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حمليات �سيا�سية

مواقف ا�ستنكرت ت�صريحات نتنياهو عن الجوالن:
�سيتح ّرر بالمقاومة كما ح�صل في الجنوب
ص��درت أم��س مواقف استنكرت إع�لان رئيس
الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو أنّ الجوالن
سيبقى تحت االح��ت�لال الصهيوني ،م��ؤ ّك��دة أنّ
الجوالن سيتح ّرر بالمقاومة الشعبية كما حصل
في الجنوب.

حزب الله

وفي السياقَ ،
دان حزب الله في بيان ،الخطوة
الوقحة التي قامت بها قيادة العدو أول من أمس
والتي تم ّثلت بعقد اجتماع للحكومة الصهيونية
ف��ي هضبة ال��ج��والن السورية المحتلة ،م��ن�دّدا ً
بالتصريحات التي رافقت ه��ذه الخطوة والتي
أطلقها نتنياهو.
وق��ال« :إنّ هذه الخطوة هي تأكيد للعدوانية
الصهيونية بحق أ ّمتنا وشعوبها ،ودليل على
طبيعة هذا الكيان التوسعية ،وإنّ التعامل معه
ال يكون إلاّ بالمقاومة المستمرة عبر استخدام كل
الوسائل في مواجهته ،وف��ي مقدّمها االنتفاضة
الشعبية التي شهدنا بعض فصولها أم��س في
تح ّرك أبناء الجوالن رفضا ً لالجتماع الصهيوني.
وه��ذه الخطوة تؤ ّكد سعي الحركة الصهيونية
ّ
للتدخل في الشأن السوري ،وسعيها إلى
الدائم
تقسيم سورية واقتطاع الجوالن المحتل وإبقاء
األصابع الصهيونيّة متح ّركة في الدّاخل السوري،
مباشر ًة أو عبر تعاونه مع قوى اإلرهاب والتكفير».
وختم« :أ ّننا في هذا السياق نتساءل عن موقف
الجامعة العربية والدول العربية من هذا االعتداء
على سيادة دولة عربية ووحدتها ،في الوقت الذي
ّ
تكف بعض هذه الدول عن زرع الفتن واألحقاد
ال
ودعم اإلرهابيّين بالسالح والمال وتوفير الغطاء
السياسي والفكري لهم ،بما يح ّقق غايات العدوان
الصهيوني الجديد وأهدافه».

تنسيقية األحزاب

ودان��تْ هيئة التنسيق للقاء األح��زاب والقوى
الوطنيّة اللبنانية إع�لان نتنياهو أنّ الجوالن
السوري سيبقى تحت االحتالل الصهيوني إلى
األب��د ،ورأت أنّ «هذا الموقف الجديد القديم إ ّنما
والتوسعية للكيان
يعكس الطبيعة العدوانية
ّ
الصهيوني ،وأنّ من احتل فلسطين وش ّرد شعبها
ليس غريبا ً عليه مثل ه��ذا التص ّرف العدواني
الجديد على األرض العربية السورية المحتلة من
الجوالن».
وأشادت الهيئة بمواقف أهالي منطقة الجوالن،
الذين «أ ّكدوا عروبتهم كما أ ّكدوا أ ّنها كانت وستبقى
جزءا ً من سورية إلى األبد».
وأ ّك���دت أنّ «االح��ت�لال الصهيوني ل�لأراض��ي
العربية في الجوالن وفلسطين ولبنان ،مهما طال
أمده ،سوف يزول بفعل مقاومة شعبنا ،على غرار
ما حصل مع االحتالل الفرنسي للجزائر واالحتالل
األميركي لفيتنام».
ودع��ت «األم��م المتحدة إل��ى ا ّتخاذ اإلج��راءات
العقابية ض ّد هذا االعتداء «اإلسرائيلي» الذي يش ِّكل
في الوقت نفسه اعتدا ًء وقحا ً على القرارات الدولية
وتحدّيا ً للشرعية الدول ّية».
وأ ّك��د األمين العام لحركة النضال اللبناني
العربي النائب السابق فيصل الداود في بيان« ،أنّ
سوري وليس إسرائيل ّياً».
الجوالن
ٌّ
ووج��ه« :تحية إلى أهلنا في الجوالن المحتل،
ّ
الصامدين بوجه االحتالل ،والمقاومين له برفض
التطبيع وال��خ��ض��وع لمشاريعه ،وأنّ بشائر
المقاومة المسلحة قد بدأت تلوح ،وعملياتها بدأت
وستتصاعد ،وأنّ اغتيال القائد الشهيد سمير
القنطار والشهيد فرحان عصام الشعالن ابن مختار
الجوالن ورفاقهما إشارة رعب صهيونيّة من خطر

«العمل الإ�سالمي»
بري
ح ّيت مواقف ّ

ّ
تتأخر في الر ّد على نتنياهو
وجود مقاومة ،التي لن
ً
سوري وليس إسرائيليا».
بأنّ الجوالن
ٌّ

كرامي

وعلّق ال��وزي��ر السابق فيصل كرامي على كالم
نتنياهو بتصريح ،قال فيه« :أتم ّنى أن أعرف كيف
سيجعل بنيامين نتنياهو الجوالن المحتل ج��زءا ً ال
يتج ّزأ من «إسرائيل» إلى األبد».
أضاف« :أنّ هذا الكيان الصهيوني يحاصر مدنا ً
وبلدات فلسطين المحتلة بآالف المستوطنات ،وبجدار
ينجح عبر كل هذه السنين
الغبي ،ومع ذلك لم
الفصل
ْ
ّ
في إلغاء الهويّة العربية لألرض والبشر والشجر».
وتابع« :كالم نتنياهو يعطي مشروعيّة إضافيّة
لكل حركات المقاومة الشعبية المسلحة ض ّد
«إسرائيل» ،وهذا أبسط ر ّد فعل يمكن أن يتو ّقعه
الصهاينة».
من جهته ،لفتَ رئيس «لقاء علماء صور» العلاّ مة
الشيخ علي ياسين في بيان ،إل��ى أ ّن��ه «كما تح ّرر
جنوب لبنان م��ن االح��ت�لال الصهيوني ع��ن طريق
المقاومة ،هكذا سيتح ّرر الجوالن العربي السوري،
فخطوة االحتالل الصهيوني بض ّم الجوالن السوري
إلى الكيان الصهيوني تن ّم عن العدوان المتواصل
واإلرهاب الموصوف ،وهذه الخطوة فتحت الباب على
مصراعيه أمام تصاعد المواجهة والمقاومة ،وأ ّكدت أنّ
العدو ال يتراجع عن شبر من األراضي المحتلة في أي
مكان في لبنان أو غيره من األراضي العربية المحتلة
إلاّ بالمقاومة».
وق��ال« :إنّ قيام االحتالل بخطوته العدوانية
الجديدة في الجوالن أثبتت أ ّنه ال يراعي أي قرارات
دولية ،بل أنّ القرارات الدولية ال يُطبّق منها في األمم
المتحدة إلاّ ما يناسب أمن «إسرائيل» ،وبالتالي ال
ُتقيم للشعوب المستضعفة والمظلومة أي وزن أو
اعتبار».

�إبراهيم رعى حوار ًا بين الف�صائل و«�أونروا»
ودار الفتوى �أطلقت حملة م�ساندة الفل�سطينيين
ان��ط��ل��ق ظ��ه��ر أم���س ال��ح��وار بين
مم ّثلي الفصائل والقوى اإلسالميّة
الفلسطينيّة من جهة ،والمدير العام
لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين
في لبنان «أون��روا» ماتياس شمالي
من جه ٍة أخرى ،برعاية المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
وبحضور سفير فلسطين في لبنان
أشرف د ّب��ور ،وذلك في اجتماع عُ قد
في مق ّر المديريّة العامة لألمن العام
في بيروت.
َ
وتباحث المجتمعون في الحلول
المالئمة والتي تتناسب مع مصلحة
اللاّ جئين الفلسطينيّين لموضوع
تقليص ال��خ��دم��ات االستشفائيّة
والتربويّة الذي اعتمدته الوكالة منذ
مطلع العام الجاري.
وا ّتفق المجتمعون على عقد لقاءات
أخرى لمتابعة الموضوع.
ولفتَ نائب المسؤول السياسي
لـ»حركة حماس» في لبنان أحمد
عبد الهادي إلى أنّ انطالق الجلسات
التمهيدية ل��ل��ح��وار بين الفصائل
الفلسطينية وشمالي يش ّكل «بداية
مشجعة».
وأوض���ح أنّ «الجلسة ت ّمت في
أج��واء من ال��وض��وح والمسؤولية،
حيث أ ّكدنا كقيادة فلسطينية مطالب
شعبنا وحقوقهم في الصحة والتعليم
واإلغاثة وإعمار مخيّم نهر البارد،
وإغاثة النازحين الفلسطينيين من
سورية».
وأ ّك��د أنّ «الجلسة كانت بمنتهى
الصراحة والمسؤولية ،وت ّم اال ّتفاق
على عقد ل��ق��اء تمهيدي آخ��ر يوم
الخميس في سفارة دولة فلسطين،

ح� ّي��ت جبهة العمل اإلس�لام��ي في
لبنان خ�لال اجتماعها ال���دوري أمس
بـ»المواقف التي أطلقها رئيس مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري خالل تر ّؤسه االتحاد
ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي ال���ذي أُق��ي��م في
القاهرة» ،معتبر ًة أنّ «إع��ادة تسليط
الضوء على القضيّة الفلسطينيّة المح ّقة
في ظل ال ّتداعيات العربية المتالحقة هو
أمر جدير باالهتمام».
وأش��ادت بـ»موقفه الداخلي في ما
يتعلّق بقضية الفساد والمفسدين،
وضرورة محاسبتهم ومعاقبتهم ،ورفع
الغطاء عن أيّ ُمفسد سواء كان مدن ّيا ً أم
عسكر ّياً» .كما تم ّنت أن «يتح ّرك القضاء
المختصة ف��وراً،
اللبناني واألج��ه��زة
ّ
ومالحقة واعتقال أيّ فاسد مهما بلغت
رتبته أو حصانته».
وش�����دّدت ع��ل��ى «ض�����رورة إج���راء
االنتخابات البلديّة واالخ��ت��ي��ار ّي��ة»،
واعتبرت أنّ «م��وق��ف رئيس حكومة
العدو الصهيوني نتيناهو أنّ هضبة
الجوالن المحتلة ستبقى إلى األبد تحت
سيطرة االحتالل «اإلسرائيلي» ،ليس
ّ
التوسعية
ويدل على العدوانيّة
بجديد
ّ
لهذا العدو».

جبري :لتر�سيخ
الوحدة الإ�سالمية
زار األم��ي��ن ال��ع��ام لـ»حركة األم��ة»
الشيخ عبد الناصر ج��ب��ري ،م��ع وفد
من العلماء ،جمهورية الجزائر ،وذلك
في إط��ار جوالته على ع��دد من البالد
العربية واإلسالمية للتحذير من الخطر
التكفيري.
ودع���ا ج��ب��ري خ�لال مشاركته مع
الوفد المرافق في الندوة الدولية األولى
حول «منهج السالمة الواعي» ،تحت
شعارّ :
«كف اللسان من ال ّذم ،واليد من
الدّم» في جامعة الشهيد حمه لخضر -
الوادي جنوب شرقي الجزائر ،العلماء
ورجال الدين إلى «توطيد عُ رى التعاون
وترسيخ الوحدة اإلسالمية ،وإلى إعادة
تصويب بوصلة الشعوب نحو فلسطين
المحتلة» ،مح ّذرا ً «من مخططات العدو
الصهيو -أميركي الهادفة إلى ضرب
األوطان وتقسيم الشعوب».
وأشار إلى أنّ «أعداء األمة يحاولون
تشويه صورة اإلس�لام» ،موضحا ً «أنّ
الدين اإلسالمي دين التسامح والمحبة
وال��س�لام ،وال��دع��وة إل��ي��ه ت��ق��وم على
الحكمة والموعظة الحسنة».

«الجمعيات» ا�ستنكرت
الحملة على �إيران

جانب من االجتماع
الستكمال البحث ب �أ ُ ُس��س الحوار
وم��ح �دّدات��ه وت��اري��خ ب��دء جلسات
ال��ح��وار من ِقبَل اللجان الفنية في
الملفات كا ّفة».
على صعي ٍد آخ���ر ،أط��ل��ق رئيس
«صندوق الخير» التابع لدار الفتوى
الشيخ زهير كبي «الحملة الوطنية
ل��م��س��ان��دة ال��ش��ع��ب الفلسطيني»
تحت شعار «الخير فينا...فلسطين
ت��ن��ادي��ن��ا» ،خ�لال مؤتمر صحافي
عقده في مركز الصندوق ،في حضور
ُقضاة الشرع والعلماء ومسؤولي

كنعان� :سيكون لنا موقف وخطوات
على �ضوء نتيجة حوار الغد

كنعان ورياشي
أ ّكد أمين سر تك ّتل التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعان أ ّنه وعلى ضوء
نتيجة جلسة الحوار غدا ً األربعاء التي ستعرض لقانون االنتخاب سيكون لنا
موقف وخطوات.
وفي لقا ٍء عبر «سكايب» مع «القوات اللبنانية» في الواليات المتحدة األميركية،
ض ّمه إلى رئيس جهاز التواصل و»اإلعالم» في «القوات» ملحم الرياشي ،أ ّكد كنعان
أنّ «المصالحة المسيحية كانت ضروريّة ومه ّمة ،والنتائج والتفاعل على األرض في
إيجابي».
لبنان واالنتشار
ّ
وعلى صعيد االنتخابات البلدية ،اعتبر كنعان أنّ «المصالحة المسيحية رافعة
ال تلغي أحداً ،وهدفها غير سلطوي بل تصحيح الخلل والتوازنات» ،مشدّدا ً على أنّ
«الديمقراطية قرار الشعب ،وسنحتكم إليها في البلديات ،والهدف ليس إلغاء أحد ،ال
بل نحن نسعى إلى مشاركة الجميع بحسب أحجامهم».
وأشار إلى أنّ التيار والقوات يُسهمان بعد مصالحتهما ومبادرتهما في الوصول
لبناني أفضل يُعيد الدور المسيحي إلى مكانته.
إلى مستقبل
ّ
واعتبر أنّ «الخطأ ال يصبح قاعدة ،وضرب الشراكة لن يستمر ،وكل األعراف
التي تضرب المساواة باطلة» ،الفتا ً إلى أنّ الحقوق الدستورية والميثاقيّة فوق
التحالفات وغير خاضعة للمبازرة .ور ّدا ً على سؤال ،قال كنعان« :م ُنقفل الباب
يوما ً على حزب الكتائب ،وهدفنا أكل عنب الشراكة ال قتل الناطور ،وأهالً وسهالً بكل
من ينض ّم إلى مسيرة استعادة العمل المؤسساتي إلى كنف الميثاقية».
وأسف ألنّ بعض االنتقادات للمصالحة المسيحية تأتي بخلفيّة سلطويّة،
وقال« :نحن نضع يدنا بيد جميع اللبنانيّين لتصحيح خلل الخروج على الميثاق
والدستور».

الجمعيات اإلسالمية.
وأوض���ح كبي أنّ «ه��ذه الحملة
ستعمل على جمع التب ّرعات الماليّة
من الشعب اللبناني المعطاء ،علّها
ُتسهم في بلسمة بعض من الجراحات
الكثيرة لشعب فلسطين».
بدورها ،أعلنت «الحملة الدوليّة
للحفاظ على الهُويَّة الفلسطينيّة -
انتماء» في مؤتمر صحافي في نقابة
الصحافة ،عن حملتها الشعبيّة التي
ب��دأت منذ ال��ع��ام  ،2010وتستمر
طوال شهر أيار من كل عام ،وتشترك

مؤسسات ولجان عاملة وداعمة
فيها ّ
للحق الفلسطيني في مختلف مناطق
االنتشار الفلسطيني ،وتهدف إلى
«الحفاظ على الهُويَّة الفلسطينية
وتعزيز الشعور الوطني ،وتعميق
والتمسك بحق
االنتماء لفلسطين
ّ
العودة».
وأوض��ح��ت الحملة أنّ شعارها
لهذا العام هو «فلسطين تجمعنا...
والعودة موعدنا» ،على أن «يتح ّول
هذا الشعار إلى ظاهرة تنتقل من بلد
آلخر ويرفعه الصغار والكبار».

«الطا�شناق» عر�ض ل�سفير المك�سيك
ق�ضية قرة باخ
زار وفد من اللجنة المركزية لحزب الطاشناق ولجنة الدفاع عن القضية
األرمنية سفارة المكسيك في لبنان والتقى السفير خايميه غارسيا أمارالي
ونائبه أنطونيو كروز -ديازي.
ونقل الوفد ،بحسب بيان للحزب ،إلى السفير المكسيكي «التطورات في قرة
باخ واألجواء السائدة اآلن إثر هجوم أذربيجان على قرة باخ» .كذلك نقل «قلق
الحزب من الوضع الراهن على الحدود».
ولفتَ الوفد إلى أنّ «هذا الهجوم قد ذ ّكر الشعب األرمني بوحشيّة ارتكابات
ومجازر أذربيجان في العام  1988في سومغايت ،والعام  1990في باكو».
مشيرا ً إلى أنّ «قرة باخ ال يمكنها أن تكون جزءا ً من أذربيجان وتنض ّم إليها من
جديد».
وأضاف« :أنّ مجموعة مينسك ،ومن خالل تصاريح الرؤساء تساوي بين
طرفي النزاع» ،مطالبا ً «المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على أذربيجان
من أجل تثبيت وقف إطالق النار وإيجاد حلول سلميّة لألزمة القائمة» ،مشيرا ً
إلى أنّ «أرمينيا قبلت اقتراح مجموعة مينسك المتعلّق بتركيب أجهزة مراقبة
على الحدود ألن ليس لديها أي شيء لتخفيه ،وأذربيجان ال تزال ترفض هذا
االقتراح».
بدوره أبدى السفير أمارال «تفهّما ً لقلق الوفد ،وقال إ ّنه سينقل األفكار التي ت ّم
تداولها ومضمون هذه الزيارة إلى حكومته».

السفير المكسيكي مع الوفد األرمني

اس��ت��ن��ك��ر «ل����ق����اء ال��ج��م��ع��يّ��ات
والشخصيات اإلسالمية» في بيان« ،ما
صدر عن القمة اإلسالمية في إسطنبول
بحق حزب الله وإي��ران» ،مشيرا ً إلى
«أنّ بعض الدول العربية واإلسالمية
أصبحت مج ّرد أداة لتنفيذ األجندة
األميركيّة في المنطقة».
وأض��اف« :أنّ الحملة المتواصلة
على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ل��ن تثنيها ع��ن ال��وق��وف إل��ى جانب
الشعوب المستضعفة ودعم المقاومة
ض � ّد ال��ع��دو الصهيوني والتكفيري،
في حين أنّ بعض ال��دول اإلسالمية،
ولألسف ،تعمل على تطبيع عالقاتها
م��ع الصهاينة وت��و ّف��ر ال��دع��م المالي
والعسكري واإلع�لام��ي للمجموعات
اإلجراميّة التكفيريّة».
أ ّك��د رئيس ح��زب ال��وف��اق الوطني
بالل تقي الدين ،بعد زيارته على رأس
وفد من المكتب السياسي ض ّم كلاّ ً من
محمود جمال الدين ومحمود الكردي،
األمين العام للجماعة اإلسالمية عزام
األيوبي في مركز الجماعة في بيروت،
بحضور أع��ض��اء المكتب السياسي
للجماعة« ،أهميّة إج��راء االنتخابات
البلدية ف��ي وقتها لما لها م��ن تأثير
على التنمية المحليّة وتحسين حياة
المواطنين ،وخصوصا ً على الصعيد
االجتماعي في ظل الظروف الراهنة
وش��ل��ل ال��م��ؤس��س��ات ،وال سيّما على
صعيد ب��ي��روت والمناطق اللبنانيّة
كافة».
وش �دّد على «ض��رورة التقارب في
وجهات النظر على مستوى الطائفة
الس ّنية وتوحيد الجهود لما فيه خدمة
ه��ذه الطائفة ال��م��ع��روف��ة بتاريخها
المقاوم الوطني ،وفي المحافظة على
حقوقها».

«التجمع الديمقراطي»:
ّ
لإقامة دولة الرعاية
ه ّنأ «التج ّمع الوطني الديمقراطي»
في بيان« :الشعبين اللبناني والسوري،
بالذكرى الـ 70لجالء جيوش المستعمر
الفرنسي عن لبنان وسورية».
وج�دّد «العهد على متابعة النضال
ل��دح��ر اإلره�����اب ال��ت��ك��ف��ي��ريّ وال��ع��دو
�ي ،وال��ق��ض��اء على النظام
ال��ص��ه��ي��ون� ّ
المذهبي ،والتخلّص من دولة
الطائفي
ّ
ّ
ال��زب��ائ��ن� ّي��ة و المحاصصة والفساد
والمحسوبيّة ،وإق��ام��ة دول��ة الرعاية
االجتماعية واألم��ن واالستقرار،الدولة
الوطنية الديمقراطية المقاومة القوية
والعادلة ،دولة الحريات والمؤسسات
والقانون».
وأبرق التج ّمع إلى الرئيس السوري
بشار األسد والسفيرالسوري في لبنان
علي عبد الكريم علي ،مه ّنئا ً «لمناسبة
ع��ي��د ال���ج�ل�اء وإن���ج���از االس��ت��ح��ق��اق
الدستوري المتم ّثل بانتخاب البرلمان
ال��س��وري ال��ج��دي��د» ،مستنكرا ً «عقد
اج��ت��م��اع ال��ح��ك��وم��ة الصهيونية في
الجوالن العربي السوري المحتل».

«�أمل» �أحيت ذكرى مجزرة قانا الأولى
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رندة ب ّري :الحوار هو القدر الوحيد لهذه الأمة
نادر :معادلة ال�شعب والجي�ش والمقاومة حفظت لبنان

جانب من االحتفال
أحيتْ حركة «أم��ل» وأهالي الجنوب ،برعاية رئيس
مجلس النواب نبيه ب� ّري مم َّثالً بعقيلته السيدة رندة
عاصي ب ّري الذكرى السنوية لمجزرة قانا األول��ى التي
ن ّفذها العدو الصهيوني خالل عملية عناقيد الغضب في
العام  ،1996باحتفال جماهيري حاشد في مج ّمع شهداء
قانا ،بحضور السيدة ب ّري ،النائب علي خريس ،رئيس
الهيئة التنفيذيّة في الحركة محمد نصرالله ،مم ّثل الحزب
السوري القومي االجتماعي كمال نادر ،ووفود من األحزاب
اللبنانيّة وال��ق��وى الفلسطينيّة والجمعيات الكشفيّة
ورؤساء البلديات والمخاتير.

نصرالله

ّ
قبل بدء االحتفال ّ
«كشافة الرسالة اإلسالمية»
نظمت
مسيرة ح��اش��دة بمشاركة جمعيات كشفيّة لبنانيّة
وفلسطينيّة ،انطلقت من ساحة البلدة ووصلت إلى مكان
المجزرة.
وبعد تقديم من بسام بزون ،ألقى نصرالله كلمة الحركة،
أ ّكد فيها «أ ّنهم أرادوا بقسوتهم أن ينالوا من مقاومتنا التي
أنشأها اإلمام موسى الصدر فخرجنا منها أقوى بقوة دماء
الشهداء ،وها نحن وبعد مجزرة قانا ال ّرهيبة التي استشهد
فيها العُ َّزل المسالمون جميعاًُ ،قتلوا في بيت األمم المتحدة
ووجهت «إسرائيل» رسالتها السوداء أن
الذي لجؤوا إليهّ ،
ال خطوط حمر أمام قسوتها وعنصريّتها وال إنسانيتها
وأطماعها».
وقال« :إنّ دولتنا اليوم دولة بتراء بال رئيس للجمهورية،
هذا الشغور الذي يصرخ في وجهنا كلّنا كلبنانيّين ،إ ّنها
أنانيّتكم وقصوركم وتقصيركم ،تتشاجرون على إدارة
مركبكم وتركتموه لرياح الفساد والطائفيّة والمديونيّة».
ودعا إلى طرد «دراكوال الطائفيّة والمذهبيّة من حياتنا،
ونح ّل محلّها مشروع المواطنة لنبني وطنا ً بقوانين ال تميّز
بين اللبنانيّين ،ونبدأ بقانون االنتخاب الوطني العادل
ال��ذي يجعل لبنان دائ��رة انتخابيّة واح��دة على أساس
نيابي خارج الخطاب الطائفي،
النسبيّة إلنتاج مجلس
ّ
ويمنح ثقته لحكومة خارج الخطاب الطائفي».
أ ّما ب ّري فقالت« :مجدّدا ً تجمعنا قانا ،ويجمعنا الشهداء
الذين تجاوزوا بسموِّهم وارتقائهم كل عناوين االنقسام
والمذهبي .نقف أمام شواهد أضرحتهم لنشهد
الطائفي
ّ
ّ
على حقيقتهم التي ال تموتُ ،نحيي ذكراهم ل ُنحيي حقيقة
يبدو أ ّنها سقطت من قاموس البعض ،وهي أنّ ال عدو لنا
«اإلسرائيلي» ،وكما يردّد دولة الرئيس
كلبنانيين إلاّ العدو
ّ
بريّ من كانت «إسرائيل» عد ّوه فهي عدو كاف».
أضافت« :نقف هنا اليوم لنستذكر كل الوجوه واألمكنة
واألس��م��اء في عالمنا العربي التي تعيش حزنا ً وألما ً
وشهادة وجرحا ً كما أحزان وآالم وشهادة قانا والمنصوري

والنبطيّة الفوقا وسحمر ويحمر وديرياسين وبحر البقر،
حي بأن أوقفوا آلة القتل
ولنقول لكل من َ
بقي لديه ضمير ّ
والتدمير بحق اإلنسان العربي وبحق الطفولة والتراث
مجانية للعدو
والثقافة واألخ���وة ،كفى تقديم ه��داي��ا ّ
الصهيوني الذي باتَ يختبئ وراء المجازر التي نرتكبها
بحق بعضنا بعضا ً لتبرير مجازره ،ال بل التمهيد الرتكاب
المزيد منها بحق إنساننا وأطفالنا في لبنان وفلسطين
والجوالن».
وختمت« :من قانا التي تختصر في تاريخها حضارة
شرقنا العظيم في التعايش اإلسالمي المسيحي وفي
الحوار بين الحضارات ،نستصرخ كل الضمائر في عالمنا
العربي بأن يُنصتوا إلى لغة العقل ،وأن يجتمعوا على
كلمة سواء ،وأن يقتنعوا أنّ القدر الوحيد لهذه األمة الذي
ال مف ّر منه هو الحوار والوحدة ،فكلفة الحوار أق ّل بكثير من
الداخلي على خلفيّات طائفيّة
كلفة االقتتال واالحتراب
ّ
ومذهبيّة».

نادر

وألقى نادر كلمة األحزاب اللبنانية ،فأ ّكد أنّ «اإلجرام
تجسد ف��ي م��ج��زرة قانا األول��ى
الصهيوني
واإلره���اب
ّ
ّ
والثانية وقبلها في مجازر دير ياسين ومدن فلسطين ،وها
هو اإلرهاب يع ّم بالدنا والعالم العربي منذ بضع سنوات،
ث ّم ينتشر في أوروبا ويهدّد البشرية كلّها ،وهو إرهاب من
صنع أميركي  -صهيوني وبتمويل من بعض العرب».
وأض��اف« :أنّ صمود الجنوب وبطوالت المقاومة في
مختلف مراحل صراعها مع العدو قد أدّت إل��ى إلحاق
الهزيمة ،ومعادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي
حفظت لبنان» ،معتبرا ً أنّ «التالحم وال��وح��دة ش ّكال
الس ّد المنيع في مواجهة اإلرهاب التكفيري» ،داعيا ً إلى
«االلتفاف حول الجيش والمقاومة لتحصين الساحة،
وإلى االستجابة لدعوات الرئيس ب ّري إلى تجاوز الطائفية
وتشكيل الهيئة الوطنية إللغائها ،وإلق��رار قانون جديد
لالنتخابات يساعد على ذلك» ،منبّها ً من «الفتنة الطائفيّة
والمذهبيّة التي تتح ّرك في ه��ذا الشرق ،و ُتنذر بأش ّر
العواقب».

سالمة

أ ّما كلمة ا ّتحاد بلديات صور ،فألقاها رئيس بلدية قانا
الدكتور صالح سالمة ،وقال« :من منبر الشهداء ،من منبر
أتوجه باسم قانا وباسم
الدّماء الزكيّة واألرواح الطاهرة،
ّ
ا ّتحاد بلديات صور بالتحية الخالصة لدولة الرئيس
محجة
نبيه ب ّري الذي جعل من موقع شهداء مجزرة قانا
ّ
ومزارا ً لكبار ز ّوار لبنان ليكونوا شهودا ً على وحشيّة العدو
الصهيوني أمام دولهم وشعوبهم».

تحذير من زيارة هوالند «الم�شبوهة»

فتو�ش :هوالند �أ ّكد المخاوف من توطين ال�سوريّين
رأى النائب نقوال فتوش ،في بيان،
«أنّ زي��ارة الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند إلى لبنان ،وتحديدا ً إلى مخيم
ال��ن��ازح��ي��ن ف��ي الدلهمية ،وتج ّوله
بالطائرة فوق البقاع األوس��ط أ ّكدت
المخاوف التي أعل ّناها حول مشروع
ُي��ح��اك و ُي��ط��ب��خ بتوطين النازحين
السوريين في أراض تملكها الدولة
الفرنسية في منطقة تعنايل ،وهي
منطقة تابعة بلد ّيا ً لزحلة».
ونبّه فتوش «أهلنا في زحلة وفي
القرى المحيطة إل��ى جدّية مشروع
التوطين وخطورته ،وهو مشروع يت ّم
التحضير له منذ أشهر عبر تركيب
مجلس بلدي في مدينة زحلة يمكن أن
ّ
بغض النظر عن هذا المشروع
يوافق أو
تحت شعارات إنسانيّة واهيّة».
وخ���ت���م« :أنّ ت��غ��ي��ي��ر ال��ه��ويّ��ة
الديمغرافية لزحلة ومحيطها هو ضرب
للعيش المشترك وللصيغة اللبنانية
وللتوازنات الوطنيّة ،وسنتصدّى له
مع كل الشرفاء والمخلصين حفاظا ً
على حقوقنا ووجودنا».
وأوض����ح األم��ي��ن ال��ع��ام للحزب
الديمقراطي اللبناني وليد بركات ،إلى
أنّ هوالند «هدف من زيارته إلى لبنان
أن يلعب دور اإلنساني في الوقت الذي
يدعم فيه اإلرهابيّين في سورية»،
الفتا ً إلى أنّ «األزمة السورية اليوم في
وتمسك من الشعب
صمود ومواجهة
ّ
السوري بوحدة سورية بالرغم من
ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
الساعي إلى تقسيم المنطقة العربية
ّ
ورسم خرائط جديدة ،والعمل الجدّي
لتنفيذ هذا المخطط من خالل محاولة
ت��وط��ي��ن ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن في
لبنان».
وأش���ار إل��ى أ ّن���ه «ب��ع��د أن تكلّمت
األمم المتحدة بتثبيت النازحين ،من
المفروض أن يكون هناك إجماع من
الحكومة وم��ن ط��اول��ة ال��ح��وار لعدم
تثبيت السوريين والتفاوض مع الدولة
السورية لعودتهم إلى بلدهم».
من جهته ،رأى األمين العام لـ»التيار
األس��ع��دي» معن األس��ع��د أنّ زي��ارة

هوالند «حملت عناوين وهميّة من بينها
انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة ،وفي
مضمونها زيارة مشبوهة في التوقيت
واألهداف» ،معتبرا ً «أنّ زيارته لم تقدِّم
ج��دي��دا ً بشأن انتخاب الرئيس ،وما
قدّمه هو الدّعاء للّبنانيين باالنتخاب،
ول��م يحمل معه اس��م أيّ مرشح أل ّنه
يدرك أنّ ال انتخاب لرئيس الجمهورية
إلاّ بتوافق إيراني  -سعودي وبرعاية
أميركية  -روسية».
وأ ّكد األسعد «أنّ الهدف األساسي
ه��و تشريع توطين ال��س��ور ّي��ي��ن في
لبنان ،ودع��وة للمسؤولين في لبنان
بتقديم رش��وة مالية ُت��ق�دّر بملياري
دوالر للسير في مخططه التوطيني».
وقال« :إذا كانت زيارته إلى لبنان
بعنوان إنساني فما عليه سوى زيارة
مخيّمات الالجئين السوريين في
عدد من الدول األوروبية والعمل على

توطينهم فيها ،بدال ً من إعادة ترحيلهم
إلى تركيا ومن ث ّم إلى لبنان وبعض
دول الجوار».
وح ّذر األسعد من «مخطط توطين
السوريّين في لبنان ،واستعمالهم
ك��وق��ود متفجرة ل�لان��ق��ض��اض على
المقاومة وعلى ال �دّاخ��ل ال��س��وري».
ودعا «لبنان إلى منع دخول أي نازح
س��وري جديد ق��ادم من أوروب���ا إليه،
واإلسراع في تنظيم أوضاع النازحين
السوريين الموجودين على أراضيه
أمن ّيا ً واجتماع ّيا ً وإنسان ّياً ،بدل البحث
عن الصفقات المشبوهة واالنغماس
بالفساد والفضائح التي ح ّولت لبنان
إل��ى رأس الئحة ال��دول الفاسدة في
العالم».
وخ��ت��م م��ط��ال��ب�ا ً «بتشكيل لجنة
ط��وارئ أمنيّة اجتماعيّة من مها ّمها
متابعة أوضاع النازحين السوريّين».

لجنة الأ�سير �سكاف زارت معتقل الخيام
زار وف���د م��ن «ل��ج��ن��ة أص��دق��اء
األس��ي��ر ي��ح��ي��ى س��ك��اف» معتقل
الخيام في الجنوب ،لمناسبة يوم
األسير الفلسطيني والعربي ،وتقدّم
الوفد رئيس اللجنة جمال سكاف
وج��ه باسم الوفد «التحيّة
ال��ذي ّ
ل�لأس��رى الفلسطينيين وال��ع��رب
الذين يقبعون في سجون العدو،
وإلى المح َّررين منهم».
وق����ال« :ن��ق��ف إج��ل�اال ً وإك��ب��ارا ً
للدماء الزكيّة للشهداء المقاومين
وال��م��دن� ّي��ي��ن م��ن أه��ال��ي الجنوب
التي روت أرض الجنوب والوطن،
حتى أصبحنا نعيش بع ّز وكرامة
وش��رف ،ونؤ ّكد أنّ خيار المقاومة
هو الخيار الصحيح لتحرير كافة
األس���رى وال��م��ق �دّس��ات واألراض���ي
المحتلة».
كما زار الوفد الشريط الفاصل
بين لبنان وفلسطين المحتلة،
وتو ّقف عند بوابة فاطمة حيث ألقى
التحيّة لفلسطين.

