ات
الروضة ،إكليالً من الزهر على النصب
التذكاري للشهيد ،وأن��ش��دوا النشيد
الوطني.

