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ال�سيد ن�صراهلل :المنطقة م ّتجهة �إلى ال�سخونة وعلينا اعتماد الحوار والتالقي لتجنيب لبنان تداعياتها
ُن�ص ّر على قانون انتخاب يعتمد على الن�سبية بالكامل ونرف�ض ال�ستين
أ ّكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،أنّ «محور المقاومة في هذه المعركة القائمة
في المنطقة لن يُهزم ،بل سينتصر وستعود راية
فلسطين لترتفع ،وقضية فلسطين لتكون محور
ال��ص��راع الحقيقي والوحيد ف��ي المنطقة ،وه��ذا
اليوم آتٍ إن شاء الله» ،وشدّد على أ ّنه «سنواصل
الطريق ونصنع االنتصار تل َو االنتصار حتى نصل
إلى نصرنا النهائي حيث ال مشاريع تكفيريّة»،
وح ّذر الشعب الفلسطيني «من كل الذين يستغلّون
االلتباسات الموجودة في المنطقة في الصراع
الحالي ،ويريدون تحويل «إسرائيل» إلى صديق
وحليف».
ولفتَ إلى أنّ «المنطقة حتى موعد االنتخابات
الرئاسيّة األميركيّة ت ّتجه إلى سخونة» مشيرا ً إلى
أنّ «اإلدارة األميركيّة الحالية تحتاج إلى إنجازات
في الخارج لتستفيد منها للبقاء في السلطة» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «نهايات «داع��ش» تقترب ويجب التعاطي مع
المرحلة المقبلة بحذر وعدم انكفاء».
وفي احتفال بالذكرى السنويّة السادسة عشرة
لعيد المقاومة والتحرير في ساحة مقام السيّد
عباس الموسوي في بلدة النبي الشيت ،قال السيد
نصرالله «أبارك لكم بهذه المناسبة العظيمة يوم
االنتصار اإللهي الكبير في أي��ار في ع��ام 2000
بعيد المقاومة والتحرير ،كما أبارك لكم بهذه األيام
الجليلة العظيمة ذك��رى والدة حفيد رس��ول الله
اإلمام المهدي».
وأضاف« :جئنا إلى البقاع أل ّنه كان أساس ّيا ً في
المقاومة واالنتصار ،وألنّ البقاع كان سندا ً حقيقيا ً
للمقاومة في التحدّيات واألخطار ،وهو كان وف ّيا ً
وسيبقى وف� ّي�اً ،وه��و ق �دّم التضحيات ويقدّم في
مواجهة الم ّد التكفيري والوحشي وهو في الخط
األمامي من السلسلة الشرقية إل��ى القلمون إلى
العمق في سورية يقدّم الشهداء دفاعا ً عن لبنان».
وأش��ار السيد نصرالله إلى أنّ «إحياءنا ذكرى
المقاومة والتحرير دليل على أ ّننا أمة حيّة ،وهي
جزء من تاريخنا وقوتنا ومستقبلنا» ،ودع��ا إلى
وطني شامل» ،وتم ّنى «على
«تحويلها إلى عيد
ّ
البعض وض��ع الخصومة السياسية جانباً،
ومراجعة مواقفهم اتجاه مناسبة عيد المقاومة
والتحرير» ،وق��ال« :من ال يريد أن يدعم المقاومة
ّ
يكف عن التآمر
والجيش ال يدعمنا ،لكن عليه أن
على معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
ودع��ا السيد نصرالله «جميع اللبنانيّين إلى
التعاطي مع هذه المناسبة على أ ّنها يوم وطني
بامتياز ،وم��ع ه��ذا االن��ت��ص��ار على أ ّن���ه انتصار
للجميع» ،وقال «في مثل هذا اليوم في عام 2000
قدّمنا هذا االنتصار للجميع ،ولم نحتكر في يوم
من األي��ام هذا االنتصار ،وندعو إلى تحويله إلى

عيد وطني شامل» .وشكر لرئيس مجلس الوزراء
تمام سالم تعطيل اإلدارات والمؤسسات والمدارس،
وتخصيص الحصة األولى من اليوم الدراسي أمس
لعيد المقاومة والتحرير.
وإذ لفتَ إلى أ ّن��ه «في مثل هذه األي��ام يجب أن
نستعيد مرحلة التحرير ،ونستعرض أسباب
ال��ه��زي��م��ة ال��ن��ك��راء للصهاينة وت��ح�� ّول الجيش
الصهيوني م��ن جيش ال يُقهَر إل��ى جيش يهرب
من لبنان» ،قال« :يجب أن نتذ ّكر ما فعله العدو
الصهيوني في بلدنا منذ بداية تأسيسه حتى اليوم،
أراض وقتل وإذالل
بما ارتكبه من مجازر واحتالل
ٍ
واعتقاالت ،والحروب العديدة التي ش ّنها على بلدنا،
وضرب البُنى التحتيّة وتهجير الناس» ،وأضاف
«يجب أن نتذ ّكر أنّ «إسرائيل» هي العدو الحقيقي
واألساسي وستبقى العدو ،وهي التهديد األكبر،
وهي التي تتربّص بلبنان وفلسطين والمنطقة،
والبعض يريد أن يح ّولها إلى صديق وحليف».

مواجهة
التهديدات والتحدّيات

وفيما أ ّكد السيد نصرالله ،أ ّنه «يجب أن نتذ ّكر
أ ّن��ه ما كان ل�لأرض أن تتح ّرر ولألمن واألم��ان أن
يحصال في لبنان لوال التضحيات الجِّ سام» ،أضاف
«شعبنا في لبنان كما في فلسطين آم َن بأنّ دفع
العدوان يكون بالمقاومة الشاملة بكل أبعادها
العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية،
وهي ستبقى األس��اس لذلك في زمن سيطول فيه

التخاذل العربي».
وشدّد على أنّ «االنتصار الذي حصلنا عليه جاء
نتيجة التضحيات الجسام من حركات وأح��زاب
وفصائل وشهداء وشعب صامد وصابر» ،وأوضح:
صنع عام
«ل��م يمنّ علينا أح��د باالنتصار ال��ذي ُ
 ،2000والنصر تح ّقق بفضل الله الذي منّ علينا
به نتيجة صمود شعبنا وعمله وصبره ،وما حصل
والمضحين
هو تحقيق للوعد اإللهي للمجاهدين
ّ
والصابرين» ،وأضاف« :نحن في لبنان من مقاومة
وجيش وقوى أمنية وشعب نستطيع أن ندافع عن
بلدنا ونحمي بلدنا ونرفع رأس بلدنا عالياً ،ونواجه
كل التهديدات والتحدّيات».
وأ ّك��د أنّ «كل هذه المعاني السامية للمقاومة
يجب أن نعمل على ترسيخها لدى الجيل الشاب»،
مشدّدا ً على أهميّة «نقل معاني هذا االنتصار وهذه
الثروة الوطنية إلى الجيل الشاب من أجل الحاضر
والمستقبل».
وفي حين لفتَ إلى أنّ «معادلة الجيش والشعب
والمقاومة ما ت��زال مستهدَفة في لبنان كما في
المنطقة» ،قال «منذ أيام شهد الجنوب االنتخابات
البلدية التي لم يعرفها منذ سنوات لوال المقاومة».
وأضاف»لقد شاهدنا كيف حصلت االنتخابات
البلدية في جنوب لبنان بأمن وأمان في حين كان
الجنوب يُستباح من قِبل العدو اإلسرائيلي» ،مشيرا ً
إلى أ ّنه «في زمن طال ويطول فيه التخاذل العربي،
نشهد على افتعال الجبهات والتواطؤ الدولي
لمصحلة إسرائيل».

وأ ّكد السيد نصرالله ،أنّ «محور المقاومة في هذه
المعركة القائمة في المنطقة لن يُهزم ،بل سينتصر
وستعود راية فلسطين لترتفع وقضية فلسطين
لتكون محور الصراع الحقيقي والوحيد في المنطقة،
وهذا اليوم آتٍ إن شاء الله» ،وشدّد على أنّ «من ال
يريد أن يدعم المقاومة والجيش ال يدعمنا ،لكن عليه
ّ
يكف عن التآمر على معادلة الجيش والشعب
أن
والمقاومة».
وأشار إلى أ ّنه «ال يزال لدينا أرض محتلة ،وال
يزال لدينا مفقودون يجب كشف مصيرهم ،وهناك
جثامين شهداء لدى العدو .كما يجب كشف مصير
الدبلوماسيين اإليرانيين الذين ت ّم تسليمهم إلى
«إسرائيل» وال تزال تحتجزهم».
وح�� ّذر الفلسطينين «م��ن كل الذين يستغلّون
االلتباسات الموجودة في المنطقة في الصراع
الحالي ويريدون تحويل «إسرائيل» إلى صديق
وحليف» ،وقال« :يا أهلنا في فلسطين ،ال تراهنوا
على الذين خذلوكم خ�لال  70ع��ام�اً ،وخالصكم
الوحيد في وحدتكم ومقاومتكم وصمودكم والذين
كانوا معكم من المقاومة وسورية وإيران سيبقون
معكم».

االنتخابات البلدية

وفي موضوع االنتخابات البلدية ،جدّد السيد
نصرالله «الشكر ألهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل
والجنوب والنبطية على مشاركتهم وتصويتهم
الواسع ،ما أدّى إلى النجاح المنقطع النظير للوائح

الوفاء والتنمية» ،وقال« :هذه اللوائح نجحت في
كل المدن التي خاضت فيها االنتخابات ،وكذلك
في البلدات الكبيرة وجميع البلدات ،وإذا حصل أي
خرق بمقعد فهذا شيء طبيعي» ،وأضاف« :اإلنجاز
الكبير هو ما حصل في االنتخابات من خالل تحالف
حزب الله وحركة أمل ،ونتائج االنتخابات أ ّكدت
قوة التحالف بين حزب الله وأمل ومتانته» ،ولفتَ
إلى أ ّنه «من شواهد نقاط القوة في التحالف بين
حزب الله وحركة أمل هو النجاح في كل البلدات
التي خضنا االنتخابات فيها» .واستدرك بالقول:
«جاء البعض ليأخذ جزئيات في االنتخابات ليبني
عليها أوهاماً ،لكن ما حصل يُبنى عليه إنجازات».
وأشار إلى أنّ «أصعب انتخابات هي االنتخابات
البلدية نتيجة التعقيد في البلد وتمثيل العائالت»،
وق��ال« :لقد وصلت نسب االقتراع إلى  50و60%
وأكثر ،وه��ذه النسب محترمة ج��دا ً ويُبنى عليها
نتائج جيدة» ،وأض��اف« :نحن نشكر أهلنا على
مشاركتهم في هذه االنتخابات ،وهم عبّروا عن
اإلحساس بالمسؤولية» ،الفتا ً إلى أنّ أعلى نسبة
تصويت كانت في قضاء بعلبك حيث وصلت إلى
.»61%
ودع��ا السيد نصرالله «العقالء في القرى إلى
ل ّم الشمل ومعالجة أيّة تداعيات حصلت نتيجة
االن��ت��خ��اب��ات ،ف�لا يجب ح��ص��ول أيّ مشاكل أو
خ�لاف��ات» ،كما دع��ا «المجالس البلدية لتح ّمل
مسؤوليّتها أم��ام أهلها ،وعلى األه��ال��ي والقوى
السياسية التي انتخبتها محاسبتها على أعمالها
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وعدم االنتظار حتى السنوات المقبلة».
وع��ن قانون االنتخاب ،ق��ال السيد نصرالله:
«نحن مع إجراء االنتخابات النيابيّة وفق قانون
جديد وعصري يجري على أساسه انتخاب مجلس
نيابي ج��دي��د ،وع��دم القبول بقانون الستين»،
وأض��اف «نحن مع قانون انتخابي على أساس
النسبيّة يُعطي التمثيل العادل للجميع» ،ولفتَ إلى
أنّ «الفريق اآلخر يُص ّر على عدم النسبيّة ليحافظ
على ق ّوته ،ويمنع وصول أي فريق آخر منافس له
إلى المجلس النيابي».
وإذ أعلن أن «ال مشكلة لدى حزب الله في حصول
االنتخابات الرئاسية قبل االنتخابات النيابية»،
ق��ال« :م��ن نتائج االنتخابات البلدية أ ّنها حلّت
مشكلة من اثنتين لمنع التمديد لالنتخابات النيابية
وهي الوضع األمني ،ألنّ االنتخابات البلدية أصعب
من االنتخابات النيابيّة ،وقد حصلت بطريقة سليمة
وآمنة ونزيهة» ،وأضاف« :إذا انتهت مدّة المجلس
النيابي الحالي نحن مع إجراء االنتخابات النيابية
في أي وضع كان ،وليس هناك أي فرصة للتمديد»،
وكشف أنّ «هناك حربا ً نفسيّة وضغطا ً على حزب
الله ليتخلّى عن التزاماته األخالقية والسياسية،
وح��زب الله لن يتخلّى عن التزاماته ،وم��ن يريد
حصول االنتخابات الرئاسية عليه أن يناقش
ويحاور».

سخونة
حتى االنتخابات األميرك ّية

وفي ما يتعلّق بالوضع في المنطقة ،نبّه السيد
نصرالله من «أنّ المنطقة ستذهب إل��ى سخونة
وحماوة من اآلن إلى حصول االنتخابات الرئاسية
األميركية ،ألنّ اإلدارة األميركية بحاجة إلى مزيد من
التصعيد لتوظيفه في االنتخابات لتضمن بقاءها
في السلطة» ،وق��ال« :هناك المزيد من السيارات
المفخخة والتي ك��ان آخرها المجزرة في جبلة
وط��رط��وس» ،وأض���اف« :م��ن ينظر إل��ى منطقتنا
والمناطق القريبة ي��رى أ ّن��ه يجب التعامل مع
المرحلة بمسؤولية وعدم انكفاء».
وأ ّك��د أنّ «ما يجري في العراق وسورية يحمل
معه بشائر نصر ،ويبدو أن نهاية تنظيم «داعش»
تقترب».
سياق آخر ،دعا السيد نصرالله إلى «بذل
وفي
ٍ
جهد خاص ومضاعَ ف في البقاع لمنع زيادة تو ّتر
األوض���اع التي حصلت ،ويجب ألاّ تدخل منطقة
البقاع في الثأر ،وعلى كل قرى البقاع أن تتل ّقى
الرسالة التي ع ّبر عنها أهالي عرسال في صناديق
االقتراع» ،وأ ّكد أ ّنه «علينا أن نعتمد على الحوار
والتالقي لتجنيب لبنان تداعيات المنطقة».

مواقف مه ّنئة وم�شيدة بذكرى المقاومة والتحرير وت�أكيد التم�سك بالمعادلة الثالثية

لحود والح�ص :ي�ش ّكل مفخرة للعروبيين ال�شرفاء في زمن التنازل واال�ست�سالم
ّ

تواصلت المواقف المه ّنئة بعيد الكقاومة والتحرير.
وفي السياق ،استقبل الرئيس العماد إميل لحود في
دارته في اليرزة ،النائب السابق فيصل الداوود الذي
قال بعد اللقاء« :زيارتي لفخامة الرئيس المقاوم هي
للمباركة بالتحرير ،أل ّننا نعتبره هو األساس والتكامل
ما بين المقاومة بقيادة حزب الله وال��دور السوري
الالفت الذي و ّلد هذا اإلنجاز التاريخي الذي غيّر مجرى
ّ
وسطره بأسطر من ذهب بالنسبة
التاريخ العربي
للتحرير».
وأم��� َل أن «تشعر ال��ق��ي��ادات اللبنانية م��دى قوة
ه��ذا االنتصار وتحصينه بدولة المؤسسات مثلما
طالب فخامة الرئيس لحود وليس بدولة مزرعة،
فالمؤسسات هي التي تنهض وكفاهم فسادا ً وعبثا ً
بالدولة ،وكفاهم استغالال ً للمواطن واللعب على الوتر
الطائفي والمذهبي ،لذلك نحن نعتبر أنّ يوم التحرير
يجب أن يكون لديه يوم آخر في بناء الدولة وفرض
إرادة الشعب اللبناني عبر تطبيق قانون النسب ّية بشكل
عام على جميع المناطق اللبنانية ،أو اعتماد لبنان دائرة
واحدة مع النسبيّة».
وختم« :المرحلة دقيقة تق ّرر مصير لبنان إذا لم يكن
محصنا ً داخليا ً أمام التحدّيات الخارجية».
ّ
كما التقى لحود الوزير السابق جان لوي قرداحي،
الذي قال« :أحببت تقديم التهانئ إلى فخامة الرئيس
أتوجه بالمعايدة إلى الشعب اللبناني
إميل لحود ،كما ّ
بهذا العيد الوطني الكبير ،والذي ُتح ّرر فيه وألول مرة
بقدرة اللبناني األرض وبسعي المقاومة من االحتالل
اإلسرائيلي».
لحود وف��دا ً مشتركا ً من تج ّمع اللجان
ث� ّم التقى ّ
والروابط الشعبيّة والحملة األهليّة لنصرة فلسطين
وقضايا األمة.
بعد اللقاء ،تحدّث باسم الوفد الوزير السابق بشارة
مرهج ،الذي قال« :ميزة لبنان أ ّنه استطاع في أحلك
الظروف أن يجمع ما بين الديمقراطية والمقاومة،
ونحفظ للرئيس لحود دوره الوطني في الحفاظ على
النظام الديمقراطي كما دعم المقاومة ،واليوم في عيد
المقاومة والتحرير نه ّنئ كلاّ ً من الرئيس لحود والرئيس
سليم الحص ،وكل من ساهم في تحقيق اإلنجاز».
والتقى لحود وفدا ً من الهيئة القيادية في «حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون» برئاسة العميد
مصطفى حمدان ،الذي قال« :تش ّرفنا بزيارة فخامة
الرئيس العماد إم��ي��ل ل��ح��ود ،وتقدّمنا منه باسم
المرابطون بالمباركة بعيد التحرير المجيد الذي كان
فخامة الرئيس مع جيشنا الوطني اللبناني ،مع هذه
المقاومة رج��ال الله ،هم الذين صنعوا التحرير في
العام  ،2000وبالطبع يشهد لبنان والعالم العربي
والدولي على صالبة العماد لحود الذي ح ّقق التحرير،
ليس التحرير فقط في العام  ،2000إ ّنما ما تبع من
التحرير بمفاوضات أدّت إلى زي��ادة تحرير األراضي
المحتلة التي كانت تحت احتالل العدو «اإلسرائيلي»
منذ سنوات وسنوات منذ ما قبل العام  ،1975وبالتالي
نحن نفتخر ونعتز بأن يكون فخامة الرئيس هو الذي
ك ّرس مقولة الجيش والشعب والمقاومة واحتضان
أهلنا اللبنانيين لهم».
وتوجه حمدان إل��ى «فالسفة الحوار والتعايش
ّ
السعودي» ،قائالً «لو سمع لكم ولمعلميكم فخامة
الرئيس إميل لحود في العام  2000وفي الق ّمة العربية
لما كان قد تحرر هذا البلد وما تحرر الجنوب ،وكان
في العام  2002تك ّرس االستسالم العربي للعدو
«اإلسرائيلي» عبر هذه المبادرة لما س ّموه مبادرة
بيروت التي كانت مباركة بسبب إصرار العماد لحود أن
يدخل فيها حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم».
من جه ٍة ثانية ،بحث الرئيس لحود مع الرئيس
الحص في مختلف الشؤون السياسية في اتصال
هاتفي ت ّم بينهما ،حيث تو ّقفا عند محطة ذكرى التحرير
التي اعتبرها الرئيس لحود بموازاة ذكرى االستقالل،
مستعيدين المراحل التي أوصلت إلى التحرير والدور

ال��ذي أدّاه مثلث الشعب والجيش والمقاومة لبلوغ
إنجاز دحر العدو «اإلسرائيلي» عن أرض لبنان.
وش �دّد لحود والحص على «أهميّة ه��ذه الذكرى
التي تش ّكل صفحة ناصعة في التاريخ اللبناني
الحديث ،ومفخرة للعروبيّين الشرفاء ،في زمن التنازل
واالستسالم».
كما أ ّكد لحود ،أنّ الرئيس الحص «كان وسيبقى
مثاال ً لرجل الدولة النزيه الذي لم يطلب شيئا ً لنفسه،
ولم ينزلق أب��دا ً إلى منطق المحاصصة والزبائنيّة،
ولم ِّ
يلطخ يديه بملفات فساد ،وما أكثرها في هذه
الجمهورية ،بل كانت له بصمة ،من موقعه ،في صناعة
إنجاز التحرير».
واستقبل الحص العميد حمدان على رأس وفد من
«المرابطون» مقدّمين له التهنئة بعيد التحرير المجيد.

أرسالن

ورأى رئيس «الحزب الديمقراطي» طالل أرسالن،
في بيان ،أنّ «هذا العيد هو لكل لبناني شريف ،أليّ
طائفة انتمى ،أل ّنه يم ِّثل ع ّزة لبنان وكرامته وانتصاره
على الظلم والغطرسة واالحتالل «اإلسرائيلي» ،الذي
كان ،وما زال ،وسيبقى دوما ً عدوا ً للبنان واألمة العربية
جمعاء».
وشدّد على «أهميّة ترسيخ ثقافة المقاومة وتعزيزها
كنهج وطني وحيد للتعامل مع العدو الصهيوني».
وأ ّكد النائب قاسم هاشم بعد جولة له في المنطقة
أسس
الجنوبية األمامية ،أنّ « 25أي��ار ع��ام ّ 2000
للبنان واألمة العربية تاريخا ً جديدا ً ومجيدا ً في مسألة
وتاريخ الصراع مع العدو «اإلسرائيلي» ،وصنع لهذا
الوطن الع ّزة والكرامة والمناعة»
آم�لاً الوصول إل��ى ي��وم تضع فيه الحكومة ّ
خطة
إنمائيّة كاملة وشاملة للمناطق األماميّة.
واعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز نعيم
حسن« ،أنّ هذا العيد الوطني يش ّكل مناسبة لترسيخ
التكاتف وال��ت�لاح��م بين جميع ال��ق��وى السياسية
بمواجهة األخطار المحدقة بالوطن أمام الواقع المأزوم
في المنطقة العربية».

الخازن

وه ّنأ رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
ودي��ع الخازن األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله بذكرى التحرير ،وقال في بيان« :في ذكرى
تحرير معظم جنوب لبناننا الحبيب ،يحيّي المجلس
العام الماروني قيادتكم التاريخية التي أنجزت هذا
االستحقاق الوطني في زمن التخاذل العربي.
كما يُكبر فيكم هذا الصمود المؤمن بح ّقنا المشروع
بالمقاومة حتى آخر شبر من أرضنا ،رغم كل الضغوط
التي تمارس لنزع سالحها ،الذي ما كان ليُشهَر إلاّ في
وجه االحتالل «اإلسرائيلي» واإلرهاب الذي يعيث قتالً
وتدميرا ً من حولنا.
أخذ الله بيد سماحتكم لتحقيق النصر الكبير على
يد األخ��وة المجاهدين في كل ساحات القتال .وإنّ
للتمسك بانتصار
تحدّيات المرحلة وهمومها تدعونا
ّ
تحرير الجنوب ،وب��روح المقاومة ،وأخ��ذ عِ بَرها في
تعزيز الوحدة الوطنية ،والتنبّه لما يُحكى عن مشاريع
مشبوهة تحت شعارات التوطين ،واستباحة سيادة
الدول والشعوب».
لحود.
وزار الخازن الرئيس ّ

كرامي

من جهته ،قال الوزير السابق فيصل كرامي« :في
عيد المقاومة والتحرير ،نبارك لكل الشعب اللبناني،
ونتذ ّكر بفخر االنتصارات العظيمة التي تح ّققت على
العدو «اإلسرائيلي» .لكن رغ��م كل ه��ذه اإلن��ج��ازات
والتضحيات ،ال ي��زال التهديد «اإلسرائيلي» للبنان
قائماً ،ب ّرا ً وبحرا ً وجوا ً ونفطا ً واستقراراً ،وال زوال لهذا
الخطر من دون توحيد الكلمة والموقف في مواجهة عدو

(مصطفى الحمود)

قلعة الشقيف
لبنان والعرب األوحد».
ب���دوره أ ّك���د األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التنظيم الشعبي
الناصري» ،النائب السابق الدكتور أسامة سعد« ،أنّ
خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي أثبت جدواه
موجها ً التحية إلى
في مواجهة االحتالل الصهيوني»ّ ،
«أبطال جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة
اإلس�لام��ي��ة ،وإل��ى أب��ط��ال المقاومة واالنتفاضة في
فلسطينالمحتلة».
كما حيّا «جنود الجيش والقوى األمنيّة البواسل
الذين يصدّون عن الشعب اللبناني خطر جماعات
الظالم واإلرهاب ،وذلك على الرغم من تقصير السلطة
السياسية في توفير السالح والعتاد لهم».
وأعلن رئيس «التج ّمع الشعبي العكاري» ،النائب
السابق وجيه البعريني ،تجديده «االلتزام بجبهة
تض ّم الشعب والجيش والمقاومة ،ألنّ هذه الجبهة
دح��رت العدو الصهيوني ،وتقوم ب��ردع اإلرهابيين
والتكفيريّين» ،داعيا ً «كل المراهنين على أكذوبة السالم
كي يراجعوا حساباتهم ويص ّوبوا البوصلة إلى القدس
وفلسطين وشبعا والجنوب والجوالن ،فهناك موقف
الشرف والكرامة».

لقاء األحزاب

وأعلن لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية خ�لال اجتماعه في مق ّر حركة «النضال
اللبناني العربي» ،برئاسة الداود ،أنّ «انتصار المقاومة
في  25أيار من عام  ،2000إ ّنما هو انتصار تاريخي
ش ّكل تح ّوال ً في مسار الصراع العربي الصهيوني عندما
تم ّكن المقاومون بعد نضال وكفاح مستم ّرين على مدى
 22عاما ً من إجبار العدو الصهيوني على الرحيل ذليالً
وتحت جنح الظالم عن معظم األراضي اللبنانية ،ومن
دون قيد وال شرط أو أي ثمن مقابل أو ا ّتفاق ،م ّما وضع
ح ّدا ًلزمن الهزائم ّ
ودشن عصر االنتصارات ،وأ ّكد إمكانية
هزيمة المحتل وتحرير أرض فلسطين ،ودحر المشروع
الصهيوني بالمقاومة المسلّحة والشعبيّة.
ولفتَ اللقاء في بيان ،إلى أنّ «هذا النصر العظيم
إ ّنما تح ّقق أيضا ً بفضل التضحيات الجِّ سام للشهداء
والجرحى وصمود الشعب ،وبفعل معادلة الجيش
والشعب والمقاومة ،ودع��م س��وري��ة والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية».
وأشار إلى أنّ «نصر  25أيار ّ
حطم أسطورة الجيش
الصهيوني ،وصنع مجد لبنان ،وح ّقق الع ّزة والكرامة
للعرب ،وفرض معادلة جديدة في الصراع مع العدو
الصهيوني ،وك ّرس معادلة توازن ال ّردع معه التي وفرت
األمان واالستقرار للبنان واللبنانيين ،وحالت دون قدرة
العدو على تحقيق أطماعه في أراضي وثروات لبنان
النفطيّة والمائيّة».

وأوضح أنّ «المقاومة التي ح ّققت كل هذه اإلنجازات
ّ
المخطط االستعماري
تلعب اليوم دورا ً ها ّما ً في إحباط
اإلرهابي التكفيري ،ولوال هذه المقاومة لما ك ّنا ننعم
ال��ي��وم بكل ه��ذا األم���ان ،وأجرينا انتخابات بلديّة
حضارية في كل لبنان من الحدود إلى الحدود ،ما يؤ ّكد
التمسك بهذه المقاومة وااللتفاف حولها في
ضرورة
ّ
إطار المعادلة الذهبيّة ،الجيش والشعب والمقاومة،
لحماية لبنان من العدوانيّة الصهيونيّة والتكفيريّة».
وشدّد على أنّ «عيد المقاومة والتحرير إ ّنما هو عيد
وطني يجب أن يُك َّرس في األجندة الوطنية ،ليبقى
خالدا ً ودرسا ً تتعلّم منه األجيال كيف تحمي استقالل
وطنها وتحافظ على كرامتها وتصون ثرواتها من
األطماع األجنبية االستعمارية والصهيونية».
وفي هذا السياق ،ن ّوه اللقاء بـ«قرار رئيس الحكومة
تمام س�لام بإعطاء العيد ه��ذا ال��ع��ام ب��ع��دا ً وطنيا ً
بتخصيصه الساعة األولى من اليوم الدراسي للحديث
عن هذه المناسبة الوطنية ومعانيها ،ما أزال قرار العار
الذي ا ّتخذه الرئيس فؤاد السنيورة عندما ألغى هذا
العيد الوطني من األعياد الرسمية».
وتوجه بـ«التهنئة وبتحيّة االعتزاز واإلكبار إلى
ّ
قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله ،وجميع
قادة فصائل المقاومة وكوادرها وشهدائها وجرحاها
بمناسبة هذا العيد العظيم الذي صنعوه للبنان وكل
األمة».
ورأى حزب االتحاد ،أ ّنه «في هذا اليوم المجيد على
العرب أن يدركوا بأنّ الصراع العربي  -الصهيوني،
هو صراع وجود ،وليس صراع حدود ،وأنّ فلسطين ال
تتسع إلاّ ألهلها ،وأ ّنهم وحدهم أصحاب الحقوق فيها،
ّ
وأنّ ك ّل مساومة على شِ بر من ترابها لن يُكتب لها
النجاح».
وتوجهت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة
ّ
للمقاومة والعدالة االجتماعية ،في بيان ،بعد اجتماع
مشترك برئاسة األمين العام لرابطة الشغيلة الوزير
والنائب السابق زاهر الخطيب ،إلى السيد نصرالله
«وقياداتوكوادروشهداءالمقاومةالبواسلعلىجبهات
المواجهة والقتال مع العدو الصهيوني واإلرهابي
التكفيري بالتهنئة والتبريك بعيد االنتصار التاريخي
للمقاومة ،الذي رفع فيه المقاومون رأس لبنان والعرب
ّ
ومدشنين زمن
عالياً ،واضعين نهاية لزمن الهزائم
االنتصارات على جيش االحتالل الصهيوني بإجباره،
ألول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني ،على
ّ
ومحطمين بذلك
االندحار عن معظم األراضي اللبنانية،
أسطورة جيش العدو الصهيوني الغازي الذي زعم
المستسلمون بأ ّنه قوة ال ُتقهر».
وأ ّك��د المجتمعون ،أنّ «ه��ذا العيد سيبقى خالداً»
الفتين إلى أ ّن��ه «بفضل المقاومة الظافرة والجاهزة

باستمرار ينعم لبنان واللبنانيون باألمان واالستقرار،
ويت ّم درء الخطر اإلرهابي التكفيري وردع العدوانية
الصهيونية وأطماعها في أراضي وثروات لبنان النفطية
والمائية».
ودعوا اللبنانيين والعرب إلى «مزيد من االلتفاف
حول المقاومة ونصرتها ،التي باتت اليوم إلى جانب
سورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية تش ّكل خط
الدفاع األول الذي يحمي وحدة المجتمعات العربية».
وقال حزب «البعث العربي االشتراكي» في بيان،
«انتصر المغامرون وانهزم المتآمرون وسقط العدوان
العالمي وانهار بيت العنكبوت «اإلسرائيلي» الذي
بدأ أسلوبا ً آخر من التآمر وحشد عصابات التكفير
والوهابية والصهيوعربية والدولية المتحالفة معه،
حيث تكلّفت بزعزعة األم��ن واالستقرار في المنطقة
بالنيابة عن العدو الصهيوني ،ضاربة واسطة العقد
سورية األسد الداعم األساسي للمقاومة وحليفها».
وأشار رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر غندور،
أنّ السيد نصرالله أ ّكد في ذكرى االنتصار« ،أنّ راية
فلسطين ستعود وترتفع ،وقضيّتها ستكون محور
الصراع الحقيقي والوحيد في المنطقة وهذا اليوم آت»
وقال« :بهذا التصميم الصادق ،خاطب سماحة السيد
المسلمين عامة ،عربهم وعجمهم وأسودهم وأبيضهم،
أنّ ما تشهده بالدهم من غزو وتم ّزق وأحالف واقتتال
مباشر و بالواسطة عبر اإلره��اب التكفيري وغيره،
إ ّنما هي حرب لتثبيت االحتالل الصهيوني لفلسطين
وتحويل البالد المحيطة بها إل��ى دوي�لات متقاتلة
ومتحاربة إلى أن يرث الله األرض ومن عليها.
وقد لفتني في خطاب السيد ،إشارته إلى الساسة
اللبنانيين وك��ل من يعنيه األم��ر م ّمن يح ّرض على
المقاومة ومحورها بالتحريض اليومي والمذهبي
والطائفي.
وفي جديد هذا التحريض أن يقول أحد القادة الدّاعين
لتأييد لالئحة بلدية في طرابلس« :لن نسمح لفريق 8
لولي الفقيه أن
آذار وال لجماعة الوصاية السورية وال
ّ
يفوزوا في طرابلس!! وهو نفسه ال يصدِّق ما يقوله،
وال الناس تصدّق أنّ فريق  8آذار يخوض انتخابات
لولي الفقيه في عاصمة
بلديّة في طرابلس ،وال وجود
ّ
الشمال ،وإ ّنما قال ذلك ليش ّد العصب المذهبي ،وبمثل
هذه الجعدنة السخيفة والرخيصة».
وأضاف غندور« ،والمتتبّع لمسار األحداث في لبنان
والمنطقة يدرك أنّ األقنعة سقطت ،وأنّ األنظمة القائمة
ليست أكثر من مخلب قط تعمل لحساب غيرها .ومع
ذلك يص ّر البعض على ركوب رأسه ومغالطة الوقائع
والشواهد ،إ ّم��ا مدفوعا ً بجاهلية مذهبية معقدة ،أو
بغباء أبله».
وأبرق «التج ّمع الوطني الديمقراطي» التج ّمع مباركا ً
ومهنئا ً إلى السيد نصرالله وقيادة حزب الله ،ورئيس
المجلس النيابي رئيس حركة «أمل» الرئيس نبيه ب ّري،
ورئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ،واألمين العام للحزب «الشيوعي» حنا
غريب ،واألمين العام للتنظيم «الشعبي الناصري»
الدكتور أسامة سعد ،والوزير السابق فايز شكر ،وقادة
القوى واألحزاب والفصائل الوطنيّة.
وقال رئيس «مجلس قيادة حركة التوحيد اإلسالمي»
عضو «جبهة العمل اإلسالمي» و«ا ّتحاد علماء بالد
الشام» الشيخ هاشم منقارة ،في بيان «يوم المقاومة
الحي الذي يجب ا ّتباعه لتحرير
والتحرير هو النموذج
ّ
باقي المقدّسات» ،مشدّدا ً على «ضرورة وضع ح ّد لما
يجري في سورية والعراق واليمن ،من فوضى وإرهاب
وانقسام».
واعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي ،أنّ هذا
العيد عبّد الطريق أمام األمة لتستعيد حريتها وكرامتها
وع ّزتها بعد سنين طويلة من االستعباد واالحتالل
والظلم وتح ّكم االستكبار الغربي في بالدنا.
أضاف« :أنّ المقاومة تم ِّثل الوعي العلمي بحقيقة
االحتالل ومخططات األعداء ،وتم ّثل الوعي العملي من

خالل التضحيات والجهاد ،وتم ّثل السلوك األخالقي من
خالل سياسة الدفاع عن المظلومين».
وأ ّكد رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
القطان في بيان ،أنّ «التحرير الذي تح ّقق لم يكن ليتح ّقق
لوال معادلة الشعب والجيش والمقاومة» .واعتبر أنّ
الكلمة التي ألقاها السيد نصر الله كانت على «مستوى
التحدّيات التي تعيشها المنطقة ولبنان» ،متم ّنيا ً على
«الساسة أن يتح ّملوا مسؤولياتهم ،ويضعوا جانبا ً
ّ
حساباتهم اإلقليمية والطائفية والمذهبية والحزبية،
ويالقوا خطاب السيد نصرالله في منتصف الطريق».
وتوجه أمين عام التج ّمع العربي واإلسالمي لدعم
ّ
خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار ،بأسمى التهاني
والتبريكات لجنوب لبنان وال��وط��ن واألم ،معتبرا ً
محطة مضيئة في تاريخ المنطقة ،ومح ّفزا ً
ّ
المناسبة
للشعب العربي واإلسالمي ومحور الممانعة والمقاومة
على الجهوزيّة الدائمة بمواجهة المشروع األمريكي
الصهيو -تكفيري ،ال��ذي يش ّكل خ�� ّزان الدعم على
المستويات كا ّفة للكيان الغاصب باستباحة فلسطين
وللتكفير وتشكيالته اإلجرامية بتدمير األمة وأقطارها.

لجنة األسير سكاف

وه� ّن��أت لجنة «أص��دق��اء األسير يحيى سكاف»،
«عموم اللبنانيين وأهالي الجنوب والمقاومين بقيادة
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة
الذكرى السنوية الـ 16لعيد المقاومة والتحرير ،الذي
تح ّقق بفضل تضحيات المقاومين ودم��اء الشهداء
الطاهرة التي روت أرض الوطن لنحيا بع ّز وكرامة
وشرف».
وأ ّكدت اللجنة في بيان« :أنّ تحرير الجنوب العام
 ،2000واندحار قوات العدو عن معظم األرض المحتلة
هو النقطة المركزية لهزيمة العدو الصهيوني ومشروعه
في المنطقة ،ألنّ خيار المقاومة والكفاح المسلح ،أثبتته
المقاومة بالدم أنه الخيار الصحيح للتحرير الكامل
ألراضينا ومقدّساتنا التي يد ّنسها العدو».
وتوجهت اللجنة بـ«التحية إلى شهداء المقاومة
ّ
وشهداء الجيش والقوى األمنية ،والقافلة الطويلة
من شهداء الجنوب وأبناء المنطقة ،الذين كانوا الركن
األساسي للتحرير بصمودهم األسطوري».
وأعلنت «حركة فتح» في بيان ،أنّ «االنتصار الكبير
الذي تح ّقق في الخامس والعشرين من أيار العام 2000
سيبقى خالدا ً في ذاكرتنا وذاكرة الشعب الفلسطيني
وكل شعوب األمتين العربية واإلسالمية ،وكل األحرار
والشرفاء في العالم».
وق��ال��ت« :ه��و انتصار لنا جميعاً ،فلسطينيّين
ولبنانيّين وعرباً ،ولكل من ساهم في مشروع المقاومة
منذ بداية المشروع الصهيوني ،وهي مناسبة تدفعنا
للتأكيد مجدّدا ً على ضرورة توحيد قوى الجهود في
مواجهة المشروع األميركي  -الصهيوني الذي يستهدف
القضية الفلسطينية ،ويستهدف أيضا ً المنطقة العربية
بر ّمتها».

إنارة قلعة الشقيف

وفي أجواء عيد المقاومة والتحرير ،وعشيّة إطالق
اليوم الوطني لقلعة الشقيف ،أقامت بلدية أرن��ون
ومنتجع القلعة السياحي حفل إنارة القلعة تحضيرا ً
للمهرجان الكبير الذي ّ
تنظمه ،أندية ألوان ومؤسسة
أدي��ان ون��ادي بيت الطلبة بالتعاون مع الجمعية
الوطنية للحفاظ على آثار وتراث الجنوب اللبناني،
ووزارة الثقافة وا ّتحاد بلديات الشقيف وبلدية أرنون
وملتقى الفينيق للشباب العربي وجمعية بيت المصور
في باحة القلعة في أرن��ون ،برعاية وحضور رئيسة
اللجنة الوطنية للحفاظ على اآلثار والتراث في الجنوب
السيد ة رندة ب ّري.
وساهم في إضاءة القلعة أليسار غروب وبامبينو
وعصام حوماني للصوتيّات.

