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تنديد وا�سع بتفجيرات �سورية الإرهابية:
تقف وراءها �أميركا وتركيا وبع�ض العرب

قيادات �أ�شـادت ب�إنجـازات المقاومة وانت�صارها على العدو

لحود :التحرير مفخرة عهدي من دون منازع
ّ
قهوجي للع�سكريّين :ليكن هاج�سكم الحفاظ على لبنان
القوانين واألعراف الدولية ،والتي سلّمت بشرعية
المقاومة الوطنية بعد عملية «عناقيد الغضب»
ع��ام  ،1996التي ش ّنتها «إسرائيل» بوحشيّة
تفوق التص ّور عند ارتكابها مجزرة قانا البعيدة
عن مرمى المواجهة».
وختم« :أ ّنه َليوم مشهود ،خصوصا ً بعد عدوان
تموز  2006الذي وضع ح ّدا ً نهائيا ً لغطرسة اآللة
العسكرية التي تهاوت أمام أسطورة المناضلين
اللبنانيين».
كذلك ه ّنأ ح��زب التوحيد العربي في بيان،
«المقاومة ،واعتبر أنّ عيد المقاومة والتحرير ش ّكل
مفصالً تاريخيا ً في الصراع ض ّد إسرائيل» ،مؤ ّكدا ً
«انتصار نهج المقاومة على منطق ّ
الذل ومعاهدات
االستسالم والتبعية».

لمناسبة عيد المقاومة والتحرير أشادت قيادات
سياسية وعسكرية باإلنجاز الذي ح ّققته المقاومة
العام  2000واالنتصار على العدو «اإلسرائيلي»
ودحر احتالله عن لبنان من دون قيد أو شرط.

لحود
ّ

وفي هذا اإلط��ار ،أ ّك��د الرئيس إميل لحود في
بيان ،أنّ «عيد المقاومة والتحرير هو عيد وطني
يجسد االنتصار على الذات المتخاذلة من
كبير أل ّنه ّ
ج ّراء مقولة قوة لبنان في ضعفه ،واالنتصار على
العدو «اإلسرائيلي» الذي احتل أرض لبنان ُ
وطرد
منها بالقوة في أبهى تجلّيات هزيمة هذا العدو،
الذي قيل يوما ً عن جيشه إ ّنه ال يُقهر».
وأض��اف« :أنّ عوامل هذا االنتصار أصبحت
أبي وصابر
معروفة من الجميع ومو ّثقة :شعب ّ
ومص ّمم ،وجيش وطني بطل وذو عقيدة قتالية
واضحة المعالم ،ومقاومة رائدة وباسلة ال تبخل
بالشهداء في سبيل استعادة األرض والكرامة،
ِّ
ومحفز ،في الداخل والخارج
وحكم قويّ وحاضن
حق لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه واستقالله
بجميع الوسائل المتاحة».
وتابع أنّ «مفخرة عهدي الرئاسي من دون
منازع هي التحرير ،هذا اإلنجاز الذي تضافرت
فيه العوامل التي ذكرت ،حتى أصبح لبنان قويا ً
بقوته ،والدولة العربية الوحيدة التي حررت
أرضها المحتلة بالقوة الذاتية .هنيئا ً للبنان
ولشعب لبنان وجيش لبنان ومقاومة لبنان بهذا
العيد الذي يرفع جبين كل لبناني شامخاً ،والذي
رص��ع تاريخ ب�لادي بأحرف من ذه��ب ،بالرغم
ّ
من خيبات األم��ل وموجات التخاذل والتشكيك
وحمالت التصويب على المقاومة في هذه األزمنة
الرديئة ،وحرمان الجيش من سالح الردع الناجع.
إنّ اإلرادة من أهم عناصر االنتصار ،على ما تبينه
أيضا ً الحرب في سورية وعلى سورية ،والتي
منحى إرهابيا ً تكفيريا ً باستهداف المدنيين
ا ّتخذت
ً
األبرياء في المناطق اآلمنة ،كما حصل في جبلة
وطرطوس ،يأسا ً من الخسارة ومن تصميم القيادة
السورية الشرعية استعادة سورية إل��ى أهل
سورية ،ودحر جحافل اإلرهابيين ورعاتهم».
وختم لحود« :حقا ً إنّ استقالل  1943ال يحاكيه
إلاّ تحرير الـ.»2000

قهوجي

وجه قائد الجيش العماد جان
وبالمناسبةّ ،
قهوجي أمر اليوم إلى العسكريين ،وجاء فيه:
«أيها العسكريون ،في العيد السادس عشر
للمقاومة والتحرير ،نستذكر بإكبار وإج�لال
شهداء الوطن وج��رح��اه ،ه��ؤالء األب��ط��ال الذين
أناروا بدمائهم الطاهرة شعلة الطريق إلى النصر
على العدو «اإلسرائيلي» ،وترسيخ حدود الكرامة
والسيادة الوطنية التي تنتشرون على امتدادها،
والتمسك بكل شبر
حيث تواصلون الدفاع عنها،
ّ
من ترابها في مواجهة هذا العدو .ويتزامن االحتفال
بالعيد هذا العام مع استمرار الشغور الرئاسي
لمدة سنتين ،وبالتالي غياب رئيس جمهورية
البالد ،ال��ذي يم ّثل رم��زا ً لوحدة الوطن ،والعين
الساهرة على استقالله وسالمة أراضيه.
أيها العسكريون ،لقد أثب ّتم خ�لال المراحل
السابقة ،كفاءتكم في حماية الوطن وصون وحدته
وأمنه واستقراره ،على الرغم من استمرار الحروب
المدمِّرة في ج���واره ،كما التحدّيات الداخلية
الكثيرة ،فحافظتم على استقرار الحدود الجنوبية
وحرصتم على تنفيذ القرار  1701ومندرجاته
بالتنسيق م��ع ال��ق��وات ال��دول��ي��ة ،كما واصلتم
مكافحة اإلرهاب في الداخل وعلى الحدود الشرقية
بال هوادة ،لتت ّوج جهودكم وشجاعتكم في الميدان،
بالعمليات االستباقية النوعيّة التي نفذتموها في
عمق التنظيمات اإلرهابية ،ما أسهم في تضييق
الخناق عليها ،وإحباط مخططاتها اإلجرامية للنيل
من مناعة الساحة الداخلية .وبفضل جهودكم
المبذولة ت� ّم توفير األم��ن لالنتخابات البلدية
واالختيارية في البالد».
أيها العسكريون ،لقد أرسيتم من جديد قواعد
مؤسستكم موضع ثقة
الديمقراطية ،وجعلتم من ّ
ّ
ومحط ثناء المجتمع الدولي،
اللبنانيين جميعاً،
فكونوا على قدر هذه الثقة ،هاجسكم الحفاظ على
لبنان في مواجهة األخطار ،وحماية الديمقراطية
وصيغة العيش المشترك بين أبنائه.
في ذكرى يوم المقاومة والتحرير ،أجدّد باسمكم
التزام الجيش العمل بكل الوسائل لكشف مصير
رفاقكم المخطوفين لدى التنظيمات اإلرهابية،
والعمل على تحريرهم إسوة برفاقهم المح ّررين،
وأحيّي بأعمق المشاعر أف��راد عائالتهم ،الذين
تقاسموا وإيّاهم مرارة األلم والصبر والمعاناة،
كما أحيّي أفراد عائالت شهداء الجيش الذين بذلوا
أرواحهم ليبقى الوطن ،وعهد م ّنا لهم ولجميع
المواطنين ،أن يبقى الجيش م��ن��ارة للشرف
والتضحية والوفاء».

صالح

وق��ال األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح في بيان « :تح ّل علينا
الذكرى السادسة عشرة لتحرير الجنوب اللبناني

«حركة األمة»

جانب من احتفال «حركة األمة»
واالنتصار المظ ّفر الذي تح ّقق في  25أيار 2000
فأسقط مقولة الجيش ال��ذي ال يُقهر ،وأثبت أنّ
سالح اإلرادة واإليمان قادر على مواجهة ترسانة
السالح الصهيونية وتحطيمها ودحرها وإسقاطها،
لقد ش ّكل هذا االنتصار عالمة فارقة في تاريخ
الصراع العربي الصهيوني ،وأ ّكد أنّ خيار المقاومة
قادر على تحقيق المعجزات في ظل حالة التردّي
والتخلّي التي تعيشها أمتنا ،ومنطق االستسالم
الذي تر ّوجه معظم األنظمة العربية وتعميم ثقافة
الهزيمة».
أض��اف« :لقد أثبت انتصار المقاومة أنّ زمن
الهزائم قد و ّلى وجاء زمن االنتصارات ،وأنّ معادلة
الجيش والشعب والمقاومة هي الر ّد العملي على
أعداء األمة وعلى المؤامرات التي تحيكها الواليات
المتحدة األميركية وحلفاؤها الصهاينة واألنظمة
الرجعية العربية ،التي تشنّ اليوم حربا ً كونيّة
ض ّد سورية بسبب احتضانها للمقاومة العربية
في فلسطين والعراق ،وتقديمها كل وسائل الدعم
لها».
وتابع« :أنّ معركتنا مستمرة ض� ّد اإلره��اب
الصهيوني واإلره��اب التكفيري ،ألنهما وجهان
لعملة واح��دة ،كالهما يستهدفان تفتيت أمتنا
والقضاء على وحدتها وثقافتها وحضارتها
والهيمنة على ثرواتها وتدمير جيوشها وإسقاط
حصون المقاومة والممانعة فيها ،وهذا ما نشهده
في أكثر من دولة عربية ،إ ّننا نواجه اليوم حربا ً
نوحد قوانا وجهودنا ،وأن نزجّ
وجودية وعلينا أن ّ
طاقاتنا إلسقاط هذا المشروع التدميري».
وخنم بالقول« :إنّ األم��ان��ة العامة للمؤتمر
العام لألحزاب العربية تتقدّم بهذه المناسبة
الجليلة بأصدق التبريكات والتهاني إلى سماحة
السيد حسن نصرالله سيد المقاومة ،وإلى رجال
المقاومة في الميدان صانعي هذا النصر المؤزر،
وإلى الشعب اللبناني والشعوب العربية عموماً،
تمسكها بالمقاومة نهجا ً وأسلوبا ً
وتؤ ّكد على
ّ
وثقاف ًة وخياراً».

قبالن

وأ ّكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن في رسالة عيد
المقاومة والتحرير لهذا العام،
«أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة
ضرورة وطنية لحماية لبنان وحفظ أمنه وردع
العدوان عن أرضه وشعبه ،وعلى اللبنانيين أن
متراصة في معركة الدفاع عن لبنان».
يكونوا كتلة
ّ
وطالب الجميع بأن «ينخرطوا في معركة تحرير
األرض ،وحفظ سيادة وحدود الوطن ،واجتثاث
البؤر اإلرهابية والمخابراتية التي تهدّد استقرار
لبنان وتعمل ّ
لبث الفتن في صفوف اللبنانيين».

قاسم

وأ ّكد نائب األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ
نعيمقاسمخاللاستقبالهوفدالمنظماتالشبابية،
ال��ذي جاء مه ّنئا ً بعيد المقاومة والتحرير ،أ ّنه
«لوال المقاومة البتلعت «إسرائيل» لبنان ،فأبقت
جزءا ً تحت احتاللها ،وج��زءا ً للتوطين ،والثالث
بسيطرتها السياسية على قراره ومؤسساته».
أضاف« :لقد كتبت معادلة الجيش والشعب
والمقاومة تاريخا ً استقالليا ً جديدا للبنان ،ومنذ
التحرير أصبح للبنان وج��وده وق���راره الحر،
وتح َّول إلى رقم صعب في المنطقة ،ولم يع ْد سهالً
على أيّ دولة كبرى أو صغرى مهما عال شأنها أن
ت ّتخذه مق ّرا ً أو مم ّرا ً لسياساتها ،فلبنان بمقاومته
يختلف عن لبنان الضعيف بتبعيّته».
وتابع« :بدأ المؤ ّرخون والسياسيّون يكتبون
عن هذا التاريخ المجيد للبنان المح َّرر ،وعندما
نستعرض ما يجري في المنطقة كلها سندرك أهمية
تضحيات حزب الله وكل القوى الشريفة المخلصة
لهذا البلد ،وسنتل ّمس ثمارها في تحصين لبنان
ض ّد «إسرائيل»« .إسرائيل» اليوم مردوعة بسبب

ما حل بها من هزائم في مواجهة المقاومة ،وما
تعمله من جهوزية عالية تتراكم وتزداد يوما ً بعد
يوم للتصدّي لـ«إسرائيل» فيما لو أقدمت على أي
عدوان».
وختم« :ستبقى المقاومة التي تح ِّرر وتبني،
تحمي وتنتخب ،تجهّز لمواجهة العدو وتسعى
لدولة المؤسسات».

إبراهيم

وتوجه مدير ع��ام األم��ن العام اللواء عباس
ّ
إبراهيم بالمعايدة للبنانيّين في ذكرى المقاومة
وجهها للعسكريين
والتحرير ،وذل��ك في كلمة ّ
في المناسبة ،وق��ال« :يط ّل علينا عيد المقاومة
والتحرير هذا العام ولبنان يواجه أزمة سياسية
متم ّثلة بالفراغ في س �دّة رئاسة الجمهورية،
ويتهدّده خطران؛ خطر العدو «اإلسرائيلي» الدائم،
وخطر اإلرهاب.
أيها العسكريون :إنّ جهودكم التي بذلتموها
وم��ا زلتم تبذلونها للمحافظة على أم��ن الوطن
ودرء خطر العدو «اإلسرائيلي» عن حدوده وخطر
اإلرهاب عن داخله أثمرت استقرارا ً داخليا ً ننعم
به في ظل محيط عربي متفجر ،وأ ّمنت شبكة
أمان تم ّكننا من الحفاظ على إنجاز التحرير وتكفل
استمرار هذا الوطن وديمومته ألبنائه المقيمين
والمهاجرين لكي يعيشوا فيه مرفوعي الرأس في
نظام ديمقراطي يحافظ على الديمقراطية والقيم
اإلنسانية.
أيها العسكريون :أدعوكم في هذه المناسبة
إلى المزيد من التضحيات واليقظة الدائمة لكي
تكونوا الدرع المنيع في وجه المؤامرات التي تهدّد
وطننا .ونعاهد اللبنانيين أن نبقى العين الساهرة
لحماية إنجاز التحرير والمحافظة عليه ،والتصدّي
لألخطار المحدقة بلبنان ،وص ّد أي اعتداء محتمل
على السيادة الوطنية ،فإنّ حق لبنان في المقاومة
مشروع وال يمكن إسقاطه ما دام��ت هناك أرض
محتلّة وسيادة منتهكة».

«أمل»

واعتبر المكتب السياسي لحركة «أم��ل» في
بيان ،أنّ «عيد التحرير يش ّكل محطة وطنية مه ّمة
تستدعي تأكيد الوحدة الوطنية التي هي سالح
اللبنانيين األم��ض��ى ،وال��ت��ي م ّكنت شعبنا من
الصمود والعبور أوال ً الى السلم األهلي ،وثانيا ً إلى
التحرير ،وثالثا ً ودائما ً الصمود بوجه العدوانية
«اإلسرائيلية» كما خالل العدوان «اإلسرائيلي»
على لبنان العام .»1982
ودع��ا «كافة القوى اللبنانية السياسية إلى
االعتبار من الماضي ،وإلى صنع وبناء مستقبل
مستقر وم��زده��ر ينطلق من إنجاز االستحقاق
الرئاسي ،ومن تشريع قانون عصري لالنتخابات،
وم��ن دع��م الجيش ب��االع��ت��م��ادات ال�لازم��ة التي
تم ّكنه من زيادة عديده وتحديث عتاده ،وتم ّكن
لبنان من بناء مجتمع مقاوم قادر على الدفاع عن
سيادته بوجه العدوانية «اإلسرائيلية» واإلرهاب
التكفيري».

الخازن

واعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن ،أنّ انتصار عام  2000على
يجسد أروع ملحمة لسقوط
االحتالل «اإلسرائيلي» ّ
نظرية الجيش الذي ال يُقهَر .وقال:
«ستة عشر عاما ً على انقضاء مأثرة تحرير
لبنان على يد المقاومة الوطنية ،هي بمثابة
إكليل غار وأروع ملحمة ح ّققتها مقاومة مؤمنة
صادقة بقضية تحرير أرضها من رجس االحتالل
«اإلسرائيلي» ،وسقوط الوهم واإليهام بنظرية
الجيش ال��ذي ال يُقهَر! فعندما ال ُتفلح القرارات
الدولية من ر ّد الحق إلى أصحابه ،يصبح من حق
المواطن أن يلجأ إلى وسائل القوة التي اعتمدها
الغاصب الح��ت�لال أي أرض ،وه��و أم��ر تجيزه

ون� ّ
�ظ��م��ت «ح��رك��ة األم���ة» ول��ق��اء الجمعيات
والشخصيات اإلس�لام��ي��ة ف��ي لبنان ،احتفاال ً
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في مركز الحركة
في بيروت ،بحضور مم ّثلين عن سفراء عدد من
الدول العربية واإلسالمية ،ومم ّثلين عن األحزاب
وال��ق��وى والشخصيات الوطنية واإلسالمية
الفلسطينيةواللبنانية.
وأ ّكد أمين عام حركة النضال اللبناني العربي
فيصل الداود في كلمة له ،أنّ «المقاومة هي الخيار
الصحيح والقرار السليم لطرد االحتالل ،وهذا ما
حصل في لبنان ،وتك ّرر في غزة ،وسيحصل في
الجوالن ،الذي بدأت تتك ّون فيه مقاومة شعبية
مستندة إلى بيئة حاضنة في البلدات المحتلة».
بدوره أشار الشيخ حسين غبريس ،الذي ألقى
كلمة رئيس الهيئة اإلداري���ة في تج ّمع العلماء
المسلمين الشيخ حسان عبد الله ،إلى أنّ «المقاومة
أصبحت منهاج حياة ألمة العرب واإلس�لام ،ولم
يع ْد في قاموسنا كلمة هزيمة».
من جهته ،أش��ار مسؤول الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين  -القيادة العامة في لبنان ،أبو
عماد رامز ،إلى أنّ «زمن الهزائم قد و ّلى إلى غير
رجعة ،والمقاومة ليست إرهاباً ،وقوافل الشهداء
ستبقى موقودة ،ولن يكون مصطفى بدر الدين آخر
الشهداء ،وسنبقى على العهد سائرين مهما بلغت
التضحيات».
وأ ّكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون العميد مصطفى حمدان،
ّ
يتدخل في سورية ،ولم
أ ّنه «لو أنّ حزب الله لم
يشارك مع الجيش اللبناني في القتال لحماية
ال��ح��دود اللبنانية م��ن ال��ج��م��اع��ات المسلحة
اإلرهابية ،لكان كل المعترضين على ّ
تدخله خارج
البالد في خبر كان ،فلوال حزب الله لكان لبنان
مسرحا ًللعمليات التكفيرية».
ب���دوره لفتَ المستشار الثقافي ف��ي سفارة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد شريعتيمدار،
إل��ى أنّ «زم��ن االن��ت��ص��ارات م���ؤ ّرخ في المنطقة
بانتصار ث��ورة اإلم��ام الخميني في إي��ران ،وهذا
الموجهة
الزمن سيثمر ،بالرغم من اال ّتهامات
ّ
لحزب الله باإلرهاب ،ولمن يمدّه ويساعده ،فدولة
الصهاينة ّ
تخطط للسيطرة على القرار في المنطقة،
بمساعدة القوة األميركية ،لكن مواجهة المقاومة
واألحرار متواصلة لمواجهة هؤالء األعداء».
وأش��ار األمين العام لحركة األمة الشيخ عبد
الناصر ج��ب��ري ،إل��ى أنّ «ظ���روف المقاومة ما
َّ
يخطط للمنطقة من الصهيو -
ت��زال قائمة ،وما
أميركي لسرقة ثروات شعوب هذه المنطقة بات
مفضوحاً».
أض���اف« :نحن عندما نتكلّم ع��ن المقاومة
والمقاومين ن��ق��ول لهم س��ي��روا ون��ح��ن معكم،
وسننتصر على أميركا ومن ساعدها ،وستنتصر
فلسطين ،وسندخلها مكبّرين ومهلّلين .صراعنا
مع العدو مستمر ،وسيبقى ما بقي هذا العدو،
ونحن نستبشر بالنصر على ه��ذا العدو ،مهما
بلغت التضحيات».
وأ ّك��دت جبهة العمل اإلسالمي ،أنّ ذكرى 25
أيار ذكرى مجيدة في تاريخنا العربي واإلسالمي
المعاصر« ،أل ّنها المرة الوحيدة التي خرج منها
العدو الصهيوني الغاشم من أرض عربية احتلّها
مذموما ً مطرودا ً مدحورا ً بعد أن ل ّقنته المقاومة
اإلسالمية درسا ً قاسيا ً جدا ً في ميدان المعركة».
وأ ّكد رئيس «حركة اإلصالح والوحدة» الشيخ
ماهر عبد ال���رزاق ،خ�لال ن��دوة بعنوان «ذك��رى
التحرير انتصارا ً للبنان واألم���ة» ،أنّ «سالح
�ي
�ي وع��رب� ّ
�ي ووط��ن� ّ
المقاومة ه��و س�لاح ش��رع� ّ
وإسالمي ،وهو ضرورة وطنية وحاجة إسالمية
ّ
وعربية ،أل ّنه يش ّكل خط الدفاع األول عن األمة
العربية واإلسالمية».
وه ّنأت جبهة التحرير الفلسطينية الشعب
اللبناني بعيد المقاومة والتحرير ،وأ ّك��د عضو
المكتب السياسي للجبهة عباس الجمعة ،أنّ
«انتصار المقاومة في لبنان هو انتصار للمقاومة
ف��ي فلسطين ،وانتصار للمواجهة والتصدّي
للمشروع األميركي الصهيوني في المنطقة ،هذا
يصب في خدمة األهداف العربية،
االنتصار الذي
ّ
حيث أظهرت المقاومة والتفاف الشعب اللبناني
الشقيق حولها ،وبوضوح ،أ ّنه ال يمكن حذف كل
أبجديات المقاومة من قاموس المنطقة العربية».

ت���وال���ت ال���م���واق���ف ال���م���ن���دّدة
بالتفجيرات ف��ي مدينتي جبلة
وطرطوس السوريّتين ،معتبرة أنّ
هذه الحالة اإلرهابية تقف وراءها
السياسة القاتلة للواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة وال��س��ل��ط��ات التركية
ومعها بعض الدول العربية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،اع��ت��ب��ر النائب
ال��دك��ت��ور م���روان ف���ارس« ،أنّ يد
اإلره����اب ت��ط��ال ال��م��دن ال��ه��ادئ��ة
وال��ن��اس األب��ري��اء ،فتقتل وتد ّمر
األبنية السكنية في األمكنة اآلمنة
التي لم تعرف يوما ً أي اعتداء على
الناس».
وأ ّكد «أنّ هذه الحالة اإلرهابية
تقف وراءه����ا السياسة القاتلة
ل��ل��والي��ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة
والسلطات التركية ومعها بعض
الدول العربية التي ال تفتأ باإلعالن
الصريح عن استعدادها للهجوم
ع��ل��ى ال��دول��ة ال��س��وري��ة وتغيير
النظام السياسي فيها بالقوة،
وت��ص��ري��ح��ات وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
السعودي المتك ّررة إلسقاط نظام
الرئيس بشار األسد بالقوة ،تعبّر
عن الحقد الدفين ال��ذي يظهر في
س��ل��وك اإلدارة ال��س��ع��ودي��ة التي
تدّعي الديمقراطية والحرية وهي
ع��ل��ى م��س��اف��ة أم��ي��ال م��ن مفهوم
الحرية والعدالة».
وأع��ل��ن «أنّ ال��ج��ي��ش العربي
ال��س��وري واإلدارة ال��س��وري��ة قد
ص��م��دا ف���ي وج���ه أك��ث��ر م���ن مئة
دول��ة متآمرة بجنودها وإعالمها
على ال��دول��ة ال��س��وري��ة والشعب
ال��س��وري» ،وق���ال« :ل��ق��د صمدت
سورية وانتصرت أعظم انتصار
في التاريخ ،وبصمودها هذا ُتعيد
للعروبة حقيقتها وقدرتها الكبيرة
على المواجهة».
وت��ق��دّم ب��ال��ت��ع��ازي م��ن أه��ال��ي
ال��ش��ه��داء ف��ي ط��رط��وس وجبلة،
متم ّنيا ً الشفاء العاجل للجرحى
والمصابين.
ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمير قبالن« ،أنّ أفضل وجوه
ال��ر ّد على األعمال اإلرهابية يكمن
ف��ي تضامن المسلمين وال��ع��رب،
وتشكيل جبهة الستئصال البؤر
اإلرهابية وتجفيف مصادر تمويلها،

ومحاربة الفكر التكفيري ،وتوحيد
الجهود لوأد الفتن المذهبية التي
يسعى إليها أعداء االمة».
وأب����رق األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة
النضال اللبناني العربي النائب
السابق فيصل الداود إلى الرئيس
�ش��ار األس���د ،مستنكرا ً
ال��س��وري ب� ّ
ال��ت��ف��ج��ي��رات اإلره���اب���ي���ة وق���دّم
التعزية إل��ى «الشعب السوري
الشقيق والصديق بالشهداء الذين
سقطوا».
ّ
الشغيلة»
واع��ت��ب��رت «راب��ط��ة
و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة
االج��ت��م��اع��ي��ة» ،أنّ «م��ث��ل ه��ذه
الفظاعات واالرتكابات البشعة إ ّنما
هي جرائم ح��رب موصوفة وض ّد
اإلنسانية» ،وانتقدا «تصريحات
وزير الخارجية السعودية عادل
ال��ج��ب��ي��ر ،ال���ذي أ ّك���د فيها ت��زوي��د
س� ّم��ي بالمعارضة المسلحة
م��ا ُ
بأسلحة ف � ّت��اك��ة ،وال��ح��اج��ة إلى
تغيير ميزان القوة على األرض في
سورية».
وأش��ار رئيس اللقاء اإلسالمي
ال���وح���دوي ع��م��ر غ��ن��دور إل���ى أنّ
حصيلة التفجيرات اإلرهابية في
كل من سورية واليمن والعراق أول
من أمس بلغت  197قتيالً وما يزيد
ع��ن السبعماية م��ص��اب نصفهم
أقرب إلى الموت« ،وهي غلّة يوم
واح���د ح��ص��دت أرواح ه��ذا ال��ك� ّم
المتصاعد من األب��ري��اء والطالب
واألط��ف��ال ،وب��وت��ي��رة يومية منذ
«اختراع» الربيع العربي».
وتساءل « ،ترى هل ُكتب لهذه
األج��ي��ال العربية المظلومة أن
تتأقلم مع الموت ليكون خبزها
ال��ي��وم��ي ،بينما ش��ع��وب العالم
وأدناها حضارة وثروة وأمنا ً هي
أفضل من حالة الشعوب العربية،
وق���ال« :ن��ح��ن ال نطالب األنظمة
العربية ب��أي ش��يء ،أل ّنها أنظمة
مأمورة ومرتهنة إلرادة أسيادها
وال تملك من أمرها شيئاً ،بل ندعو
هذه األمة إلى وقفة تأ ّمل ومراجعة
واستقراء لما تتع ّرض له من إبادة
ولمصلحة م���ن؟ وه���ل اإلره���اب
المتوحش هبط إلينا بالباراشوت،
ّ
أم أنّ أنظمة مأمورة بعينها هي
التي تم ّوله وتد ّربه وتمدّه بالسالح
والعتاد؟ وهل بإمكان هذا اإلرهاب
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أن ي��م � ّول نفسه وي��و ّف��ر ك��ل ه��ذا
التمدد والتواصل والربط من دون
مساعدة م ّمن هو قادر ومتمكن؟
اإلره����اب بإيدلوجيته وفكره
ومدارسه معروف المنشأ والتوجيه
والتشغيل ،وهو سيستمر طالما أنّ
هذه األمة تأمر بالمنكر وتنهى عن
المعروف».
واعتبر األمين العام لـ«التيار
ال��ـ��س��ع��دي» م��ع��ن األس���ع���د ،أنّ
التفجيرات تهدف إلى رفع وتيرة
التأ ّزم السياسي واالنقسام.
وت���خ��� ّوف «م���ن ام���ت���داد ال��ن��ار
إل��ى الساحة اللبنانية من خالل
استغالل خطف وقتل اب��ن شقيق
مصطفى الحجيري ألسباب ثأريّة
ق��د ي� ّ
�وظ��ف��ه��ا ال��ب��ع��ض ف��ي خانة
مذهبيّة لتأزيم الداخل اللبناني،
التحصن بالوعي
داعيا ً الجميع إلى
ّ
وتهدئة النفوس».
وأش��ار أمين عام «جبهة البناء
ال��ل��ب��ن��ان��ي» زه��ي��ر ال��خ��ط��ي��ب ،أنّ
«التفجيرات في الساحل السوري
اآلم����ن ب��اس��م ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
اإلره��اب��ي بعد سحب اس��م فصيل
أح��رار الشام إ ّنما يخدم حجب ما
يجري م��ن غ��زو واح��ت�لال لشمال
ش��رق س��وري��ة ب��ق��وات م��ن الناتو
وفصائل كردية موالية له بذريعة
م��ح��ارب��ة داع������ش» ،وح����� ّذر من
ّ
«مؤشرات بنيوية لتوسيع الدائرة
الجغرافية للفوضى واال ٍره���اب
بحيث تشمل لبنان من شماله بعد
تع ّذر ذل��ك من شرقه» ،مستغربا ً
«اندفاع الحكم اللبناني نحو أفخاخ
للفتنة قديمة جديدة بسياساته
الملحة
المتعامية ع��ن الحاجة
ّ
للتنسيق مع الدولة السورية في
حل أزمة النزوح وتداعياتها».
َ
ودان رئ��ي��س ح���زب «ال��وف��اق
ال���وط���ن���ي» ب��ل��ال ت���ق���ي ال���دي���ن
التفجيرات ،مؤ ّكدا ً «أنّ الدول التي
تقف وراء هؤالء التكفيريّين تتح ّمل
المسؤولية الكاملة عن المأساة في
سورية».
وأ ّك��������د ل����ق����اء ال��ج��م��ع��ي��ات
والشخصيات اإلسالمية في لبنان
أنّ «ه��ذه األع��م��ال تتنافى مع كل
القيم واألعراف ومع تعاليم الدين
اإلسالمي الحنيف».

�أحزاب الإقليم :الإنماء جزء من المعركة
في مواجهة االحتالل والإرهاب
عقدت األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية في إقليم
الخروب اجتماعها ال��دوري في مكتب الحزب السوري
توجه
القومي االجتماعي في م��زب��ود ،وبعد االجتماع
ّ
المجتمعون في بيان «بالتحية إلى اللبنانيين جميعاً،
وأبناء اإلقليم خصوصا ً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير،
ه��ذا العيد ال��ذي يرتبط بنضال وتضحيات المقاومين
الذين بذلوا الدماء في مواجهة العدو الصهيوني واحتالله
لألراضي اللبنانية» ،وش �دّدوا في هذه المناسبة «على
والتمسك بخيار
االستمرار في مسيرة مقاومة االحتالل،
ّ
المقاومة حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة».
َ
ودان «المجتمعون التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت
المدنيّين اآلمنين واألطفال في مدينتي طرطوس وجبلة»،
وأ ّكدوا أنّ «الدول التي تدعم اإلرهاب والتط ّرف ،هي التي

تتح ّمل بالدرجة األولى وزر إراقة دماء السوريين .وعلى
العالم أجمع أن يتح ّمل مسؤولياته وينخرط جد ّيا ً في
محاربة اإلرهاب».
ون�� ّوه��وا «بالمشهد ال��دي��م��ق��راط��ي ال���ذي تجلّى في
االنتخابات البلدية واالختيارية في مراحله الثالث»،
مشدّدين «على أهمية أن تتح ّقق الغاية من هذا االستحقاق،
بأن تتح ّمل البلديات مسؤوليّاتها في إنماء المناطق والقرى
كافة ،ألنّ اإلنماء هو جزء من المعركة التي نخوضها في
مواجهة االحتالل واإلرهاب».
وأشاد المجتمعون بدور األجهزة األمنية وجهودها في
تأمين نجاح االستحقاق ،بالتوازي مع تح ّملها مسؤولية
الدفاع عن لبنان وحمايته من مخاطر اإلرهاب والتطرف.

فتو�ش :لن ن�سمح بالتطاول
على �سمعتنا وكرامتنا
أ ّكد بيار فتوش في بيان أنّ ما ينشر في بعض وسائل
اإلعالم عن اقتحامه ومرافقيه لبلدية عين دارة بهدف
تمرير معاملة استحداث معمل للترابة بالقوة ،أخبار
غير دقيقة .وقال« :لم يت ّم اقتحام مبنى بلدية عين دارة،
وهذه الرواية هي من نسج عقول تسعى إلى االبتزاز
وإل��ى إظهار بطوالت وهمية .فالمعاملة التي سعينا
لتسجيلها قانونية وال غبار عليها ،وأشرطة الكاميرات
التي أصبحت ف��ي عهدة القضاء واألج��ه��زة األمنية
واضحة وصريحة ،ولن يطول االستمرار في ترويج
األكاذيب».

وأضاف« :أنّ استثماراتنا في األراضي التي نملكها
في كل المناطق اللبنانية تت ّم في ظل القوانين النافذة
وبتراخيص من الجهات المعنيّة ،أي مجلس الوزراء
والوزارات ،ومن لديه أي اعتراض يستطيع تقديمه إلى
الجهات القضائية المختصة وهي المرجع الصالح».
وأش��ار إلى أنّ «الشائعات المغرضة والتهديدات
المختلفة األشكال التي يطلقها البعض أمام الكاميرات
وعبر وسائل اإلع�لام ،س��وف تكون موضوع مالحقة
قانونية أمام المراجع القضائية المختصة ،ولن نسمح
أليّ شخص كان بالتطاول على سمعتنا وكرامتنا».

مزيد من اللوائح البلدية واالختيارية �شما ًال
توالى أمس إعالن اللوائح التي ستخوض االنتخابات البلدية
واالختيارية في الشمال يوم األحد المقبل.
وف��ي السياق ،ص��در عن المكتب اإلع�لام��ي لوزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق البيان اآلتي« :بطلب من أهالي البلدة
ون � ّواب المنية  -الضنية ،ق� ّرر وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق إلغاء قرار تأجيل االنتخابات البلدية واالختيارية في
بلدة كهف الملول  -قضاء المنية  -الضنية ،إلى  31تموز ،2016
وتثبيتها في موعدها بتاريخ  29أيار .»2016
 انتهت عند الساعة  12من منتصف ليل أول من أمس ،مهلةّ
لمرشحي المجالس البلدية واالختيارية في
سحب الترشيحات
محافظة عكار.
مفصالً حول أعداد
وأصدر محافظ عكار عماد اللبكي جدوال ً ّ
المرشحين والبلديات والمخاتير الفائزين بالتزكية.
ّ
للمرشحين في المحافظة 3684
وق��د بلغ العدد اإلجمالي
ّ
مرشحاً ،وأعلن لبكي عن فوز  20مجلسا ً بلديا ً بالتزكية في البلدات
التالية :الدغلة ،الشيخ عياش ،العبودية ،بربارة ،تاشع ،تلعباس
الشرقي ،تلعباس الغربي ،خط البيترول ،دير جنين ،شربيال،
عرقا ،عين يعقوب ،قبة شمرا ،كروم عرب ،مار توما ،مشحة ،هيتال،
مشيلحة الحاكور ،وادي الحور ،وادي الجاموس.
وبذلك يكون عدد البلديات المدعوة النتخاب مجالسها البلدية

 108بلديات.
 أقفلت قائمقام بشري ربى الشفشق باب سحب الترشيحاتلعضوية المجالس البلدية واالختيارية في قضاء بشري ،بإعالن
فوز أعضاء مجالس بلديات بالتزكية في كل من بلدات :قنات ،بان،
حدث الجبة وبقاعكفرا.
وس ّجل انسحاب ّ 4
مرشحين لعضوية مجلس بلدية قنات،
ُ
ّ
ّ
ومرشحَ ين لبلدية
مرشحَ ين لعضوية مجلس بلدية حدث الجبة،
بقاعكفرا.
 تشهد بلدة البحيرة قضاء زغرتا انتخابات يتنافس فيها 19ّ
مرشحا ً على مقاعدها التسعة ،كما يجري التنافس على المقعدين
االختياريين.
وأعلنت الماكينة االنتخابية في «تيار المردة» ،أنّ «تيار المردة
ومنعا ً أليّ التباس أو تأويل ،يقف على مسافة واحدة من جميع
ّ
المرشحين للمقاعد البلدية واالختيارية في البلدة ،وهو إذ يترك
المنافسة االنتخابية في البلدة في إطارها العائلي واإلنمائي ،يؤ ّكد
أنّ يده ممدودة للجميع ،وسيه ّنىء من يفوز في االنتخابات.
يُذكر أنّ  969ناخبا ً سيدلون بأصواتهم في قلمين لالقتراع في
قاعة وقف مار مارون.
 في بلدة رشعين ،يتنافس على المقاعد البلدية الـ 15زهاء 30ّ
مرشحاً ،ومن المتوقع أن ينقسموا إلى الئحتين ،واحدة برئاسة

الدكتور م��روان العلماوي ،واألخ��رى برئاسة الرئيس األسبق
للبلدية ميالد برمو .فيما يتنافس على المقاعد االختيارية الثالثة
سبعة ّ
مرشحين ،ومن المتو ّقع أن تشهد البلدة معركة انتخابية
صعبة.
مسجلين على
ويبلغ عدد ناخبي بلدة رشعين حوالى 3714
ّ
لوائح الشطب.
 ت ّم إعالن «الئحة أميون بالعيون» غير المكتملة ،المدعومة منالرئيس الحالي للبلدية غسان كرم ومم ّثلين عن الحزب الشيوعي
اللبناني ،ومستقلّين وعائالت أميونية.
وتض ّم الالئحة ّ 12
مرشحا ً من أصل  ،15وهم :غسان كرم،
ج��ورج ال��رم��ادي ،سحر سالم ،روب��ن طالب ،ري��ان مينا ،زينا
الشماس ،ع ّمار النبوت ،شادي خزامي ،ميرا ناصيف ،سيمون
العازار ،جان حاوي وميالد مخايل.
 عقد الرئيس نجيب ميقاتي والن ّواب :سمير الجسر ،أحمدكرامي  ،محمد كبارة  ،بدر ونوس ،روبير فاضل ،اجتماعا ً جرى
خالله البحث في شؤون استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية
في مدينتي طرابلس والميناء.
وت ّم خالل االجتماع االتصال بالنائب محمد الصفدي والوزير
السابق فيصل كرامي لوضعهما في صورة المناقشات.
وأ ّكد المجتمعون في بيان« ،أهميّة إنجاز هذه االستحقاقات

بروح مسؤولة تعبّر عن ديمقراطية أبناء المدينتين ،كما سائر
مدن وقرى الشمال العزيز ،بعيدا ً عن كل أنواع التحريض غير
المسؤول ،على أن تكون التنمية المحليّة المح ّرك األساس لهذه
االستحقاقات».
وتو ّقف المجتمعون عند «وفرة الكفاءات ،واستقر الرأي على
دعم الئحة «لطرابلس» ،والئحة «الميناء حضارة».
وجه رئيس المجلس اإلسالمي العلوي ،الشيخ أسد عاصي،
 ّكلمة إلى كل الطوائف حول االنتخابات االختيارية والبلدية ،ث ّمن
فيها «جهود الدولة وكل القوى األمنيّة من جيش وأمن عام وشعبة
معلومات وجهاز المخابرات إلرساء االستقرار في ربوع الوطن من
أجل نجاح العملية االنتخابية اختياريا ً وبلدياً».
وأعلن «التزام المجلس الحياد ،واضعا ً إمكاناته تحت ظل إرادة
طائفته ،بحيث لها حرية االنتقاء واالختيار بحسب ما تراه خدمة
ّ
تتوخى اإلنماء المتوازن والعمل الدؤوب الزدهار
للمصلحة التي
وانتعاش مدينة طرابلس المنكوبة اقتصاديا ً وإنمائياً».
ودعا المجلس أبناء الطائفة العلوية في طرابلس وعكار ،إلى
«اإلقبال على العمليّة االنتخابية وعدم التفريق بين المختارين
وأعضاء المرشحين للبلدية ،من س ّنة ومسيحيين وعلويين،
واختيار من يتم ّتع بالجدارة والمواطنة والعمل من أجل الوطن،
ألنّ الوطن فوق كل طائفة وحزب وجماعة».

 أوضحت الئحة «شباب كوكبا» في بيان أنها «فازت بك ّلالمقاعد البلدية واالختيارية ،وأنها خاضت االنتخابات على
أس��اس برنامج إنمائي شامل ،وهي غير مدعومة من أيّ من
األحزاب ،التي نكنّ لها جميعا ً ك ّل االحترام ،لكن الئحتنا مدعومة
من العائالت فقط».
 ت ّم أمس انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية جونيه فيقائمقامية كسروان في سراي جونية في حضور قائمقام كسروان
جوزف منصور ،وقد فاز باإلجماع كل من جوان حبيش برئاسة
البلدية وروجيه عضيمي نائبا ً للرئيس.
 انتخب عاطف منصور رئيسا ً لبلدية برج البراجنة ،وزهيرجلول نائبا ً له في مكتب محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل.
كذلك جرى انتخاب روزبا حسين عبد الخالق رئيسا ً لبلدية
مجدلبعنا وجابر عبد الخالق نائبا ً للرئيس ،خالل جلسة ترأّسها
قائمقام عاليه باإلنابة بدر زيدان.
 أعلن «التيار األسعدي» ،عن فوز ّمرشحيه لالنتخابات البلديّة
واالختياريّة بثالثة مقاعد لعضوية المجلس البلدي في قعقعية
الصنوبر ،وبمركز مختار الوحيد وبمقعدين بلديين في أرزاي.
ُ
وخرقت اللوائح المدعومة منه في بلدات عدلون والزرارية
والبيسارية ،وأنّ ّ
مرشحه لمركز مختار في السكسكية حصل على
 1200صوت.

