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و�شعبي لوالدة �سالم
ر�سمي
ت�شييع
ّ
ّ

مهرجانات واعت�صامات وبيانات بذكرى «يوم الأر�ض» دعت لدعم االنتفا�ضة

«القومي» ح ّيا �أبناء �شعبنا المبدعين ن�ضا ًال وت�ضحيات:
نحن �أ�صحاب ق�ضية عادلة ومح ّقة ...والتحرير � ٍآت ال محال

أح��ي��ت ال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية
ال��ذك��رى األربعين ل��ـ«ي��وم األرض»
باعتصامات ومهرجانات سياسية،
فيما ص��درت مواقف دع��تْ إلى دعم
االن��ت��ف��اض��ة ض��� ّد ق����وات االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» وإعادة االعتبار للكفاح
المسلّح حتى تحرير فلسطين من
البحر إلى النهر.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،أص��در الحزب
السوري القومي االجتماعي بيانا ً
جاء فيه:
«يحتفل شعبنا بيوم األرض هذا
العام ،وأرضنا في فلسطين ال تزال
تنوء منذ سبعة عقود تحت وطأة
صهيوني عنصريّ  ،يعيث قتالً
احتالل
ّ
واقتالعا ً وتدميرا ً وتهويدا ً واستيطانا ً
وسط صمت عالمي ُمريب ،خصوصا ً
من أولئك الذين يتشدّقون بالدّفاع عن
العدالة والحرية وحقوق اإلنسان.
يم ّر يوم األرض ،وأبناء شعبنا في
فلسطين يبتدعون أساليب مواجهة
جديدة ،يواجهون بها عت ّو اإلرهاب
الصهيوني وج��رائ��م��ه الوحشية،
ل��ي��ؤ ّك��دوا ت��ج�� ّذره��م ف��ي أرض��ه��م،
وصمودهم في وجه آلة القتل والقمع
وس��ي��اس��ات االق��ت�لاع واالستيطان
والتهويد.
يتوجه الحزب
في ي��وم األرض،
ّ
السوري القومي االجتماعي إلى القوى
تنصب
الفلسطينية كافة ،من أجل أن
ّ
ورص
ك ّل جهودها لتوحيد مواقفها
ّ
صفوفها في مواجهة مخطط تصفية
المسألة الفلسطينية ،خصوصا ً في
ه��ذه المرحلة المفصلية .فالتآمر
على فلسطين وعلى الفلسطينيّين،
ال يقتصر على القوى االستعمارية
الدّاعمة للعدو «اإلسرائيلي» ،بل باتَ
نهجا ً في سلوك وسياسات بعض
ال��دول العربية التي تخلّت بالعلن
عن فلسطين ،وص��ار ه ّمها األوح��د
�ب زي��ت النفط إلشعال الحرائق
ص� ّ
�س��اح��ات العربية وإغ��راق��ه��ا
ف��ي ال� ّ
بالفوضى واإلرهاب.
وإذ ي��ش�دّد حزبنا على ض��رورة
إعادة االعتبار لخيار الكفاح المسلّح
لمؤازرة انتفاضة شعبنا المتجدّدة،
يتوجه إلى أبناء شعبنا بتحية
فإ ّنه
ّ
إكبار ،ويدعوهم إلى مزيد من النضال
والثبات في ساحات المواجهة ،ألنّ
القوة هي القول الفصل في إثبات
حقهم ف��ي أرض���ه���م ،ح��ت��ى يقتنع
العالم بأسره ،أ ّننا أصحاب قضية
عادلة و ُمح ّقة ،نناضل في سبيلها
ونستشهد ،حتى تحرير كامل أرضنا،
والتحرير آتٍ ال محال.»...

اعتصام ومهرجان

وب��ال��م��ن��اس��ب��ة ،ن� ّ
�ظ��م��ت الجبهة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر فلسطين
اعتصاما ً أم��ام مق ّر األم��م المتحدة
(أس��ك��وا) في ب��ي��روت ،شاركت فيه
وف��ود من األح��زاب والقوى اللبناية
والفلسطينية.
وت��ح�دّث��ت نائبة رئ��ي��س الحزب
الشيوعي اللبناني ماري الدبس باسم
«اللقاء اليساري العربي» ،فأ ّكدت
وقوف الحزب واللقاء اليساري إلى
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته
لالحتالل بكافة األشكال النضالية.
داعي ًة إل��ى إلغاء االتفاقات األمنية
مع العدو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،معتبر ًة
أ ّنه «ال يمكن أن ننتصر إلاّ بوحدتنا

ب��أرض��ه وإي��م��ان��ه ،وأ ّن����ه ال طريق
لتحريرها سوى بالمقاومة» ،مؤ ّكدة
«أنّ خيار الجهاد والمقاومة هو الخيار
الوحيد لتحرير األرض والمقدّسات»،
مشدّد ًة على أنّ «العدو الصهيوني
هو العدو الوحيد لإلسالم والعروبة
واإلنسانية».
وأ ّك��دت «جبهة العمل اإلسالمي»
«أنّ استمرار االنتفاضة كفيلة بتحقيق
النصر والتحرير وإع���ادة الحقوق
المغتصبة إلى أهلها األصليين».
ودع������ت ال���ش���ع���وب ال��ع��رب��ي��ة
واإلس�لام��ي��ة ل��ل��وق��وف إل���ى جانب
االنتفاضة و دعمها بش ّتى الوسائل
الممكنة واألساليب المتاحة.

الصداقة
الفلسطينية ـ اإليرانية

جانب من المهرجان التضامني لـ «أشد»
ومقاومتنا التي هي واجب على كل
حر».
وت���ح���دّث أي��ض��ا ً ن��ائ��ب م��س��ؤول
الملف الفلسطيني ف��ي ح��زب الله
ال��ش��ي��خ ع��ط��اال��ل��ه ح��م��ود ،فاعتبر
أنّ «الشعب الفلسطيني يتع ّرض
َ
مباشر ،و ُترتكب
لعدوان صهيوني
المجازر بحق المدنيين من نساء
وأطفال والمجتمع الدولي غائب ال
يفعل شيئاً ،مشدّدا ً على «أنّ الشعب
ُحاصر
الفلسطيني يُقتل في الضفة وي َ
في غ��زة وم��ن خ�لال أون��روا من أجل
إجباره على االستسالم» داعيا ً إلى
وحدة الصف الفلسطيني.
ك��م��ا ت���ح���دّث ال���وزي���ر وال��ن��ائ��ب
السابق بشارة مرهج ،فرأى في يوم
األرض «يوما ً لتجديد الوفاء لألرض
الفلسطينية ،ويوما ً لتجديد العهد
بتحريرها من االحتالل الصهيوني»،
مشدّدا ً على «أنّ المقاومة هي الطريق
لتحقيق االستقالل وطرد المحتلين
الصهاينة» ،وأ ّك���د «التضامن مع
فلسطين ومقاومتها وأسراها» معتبرا ً
أنّ «االنتفاضة تنادي الجميع من
أجل دعمها لتحقيق أهدافها».
وتحدّث عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية علي فيصل،
ف��ق��ال« :ك��ان��ت األرض الفلسطينية
وال زالت محور النضال الفلسطيني،
وه��ي أي��ض �ا ً ج��وه��ر الفلسفة التي
انتهجتها الحركة الصهيونية .لكن
الشعب الفلسطيني أفشل المخططات
الصهيونية وهو اليوم شعب واحد
يسجل في صفحات تاريخه
موحد
ّ
ّ
النضالي المزيد من التضحيات».
وأش��ار إل��ى أنّ «المقاومة اليوم
ووحدتنا الوطنية ودعم االنتفاصة
ل��ت��ت��ح��ول إل���ى ان��ت��ف��اض��ة شعبية
شاملة ،كلّها أسلحة بيدنا وطريقنا
ل��ت��ح��ري��ر األرض وإق���ام���ة ال��دول��ة
المستقلة وال���ع���ودة .وأنّ تحرير
األرض واستعادتها ال يمكن أن يت ّم
إلاّ بسياسة وطنية تستحضر كل
يؤسس لمواجهة
نقاط القوة ،وبما
ّ
مشتركة للمشروع الصهيوني الذي
يستهدف األرض الفلسطينية».
وأض���اف« :ه��ذه المواجهة التي

تقدّم نموذجها االنتفاضة الشبابية
المتواصلة منذ أكثر من ستة أشهر،
وال��ت��ي تحتاج دع��م جميع القوى
والفصائل المطا َلبة بإنهاء االنقسام
والتوافق حول ُسبُل دعمها وتشكيل
أ ُ ُطر وطنية تو ّفر لها الحماية وتحمي
إنجازاتها».
وفي الختام ُقدّمت مذ ّكرة باسم
االعتصام إلى مم ّثل «أسكوا» ،الذي
أ ّك��د أ ّن��ه سينقلها إل��ى األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون.
ب����دوره ،أق���ام «ات��ح��اد الشباب
الديمقراطي الفلسطيني  -أشد» في
ح��رم الجامعة اللبنانية الدولية،
مهرجانا ً تضامنيا ً بمشاركة الوزير
ال��س��اب��ق عبد ال��رح��ي��م م���راد مم َّثالً
بأسعد صدقة ،مدير العالقات العامة
في الجامعة أيمن دح��روج ،والهيئة
التعليمية واإلداري�����ة والفصائل
الفلسطينية والمنظمات الشبابية
اللبنانية والفلسطينية ،وحشد من
طلبة الجامعة.

«فتح»

بدورها ،أعلنت مف ّوضية التعبئة
والتنظيم ف��ي ح��رك��ة «ف��ت��ح» ،في
ب��ي��ان ع��ن «ت��ج��دي��د العهد والقسم
والوالء واالنتماء إلى أرض فلسطين
وطننا التاريخي واألب����دي ،وب��ذل
كل ما نستطيع من أج��ل تحريرها،
ف���أرض فلسطين ،أرض ال��وط��ن،
الحق الطبيعي والتاريخي لشعبنا
الفلسطينى ،نفتديها حتى تبقى تحت
الشمس ،نفتخر بهويتنا الوطنية
عليها وثقافة شعبنا العربية».
وتوجهت إلى «الشعب الفلسطيني
ّ
وجماهير أمتنا العربية» ،بالقول:
«إنّ األرض هي روح الثقافة الشعبية
الفلسطينية ،وال مقام للشخصية
الوطنية الفلسطينية م��ن دونها،
أ ّكدناها في مبادئنا وأهدافنا منذ
انطالقة ثورتنا في الفاتح من يناير
من العام  ،1965وما زلنا نؤ ّكدها،
وسنبقى أل ّنها جوهر صراعنا مع
ال��م��ش��روع الصهيوني االح��ت�لال��ي
االستيطاني ،ال��ذي سنقاوم خططه
وج��رائ��م��ه وإره���اب���ه ،ونمنعه من

تحقيق أهدافه وأطماعه في أرضنا
واألرض ال��ع��رب��ي��ة أي���ض���اً ،فنحن
الصلب
وبكفاح شعبنا سنبقى المانع ّ
أمام تمدّد المشروع الصهيوني مهما
بلغ إجرامه وإرهابه».
وأهابت بـ«المثقفين والمفكرين
الفلسطينيين واألش���ق���اء ال��ع��رب
تكريس المعاني النبيلة ليوم األرض
الفلسطيني ،وجعله جزءا ً من الذاكرة
الفلسطينية والعربية ،باعتباره
ن��م��وذج �ا ً ف��ي التضحية وال��ف��داء،
والمجد لإلنسان الذي يعطي األرض
عمره».
ودعت «قوى حركة التحرر الوطنية
الفلسطينية إلى العمل على تعزيز
أواصر الوحدة الوطنية الفلسطينية
واستعادة مق ّومات قوتنا لمواجهة
المشروع االستيطاني االحتاللي الذي
يهدّد مصيرنا ومستقبلنا على أرضنا،
واالرتقاء بصورة الشعب الفلسطيني
الحقيقية كشعب واحد يعيش على
أرض وط��ن واح��د وتجمعه أه��داف
وأمان وطنية واحدة».
ب��دوره ،أ ّكد أمين الهيئة القيادية
في «حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون» العميد مصطفى حمدان،
أ ّنه «لو أعطونا كل عواصم العالم،
فنحن ال ب��� ّد ع��ائ��دون إل���ى األرض
الطيبة فلسطين من بحرها إلى نهرها
وعاصمتها القدس».
أض�����اف« :م����ن ي��س��ي��ر ب��ات��ج��اه
فلسطين فهو خالد أبداً ،ومن يسعى
في اال ّتجاه المعاكس لفلسطين هو
ج ّثة هامدة في مقابر التاريخ».
وخ��ت��م ح���م���دان« :ال���ي���وم ي���زداد
وضوحا ً وتأ ّلقا ً الفرق بين العرب
وال��ع��رب��ان ،كالفرق بين فلسطين
الحرة العربية و«إسرائيل» اليهودية
التلمودية».
وح � ّي��ت ح��رك��ة األم���ة ف��ي ب��ي��ان،
ال��ش��ع��ب الفلسطيني وم��ق��اوم��ت��ه،
معتبر ًة أنّ «ص��م��وده��م وثباتهم
ف��ي أرض��ه��م ّ
حطم أح�لام المشروع
الصهيوني التهويدي في فلسطين
المحتلة».
وأش���ارت إل��ى «أنّ إرادة الشعب
تمسكه
الفلسطيني ستنتصر عبر
ّ

وأ ّك��������دت ج��م��ع��ي��ة ال���ص���داق���ة
الفلسطينية اإليرانية  -فرع لبنان،
ف��ي ب��ي��ان ،أ ّن��ه «ف��ي ال��ذك��رى الـ40
ليوم األرض الذي هو يوم االنتفاضة
والمقاومة ض ّد المحتل الصهيوني
الغاصب ،وال���ذي يواجهه شعبنا
ب���أروع م�لاح��م البطولة والصمود
وال��م��ق��اوم��ة رغ���م ك��ل ال��م��م��ارس��ات
ال��وح��ش��ي��ة ف��ي ح��ق��ه وح���ق أرض��ه
وم��ق��دس��ات��ه م���ن خ�ل�ال اس��ت��م��رار
عمليات القتل واالستيطان والتهجير
والتهويد ،ف��إنّ شعبنا الفلسطيني
يُثبت بانتفاضته المباركة أ ّنه مستع ّد
لتقديم المزيد من التضحيات ،ولن
يتنازل عن حقوقه وأرضه المجبول
ترابها بعرق ودماء الشهداء».
واعتبرت أنّ «الكيان الصهيوني
ال��ج��اث��م ع��ل��ى أرض فلسطين هو
غدّة سرطانية يجب أن ت��زول ،وأي
اعتراف به هو باطل» ،داعي ًة «شعوب
أمتنا وقواها الحيّة إلى الوقوف مع
انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة
على ك��ل األرض الفلسطينية من
نهرها إلى بحرها ،والمعبّرة عن إرادة
وتمسكه بالمقاومة
الشعب وصموده
ّ
طريقا ً للعودة والتحرير ،وكل القوى
الفلسطينية ل��ل��وح��دة ب��م��ا ي��ع� ّزز
ويط ّور مشروع المقاومة واالنتفاضة
ال��م��س��ت��م��رة ض��� ّد االح���ت�ل�ال ال���ذي
يستنجد اليوم بأتباعه التكفيريّين
لحرف البوصلة عن فلسطين».

لجنة األسير سكاف

ووج��ه��ت لجنة أص��دق��اء عميد
ّ
األسرى في السجون «اإلسرائيلية»
يحيى سكاف في بيان ،ولمناسبة
ي��وم األرض« ،التحية إل��ى الشعب
الفلسطيني ال��م��ق��اوم وال��ش��ه��داء
وال��ج��رح��ى واألس����رى وال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية واللبنانية» ،داعي ًة
«أح��رار العالم إلى مساندة الشعب
الفلسطيني في انتفاضته المباركة،
الذي يكافح ويناضل ويقدّم الغالي
والنفيس م��ن أج��ل أن ي��ت��ح� ّرر من
االحتالل الصهيوني البغيض».
ورأت «أنّ خيار المقاومة المسلحة
في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» هو
الخيار الوحيد والصحيح لتحرير
األرض وال��م��ق �دّس��ات واألس����رى»،
مؤ ّكد ًة «البقاء مع هذا الشعب األبي
وم��ع قضيّته المح ّقة حتى تحرير
فلسطين من البحر إلى النهر».

وفد الأحزاب يوا�صل زيارته ال�صين لتعزيز التعاون مع لبنان

الها�شم :التح ّوالت الحا�صلة في المنطقة
ت ّتجه نحو تحقيق االنت�صار لمحورنا المقاوم
تابع وفد هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى
والشخصياتالوطنيةاللبنانيةزيارتهإلىالصين،
ووصل إلى مقاطعة سيتشوان في شنغهاي حيث
التقى المسؤولين في الحكومة المحليّة وجا َل على
بعض القرى النموذجية فيها ،وزار ح ّيا ً سكن ّيا ً
ج��دي��دا ً بنمطه في عاصمة المقاطعة تشنغدو
وأجرى مباحثات مع سكان ومسؤولي الحي.
وأش��ار بيان للقاء ،إلى أنّ الوفد «التقى نائبة
م��س��ؤول لجنة ش��ؤون القوميّات واألدي����ان في
رحبت بالوفد وقدّمت
مقاطعة سيتشوان التي ّ
عرضا ً موجزا ً حول القوميات ،فأشارت إلى أنّ هناك
 14قومية تعيش في المقاطعة وتتم ّتع بالحكم
الذاتي في إدارة مناطقها في إطار الدولة الصينية
المركزية وقوانينها ،وس��ط تفاهم في ما بينها
وظ��روف مستقرة ،الفت ًة إلى أنّ مناطق األقليّات
القومية شهدت تط ّورا ً اقتصادياً ،حيث جرى فيها
بناء مشروعات كبرى لتطوير معيشة المواطنين،
َ
وفق السياسات التي وضعتها الحكومة المركزية
حول القوميات.
وأ ّكدت أنّ الهيئات القيادية في المقاطعة تض ّم
كوادر من األقليّات القومية بما يتناسب مع نسبة
عدد سكانها في المناطق الموجودة فيها .وجرى
وضع خطط للتنمية االقتصادية والتعليم وإنشاء
المدارس الخاصة لمختلف األقليّات القومية ،وت ّم
تطبيق خطة للتعليم اإللزامي لمدّة تسع سنوات،
وبعد ذل��ك م �دّة ث�لاث سنوات للتعليم المهني،
مشير ًة إل��ى أ ّن��ه يجري احترام ثقافة األقليّات،
فضالً عن تقديم المساعدات من الحكومة إلنشاء
البُنى التحتيّة للمناطق وتدريب الكوادر ،وإشراك
األقليّات في المهرجانات الفنية والثقافية على
مستوى الصين.
يخص األديان ،فقد لفتتْ نائبة مسؤول
أ ّما بما
ّ
شؤون األقليّات القومية واألديان إلى أنّ المقاطعة
يعيش فيها مختلف األدي��ان ،البوذية والطاوية
واإلسالمية والكاثوليكية والبروتستانتية ،في ظل

تعايش في إطار الوحدة الوطنية ،مشير ًة إلى أنّ
الجمعيّات الدينيّة المختلفة تلعب دورا ً مه ّما ً في
تعزيز روح التعاون والوحدة في البالد».
أض��اف البيان« :أ ّم���ا اللقاء الثاني فقد كان
مع مسؤولي لجنة التنمية واإلص�لاح ومديرية
الشؤون التجارية في سيتشوان ،حيث أ ّكدوا أهميّة
وض��رورة تطوير العالقات بين لبنان ومقاطعة
سيتشوان في النواحي االقتصادية والتجارية،
م��ؤ ّك��دي��ن أنّ ه��ذا اللقاء يش ّكل فرصة سانحة
للتواصل والتبادلُ ،مشيرين إلى حجم االنفتاح
على الخارج ،وإلى المكانة التي تحتلّها المقاطعة
م��ن النواحي االقتصادية والسياحية وج��ذب
االستثمارات الخارجية.
ولفتَ المسؤولون الصينيّون إلى المؤشرات
ِّ
تؤشر إلى مستوى
والبيانات االقتصادية التي
التقدّم والتط ّور االقتصادي والعمراني والبُنى
التحتية ،حيث احتلّت مدينة تشنغدو مرتبة
متقدّمة على صعيد التنمية وكانت بين  3مدن
عالمية لناحية مستوى التنمية ،وأش���اروا إلى
التبادل التجاري بين المقاطعة والدول العربية،
مؤ ّكدين أه ّمية لبنان كهمزة وصل بين قا ّرات آسيا
وأفريقيا وأوروب��ا ،ومصدر للثقافة ومم ّرا ً لطريق
الحرير .وأعربوا عن رغبة في تعزيز االستثمار
في لبنان ،وال سيّما بعدما أصبحت المواصالت
تسهِّل عملية التواصل ،مشيرين إلى أهمية الموقع
الجغرافي المتميّز الذي يحتلّه لبنان واالستعداد
إلنشاء المؤسسات والشركات الصينية في لبنان
باعتباره منطلقا ً إلى العالم العربي».
ول��ف��تَ البيان إل��ى أ ّن��ه «ف��ي اللقاء م��ع نائبة
مسؤول الشؤون الخارجية في المقاطعة ،أ ّكدت
أهمية العالقات التي تربط الصين بلبنان ،ولفتتْ
إلى أنّ العالقات الدبلوماسية بين البلدين أُقيمت
منذ العام  ،1971والتي شهدت تطورا ً مستمراً،
مشير ًة إلى مشاركة لبنان في معرض «اكسبو»
في الصين سنة  ،2010وكذلك إلى الصداقة بين

البلدين في مجاالت االقتصاد والتعليم والثقافة».
منسق «اللقاء» الدكتور بسام الهاشم،
وأ ّك��د
ّ
خ�لال ه��ذه اللقاءات «أهمية التعاون والتبادل
بين لبنان وال��ص��ي��ن ،وخ��ص��وص�ا ً بين لبنان
ومقاطعة سيتشوان» ،مشيرا ً إل��ى «التشابه
الكبير بين البلدين على صعيد التن ّوع في األديان
والقوميات» ،معربا ً عن «االفتخار بأن يكون لبنان
نموذجا ً
ّ
مصغرا ً للعالم العربي ،كما هي سيتشوان
ً
أنّ
بالنسبة للصين» ،الفتا إلى «العالقات بين
لبنان والصين قديمة ج��داً ،وتعود إل��ى القرن
التاسع عشر أيام كان لبنان يصدّر الحرير إلى
الصين ويستورد منها التوابل والخزفيّات»،
مؤ ّكدا ً «التطلّع إلى تطوير وتعزيز العالقات في
مجاالت التعليم والتربية والطاقة والموارد المائية
والكهربائيةوالصناعة».
وأش��ار إل��ى أنّ «ال��وف��د اللبناني يم ّثل محور
المقاومة» ،داعيا ً الصين إلى «مزيد من االنخراط
في دعم القضايا العربية ال ُمح ّقة» ،من ّوها ً بـ«دور
الصين في دعم سورية ووقوفها مع روسيا ض ّد

التدخل األجنبي في شؤونها الداخلية» ،مؤ ّكدا ً
ّ
أنّ «التح ّوالت الحاصلة اليوم إ ّنما هي تحوالت
ت ّتجه نحو تحقيق االنتصار الحاسم لمحورنا
المقاوم» ،الفتا ً إل��ى أنّ «منطقتنا تع ّرضت في
السنوات األخيرة إلى هجمة شرسة غير مسبوقة
من ِقبَل القوى اإلرهابية ،وال سيّما الحرب المتعدّدة
الجنسيات التي استخدمت اإلره��اب التكفيري
لتدمير سورية والعراق واليمن ،لكن قوى المقاومة
صمدت بفضل الدعم الروسي والصيني ،م ّما م ّكننا
من جبه العدوان اإلرهابي» ،موضحا ً أنّ «لبنان
ِ
المغتصب والقوى
بحكم عدائه للعدو الصهيوني
الدولية التي تقف وراءه وتدعمه ،وفي الطليعة
الواليات المتحدة ،تتطلّع إلى بناء شراكة مع
الصين بما يجعل الصين أكثر انخراطا ً في الشرق
األوسط إلعادة التوازن في العالقات الدولية».
وأ ّكد «االستعداد لتعزيز العالقات بين البلدين
في المجاالت العلمية والبحثيّة والتكنولوجية
وتطويرها» ،متم ّنيا ً «إتاحة الفرصة لطالب لبنان
الكتساب ما يمكن من خبرات في الصين».

النابل�سي� :سنبقى ن�سعى لبناء دولة عادلة
اعتبر العلاّ مة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله رئيس «حزب شبيبة لبنان العربي» نديم
الشمالي ورئيس «التج ّمع اللبناني العربي» عصام طنانا ،بحضور الصحافي عمار جانبيه ،أنّ
يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ الدولة السورية والقيادة
«اإلنجاز الكبير الذي تح ّقق في تدمر ّ
السورية ال ُمص ّرة على توحيد سورية واستعادة كامل التراب من أيدي اإلرهابيين».
أضاف« :بدأ األوروبيّون يستشعرون مخاطر صمتهم أو دعمهم لإلرهاب في منطقتنا ،وك ّنا دائما
نقول إنّ هذا اإلرهاب سيمتد إلى كل بقاع العالم إن لم تسعَ كل الدول والمنظمات القانونية الفاعلة
ّ
التدخل في شؤون الغير.
لوضع ح ٍّد للعدوان واالعتداءات والظلم ،وإعادة الحقوق ألهلها وعدم
ويجب التكاتف بين دول الخير ومن يرغب حقا ً في أن يسود السالم والعدل العالم أجمع».
وتابع« :أ ّم��ا في لبنان ،فنم ّر في نفق مظلم ال يعرف أحدنا متى نخرج منه إلى نور الحل
واالستقرار األمني واإلصالح السياسي ،ولكننا سنبقى نطالب بالتصحيح وندافع عن المظلومين
ونسعى لبناء دولة عادلة نكون فيها جميعا ً مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات».
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جانب من التشييع
ُشيِّعت ظهر أمس في جبانة الشهداء ،المرحومة تميمة
مردم بك أرملة الرئيس المرحوم صائب سالم والدة رئيس
مجلس ال���وزراء تمام س�لام ،وأ َ َّم ال ُمصلِّين في مسجد
الخاشقجي ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،
في حضور وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر مم ّثالً
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،الرئيس فؤاد السنيورة
بصفته الشخصية ومم ّثالً للرئيس سعد الحريري،
الرئيس نجيب ميقاتي ،والرئيس حسين الحسيني وعدد
من ال��وزراء والن ّواب وحشد من الشخصيات والقيادات
األمنية والسفراء.
وبعد الدفن ،توافدت الشخصيات السياسية والدينية
واالقتصادية والعسكرية والقضائية والثقافية والنقابية

واإلعالمية إلى «مركز بيروت للمعارض  -بيال» ،لتقديم
واجب العزاء.
وحض َر ُمع ِّزيا ً الرئيس أمين الجميّل وعقيلته ،الرئيس
ميشال سليمان وعقيلته ،نائب رئيس مجلس الن ّواب فريد
مكاري ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل على رأس وفد عسكري رفيع ،النائب وليد
جنبالط وعقيلته ،النائب سليمان فرنجيّه ،عقيلة رئيس
مجلس الن ّواب السيدة رندة ب ّري ،إضاف ًة إلى وزراء ون ّواب
حاليين وسابقين وسفراء عرب وأجانب ،ومديرين عامين
ورؤساء اتحادات ووفود عسكرية وشعبية.
كما تل ّقى س�لام ا ّت��ص��االت تعزية م��ن ع��دد كبير من
الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية.

كرما عائلة ركين
حزب اهلل و«اللبنانية الدولية» ّ

رعد :ال نفاو�ض عدو ًا ّ
يتهددنا
وال ن�ساوم على حقوق �أ ّمتنا

أ ّك��د رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب مح ّمد رع��د أنّ وص��ف حزب
الله باإلرهاب «ال ينطلي على شعبنا،
خصوصا ً أ ّنه يصدر عن مهزومين ال
يعرفون معنى للشرف وال للكرامة وال
للع ّزة» ،مشدّدا ً على «أ ّننا ال نفاوض
عد ّوا ً يتهدّدنا في وجودنا ،وال نناور وال
نساوم على حقوق أمتنا وأوطاننا».
كالم رعد جاء خالل رعايته حفل
تكريم أقامته إدارة «الجامعة اللبنانية
الدولية» في النبطية بالتعاون مع
«نادي النور» في التعبئة التربوية
في ح��زب الله ،لعائلة أح��د طالبها
الشهيد علي أحمد ركين (يوسف)،
لمناسبة والدة ال��س��ي��دة ال��زه��راء
وعيد األم .وحضر الحفل مدير الفرع
ال��دك��ت��ور ح��س��ان خشفة وال��م��دي��ر
اإلداري وائل رباح ،مسؤول التعبئة
التربوية ف��ي الجنوب صفا صفا،
عائلة الشهيد رك��ي��ن ،وشخصيات
وفاعليات وأساتذة وطالب.
بعد النشيد الوطني ونشيد حزب
الله وكلمة من الطالب فضل غربية،
كانت كلمة والد الشهيد أحمد ركين،
عاهد فيها األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله على «مواصلة
طريق الشهداء».
ث ّم ألقى خشفة ،كلمة قال فيها« :إنّ
غاية وآم��ال الطالب تكون ع��ادة أن
تمنحهم الجامعة شهادات يعلّقونها
على ج��دران أحالمهم المنسيّة ،وإذ
ببعض هؤالء الطالب يأتي من خلف
الضياء ليمنح الجامعة شهادة في
الحياة والع ّزة».
وح��� ّي���ا ع��ائ��ل��ة ال��ش��ه��ي��د ع��م��وم�ا ً
وأ ّم��ه خصوصاًُ ،مشيدا ً بـ«حفظها
ألم��ان��ة الجهاد وال��ش��ه��ادة» .وختم
كلمته بقصيدة وجدانية من وحي
المناسبة.

رعد متحدثا ً في النبطية
وألقى رعد كلمة ،قال فيها« :اليوم
نك ِّرم عائلة شهيد مجاهد ،الشهيد
علي ركين ال��ذي قضى في مواجهة
أعداء اإلنسانية ال بل أعداء الوجود
اإلنساني ،ه��ؤالء الذين يمارسون
اإلبادة والسحق ويستخدمون أبشع
وأق��زز أساليب الترويع والتهميش
ل ِقيَم اإلنسانية».
أض���اف« :ن��ح��ن ن��ق��اوم اإلره���اب
ون��داف��ع ع��ن وطننا ون��ق �دِّم ال��دم��اء
واألرواح م��ن أج���ل أن ي��أم��ن كل
اللبنانيين ف��ي مناطقهم وعلى
اخ��ت�لاف ات��ج��اه��ات��ه��م وط��وائ��ف��ه��م
ومذاهبهم ،ويأتي متساقط مستسلم
مرتكب للجنايات في تاريخ األمة
وعبر المراحل المختلفة ليصف هؤالء
المقاومين الشرفاء بأ ّنهم إرهابيون،
فيما ال يترك وسيلة إلاّ ويدعم فيها
اإلرهابيين التكفيريين من أجل أن
يعيثوا ف��س��ادا ً ف��ي مناطقنا ،ومن
أجل أن يُسقطوا دولنا وأن يُف ّككوا

مجتمعاتنا ،ومن أجل أن يُضعفوا
جيوشنا» .وأ ّكد أنّ هذه التوصيفات
«ال تنطلي على شعبنا ،خصوصا ً
أ ّنها تصدر عن مهزومين ال يعرفون
معنى للشرف وال للكرامة وال للع ّزة،
وق���د ّ
وط���ن���وا أن��ف��س��ه��م وأنظمتهم
وحكوماتهم على أن يتصالحوا مع
العدو بشروطه ،وأن يُذعنوا إلرادته،
وأن يستسلموا لمشروعه».
وختم« :نحن المقاومة ال نفاوض
ع����د ّوا ً ي��ت��ه�دّدن��ا ف��ي وج���ودن���ا ،وال
نناور وال نساوم على حقوق أمتنا
وأوطاننا ،ونقبل التحدّي ونبذل كل
ما في وج��ودن��ا من أج��ل أن ينتصر
الحق ،وإن لم ينتص ْر على أيدينا
سينتصر على أيدي أجيال المقاومة
التي تربّت في أحضان شهدائنا وآباء
وأمهات شهدائنا».
بعد ذلك ،قدّم رعد وخشفة درعا ً
تذكاريا ً لعائلة الشهيد كما منحته
الجامعة شهادة فخرية.

عر َ
�ض مع غندور التط ّورات
َ
حمدان :لتطبيق «من �أين لك هذا؟»
استقبل أمين الهيئة القيادية
في «حركة الناصريين المستقلين
 ال��م��راب��ط��ون» العميد مصطفىح��م��دان رئيس «اللقاء اإلسالمي
الوحدوي» عمر غندور ،يرافقه وفد
من أعضاء اللقاء.
ورأى غ��ن��دور «أنّ ال��ل��ق��اء مع
المرابطون هو لقاء الفريق الواحد،
ونحن والمرابطون مع المواقف
السياسية الجامعة ،وهي متطابقة
مع تصريح العميد مصطفى حمدان
اليوم».
ب������دوره ،ش����دّد ح���م���دان على
«ض��رورة تكثيف الجهود لتجميع
ع��ن��اص��ر ال��ق��وة م��ن أج���ل تحرير
التوحد كي ال ندفع
فلسطين ،وإلى
ّ
األثمان التي كلّفتنا غاليا ً بسبب
بعدنا عنها نتيجة الصقيع العربي
الذي أدّى إلى قتل وسفك دماء أبناء
أمتنا ،وتشتيت وتفتيت ق ّوتهم من
أجل إعالء شأن الدولة اليهوديّة».
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ،أ ّك��د
حمدان «ضرورة التحلّي بالحكمة
والرويّة ،والحفاظ على االستقرار
الذي ننعم به بفضل الجهود التي
يبذلها الجيش وس��ائ��ر األج��ه��زة
األمنية» ،داعيا ً المتحاورين إلى
«أن ت��ك��ون ح��وارات��ه��م ب�� ّن��اءة ال
شكليّة ،ألنّ الحوار الشكلي ال يُنتج
ّ
المتوخاة».
النتيجة
وأض�������اف« :ن���ح���ن واألخ�����وة

حمدان وغندور
ف��ي ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي ال��وح��دوي
نعيش القهر ال���ذي يعاني منه
أه��ل��ن��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،ال��ن��اج��م عن
أزمة النفايات والكهرباء والفساد
المستشري في اإلدارات الرسمية،
وسرقة المال العام من دون حسيب
أو رقيب ،فكلّما ظن ّنا أ ّننا نغلق
الباب في وجه أزم��ة ما ،نصطدم
بمشاكل أكبر».
ولفتَ إل��ى «أنّ على من يدّعي
أ ّنه يتح ّمل المسؤولية أن يتحملها
فعلياً» ،مشيرا ً «إلى أ ّنهم إن أرادوا
فعالً أن يحفظوا النظام اللبناني

س��نّ قانون
يتوجب عليهم قبل َ
ّ
جديد لالنتخابات وقبل انتخاب
رئيس للجمهورية ،تطبيق قانون
«من أين لك هذا» الذي يُعتبر(وزير
االت���ص���االت) ب��ط��رس ح���رب األب
متوجها إليه بالقول
الروحي له»،
ّ
«اس���عَ م��ع الجميع لتطبيق هذا
القانون كي يبقى لنا وطن نستطيع
أن نعيش فيه نحن وأوالدن��ا ،وإلاّ
فاإلحباط واليأس من هذه المافيا
المالية السياسية س��ي��ؤدّي إلى
ف��ق��دان م��ق � ّوم��ات ال��وط��ن وهجرة
شبابه».

