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ع�شاء لـ«الوطني الحر» بمنا�سبة «� 14آذار»

عون :الأبواب ُ�ش ّرعت لكل الحلول
ولدينا �إرادة و�إمكانات التغيير

أ ّكد رئيس تك ّتل الغيير واإلصالح النائب ميشال عون
أن ّاألبواب اليوم ُش ّرعت لكل أنواع الحلول ،معلنا ً «أ ّننا لن
نسمح بالتمديد للوضع المستمر منذ العام  ،»1990وقال:
«لدينا إرادة وإمكانات لتحقيق التغيير واستخدام جميع
الوسائل للوصول إلى الغاية المنشودة».
وشدّد عون خالل عشاء التيار الوطني الحر لمناسبة
ذكرى « 14آذار» على وجوب أن يكون في الداخل شراكة
مطلقة بالقِيم التي ندافع عنها من حرية المعتقد والفكر
والتعبير ،وهذا يميّز بين الذي عنده تبعية للخارج وبين
ّ
نفضل األصدقاء األصحاء»،
الصداقة الصحيحة ،ونحن
وأضاف« :الكثير من الناس خسروا التضامن للحفاظ على
الصداقات ،التبعيّة تنزع العالقة مع الداخل والخارج».
وتابع «ال��داء اليوم هو قانون االنتخابات ،وهو خلق
عدم توازن وعدم إنصاف وعدم مشاركة في إرادة البلد،
مبني على التوازن والمشاركة ،قانون االنتخاب
ولبنان
ّ
ارتكز على مجلس ن � ّواب باطل» ،معتبرا ً أنّ «المجلس
مفصل بشكل أنّ الطبقة الحاكمة في
وضع قانون انتخاب ّ
حينها يبقى لها األكثرية ،واستخدموا التوزيع الطائفي
الخاطئ .المسيحيون ال يطالبون بانقاص عدد الن ّواب
المسلمين ولكن هذا القانون لم يُحترم ،هناك خلل في
التوزيع الديمغرافي» .وطالب باعتماد قانون انتخاب
على أساس النسبية.
وأش��ار عون إلى أنّ «ال شرعية لسلطة غير مستمدّة
شرعيتها من الشعب ،والشعب هو مصدر السلطات»،
وق��ال« :أن��ا نائب غير ُمنتخب ليس لي شرعية نيابية.
األكثرية ول��دت ع��ام  2009لـ 4س��ن��وات ،وت�� ّم تجديد
السنوات الـ 4لـ سنوات جديدة ،الوالية كان يجب أن
تنتهي عام  ، 2013إذا ً لماذا يت ّم الته ّرب من االنتخابات
الرئاسية ،ي ّتهموننا بالعرقلة ،كيف إنسان فاقد الشرعية
عليه انتخاب رئيس شرعي؟».
وأض��اف« :نحن ال نطالب بتغيير الطائف ،بل تفسير
الطائف بشكل صحيح» ،متسائالً «أي��ن المناصفة في
التمثيل والقانون االنتخابي الذي سيحافظ على صحة
التمثيل لمختلف شرائح الشعب؟ هل تحرمني من حقي
وتطلب م ّني أن أحترام قواعد العيش المشترك؟» .وقال:
«بعد تجربة  11عاما ً لستُ مرتاحاً .الحاكمون حاولوا
تأخير عودتي إلى لبنان إلى ما بعد االنتخابات وقالوا لي
انتبه إلى المعارضة ال نريدها أن تنقسم ،هم سرقوا م ّنا

الهدف والتاريخ والشعار وس ّموا أنفسهم  14آذار ،اليوم
سقطت  14آذار التايوانية وبقيت  14آذار األصلية».
وتابع« :من أجل لبنان ومن أجل هويّتنا وسيادتنا
وحريّتنا واستقاللنا ومعتقداتنا هي ملك لكم وإرثكم
وتاريخكم ال يموت ،يموت من أتى الستغالل حدث معيّن
ويفرض حالة عاطفيا ً على الناس».
ّ
ولفتَ إلى «أنّ النيات السيّئة تتحكم بالقرار ،ال يريدون
القيام بانتخابات نيابية أل ّنهم يخشون من الهزيمة
وانتهاء شهر العسل».
وأضاف« :الميثاق الوطني يعيّن رئيس الحكومة األكثير
شعبية وكذلك رئيس مجلس النواب ،فلماذا ال يت ّم انتخاب
رئيس للجمهورية األكثر تمثيالً؟ هذه القصة انتهت ولن
نقبل بعد اليوم أن تكون مصالح الشعب البناني فريسة
األهواء والمصالح».
وختم قائالً « :أعتقد أنّ االب��واب تش ّرعت لكل أنواع
الحلول ،ول��ن نسمح بالتمديد للوضع المستمر منذ
العام  ،1990ال تيأسوا ألنّ لنا إرادة وإمكانات لتحقيق
التغيير واستخدام جميع الوسائل للوصول إلى الغاية
المنشودة».

�إبراهيم :الأمن العام �أحد �ص ّمامات �أمان الوطن
البقاع الغربي ـ أحمد موسى

ابراهيم يزرع ارزة في مشغرة
كلمة له« :اليوم نفتتح هذا المركز
في بلدة العيش والمقاومة ،مشغرة
التي يُضيء قمرها على كل أبنائها
وال��واف��دي��ن إل��ي��ه��اُ ،م��س��دال ً خيوط
محبّته ال��ذه��ب��ي��ة ،وم��رس�لاً أن��وار
ضيافته الألالءة للداللة على المكانة
التي تحت ّل هذه الناحية المباركة
من بقاعنا الخصيب».
وأض��اف« :أنّ األم��ن العام كان
وال يزال أحد ص ّمامات األم��ان لهذا
الوطن ،الصغير بحجمه ،العظيم
ب���ق���دره ،ف���ي م�لاح��ق��ت��ه اإلره����اب
واإلره��اب��ي��ي��ن وت��ف��ك��ي��ك شبكات
التخريب واإلج����رام ،واستئصال
الجماعات التي تسعى إلى ضرب
قواعد االستقرار ،وزرع بذور الفتن،
ودفع اللبنانيين إلى االقتتال تحت
عناوين مذهبية وطائفية من خالل

محاوالت خبيثة ترمي إلى إسقاط
النموذج اللبناني ،بما يم ّثل من
ثقافة حياة وقبول اآلخ��ر ،وإرادة
واضحة في العيش معاً ،كما أنتم
عليه في مشغرة المميّزة بتنوعها،
وق����درة أب��ن��ائ��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��واص��ل
والتعاون والتفاعل ،ألنّ لهم في
تاريخهم القديم والحديث محطات
التوجه».
أ ّكدت هذا
ّ
الجدير ذك��ره ،أنّ بلدية مشغرة
ه��ي م��ن ق��دّم المبنى لمركز األم��ن
العام وقام بتجهيزه بشكل كامل،
حيث قدّم اللواء إبراهيم درع األمن
قص
للبلدية تسلّمه الدبس ،بعدها ّ
إبراهيم شريط االفتتاح ،ث ّم جالَ
والحضور على أرج��اء المركز ،كما
أزاحَ الستارة عن اللوحة التذكارية،
وزرع أرزة أمام المركز.

بلدية �صيدا ترف�ض النفايات بال حوافز

دربا�سّ :
نتمنى � اّأل نلج�أ لتنفيذ الخطة بالقوّة
�أر�سالن� :سوكلين �أقوى من الدولة
لم يستطع ناشطو الحراك المدني تنفيذ قرارهم بقطع
الطرق المؤدّية إلى بيروت احتجاجا ً على خطة معالجة
النفايات التي أق ّرتها الحكومة يوم السبت الماضي.
فمنذ الصباح حاول تج ّمع عدد من ناشطي حملة «طلعت
ريحتكم» في منطقة الدورة ،حيث حاولوا قطع الطريق لمرات
عدّة ،ولكن القوى األمنية منعتهم وقامت بتطويقهم وتسهيل
السير أمام المواطنين الذين لم يتجاوبوا مع المعتصمين.
وفي الحازمية ،تم ّكن عدد قليل من الشبّان من قطع
الطريق قرب مج ّمع «بي سي سي» لبعض الوقت قبل ّ
تدخل
قوى األمن حيث حصل تدافع ،وفتحت الطريق فورا ً أمام
المواطنين.
وفي منطقة خلدة ،قامت حملة «طلعت ريحتكم» بقطع
الطريق فوق المثلث بالسيارات لبعض الوقت قبل أن يُعاد
فتحها مجدّداً.
وأعلنت حملة «طلعت ريحتكم» عن ّ
فض التح ّرك يوم
أمس موضح ًة أ ّنها لن تقبل اّإل بح ّل بيئي ُمستدام لملف
النفايات.
وقالت« :سننسحب اليوم (أم��س) من الشارع اّإل أنّ
تح ّركاتنا التصعيدية مستمرة».
من جهته ،اعتبر وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
أنّ «الحراك المدني ذو وجهين :أحدهما إيجابي ،ويتم ّثل في
أ ّنه يقول إنّ القضية ال تزال حيّة في الشارع ،وينبِّه الحكومة
إلى وجوده .أما الوجه السلبي ،فهو ذاك الذي يمكن وصفه
بالـ»رفضي» لكل شيء .وهذا يس ّمى «عدمية» وهي ال ُتنتج
شيئاً .أنا أفهم أن يقولوا إ ّنهم ال يثقون بنا ،علما ً أ ّننا ال نثق
بما نحن فيه .لكننا اليوم ح ّراس هذا الهيكل الذي نخاف أن
يتداعى».
أضاف« :لذلك أقول إ ّنني مع بقاء الشارع متأهّ باً ،ليراقب

زار رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،يرافقه نائب رئيس
الحزب أحمد مرعي ،السفير التونسي كريم بودالي في مقر السفارة في مار تقال،
وبحث معه في العالقات اللبنانية  -التونسية ،وأهمية تمتينها انطالقا ً من
العالقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والتونسي.
وكان مراد إستقبل وفدا ً من وادي خالد برئاسة النائب السابق جمال إسماعيل
وعرض معه معاناة أهالي وادي خالد وقضاياهم المطلبية.

ال�سيد :انهيار « 14اذار»
هو نتيجة خداعها اللبنانيين

افتتح مركزاً للأمن العام في م�شغرة

افتتح المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،يرافقه عدد
من ضباط قيادة األمن العام ،مركزا ً
ُمستحدثا ً ل�لأم��ن ال��ع��ام ف��ي بلدة
مشغرة في البقاع الغربي ،باحتفال
حاشد حضره النائب روبير غانم،
النائبان السابقان ناصر نصر الله
وفيصل ال���داود ،من ّفذ ع��ام البقاع
الغربي في الحزب السوري القومي
االجتماعي الدكتور نضال منعم
على رأس وف��د من هيئة المنفذية
ومديريات البقاع الغربي ،رئيس
مجلس ال��ج��ن��وب ال��دك��ت��ور قبالن
ق��ب�لان على رأس وف��د ق��ي��ادي من
حركة «أمل» ،مسؤول حزب الله في
البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي،
رئيس بلدية مشغرة جورج الدّبس،
وح��ش��د م��ن ال��ف��اع��ل��ي��ات الحزبية
والعلمائية واالجتماعية وأبناء
المنطقة.
اس ُتقبل ال��ل��واء إب��راه��ي��م بنحر
الخراف والزغاريد ،ث ّم كانت كلمة
للدبس رأى فيها« :أنّ إنشاء مركز
إقليمي لألمن العام في بلدة مشغرة،
يؤ ّمن الخدمة ألكثر من ثالث عشرة
بلدة ُتحيط بنا ،من شأنه تعزيز
ال��رواب��ط بين أبناء الوطن عموما ً
والبقاع خصوصاًُ ،مشيدا ً برئيس
المجلس النيابي نبيه ب ّري واللواء
إبراهيم على الجهود التي بذالها في
سبيل إنجاح هذا المشروع.
ب���دوره ق��ال ال��ل��واء إب��راه��ي��م في

مراد التقى ال�سفير التون�سي

ّ
ويحث الحكومة على االستمرار في السلطة .أ ّما أن يعرقل
الشارع الخطة ،فهذا ال يندرج في خانة اإليجابية».
وعن احتماالت اللجوء إلى استخدام القوة لتنفيذ خطة
النفايات ،تم ّنى درباس اّ
«أل نضطر إلى ذلك .وقد لجأنا إلى
التحفيز ليكون بديالً من الفرض .والتحفيز ليس رشى،
فأزمة الحكومة علنية وفضائحية ،وهي ناتجة من فشل
القوى السياسية».
أ ّم��ا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن ،فأسف في تصريح «أن تصبح شركة سوكلين في
ظل الحكومة الفاشلة بكل المعايير أقوى من الدولة ،لتصبح
أم��را ً واقعا ً مفروضا ً على الشعب اللبناني بكل فسادها
وتجاوزاتها التي ال ُتع ّد وال ُتحصى».
إلى ذل��ك ،أوض��ح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد
السعودي في بيان ،أنّ «ما يت ّم تداوله حول خطة الحكومة
الخاصة بالنفايات وتخصيص مدينة صيدا بنحو  400طن
يوميا ً هو رقم مبالغ فيه ،وال سيّما أنّ طاقة معمل معالجة
النفايات االستيعابية في صيدا ال يمكن أن تتعدّى الـ250
طنا ً إضافيا ً يومياً ،إلى جانب ما يت ّم معالجته حاليا ً من كميّة
مماثلة من نفايات صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني،
ومخيّمي عين الحلوة والمية ومية».
وأضاف« :سبق لنا أن أعل ّنا أنّ صيدا ستكون جزءا ً من
الحل الوطني الشامل للنفايات ،ونحن ما زلنا على موقفنا،
ويمكننا في صيدا أن نساعد إخواننا في بيروت ،ولكننا لن
نقبل بأن ُتستثنى صيدا من الحوافز المالية لإلنماء أسوة
بباقي البلديات ،أل ّنه ومن دون توفير هذه الحوافز المالية
فإ ّننا لن نرضى بإدخال نفايات جديدة ،وال يحلمنّ أح ٌد
بإدخال وال حتى طن واحد من النفايات إلى صيدا إذا ما
اس ُتثنيت صيدا وبلديّتها من الحوافز المالية».

أ ّكد المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل السيّد في بيان
أمس ،أنّ «المصير الذي آلتْ إليه حركة  14آذار من انهيار وتف ّكك ومشاحنات
هو نتيجة طبيعية لكون تلك الحركة قد قامت أصالً على خداع اللبنانيين
في مؤامرة الشهود الزور التي رافقت اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري،
باإلضافة إلى شعارات السيادة والحرية واالستقالل المزيّفة ،والتي أوصلت
حاليا ً إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها في حين أنّ أركان تلك الحركة باعوا
قرارهم إلى الخارج وراكموا ثرواتهم على ح ِّد ما ص ّرح به النائب مروان حمادة
إلى السفيرة األميركية حينذاك بقوله لها حرفيا ً «نحن عاهرات مال».
وأضاف« :أنّ خطابات سعد الحريري وسمير جعجع بمناسبة تلك الذكرى
ال تكفي لتعويم تلك الحركة ،بل تثبت أنّ القيادات في وا ٍد والناس في وا ٍد
آخر ،وحيث هموم الناس وهواجسهم هي مصيرية وتنطلق من انهيار الدولة
ومؤسساتها وال تنتهي بتراكم النفايات والفساد والرشوة وغيرها من مظاهر
التردي ،في حين أنّ ذلك الفريق و ّرث في العام  2005دولة وجيشا ً وهيبة
ومؤسسات ،حتى ولو لم يكن بعضها مثالياً ،لكنه بدال ً من تطويرها فقد ح ّولها
منذ ذلك الحين إلى حطام وركام لم َ
يبق منه اّإل شعاراتهم الفارغة التي ال ُتطعم
خبزا ً وال تصنع مستقبالً وال تحمي أمناً ،وال تحفظ كرامة».

ن�ساء المرابطون� :سنبقى مقاومات

بعلبكي متحدث ًة في االحتفال
أقامت نساء «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون» مأدبة غداء
لسيدات الحركة في بيروت والبقاع والشمال ورابطة أبناء بيروت ،إحيا ًء ليوم
المرأة العالمي وعيد األم.
رحبت عضو الهيئة
بعد النشيدين الوطني اللبناني ونشيد «المرابطون»ّ ،
القيادية في «المرابطون» ُربى بعلبكي بالسيّدات الحاضرات القادمات من
بيروت والشمال والبقاع.
وأ ّكدت بعلبكي «أ ّننا ولدنا مقاومات وسنبقى مقاومات حتى تحرير فلسطين
مقسمة
وتوحيد أمتنا العربية ،ففكرنا القومي العروبي لن ينتشر طالما أنّ األمة ّ
إلى كانتونات ومشيخات وإمارات».
وشدّدت بعلبكي على «وجوب إعادة إحياء بيروت الشعر والفن والثقافة
والمسارح والمقاومة وبنات بيروت المناضالت ،فبيروت الغارقة بأكوام
النفايات اليوم ليست بيروتنا بل بيروتهم».
ووجهت بعلبكي التحية إلى «النساء الفلسطينيات اللواتي يطعنّ الجندي
ّ
زجهم خلف قضبان
الصهيوني ال��ذي يحاول إذالل أوالدن���ا ورجالنا عبر ّ
االعتقال» ،مؤ ّكدة أنّ «فلسطين هي البداية والنهاية ،وهي قضية إنسانية ته ّم
متوجه ًة «بالسالم والرحمة على روح الشهيدة رايتشيل
وأبي وشريف»
ك ّل ح ّر
ّ
ّ
ك��وري الشهيدة األميركية التي استشهدت في قطاع غ��زة لفلسطين خالل
االنتفاضة الثانية».

لجنة الأ�سير �سكاف تت�ضامن
مع «قناة فل�سطين»
أ ّكدت «لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف» ،في بيان أمس «التضامن الكامل
مع قناة فلسطين اليوم ،التي تع ّرضت لالعتداء من قِبل جيش االحتالل ،أل ّنها
قناة تحمل راية المقاومة والمقاومين ،وتساند االنتفاضة الفلسطينية المباركة
في مواجهة العدو الصهيوني».
ورأت اللجنة أنّ «هذا االعتداء هو استكمال لالعتداءات التي حصلت مع
قناتي «المنار» و«الميادين» إلسكات صوت المقاومة من خالل قرارات جائرة،
تصب بالدرجة األولى بإبعاد شعوبنا عن القضية األساس فلسطين».
ّ
ّ
ودعتِ
«الشعوب العربية وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب المقاومة
ودعم خيارها ،أل ّنها تتع ّرض اليوم إلى حملة ظالمة لتشويه صورتها من
خالل وصفها باإلرهاب» ،الفت ًة إلى أنّ «هذه الحملة هي خدمة مجانية للعدو
الصهيوني الذي لم يُهزم اّإل على أيدي المقاومين في فلسطين ولبنان».
ّ
وحطمت ما كان يُس ّمى بأسطورة الجيش
واعتبرت أنّ «المقاومة انتصرت
«اإلسرائيلي» تحت أقدام المجاهدين» ،محيّي ًة «المقاومين الذين يقفون في
الخندق المتقدّم بمواجهة العدو الصهيوني ،واإلعالم المقاوم الذي ينقل الصورة
الحقيقية للصراع مع العدو األساسي لألمة».
وباركتِ اللجنة «العمليات البطولية التي ين ّفذها الشباب الفلسطيني المقاوم
ض ّد جيش االحتالل والمستوطنين المغتصبين ألرض فلسطين ،التي ستتح ّرر
من خالل المقاومة والنضال ،ألنّ ما أُخذ بالقوة ال يُستر ّد اّإل بالقوة».

حزب اهلل :النظام ال�سعودي �إرهابي
وخنجر في ظهر الأمة
أ ّكد حزب الله أنّ النظام السعودي
إرهابي وخنجر في ظهر األمة ،وأشار
إلى أنّ الضغط واالبتزاز لن يوصال
هذا النظام إلى أي مكان ،الفتا ً إلى أ ّنه
«ال يمكننا أب��دا ً السكوت عن الجرائم
التي ترتكب بحق الشعب اليمني وعن
الدعم المفتوح للجماعات اإلرهابية في
كل من سورية والعراق.
وفي هذا السياق ،أ ّكد نائب األمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ش��ي��خ نعيم
قاسم خ�لال استقباله أم��س السفير
الباكستاني في لبنان أفتاب كوكر،
بحضور مسؤول العالقات الدولية
في الحزب عمار الموسوي« ،حرص
حزب الله على إبقاء مساحات الحوار
قائمة مع جميع القوى السياسية»،
وشدَّد على حماية االستقرار والسلم
الداخلي ،ودعا «األفرقاء السياسيين
الذين يظهرون الحرص على تسيير
ش��ؤون ال��ب�لاد والعباد للنزول إلى
مجلس الن ّواب ومناقشة وإقرار رزمة
القوانين المتعلقة بقضايا الناس
الحياتية ،وتسيير عجلة ال��دول��ة
والمؤسسات».
م��ن ج��ه� ٍة أخ���رى ،رأى ق��اس��م أنّ
«حملة السعودية على المقاومة بما
في ذلك إدراج حزب الله على لوائح
اإلره��اب الخليجية والعربية ليست
سوى تعبير عن الخيبة التي أصابتها
بفعل فشل سياساتها ومشاريعها في
المنطقة» ،وأض��اف« :ال يمكننا أب��دا ً
السكوت عن الغطرسة التي يُظهرها
حكام السعودية ،وعن الجرائم التي
ُترتكب بحق الشعب اليمني ،وعن
الدعم المفتوح للجماعات اإلرهابية في
كل من سورية والعراق».
م��ن جهته ،أ ّك���د رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم
صفي الدين ،أنّ «النظام السعودي
يمارس ابتزازا ً في بلدنا ومنطقتنا ،من
أجل الضغط على المقاومة من جهة،
والتغطية على جرائمه وعلى كل ما
ارتكبه وصنعه من إره��اب في هذه
المنطقة من جهة أخرى».
وقال خالل مجلس عزاء في بعلبك:
«كل هذا الضغط واالبتزاز لن يوصال
النظام السعودي إلى أي مكان ،ألنّ
المقاومة كانت دائما ً تعرف عن أي
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دور تتحدّث ،وأي مسؤولية تتح ّمل»،
م��ؤ ّك��دا ً أنّ «موقفنا ف��ي اليمن وفي
ال��ع��راق وف��ي سورية وف��ي فلسطين
عندما يكون ناشئا ً من مسؤوليتنا
الشرعية واألخالقية والسياسية ،ال
يمكن ألي موقف في العالم أن يجعله
يتضعضع أو يتراجع».
بدوره ،اعتبر وزير الدولة لشؤون
مجلس ال��ن��واب محمد فنيش ،أنّ
«المقاومة اليوم هي مح ّل استهداف
كما كانت منذ انطالقتها ،وليس كما
يدَّعي بعض الحاقدين والمأجورين،
بأ ّنهم حريصون على العروبة ،وال
ّ
تتدخل
أل ّنهم يش ُكون ب��أنّ المقاومة
ف��ي شؤونهم ،والصحيح أ ّن��ه��م منذ
ب��داي��ة ال��م��ق��اوم��ة خ��ائ��ف��ون م��ن هذه
الظاهرة أل ّنهم يريدون أن ينتهوا من
قضية فلسطين ،ليتنازلوا عن حقوق
األمة المشروعة بسيادتها على أرض
فلسطين وعلى المقدّسات».
وق��ال فنيش خ�لال احتفال بعيد
المعلم في النبطية« :األمة قادرة عندما
يحسنُ إدارة مواردها وقيادتها ،فهي
تملك من القدرات والطاقات ما تستطيع
به أن تواجه كل معت ٍد وطامع ومستبدّ،
ناهب لثرواتنا ،ومن يحاول أن
وكل
ٍ
يصادر ح ّقنا وإرادتنا وحريتنا».
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب ن��واف الموسوي ،أنّ النظام
السعودي لم يكن على مدى األيام اّإل
خنجرا ً في ظهر األمة العربية.
وأ ّكد أنّ «الذي يم ّثل العروبة بحق

هو الذي يواجه أعداء العرب من اإلدارة
األميركية التي تبغي تقسيم العالم
العربي إلى الكيان الصهيوني الذي
يفتك بالشعب الفلسطيني ،ولذلك
فإ ّننا نحن م��ن نعطي الشهادة وال
ننتظرها من أحد ،بل إنّ من ح ّقنا أن
نقول إنّ اإلرهابي الحقيقي هو النظام
السعودي ،وفي هذا اإلطار إذا راجعنا
ما كتبه األميركيون عن ذلك ،نجد أنّ من
م ّول عصابات الكونترا في نيكاراغوا
هو بندر بن سلطان بأموال سعودية،
وأنّ من م � ّول الكونترا السورية في
مواجهة الدولة برئاسة الرئيس ّ
بشار
األسد هو النظام السعودي بأركانه».
واعتبر عضو الكتلة النائب علي
ف � ّي��اض أن «م��ن يصنف ح��زب الله
إره��اب��ي �ا ً إن��م��ا ه��و إره��اب��ي ومنهزم
ومتخبِّط ف��ي س��ي��اس��ات��ه ،وه���و قد
اصطدم في ج��دار الفشل ال��ذي دفعه
إلى أن يعوِّض عن فشله بانتصارات
موهومة.
وأض����اف ف��يّ��اض خ�ل�ال احتفال
لمناسبة عيد المعلم في مشغرة« :من
يص ِّنف حزب الله إرهابيا ً إنما يضع
نفسه في موضع المساءلة الشعبية
واألخ�لاق��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة والعروبية
واإلس�لام��ي��ة ،ف��ح��زب ال��ل��ه ونتيجة
لعطاءاته وتاريخه ودوره وما تعول
الشعوب العربية واإلسالمية عليه إنما
هو يشكل معيارا ً للوجهة الصحيحة
في التعاطي مع القضايا الوطنية
العربية واإلسالمية».

مزيد من التنديد بو�صف المقاومة بالإرهاب:
ال يع ِّبر عن نب�ض الجماهير
ت��وال��ت أم��س ال��م��واق��ف ال��م��ن�دِّدة بوصف المقاومة
باإلرهاب وطرد المتعاطفين معها من السعودية
مؤ ّكد ًة أنّ المقاومة ُوجدت لتبقى وستبقى ،وهي ع ّزة
هذه األمة وفخرها.
وفي هذا اإلطار ،ندّدت هيئة التنسيق للقاء األحزاب
والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان بعد
اجتماعها الدوري ،في مق ّر «جبهة العمل اإلسالمي» في
بيروت ،بشدّة بقرار وزراء الخارجية العرب وصم حزب
الله المقاوم باإلرهاب وطرد أي لبناني من السعودية
يُبدي أي تأييد أو تعاطف أو يدعم مادّيا ً المقاومة».
وأ ّكدت أنّ «مثل هذا القرار ال يعبِّر عن نبض الجماهير
العربية ،وإنما عن موقف األنظمة العربية التابعة
للغرب االستعماري والتي تخلّت عن قضية فلسطين
لمصلحة العدو الصهيوني المحتل والغاصب لألرض
والمقدسات».
من جه ٍة أخ��رى ،دانت الهيئة «العدوان الصهيوني
الغادر على قناة «فلسطين اليوم» وإقفال مكتبها في
الضفة الغربية  ،واستنكرت بشدّة «الجريمة اإلرهابية
التي ارتكبها تنظيم القاعدة في ساحل العاج وأدّت إلى
سقوط إصابات عدّة وضحايا مدنيين أبرياء ومنهم عدد
من اللبنانيين ،وكذلك التفجير اإلجرامي في أنقرة».
ورأت أنّ «هذه الجرائم تؤ ّكد مجدّدا ً أنّ خطر اإلرهاب
يطاول جميع ال���دول ،وأنّ مواجهته تتطلّب تعاونا ً
وتنسيقا ً دوليا ً لمحاصرته ووقف كل أشكال الدعم التي
يتل ّقاها اإلرهابيون في سورية عبر الحدود المفتوحة
من بعض الدول ،وا ّتخاذ اإلجراءات العقابية ض ّد الدول
التي ترفض التعاون في ذلك».
ب��دوره��ا ،أس��ف��ت «ح��رك��ة اإلص�ل�اح وال��وح��دة» من
«حالة االنحطاط التي وصلت إليها الجامعة العربية
ب��أن تص ّنف من يدافع عن العرب والمسلمين ويقدّم
التضحيات باإلرهاب ،ومن يصافح الصهاينة ويتعامل
معهم بالمعتدل ،وكان من الواجب على الوزراء العرب

وجامعتهم أن يك ّرموا المقاومة أل ّنها تدافع عن عروبة كل
العرب».
وأش��ارت الحركة إلى أنّ «إدان��ة المقاومة هي خدمة
للمشروع الصهيوني التكفيري» م��ؤ ّك��د ًة «أ ّن��ن��ا مع
تصب في مصلحة كل العرب
المقاومة وخياراتها التي
ّ
والمسلمين».
وقال المكتب اإلعالمي لـ«اللقاء اإلسالمي الوحدوي»
في بيان« :ش � ّرع اجتماع وزراء الخارجية العرب في
جامعة «العجز العربي» في مطلع عهد االمين العام
الجديد للجامعة أحمد أبو الغيظ صديق «إسرائيل»
الحميم في القاهرة ،بعد اجتماع وزراء الداخلية العرب،
«الحرب» على آخر مظاهر الكرامة الوطنية وهي المقاومة
في زمن اإلحتالل الصهيوني والتعاون االستراتيجي
التكفيري بين األنظمة العربية وإسرائيل! ولن يفاجأ
العرب بعد اليوم بانضمام «سرائيل» إلى جامعة الدول
العربية ،وهو ليس جديدا ً ألن التواصل «اإلسرائيلي»
العربي ك��ان قائما ً بالس ّر واليوم أصبح علناً ،ولكن
العرب اليوم مضطرون لالعتماد على أنفسهم في حربهم
على أحرار قومهم في ضوء الفشل الذي لحق بمشاريع
أسيادهم في المنطقة ،وال نستغرب إنضمام جزر القمر
والمرتزقة من الصومال وجيبوتي والباكستان والهند
وكولومبيا إل��ى جيش «التحالف اإلس�لام��ي» ال��ذي
شاهدنا إستعراض عضالته في مسرحية «حفر الباطن»
الكرتونية».
إلى ذلكّ ،
نظمت المجالس الطالبية في كليات الجامعة
اللبنانية في مدينة صيدا اعتصاما ً تنديدا ً بالقرارات
التي وصفت المقاومة باإلرهاب.
ال��ط�لاب المعتصمون ت��ج��م��ه��روا ف��ي ب��اح��ة كلية
الحقوق والعلوم السياسية حاملين األعالم اللبنانية
والفلسطينية وحزب الله ،والفتات اعتبرت أنّ من يصف
المقاومة ب��اإلره��اب هو اإلره��اب��ي ،وم��ن يتحالف مع
«إسرائيل» س ّرا ً وجهرا ً سيزول معها.

ري�شهري يزور حديقة �إيران جنوب ًا ووفد �إعالمي يلتقي تجمّع العلماء و نقابة المحرّرين
زار عضو مجلس الخبراء في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الشيخ محمد محمدي
ريشهري يرافقه المستشار الثقافي في
السفارة اإليرانية في لبنان محمد مهدي
شريعتمدار حديقة إي��ران في بلدة م��ارون
ال���راس المشرفة على فلسطين المحتلة،
حيث كان في استقبالهماعضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب حسن فضل الله وإلى جانبه
نائب مسؤول منطقة الجنوب األولى الشيخ
عبد المنعم قبيسي ،وع��دد من الفعاليات
والشخصيات.
وبعد االستقبال والترحيب ،جال الجميع
في أرج��اء الحديقةّ ،
واطلعوا على أقسامها
ومرافقها السياحية ،ث� ّم كانت نظرة على
األراضي الفلسطينية المحتلة وعلى المكان
الذي استشهد فيه شباب مسيرة العودة عام
 ،2011قبل أن ُيقام غداء تكريمي على شرف
الزائرين.
وقال النائب فضل الله ،إنّ «هذه الزيارة،
وبالتحديد إلى هذه المنطقة ،تؤ ّكد من جديد
العالقة الطيبة واالستراتيجية بين لبنان
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ولطالما
كانت إلي���ران أي���ا ٍد بيضاء ات��ج��اه الشعب
اللبناني ،ولطالما قدّمت الكثير الكثير لهم،
وهذه الحديقة تشهد على ذلك ،ولطالما كانت
إيران نصيرة لقضايانا العربية العادلة وفي
مقدّمها القضية الفلسطينية ،فالجمهورية
اإلسالمية اإليرانية هي خير داع��م ومعين
للشعوب المظلومة ،وللمقاومة ض ّد االحتالل

«اإلسرائيلي» ،سواء كانت المقاومة في لبنان
أم في فلسطين.
من جه ٍة أخ��رى ،زار شريعتمدار الشيخ
صهيب حبلي في «مسجد إبراهيم» في صيدا
وعرض معه الشؤون اإلسالمية على إمتداد
مساحة األمة ،وأ ّكدا «أهميّة التصدّي للفتن
المذهبية ومواجهة الظواهر التكفيرية التي
تش ّوه ص��ورة اإلس�لام الحقيقي القائم على
قِيم العدالة والتسامح».
كما تناول الجانبان «ما تم ّر به القضية
الفلسطينية من خالل سعي العدو الصهيوني
إلى تغييب هذه القضية عن الساحة من خالل
إغ��راق المنطقة بالفوضى الهدّامة ،خالفا ً
لما تدّعيه واشنطن من «فوضى خلاّ قة» في
عالمنا العربي واإلسالمي» ،وأ ّكد الجانبان
«ض��رورة حشد الطاقات كي تبقى فلسطين
القضية المركزية للمسلمين ،والعنوان
الجامع للوحدة اإلسالمية».
على صعي ٍد آخر ،زار وفد إعالمي إيراني
برئاسة مدير عام في وزارة الثقافة واإلرشاد
محمد ن��اص��ر حقيقة ،ي��راف��ق��ه المستشار
اإلعالمي في السفارة اإليرانية في بيروت
ايرج إلهي ،نقابة محرري الصحافة اللبنانية
ف��ي الحازمية وك���ان ف��ي استقباله نقيب
المحررين الياس ع��ون ،وع��دد من أعضاء
مجلس النقابة.
ودار ال���ح���دي���ث خ��ل�ال ال���ل���ق���اء ح��ول
تطويرالعالقات بين لبنان وإي���ران على
مستوى التواصل اإلعالمي وتبادل التشاور

والخبرات وال��زي��ارات ،وك��ان ال��رأي م ّتفقا ً
على وج��وب سلوك سبيل الحوار لتقريب
المسافات وتكوين القناعات المشتركة بما
يخدم مصالح البلدين والشعبين ،وكذلك
مستقبل العالقات العربية اإليرانية التي
ينبغي أن تخترق اآلفاق المسدودة للذهاب
ب��ات��ج��اه ال��ت��ق��ارب وال��ت��ع��اون وإزال����ة كل
المعوقات.
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ح��دي��ث خ�ل�ال ال��ل��ق��اء إل��ى
العالقات الثنائية اللبنانية اإليرانية على
ك��ل ال��م��س��ت��وي��ات ،وإل���ى ح���ال ال���ت���أ ّزم في
العالقات اإلي��ران��ي��ة العربية وانعكاسات
ذلك على اإلعالم في البلدين .وأبدى كل من
أعضاء الجانبين اللبناني واإلي��ران��ي رأيه
ف��ي م��ا يحصل ف��ي المنطقة وانعكاساته
على األوض��اع السياسية واالقتصادية في
البلدين.
ك��م��ا زار ال��وف��د م��رك��ز «ت��ج � ّم��ع العلماء
المسلمين» ،حيث كان في استقباله أعضاء
الهيئة اإلدارية.
ورحب نائب رئيس الهيئة الشيخ الدكتور
ّ
عبد الناصر جبري بالوفد ،وق��ال« :لتج ّمع
العلماء من تاريخ تأسيسه إلى هذا اليوم ،دور
مهم على الساحة العربية إلى جانب الساحة
اللبنانية ،وكذلك على الساحة اإلسالمية
عموماً ،وخالل مراحل عمله وجهاده كان له
أثر كبير حيث ذهب إلى أوروبا وتواصل مع
الفاتيكان محاول ًة لرأب الصدع الديني ،ليكون
الدين هو عامل لقاء ومحبة على المستوى

اإلنساني ال عامل تفرقة وتباعد وتقاتل .فهذا
التج ّمع وعمله المهم هو من بركات الثورة
اإلسالمية في إيران .هذه الثورة التي قادها
اإلم��ام الخميني بمساعدة وبمجهود ودماء
الشعب اإليراني العزيز».
أضاف« :وما ّ
فك الحصار عن الجمهورية
اإلسالمية وكذلك موضوع المفاعل النووي،
اّإل ب��ش��ارات نحو االن��ط�لاق نحو العالمية
إن شاء الله ،وكذلك الوقوف بوجه العدو
الصهيو  -أميركي وتنفيذ مخططاته من خالل
عمالئه في المنطقة ووقوفها عند هذا الح ّد من
الصراع العسكري والفكري ،هو كذلك تباشير
ثانية النتصار هذا الخط .فنحن وإيّاكم إن
شاء الله سنستمر حتى ُنعيد فلسطين ألهلها
ونصلّي في المسجد األقصى منتصرين».
ب��دوره شكر حقيقة التج ّمع على حسن
االستقبال ،مشيدا ً بـ«جهود العلماء ودور
التج ّمع في الحفاظ على الوحدة اإلسالمية»،
معتبرا ً أنّ «ه��ذا التج ّمع أنموذج فريد في
الوحدة والتآلف» ،آمالً أن «يسري في العالم
اإلسالمي ككل».
ورأى أنّ «عمل التج ّمع ال يتو ّقف عند
التقارب بين السنة والشيعة ،إنما يتعدّى
ذل��ك ليصل إل��ى ت��ق��ارب وج��ه��ات النظر مع
باقي األدي���ان ،وم��ا وصوله إل��ى الفاتيكان
اّإل خ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ه����ذا» .وأب����دى ال��وف��د
استعداده لـ«التعاون مع التج ّمع في المجال
اإلعالمي الوحدوي لما فيه مصلحة اإلسالم
والمسلمين».

