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ً
زاره وفد من وجهائها وفاعلياتها ور�ؤ�ساء بلدياتها ومخاتيرها ّ
درعا تقديريّة و�ألب�سه «عباءة وادي خالد»
وقدم له

ا�ستهجنت تباط�ؤ الق�ضاء في مقاربة ف�ضيحة الإنترنت

3

«الوفاء للمقاومة» :نلتزم ح�ضور الجل�سات الت�شريعية حردان :للوقوف على حاجات منطقة وادي خالد ومطالبها
تعزيز ًا لعملية التح�صين الوطني ولثقة المواطنين بدولتهم وم�ؤ�س�ساتهم

أ ّك��دت كتلة الوفاء للمقاومة أ ّنها
«ملتزمة حضور الجلسات التشريعية
حرصا ً على مصالح المواطنين».
وبعد اجتماعها الدوري في حارة
حريك ،برئاسة النائب محمد رعد
وف��ي حضور أعضائها ،أف���ادت في
بيان ،أ ّنها تابعت «تفاصيل فضيحة
الشرعي في لبنان ،وما
اإلنترنت غير
ّ
تض ّمنته من ارتكابات بحق القانون
واإلدارة والمال العام ،وما أحاط بها
من ُشبهات أمنية» ،وخلصت إلى
أنّ «المعلومات وال ُمعطيات التي
توافرت حتى اآلن عن قضيّة اإلنترنت
غير الشرعي وحجم الشبكة ومدى
انتشارها والطرق المستخدمة في
اس��ت��ث��م��اره��ا ،تكشف ع��ن قرصنة
كبرى تطاول المال العام والقوانين
واألنظمة المرعيّة اإلج���راء ،وتفتح
ن��واف��ذ أمنية واس��ع��ة يمكن للعدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» أن يتسلّل عبرها
الحساسة
للنفاذ بسهولة إلى الداتا
ّ
تخص الدولة وأمنها،
والخطيرة التي
ّ
والمواطنين وأوضاعهم».
واستهجنت التباطؤ في مقاربة
ال��ق��ض��اء ل��ه��ذه الفضيحة ،م��ؤ ّك��دة
�ي ف��ي التحقيقات
وج����وب ال��م��ض� ّ

الموسعة والجديّة.
ّ
وح � ّذرت من مغبّة أي تساهل أو
تالعب أو ّ
تدخل سياسي في شأنها،
�ج��ع � ًة «أج���ه���زة ال��ق��ض��اء وك��ل
م��ش� ّ
إدارات الدولة على التنبّه لمكامن
الفساد والهدر في المال العام ،وعدم
الخوف من ضبطها ووضع اليد عليها
ومباشرة التحقيقات ال ّنزيهة حولها،
إذ إنّ من شأن ذلك ردع المتو ّرطين
والذين تسوِّل لهم أنفسهم ارتكاب
ال��م��وب��ق��ات ع��ل��ى ح��س��اب ح��ق��وق
المواطنين ومصلحتهم العامة».
وأضافت أنّ «تنامي الفساد ينذر
بعواقب كارثية على مستوى النظام
العام والسلوك األخالقي للموظفين،
وهذا الفساد يتح ّول إلى خطر جدّي،
خصوصا ً عندما يمت ّد إلى األجهزة
األمنية».
وبحثت الكتلة في ال��زي��ارة التي
قام بها األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون إلى لبنان ،والمسائل
ال��ت��ي ن��اق��ش��ه��ا م��ع ال��م��س��ؤول��ي��ن،
و«اللقاءات التي أجراها وااللتباسات
التي أثارتها ،خصوصا ً لجهة ملف
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��ور ّي��ي��ن» .وج���دّدت
التزامها واج��ب التعاطي اإلنساني

مع النازحين ،رافض ًة كل محاولة
لالستثمار السياسي على مل ّفهم،
خصوصا ً من ِقبَل ال��دّول أو القوى
التي ساهمت وال ت��زال ف��ي تفجير
األزمة السورية وتوظيف اإلرهابيين
واستخدامهم ض ّد الدولة والشعب
والجيش ب��ه��دف إض��ع��اف سورية
وتفكيكها».
ودع����تِ ال��ح��ك��وم��ة إل���ى «إع�ل�ان
سياستها بشفافية ووض���وح إزاء
موضوع النازحين السوريين منعا ً
ألي ال��ت��ب��اس ،ليُبنى على الشيء
مقتضاه».
واعتبرت أنّ «تحرير مدينة تدمر
م��ن اإلرهابيين على أي��دي القوات
العربية السورية وحلفائها هو إنجاز
ميداني ها ّم يُسقط أوهام المراهنين
ع��ل��ى تفكيك س��وري��ة وتقسيمها،
وي��ؤ ّك��د ال��ع��زم على إن��ه��اء اإلره��اب
وعصاباته ،ويع ِّزز االتجاه والجهود
المبذولة لتحقيق تسوية سياسية
ُتتيح للسوريّين استعادة أمنهم
واستقرارهم ،وتقرير نظام الحكم
ال��ذي يُلبّي حاجاتهم وطموحاتهم
ّ
ت��دخ��ل خ��ارج��ي في
م��ن دون أيّ
خياراتهم».

 ...ومتحدثا ً أثناء اللقاء

حردان محاطا ً بالوفد
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان وفدا ً من وجهاء منطقة وادي خالد وفاعليّاتها
ورؤساء بلدياتها ومخاتيرها ،بحضور عميد التربية والشباب
عبد الباسط عباس وعضو المجلس القومي ساسين عساف.
وق��د وض��ع الوفد ح��ردان في ص��ورة األوض��اع في وادي
خالد ،وما تتطلّبه هذه المنطقة من رعاية الدولة واهتمامها،
وث ّمن االهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس حردان للمنطقة
وأهلها .وأ ّك��د ثبات أه��ل المنطقة على المواقف الوطنية
والقومية ،باعتبارها قناعة نابعة من االلتزام بخيارات
لبنان الوطنية.
رحب حردان بالوفد ،وأثنى على مواقفه ،معتبرا ً
من جهته ّ

أنّ هذه المواقف ُتعبّر عن طبيعة أهل منطقة وادي خالد
وتوجهاتهم الوطنية ،فهذه المنطقة ،رغم الظروف الصعبة
ّ
التي م ّر بها لبنان ،استم ّرت على وقوفها إلى جانب الدولة
ومؤسساتها العسكرية واألمنيّة.
ولفتَ حردان إلى أنّ حاجات منطقة وادي خالد على صعيد
اإلنماء وظروف المعيشة ،تتطلّب سعيا ً حثيثا ً لتلبية هذه
الحاجات ،ونحن نض ّم صوتنا إلى صوت أهلها ،في مطالبة
ومؤسساتها المعنيّة بإيالء هذه المنطقة ك ّل اهتمام،
الدولة
ّ
وعلى المستويات كافة.
وأ ّكد حردان أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،يتب ّنى
المطالب ال ُمح ّقة ألبناء هذه المنطقة ،وسيبذل قصارى جهده

مع الدولة والمعنيّين من أجل تحقيقها ،مشدّدا ً على أنّ ك ّل
بنيان صلب ،لكي يبقى صلبا ً ومنيعاً ،يحتاج إلى تحصين
وعناية واهتمام ،ومنطقة وادي خالد تستحق ك ّل اهتمام.
وق��ال ح��ردان إنّ مواقف وجهاء وادي خالد وفاعليّاتها
ورؤس��اء بلديّاتها ومخاتيرها ،وأبنائها ،زرعت ثقة وافرة
وش ّكلت رصيدا ً يُعت ّد به ،ما يح ّتم علينا ،وعلى ك ّل مؤسسات
الدولة المعنية ،الوقوف على حاجات هذه المنطقة ومطالبها،
تعزيزا ً لعملية التحصين الوطني ولثقة المواطنين بدولتهم
ومؤسساتهم.
بعد ذلك ،ألبّس وفد الوجهاء والفاعليات حردان «عباءة
وادي خالد» وقدّم له درعا ً تقديرية.

حردان عر َ
َ�ض الأو�ضاع مع حبيقة وت�أكيد �أهمية
انتخاب رئي�س للجمهورية وتفعيل العمل الت�شريعي والحكومي
جانب من اجتماع كتلة الوفاء

(موسى الحسيني)

وهاب من الرابيةّ :
ّ
ليتحل الحريري بال�شجاعة
وي�شرح لل�سعودية خطورة تجاوز انتخاب عون ً
رئي�سا
التقى رئيس «تك ّتل التغيير واالصالح» النائب ميشال
عون أمس في دارته بالرابية أمس ،الوزير السابق وئام
وهّ ��اب ال��ذي ص � ّرح على األث��ر« :بحثنا مع العماد عون
في آليّة التعيينات داخل مجلس ال��وزراء ومنها الحياد
الذي يجب أن يتم ّتع به القضاء والنيابات العامة ،واألمر
األساسي ال��ذي يه ّم كل اللبنانيين هو موضوع رئاسة
الجمهورية ،وهي مرتبطة بإمكان الرئيس سعد الحريري
الخروج من هذه الحلقة المفرغة التي ن��دور فيها اليوم
والمبادرة إلى انتخاب العماد ميشال عون ،إلى جانب 8
آذار ،لرئاسة الجمهورية ،ومهما طال الزمن هذا القرار ال
تراجع عنه .بعض الناس يراهن على أنّ الوقت يمكن أن
يح ّل األمور ،ويُراهن أيضا ً على التسويات اإلقليمية .العماد
ّ
والمرشح الوحيد
عون هو المم ّر الضروري لهذا الموضوع
لهذا الفريق».

ورأى أنّ المطلوب من الحريري «أن يتحلّى بشجاعة
المبادرة ،ويذهب إلى المملكة العربية السعودية ليشرح
خطورة تجاوز اإلجماع المسيحي على انتخاب الرئيس
العماد ع��ون ،والتجاوز يعني جرحا ً كبيرا ً في الجسم
اللبناني» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه يجب على السعودية أن تتفهّم هذا
الموضوع ،ولها مصلحة فيه.
وعن لقاء الحريري  -وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف ،قال« :ليست لدي معلومات ،ال ّروس يتواصلون مع
كل الناس في لبنان والمنطقة ،وهم جاهزون لالستماع».
ور ّدا ً على سؤال آخر ،قال وهّ اب« :ليس هناك ح ّل من
الخارج .فريق  8آذار ال يمكنه التراجع عن قراره ،والح ّل
يجب أن يكون من الدّاخل .الرئيس الحريري يراعي الموقف
السعودي الذي لم يفهمه بعد على حقيقته ،وعليه إيضاح
الموقف اللبناني لإلفراج عن رئاسة الجمهورية».

بكين ت�ؤ ّكد لوفد الأحزاب ت�أييدها للمقاومة
وا�ستعادة الأرا�ضي اللبنانية المحتلة
واص��ل وف��د هيئة التنسيق للقاء األح���زاب والقوى
الوطنية زيارته الصين ،والتقى في العاصمة بكين نائب
رئيس دائرة التنظيم للحزب الشيوعي بيغ ،والمسؤول في
وزارة الخارجية المشرف على ملف الشرق األوسط زانغ.
وأوض��ح بيان للوفد أ ّن��ه جرى خالل اللقاءين «التداول
في تجربة الحزب الشيوعي لناحية البناء الحزبي،
والتطورات السياسية في منطقة الشرق األوسط ،وموقف
الصين إزاء القضايا الساخنة فيها».
وع��� َر َ
ض بيغ تجربة ال��ح��زب الشيوعي التنظيمية
منذ انتصار الثورة الصينية وحتى اليوم ،مؤ ّكدا ً القيام
باختيار الكوادر بصراحة في إطار مقاييس ترتكز على
النوعية والتحلّي بالمسؤولية وال��ن��زاه��ة والكفاءة،
واالنتماء الوطني.
ّ
المرشحين
ولفتَ إلى وجود لجان ُتشرف على اختيار
لمواقع المسؤولية في الدولة وفق شروط تضمن نقاوتهم
وسجلّهم ّ
وسمعتهم الجماهيريةِ ،
الشخصي الخالي من
الشوائب .وأشار إلى التشدّد في مكافحة الفساد ومحاسبة
أي مسؤول يخرق القوانين ،وصوال ً إلى طرده من الوظيفة،
والحكم عليه بجريمة الفساد ،وأ ّك��د أهمية االرتباط مع
الجماهير ،وأنّ الحزب الحاكم إ ّنما يحكم بقوة الحق
والشخصية في إطار األساليب السليمة ،مشيرا ً إلى وجود
لجنة رقابة ج ّوالة في جميع مؤسسات الدولة والدوائر
الحزبية.
أضاف البيان« :بعد ذلك ،التقى وفد األحزاب بالمسؤول
في وزارة الخارجية المشرف على ملف الشرق األوسط
السيّد زانغ ،الذي تحدّث عن العالقات اللبنانية الصينية
منذ ال ِقدَم ،وصوال ً إلى أيامنا الراهنة ،مستوفيا ً الزيارات
للمسؤولين اللبنانيين للصين ،وأهمية لبنان في منطقة
الشرق األوسط رغم صغره».
وأ ّكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين،
الفتا ً إلى التزام لبنان بعالقات طيّبة مع الصين ،من ّوها ً
بموقف الحكومة اللبنانية اتجاه قضايا تايوان والتيبت
يخص حقوق
وال ّنزاعات بين الصين والدول الغربية بما
ّ
اإلنسان على الرغم من الضغوط التي تع ّرض لها لبنان.
وتم ّنى زانغ أن يستمر لبنان في الوقوف إلى جانب
الصين في الدفاع عن وحدتها ،وعدم االعتراف بمحاوالت
فصل تايوان عنها.
وأ ّك��د أنّ الصين تؤيّد موقف لبنان العادل الستعادة
أراضيه المحتلة ،وتؤيّد مقاومته لحماية سيادة لبنان
على كامل أراضيه ،وتشجب االعتداءات «اإلسرائيلية»
عليه ،وتدعم موقفه في مجلس األمن.

ول��ف��تَ زان��غ إل��ى أنّ الصين تلتزم سياسة احترام
التدخل في شؤونها الداخلية ،متم ّنيا ً
ّ
سيادة الدول وعدم
من جميع األط��راف اللبنانية أن ُتغلّب المصلحة العليا
للدولة اللبنانية لحل األزم��ة في البالد وانتخاب رئيس
جديد للجمهورية للحفاظ على األمن واالستقرار ،وإعادة
النشاط السياسي واالقتصادي للبالد .و تط ّرق السيد زانغ
إلى الوضع في سورية ،فأشار إلى أ ّنه يشهد اآلن نوعا ً
من االنفراج ،متم ّنيا ً أن ينعكس ذلك إيجابا ً على لبنان .و
أشار إلى أنّ العالم ي ّتجه إلى نظام متعدّد األطراف وهو في
طريقه إلى الظهور ،ألنّ أغلبية شعوب العالم تطلب السالم
والتنمية وإصالح اآلليّات الدولية ،وضرورة وضع نهاية
لنظام األحاديّة القطبيّة.
وأ ّك��د موقف الصين الدّاعم لحل النزاعات في منطقة
الشرق األوسط على أساس الحوار ،وأنّ التنمية هي الحل
الجذري للمشاكل ،وابتعاد الشباب عن التط ّرف .ولفتَ
إلى وقوف الصين إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني،
واعتبار القضية الفلسطينية هي األساس ،وأنّ حلّها حالً
عادال ً هو السبيل لحل أيّة قضية أخرى في المنطقة.
و حول األزمة السورية ،أ ّكد زانغ أنّ الوضع الحالي ال
يمكن أن يستمر ألنّ الحرب ال مصلحة ألحد فيها ،آمالً نجاح
الحوار السياسي ،وأ ّك��د االلتزام بمبدأ احترام السيادة
والمبادئ الدولية التي ال تسمح أليّة جهة أن تحدّد مصير
ّ
التدخل في الشؤون
الشعب ال��س��وري ،راف��ض�ا ً بشدّة
الداخلية لسورية ،والفتا ً إلى أنّ وجهة نظر الصين ثبتت
صحتها بدعم العملية السياسية .و أ ّكد استعداد الصين
ّ
للمشاركة في إعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب.
منسق لقاء األحزاب والقوى والشخصيات
بدوره ،أ ّكد ّ
الوطنية اللبنانية الدكتور بسام الهاشم في اللقاءين،
أنّ التجربة الحزبية للحزب الشيوعي تش ّكل نموذجا ً
يُحتذى به ،ولفتَ إلى التحدّيات التي تواجهها الدول
العربية ولبنان ،وخصوصا ً العدوان الصهيوني واإلرهاب
التكفيري فهما وجهان لعملة واحدة ،مؤ ّكدا ً أنّ «إسرائيل»
التي هُ زمت م ّرات عدّة أمام المقاومة في لبنان وفي قطاع
غزة لم تع ْد تستطيع تحقيق ما تريد عبر العدوان ،فلجأت
إلى محاولة تأليب العرب ض ّد بعضهم بعضاً ،ودفعهم إلى
التصارع فيما بينهم من أجل الحفاظ على سيطرتها.
و لفتَ الهاشم إلى أنّ محور المقاومة المتم ِّثل بسورية
وإيران والمقاومة في لبنان قد استطاع عب َر الدّعم الروسي
من خالل ال ّتغطية الجويّة من تغيير المعادلة ،مؤ ّكدا ً
االعتزاز بالعالقة مع الصين واالستعداد لتطوير العالقات
معها في المجاالت كافة».

ع� َ
��رض رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
ال���ق���وم���ي االج���ت���م���اع���ي ال��ن��ائ��ب
أس��ع��د ح����ردان ،األوض����اع العامة
والمستجدّات السياسية مع رئيس
الحزب الوطني العلماني الديمقراطي
«وعد» جو حبيقة ،وذلك خالل لقاء
عُ قد في مركز «القومي» حضره إلى
جانب حردان الدكتور جورج جريج.
ج��رى خ�لال اللقاء تشديد على

أه��م��ي��ة ال���وص���ول إل����ى ان��ت��خ��اب
رئيس للجمهورية ،وتفعيل العمل
ال��ت��ش��ري��ع��ي وال��ح��ك��وم��ي وس��ائ��ر
ال��م��ؤس��س��ات ،ل��ل��ق��ي��ام ب���أدواره���ا
ومسؤولياتها ،تحقيقا ً للمصلحة
الوطنية اللبنانية التي تتطلّب تعزيز
االس��ت��ق��رار وتثبيت دع��ائ��م الوحدة
والسلم األهلي ،والتصدّي للمشكالت
ِّ
االقتصادية واالجتماعية واإلنمائية.

كما جرى التط ّرق إلى التحدّيات
التي تواجه لبنان والمنطقة ،فت ّم
التشديد على ض���رورة التنبّه من
األخ��ط��ار التي تتهدّد لبنان ،سواء
من جانب العدو «اإلسرائيلي» أو
م��ن ج��ان��ب ال��ق��وى اإلره��اب��ي��ة التي
باتت تش ّكل ت��ه��دي��دا ً ليس للبنان
والمنطقة وح��س��ب ،ب��ل لك ّل ال��دول
والمجتمعات.

رئيس «القومي» مستقبالً حبيقة

ن�شاطات لبنان ّية ـ فل�سطين ّية لمنا�سبة يوم الأر�ض:
«�إ�سرائيل» �إلى زوال والتفاو�ض معها خيانة
أضاف« :أنّ سياسة التجويع واإلفقار وتسعير
الغرائز الطائفية والمذهبية ش ّوهت صورة
طرابلس ،إلاّ أ ّننا مستمرون في حراكنا للتعبير
عن أصالتها والتزمها ثوابت اإليمان والعروبة
والتحرير».
وأُلقيَت كلمات لكل من عبد العزيز المصري
باسم «اتحاد الشباب الوطني» ،مصطفى ياسين
باسم جمعية «أهل العطاء» ،فدى عويضة باسم
«جمعية بيت اآلداب والعلوم» ،وعبير رنو باسم
شباب حركة «فتح» ،أ ّك��دت «ض��رورة استمرار
السكاكين والدّهس للصهاينة ،فما أُخذ
انتفاضة ّ
بالقوة ال يُسترد بغير القوة».
«ح ّكام العرب والمسلمين وشعوب
وطالبتْ ُ
األ ّمتين العربية واإلسالمية برفع الصوت،
واحتضان االنتفاضة ،ودعم صمود المقدسيّين،
وط��رد س��ف��راء كيان ال��ع��دو وإل��غ��اء ك��ل أشكال
التطبيع».

تواصلت في لبنان فعاليّات إحياء «يوم
«التمسك بتحرير
األرض» والمواقف التي أ ّكدت
ّ
كامل التراب الفلسطيني» ،واعتبرت أنّ عمليات
التفاوض مع العدو الصهيوني «خيانة» ،مؤ ّكد ًة
أنّ «إسرائيل» إلى زوال.

كرامي

وجه الوزير السابق فيصل كرامي
وللمناسبةّ ،
كلمة مقتضبة قال فيها« :في يوم األرض ،تحيّة
إلى أبطال انتفاضة القدس الذين يكتبون بدمائهم
كل يوم أنّ «األرض لنا» ،و«إسرائيل» إلى زوال».

تج ّمع العلماء

من جهته ،اعتبر «تج ّمع العلماء المسلمين»
في بيان« ،أنّ مناسبة يوم األرض تم ّر في تاريخ
مظلم ألمتنا العربية واإلسالمية» ،مشيرا ً إلى «أنّ
القضية الفلسطينية تح ّولت اليوم من قضية
أ ّمة إلى قضية جزء من الشعب الفلسطيني في
القطاع والضفة ،وهذا الواقع المأساوي يفرض
التوجه في
علينا مزيدا ً من العمل إلعادة تصويب
ّ
أمتنا».
وحيّا التج ّمع «الشعب الفلسطيني البطل على
كامل تراب فلسطين النتفاضته المستمرة» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «هذا هو اإلحياء الحقيقي ليوم األرض».
�س��ك ب��ت��ح��ري��ر ك��ام��ل ال��ت��راب
وأ ّك����د «ال��ت��م� ّ
الفلسطيني» ،واصفا ً عمليات التفاوض مع العدو
الصهيوني بأ ّنها «خيانة».
ورأى «أنّ مواجهة التكفيريين هي جزء من
مقاومتنا للعدو الصهيوني» ،مشيرا ًإلى أنّ «العدو
المتخصصة
الصهيوني وعبر كل مؤتمراته
ّ
يسعى إليقاع الفتن بين أبناء أمتنا» ،داعيا ً إلى
التنبّه منه ومحاربته.
التمسك باألرض ،وإنهاء
وشدّد على «ضرورة
ّ
خالفاتنا الداخلية بالحوار السياسي ،والتف ّرغ
لقتال العدو الصهيوني وصنيعته الحركات
التكفيرية».
وأعلن لقاء الجمعيّات والشخصيات اإلسالمية
في لبنان «أنّ ذك��رى يوم األرض هي مناسبة
تمسك الشعب الفلسطيني
متجدّدة لتأكيد
ّ
بأرضه ،وأ ّنه لن يقبل التنازل أو المساومة عن أي
جزء من األراضي المحتلة».
ودع���ا ف��ي ب��ي��ان «ش��ع��وب عالمنا العربي
واإلسالمي ،والشعوب الحرة ،إلى التنبّه واليقظة
لما يُحاك من مؤامرات ،ف��إدارة الشر األميركيّة
تعمل على زرع الفتن وتفجير ال ّنزاعات لتفتيت
المنطقة وتقسيمها ،والصهاينة يعملون على
نهب األراض���ي وتوسيع االستيطان وتهويد
القدس الشريف» ،مطالبا ً «ب��إع��ادة تصويب
البوصلة نحو فلسطين والقدس الشريف بعد أن
انحرفت في ش ّتى اال ّتجاهات ،فالقوى التكفيريّة
تعمل على إشغال المنطقة بالحروب وال ّنزاعات
إلبعادنا عن الصراع مع العدو الصهيوني».

«الفكر العاملي»
و«الهيئةالفلسطين ّية»

وإحيا ًء لفعاليات «يوم األرض» ّ
نظم «لقاء
الفكر العاملي» و«الهيئة اإلسالمية الفلسطينية»

ورشة عمل

فضل الله والوفد أمام أضرحة الشهداء في عيناثا
جول ًة على القرى الجنوبية المتاخمة لفلسطين
المحتلة ،وكانت البداية من عيناثا حيث استقبل
رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإمام البلدة السيد
علي عبد اللطيف فضل الله وف��دا ً فلسطينيا ً
ولبنانيا ً كبيرا ً ض � ّم أكثر من  100شخصية
علمائية وفاعليات ومخاتير ورؤس��اء بلديات،
باإلضافة إلى وفد نسائي وعلى رأسهم رئيس
الهيئة الشيخ سعيد قاسم وبرفقة مسؤول
الملف الفلسطيني في حزب الله لمنطقة صور
أب��و وائ��ل .واس ُت ِهلّت الجولة بصالة مشتركة
لفريضتي الظهر والعصر في المسجد الكبير في
عيناثا بإمامة فضل الله ليزور بعدها الوفد مقبرة
الشهداء في البلدة ويضع أكاليل من الزهور على
أضرحة الشهداء.
ودع��ا فضل الله خ�لال حفل غ��داء أقامه في
دارته إلى موقف عربي لبناني وفلسطيني شعبي
وسياسي متقدّم لتغليب الوحدة على الفرقة،
وللتكاتف في وجه محاوالت استفراد المقاومتين
اللبنانية والفلسطينية لتصفية القضايا ال ُمح ّقة،
ولاللتفاف على التضحيات وإنجازات المقاومة
في لبنان وانتفاضة السكاكين المباركة في
فلسطين.
ورحب فضل الله بالوفد على «أرض عيناثا
ّ
العامليّة التي تستمد قدسيّتها من مداد العلماء
ودماء الشهداء ومن مخزونها الجهادي المقاوم،
معتبرا ً أنّ هذا اللقاء هو «لقاء بين المحرومين من
أرضهم ،والمحرومين على أرضهم».
وف��ي حين رأى أنّ إح��ي��اء ي��وم األرض هو
تجديد الوالء والعهد مع أبطال االنتفاضة األولى،
نبّه «م��ن مشاريع بعض العرب والمسلمين
على حساب اإلسالم وفلسطين عندما يعادون
المقاومة وينسجون العالقات مع من يغتصب
األرض المقدسة بال خجل أو وجل».
ونبّه من «خطورة ما ي َ
ُخطط لتحويل المقاومة
إلى ضحية ،والقضية الفلسطينية إلى قضيّة

شعب الجئ ومحروم ومش ّتت في مشارق األرض
ومغاربها».
وخ��ت � َم السيد فضل ال��ل��ه ب��دع��وت��ه القوى
السياسية اللبنانية إل��ى «اقتناص الفرص
السانحة عبر المبادرة قبل فوات
الداخلية ّ
اآلوان إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،وإجراء
االستحقاقات الدستورية في وقتها لتحصين
لبنان من الهجمات الصهيونيّة والتكفيريّة».

قاسم

وش��ك��ر الشيخ ق��اس��م «ال��ش��ع��ب اللبناني
الجنوبي المقاوم ال��ذي وق��ف ودع��م الشعب
الفلسطيني طيلة سبعين عاماً ،وقدّم الشهداء من
أجل فلسطين وتحرير الجنوب».
ومن عيناثا انتقل الوفد إلى بلدة رميش ،حيث
كان في استقباله راعي أبرشيّة البلدة األب نجيب
العميل وبحضور رئيس وأعضاء بلدية رميش
وحشد من األهالي .ومن بعدها انتقل الوفد إلى
بلدة مارون ال ّراس حيث ّ
سطرت المقاومة أروع
أساطير البطولة في العام .2006

وقفة تضامن ّية

ب��دورهّ ،
نظم «ملتقى الجمعيات األهلية في
طرابلس» ،لمناسبة «يوم األرض» في ساحة
جمال عبد الناصر في التل ،وقفة تضامنية مع
أهل فلسطين ،وال سيّما المقدسيين ،في حضور
فاعليّات نقابية ورؤس��اء جمعيات ومواطنين.
و ُرفعَ ت الفتات وهتافات متضامنة مع األقصى
والقدس.
منسق الملتقى عبد الناصر المصري
وألقى
ّ
كلمة أ ّكد فيها« :أنّ وقفة اليوم تأكيد بأنّ طرابلس
التمسك بالقضية الفلسطينية.
ما زالت على عهد
ّ
لقد قدّم أبناؤها دماءهم من أجل تحرير فلسطين
من خالل جيش اإلنقاذ العربي ،أو بالقتال في
صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية».

ّ
ونظم النادي الثقافي الفلسطيني العربي،
ضمن سلسلة نشاطاته في ذكرى يوم األرض
ونكبة فلسطين عام ،1967بالتعاون مع
أكاديمية دراسات الالجئين ،ورشة عمل بعنوان
«مدخل إلى قضيّة الالجئين الفلسطينيين» ،في
قاعة مكتبة النادي في مخيم البداوي ،بحضور
ناشطين ومهت ّمين من المخيم.
وتحدّث في الورشة مدير أكاديمية دراسات
الالجئين الدكتور محمد ياسر عمرو ،الذي تناول
في كلمته محاور «التعريف بقضية الالجئين
وخلفيات ظهورها» و«مفهوم الالجئ وأهميّة
قضية اللجوء».
ّ
ونظمت مؤسسة «بيت أطفال الصمود» في
ً
مخيم ال��ب��داوي ،نشاطا لألطفال على ملعب
فلسطين في المخيم ،تض ّمن ألعابا ً وأغاني
ونشاطات فنيّة وترفيهيّة وثقافية ،وكتابة
أسماء مدن وقرى فلسطينية على بالونات ،قبل
أن ُتترك لترتفع مع العلم الفلسطيني في سماء
المخيم على وقع األناشيد واألغاني الفلسطينية
الوطنية والتقليدية النابعة من تراث المجتمع
الفلسطيني.
وأحيا فوج «عثمان بن عفان» التابع لـ«جمعية
كشافة بيت المقدس» ،ذك��رى «ي��وم األرض»،
بمسيرة كشفيّة في مخيم البداوي ،شاركت فيها
مجموعات كشفية جابت شوارع المخيم وصوال ً
إلى مقبرة الشهداء ،حيث ألقى المف ّوض العام
للجمعية عمر الحاج كلمة ،قال فيها« :نحيي
هذه المناسبة لنقول للعالم أجمع إنّ األرض لنا
وإنّ القدس لنا ،والجموع التي التقت لتهزمنا لن
تستطيع أن تهزمنا».
وشدّد على «أنّ فلسطين أرض عربية إسالمية
يجب عدم التفريط بحبة من ترابها».
وشكر الحاج الكشفيّين ال��ذي ش��ارك��وا في
المسيرةُ ،معربا ً عن أمله في اللقاء بهم على
أرض فلسطين مح ّررة أع ّزاء ُك َرماء،أو في الجنة
شهداء».

