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خطير ْين في مرفق �سياحي ومنطقة ّ
مكتظة بال�سكان
تفجير ْين
لبنان ينجو من
َ
َ
ّ
�سوري في مكافحة الإرهاب و«يونيفيل» تزيد تح�صيناتها فتحعلي :لن تعود فل�سطين � اّإل بالمقاومة
لبناني
ودعوات لتن�سيق
ّ
احتفاالت في يوم القد�س العالمي

نجا لبنان أم��س م��ن تفجير كبير
ومجزرة مح ّققة بعد إحباط مديريّة
ال��م��خ��اب��رات ف��ي ال��ج��ي��ش عمليّتين
إره��اب � ّي��ت��ي��ن ع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة من
ال���خ���ط���ورة ،ك���ان ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
اإلرهابي قد ّ
خطط لتنفيذهما ،وتقضيان
باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة
ّ
مكتظة بالسكان ،حيث ت�� ّم توقيف
ّ
المخطط،
خمسة إرهابيّين وعلى رأسهم
وقد اعترف الموقوفون بتنفيذ أعمال
إرهابيّة ض ّد الجيش في أوقات سابقة،
وفق ما جاء في بيان لقيادة الجيش التي
أوضحت أنّ التحقيق ال ي��زال مستم ّرا ً
المختص.
بإشراف القضاء
ّ
وأوض���ح م��ص��در عسكري لوكالة
ّ
«ف��ران��س ب���رس» ،أنّ
«المخطط كان
يستهدف كازينو لبنان ف��ي جونيه
ّ
مكتظة
(ش��م��ال ب���ي���روت) ،ومنطقة
بالسكان بحسب ما تسمح الظروف،
مثل مراكز تجارية أو الضاحية الجنوبيّة
لبيروت أو مناطق أخ��رى كالحمراء
واألشرفيّة».
وق���ال ال��م��ص��در« :ك���ان يُفترض أن
ين ّفذوا العمليّتين قبل حوالى عشرة
أيام» ،مشيرا ً إلى أنّ «التحقيقات مازالت
جارية معهم للكشف عن خاليا أخرى
وأهداف أخرى محتملة».
وكان المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس
إدارة  -المدير العام لكازينو لبنان حميد
الكريدي أعلن أنّ إدارة شركة الكازينو
تفاجأت بحجم الشائعات المتداولة
ّ
م��ؤخ��را ً ح��ول وج���ود مخاطر أمنيّة
وتهديدات ُمحدقة بالكازينو.
وأ ّك���دت اإلدارة أنّ ال أس��اس لهذه
الشائعات وال ترتكز على أيّة معطيات
ّ
مؤشرات جديّة من أيّ نوع كانت،
أو
مشير ًة إلى أنّ النشاطات في كازينو
لبنان طبيعيّة بالكامل.
وشدّدت على أنّ كازينو لبنان ي ّتخذ
منذ فترة إج��راءات أمنيّة وقائيّة جديّة
بالتنسيق مع األجهزة األمنيّة كافة،
توفيرا ً لشروط السالمة لر ّواد الشركة،
وليس هناك إج��راءات فوق العادة وال
معطيات تب ِّرر ا ّتخاذ إجراءات مماثلة.

 ...وعملية استباقية لألمن
العام

من جه ٍة أخ��رى ،أف��اد بيان لمكتب
ش��ؤون اإلع�ل�ام ف��ي المديرية العامة
لألمن العام ،أ ّنه «بناء على اعترافات
أحد اإلرهابيّين الموقوفين لديها ،وفي
إط��ار عملها األم��ن��ي ،قامت المديريّة
العامة لألمن العام بمؤازرة من الجيش
اللبناني ،بمداهمة أحد أوكار اإلرهابيين
في وادي عطا  -خ��راج بلدة عرسال،
وذلك في إطار عمليّة استباقيّة ،حيث
عثرت على حزام ناسف وأسلحة وأعتدة
حربيّة مختلفة .وت ّم ضبط الموجودات،
وماتزال المتابعة مستم ّرة لتوقيف باقي
أعضاء الخليّة اإلرهابيّة».

استهداف «داعش» في
الجرود

في غضون ذل��ك ،استهدف مقاتلو
المقاومة مق ّرات لتنظيم «داع��ش» في
جرود القاع وجرود رأس بعلبك (وادي
زويتيني) في البقاع الشمالي بقذائف
المدفعية الثقيلة ،وح ّققوا إصابات
مؤ ّكدة في صفوف مسلّحي التنظيم.
من جه ٍة أخرى ،انعكس ما حصل في
بلدة القاع من تفجيرات أمنيّة على طول

دورية مشتركة للجيش و«يونيفل» عند اطراف مزارع شبعا
المناطق المتجاورة بين لبنان وسورية،
الممتدّةمنمنطقةعكارشماال ًحتىمزارع
شبعا جنوباً ،إذ رفع الجيش اللبناني من
جهوزيّته على امتداد المنطقة المذكورة
خشية تسلّل إرهابيّين من األراض��ي
السوريّة إلى األراض��ي اللبنانيّة عبر
مسالك جبل الشيخ الوعرة ،فك ّثف من
دوريّته المؤ ّللة والراجلة وكمائنه على
تحسبا ً أليّة مفاجأة.
مدارالساعةّ ،
ب��دوره��ا ،أج���رت ق���وات «يونفيل»
ال��م��زي��د م��ن التحصينات لمواقعها
ومراكزها العسكريّة واإلدار ّي��ة ،وك ّثفت
الحراسة حولها ،كما ع � ّززت دوريّتها
المؤ ّللة بناقالت جند مد ّرعة إضافيّة
على مختلف محاور منطقة عملها في
الجنوب ،وب���دأت إل��ى جانب الجيش
اللبناني إق��ام��ة الحواجز المشتركة
وإخ��ض��اع ال��س��ي��ارات لتفتيش دقيق،
والتأ ّكد من هويّات ر ّكابها.
وأ ّكد المكتب اإلعالمي لـ«يونيفيل»،
ر ّدا ً على بعض التقارير اإلعالمية التي
تحدّثتعنتخفيف«يونيفيل»للدوريّات
في منطقة عمليّاتها في جنوب لبنان ،أنّ
هذه القوات «تنفذ أنشطتها العاديّة،
بما في ذلك تسيير الدوريّات في منطقة
عمليّاتها ،بالتنسيق الوثيق مع القوات
المسلحة اللبنانيّة ووفقا ً لقرار مجلس
األمن الدولي .»)2006( 1701
وأشار المكتب إلى أنّ «تركيز يونيفيل
ما ي��زال منص ّبا ً على عمليّاتنا وعلى
تنفيذ القرار  .1701وعليه ،لم يحصل
تخفيض في كل من األنشطة العسكريّة
والمدنيّة .وكما هو حال الجميع ،فإنّ
يونيفيل تأخذ على الدوام جانب الحذر
لناحية التط ّورات األمنيّة ،ولديها أصالً
تدابير أمن وحماية شاملة في موضع
التنفيذ ،حيث تت ّم مراجعة هذه التدابير
بشكل مستمر بنا ًء على الوضع على
األرض» .وأ ّك��د «أنّ يونيفيل والقوات
المسلحة اللبنانية ،والشعب اللبناني
بشكل عام ،لديهم مصلحة مشتركة في
الحفاظ على االستقرار في جنوب لبنان
ومنع أيّ انتهاك للقرار .»1701

توقيفات

أمني آخر ،أعلنت قيادة
على صعيد
ّ
الجيش -مديرية التوجيه ،في بيان ،أنّ
وحدات الجيش المنتشرة في مختلف
المناطق اللبنانية ن ّفذت سلسلة عمليّات
ده��م شملت أماكن ومخيّمات يقطنها
نازحون سوريّون في مناطق :الجنوب،
البقاع ،الشمال ،كسروان والضاحية

الجنوبية ،أوقفت خاللها  412شخصا ً
م��ن التابعيّة ال��س��ور ّي��ة وشخصين
من التابعيّة البنغالديشيّة ،لدخول
بعضهم خلسة إلى األراضي اللبنانيّة،
ولتج ّول بعضهم األخ��ر بصورة غير
شرعيّة ،وضبطت في حوزة عد ٍد منهم
 61دراجة نارية و 6سيارات من دون
أوراق قانونيّة.
ت ّم تسليم الموقوفين مع المضبوطات
إلى المرجع المختص إلجراء اللاّ زم.
وفي السياق نفسه ،دهمت قوة أمنيّة
أماكن محدّدة في الدكوانة حيث يقطن
عدد من السوريّين ،وبعد عمليات تفتيش
داخل أماكن سكنهم على ممنوعات ،وال
سيّما منها األسلحة ،تبيّن أنّ عشرة
منهم على األقل ال يملكون أوراقا ً ثبوتيّة
لدخولهم لبنان ،ما استدعى توقيفهم
المختصة.
بناء على إشارة السلطات
ّ
إلى ذلك ،ترأّست قائمقام جبيل نجوى
سويدان فرح اجتماعا ً أمن ّيا ً في مكتبها
في ال��س��راي ،حضره رؤس��اء األجهزة
األمنيّة والعسكريّة في القضاء ورؤساء
البلديّات الساحليّة ومسؤولو الشرطة
لديها ،ت ّم في خالله التط ّرق إلى الوضع
األمني في القضاء بعد المستجدّات.
ّ
وش���دّدت س��وي��دان «ع��ل��ى ض��رورة
التنسيق بين األجهزة األمنيّة كا ّفة من
جهة ،وبينها وبين رؤس���اء وشرطة
البلديّات من جهة ثانية ،للحفاظ على
األمني وا ّتخاذ التدابير الوقائيّة
الوضع
ّ
واالح��ت��راز ّي��ة» ،وأ ّك��دت «أهميّة تبادل
المختصة»،
المعلومات بين األجهزة
ّ
شاكر ًة لضباط وعناصر األجهزة األمنيّة
والعسكرية في القضاء سهرهم الدائم
على أمن وراحة وسالمة المواطنين ،كما
شكرت رؤساء البلديّات على مواكبتهم
لهذه األجهزة.
وأ ّكدت «أهميّة المحافظة على راحة
وأم��ن السيّاح األجانب الوافدين إلى
القضاء ،وا ّتخاذ اإلج��راءات الكفيلة في
المحافظة على سالمتهم».

مواقف وتعا ٍز

ف��ي غضون ذل��ك ،ت��وال��ت المواقف
المندّدة بالعمليّات اإلرهابية ،فيما يتقبّل
أهالي شهداء القاع والزميل في «الوكالة
الوطنية لإلعالم» طوني وهبه ،التعازي
بشهداء البلدة الخمسة ،وم��ن بينهم
شقيق الزميل وهبه الشهيد ماجد،غدا ً
السبت ،في صالة كنيسة مار سمعان
في السبتية ،من الحادية عشرة قبل
الظهر إلى السابعة والنصف مساءً.

(سعيد معالوي)
وزار أمس رئيس تك ّتل ن ّواب بعلبك
الهرمل النائب حسين الموسوي بلدة
القاع مع ّزيا ً بالشهداء ،وق��ال« :أنتم
ي��ا أهلنا األع���� ّزاء على ط��ري��ق السيد
المسيح عليه السالم ،فديتم لبنان وكل
اللبنانيّين بدمائكم الغالية ،ونحن نقدّم
تعازينا لكم ونفتخر بكم رجاال ً ونسا ًء
ساهرين على سالمة وك��رام��ة بلدكم
ومنطقتكم ووطنكم».
أض��اف« :أنّ المجرمين التكفيريّين
يستهدفون الجميع ،وك��ل م��ن يتن ّكر
لهذه الحقيقة فهو إ ّما غافل وإ ّما مستهتر
بوطنه وبمواطنيه .وأم��ام هذه ال ُّزمَر
الوطني
اإلج��رام � ّي��ة أص��ب��ح واج��ب��ن��ا
ّ
نتوحد بنيانا ً مرصوصا ً
واإلنساني أن
ّ
ّ
ب��ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع جيشنا
المضحي ،ال لنستقبل الق َتلة بالزهور
ّ
وب��ال��ورد ،بل لنواجههم بكل األسلحة
المتو ّفرة فنقطع دابرهم».
واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي
النائب النائب طالل أرسالن ،عبر حسابه
الخاص على «تويتر» ،أ ّنه «في ظل هذه
الفوضى التي تع ّم انتشار الالجئين
السوريّين ،يجب على كل مواطن أن
يكون خفيرا ً في مكان تواجده بالتعاون
مع البلديّات لمؤازرة القوى األمنيّة».
وق��ال« :كفانا مكابرة وم��زاي��دات ،ال
ب ّد من أن يت ّم التنسيق بين الجيشين
اللبناني والسوري على طول الحدود
لمكافحة اإلرهاب التكفيريّ ».
من جهته ،قال رئيس حزب الكتائب
النائب سامي الجميّل،
بعد لقائه رئيس أساقفة بيروت
المطران بولس مطر في دار المطرانية
في األشرفيّة« ،على ال��دول��ة أن تقوم
بواجباتها لحماية كل اللبنانيّين الذين
يعيشون في مناطق مهدّدة باإلرهاب،
ع��ل��م�ا ً أ ّن��ن��ا ض��� ّد االس��ت��ن��س��اب� ّي��ة بين
المواطنين».
وأ ّكد األمين العام لـ«التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد في تصريح ،أ ّنه
«ال يمكن أليّ جهة أو فئة أو مجموعة
أن تحارب بمفردها اإلره��اب وتقضي
عليه» ،م��ش�دّدا ً على «تعزيز الوحدة
الوطنيّة وترسيخها ،ال��ق��ادرة على
محاربة اإلرهاب والقضاء عليه» ،داعيا ً
إلى «وقف العنتريّات السياسيّة وردّات
الفعل اآلن��ي��ة الفاقده أليّ مسؤوليّة
وطنيّة ال تراعي د ّقة األوضاع وخطورتها
المرحليّةوالمستقبليّة».
واعتبر «أنّ ال خالص وال أمن واستقرار
المؤسسة
إلاّ ب��ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب
ّ

العسكريّة التي تش ِّكل ضمانة أكيده
لجمع اللبنانيّين ،وتوحيد كلمتهم في
مواجهة التحدّيات واألخطار ال ُمحدقه»،
من ّوها ً بـ«إنجازات القوى األمنيّة ،وفي
مقدّمها الجيش ،وآخرها إلقاء القبض
على شبكة إره��اب��ي��ة خطيرة كانت
ّ
مؤسسات ومرافق
تخطط الستهداف
ّ
سياحيّة».
وأ ّكد «أهميّة التواصل مع المسؤولين
السوريّين والتنسيق حول النازحين،
اللبناني
وض���رورة تعاون الجيشين
ّ
وال��س��وريّ لتطهير الحدود المشتركة
من اإلرهابيّين القتله» ،مؤيّدا ً اإلجراءات
التي تقوم بها السلطة لتنظيم أوضاع
النازحين» ،م��ح� ّذرا ً من أ ّي��ة إج��راءات
يشت ّم منها العنصريّة أو الذل» ،منبّها ً
من «تحويل مخيمات النازحين إلى
أماكن سكن من اإلسمنت ،وتحويلهم
من نازحين إل��ى الجئين ،وه��ذا يعني
المؤسسات الرسميّة
تم ّتعهم بحصانة
ّ
الدوليّة».
وأ ّك���د األس��ع��د ،أنّ «األم���م المتحدة
والمنظمات الدولية التي تدّعي حقوق
اإلنسان متواطئة في موضوع النازحين
السوريّين ،وهدفها توطين السوريّين
والفلسطينيّين في لبنان ،وكل مساعدة
أو منحة أو هِ بة ُتقدّم لهم ستكون تحت
هذا العنوان».
ورأى أمين ع��ام «التج ّمع العربي
واإلس�لام��ي ل��دع��م خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة»،
الدكتور يحيى غدار في تصريح« ،أنّ
القاع صدر البقاع وضهر القلمون ،أ ّكدت
مرة جديدة أنّ معادلة الجيش والشعب
والمقاومة هي ضمانة وحدة لبنان ،ما
يستدعي اإلق�لاع عن سياسة المكابرة
وخطاب التحريض ،تحصينا ً للداخل
اللبناني بمواجهة همجيّة التكفير
ّ
وعنصريّة العدو الصهيوني ووحشيّة
ال��م��ش��روع االس��ت��ك��ب��اري وال��رج��ع� ّي��ة
واإلرهاب».
وأض���اف« :أنّ ال��ت��زام��ن بالعدوان
البربري بين قطعان الصهاينة في رحاب
يوم القدس العالمي وشراذم التكفير في
رمضان ،هو دليل دامغ على مدى التالزم
في التكتيك واالستراتيجيّة بالتج ّرؤ على
الرساالت السماويّة واستباحة المبادئ
الحقوقيّة واإلنسانية خدم ًة للمشروع
الصهيو -أميركي -تكفيري».
وأ ّك��د أنّ «معركة تقرير مصير األمة
العربية واإلسالمية ،واالنتصار على
أعدائها وكل من ي��دور في فلكها ،تط ّل
ب��ش��ائ��ره م��ن ال��ف��ل��وج��ة ،ح��ي��ث راه��ن
ال��م��وت��ورون وأس��ي��اده��م على تقسيم
العراق ففشلوا وذهبت ريحهم بعد أن
سحقهم محور الممانعة والمقاومة الذي
سيكمل إنجازاته بتحرير حلب وتحقيق
وح��دة س��وري��ة ،إي��ذان �ا ً ب��وح��دة األ ّم��ة
وتحرير فلسطين على وقع تبريكات يوم
العالمي».
القدس
ّ
ب��دوره ،طالب رئيس حزب الوفاق
تقي الدين في تصريح،
الوطني بالل ّ
بعد تر ّؤسه اجتماعا ً للمكتب السياسي
للحزب« ،ب��وج��وب تنسيق الحكومة
اللبنانيّة مع الحكومة السوريّة من
أجل مواجهة اإلرهاب الذي يطال لبنان
وسورية والمنطقة برمتها» ،مذ ِّكرا ً «أنّ
ذلك يأتي ضمن اال ّتفاقات المعقودة بين
البلدين».
ورأى «أنّ التنسيق م��ع سورية
حكومة وج��ي��ش�ا ً ه��و م��ن أج��ل لبنان
وحماية شعبه ،وه��و أيضا ً لمصلحة
لبنان قبل سورية».

ال�س ِّيد :ع�سى �أن تكون �أحداث القاع
�أيقظت جعجع لتالوة فعل الندامة
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اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل السيِّد في بيان صادر عن
وجهها رئيس الق ّوات اللبنانية سمير جعجع أمس
مكتبه اإلعالمي ،أنّ «الكلمة التي ّ
إلى بلدة القاع ومسيحيّي البقاع عموماً ،قد حفلت بالعديد من المغالطات والمزايدات
التي تتناقض كل ّيا ً مع مواقفه الدائمة التي أطلقها منذ بدء األزمة السورية إلى األمس
القريب ،وال سيّما لجهة حمالته اإلعالمية المستمرة لتبرير وتبسيط وتسخيف أخطار
المجموعات اإلرهابيّة األصوليّة على لبنان».
وذ َّكر السيد «أهل البقاع خاصة ولبنان عامة ،بزيارات كتلة القوات اللبنانيّة إلى
بلدة عرسال في بداية األزمة السورية ،بالتنسيق مع تيار المستقبل ،لتأمين الغطاء
لتلك المجموعات وتكريس الفلَتان في عرسال بحجة أنّ ذلك يخدم مشروع اإلطاحة
بالرئيس ّ
بشار األسد والدولة السورية ،في حين أ ّنه ثبّت بأنّ اإلرهابيّين االنتحاريّين
ّ
المفخخة
الذين استهدفوا القاع قد قدموا من جرود عرسال ،تماما ً كما كانت السيارات
ُترسل إلى الضاحية الجنوبيّة عبر المنطقة المذكورة نفسها».
كما ذ ّكر السيد «بالخطابات األسبوعيّة التي كان يطلقها جعجع من معراب من
أنّ «داع��ش» و«جبهة النصرة» هي ظواهر عابرة وسطحيّة وال تش ّكل خطرا ً على
لبنان والبقاع ،وعلى مسيحيّيه بنوع خاص ،وحيث كان يرمي بمسؤولية األعمال
اإلرهابيّة في لبنان على حزب الله نتيجة قتاله لتلك المجموعات في سورية ،في حين
أثبتت التطورات الالحقة ،وال سيّما في األيام الماضية في إسطنبول وغيرها ،أنّ تلك
الجماعات لم تو ّفر حتى الدول التي دعمتها ود ّربتها وم ّررتها إلى سورية ،وال سيّما
األردن وتركيا اللذين يتع ّرضان اليوم إلرهاب تلك المجموعات نفسها التي انطلقت من
أراضيها أو تد ّربت في مخيماتها».
وختم السيد بأنّ «خطورة جعجع في هذا المجال هو أ ّنه كان يدرك أنّ تلك الجماعات
إسالمي منحرف ،وتتح ّرك ض ّد أهدافها من
ديني
اإلرهابيّة تنطلق أساسا ً من مفهوم
ّ
ّ
خالل عقيدة دينيّة وتكفيريّة محض لتقتل أبناء المذاهب والطوائف األخرى ،بما فيها
اإلسالم الس ّني المعتدل ،لك ّنه رغم ذلك ،آثر التغاضي عن هذا الواقع المدمِّر للبنان
بمسيحيّيه ومسلميه ،تماشيا ً منه مع سياسات كبرى إقليميّة ودوليّة تستخدم تلك
الجماعات ألغراض سياسيّة ،منها إسقاط مثالً الرئيس األسد وغيره .وعسى أن تكون
أحداث القاع األليمة قد أيقظته لتصحيح موقفه وخطابه ،وتالوة فعل الندامة ع ّما كبّده
مآس للبنان والمنطقة منذ خمس سنوات إلى اليوم».
هو وحلفاؤه من ٍ

�شاتيال يندِّ د بتفجير �إ�سطنبول
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ندّد رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيال في تصريح أمس بالتفجير
اإلرهابي الذي وقع في مطار أتاتورك بإسطنبول.
ّ
التدخل سلب ّيا ً في شؤونهم،
وطالب «الحكومة التركية باالنفتاح على العرب وعدم
فالتعاون التركي العربي من شأنه محاصرة اإلرهاب وردعه ،وهذه مه ّمة أساسيّة
لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تفتقر إلى ّ
خطة واضحة حول هذه المسألة التي
تش ّوه اإلسالم ،وتهدِّد الوحدات الوطنية وتنشر الفوضى في بالد المسلمين» ،مشيرا ً
إلى أ ّنه «بدون مواجهة مشروع األوسط الكبير الصهيوني األميركي بشكل جماعي،
فإنّ اإلرهاب سوف يهدّد الجميع .وأولى الواجبات لنهوض العالم اإلسالمي ،عقد
ّ
التدخالت المتبادلة في الشؤون الداخلية ،من أجل توليد
مصالحات بينيّة ووقف
تكاملي يدافع عن جوهر اإلسالم
الثقة المتبادلة والتي على أساسها ينهض تعاون
ّ
ويردع التط ّرف».
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جانب من اإلفطار
أُقيمت أمس احتفاالت في المناطق اللبنانية بمناسبة
ي��وم ال��ق��دس العالمي .وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،اق��ام��ت سفارة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في بيروت حفل إفطار
في حديقة السفارة في الفياضية ،حضره رئيس مجلس
النواب نبيه بري ممثالً بعضو هيئة الرئاسة في حركة
«أمل» الدكتور خليل حمدان ،رئيس مجلس الوزراء تمام
سالم ممثالً بوزير الصناعة حسين الحاج حسن ،الرؤساء
إميل لحود ممثالً بالنائب السابق إميل إميل لحود ،حسين
الحسيني ،النواب مروان فارس ،أيوب حميد ،آالن عون
وإميل رحمة ،نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم،
مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ممثالً بالشيخ
بالل المالّ ،نواب ووزراء سابقون ،وممثلو األحزاب والقوى
الوطنية واإلسالمية اللبنانية والفصائل الفلسطينية
وشخصيات سياسية وإجتماعية وإعالمية وثقافية
وديبلوماسية.
وألقى السفير اإليراني مح ّمد فتحعلي كلمة أشار فيها
إلى أنّ «اإلم��ام الخميني قد اختار يوم القدس العالمي
ليكون تظاهرة سياسية تع ّم كافة مدن العالم اإلسالمي
لتكون صوتا ً واح���دا ً ون���دا ًء قويا ً يتصاعد من حناجر
الشعوب ،وليكون تعبيرا ً سنو ّيا ً لتجديد الموقف المبدئي
ألح��رار هذه األم��ة /ومصداقا ً اللتزام الشعوب العربية
واإلسالمية بقيمها الدينيّة ورفضها لكل األنظمة المرتهنة
إلرادة االستكبار العالمي والحلول المستوردة ،وكشفا ً
لكل األالعيب والمؤامرات التي ُتحاك لتصفية القضيّة
رسخت جذورها في عمق
الفلسطينيّة ،ولتكون القضية قد ّ
الوجدان اإلنساني ال يطويها النسيان مهما طال الزمن،
ولتكون شاخصا ً ح ّيا ً يعبّر عن ضمير األمة».
وأوض��ح أنّ «هذه المؤامرة تعبّر عن نفسها في هذه
المرحلة من خالل التنظيمات اإلرهابية التكفيرية التي تن ّفذ
عملياتها اإلرهابية في كل حدب وصوب ،وآخر هذه األعمال
المروِّعة تجلّت في القاع».
واعتبر فتحعلي «أنّ يوم القدس يمكنه أن يلعب دورا ً
ها ّما ً في مصير الشعب الفلسطيني ،وأن يكون مناسبة
مؤ ِّثرة التحاد األم��ة بكافة أطيافها وأح��راره��ا وبجميع
طوائفها ومكوِّناتها في الدفاع عن الحقوق القانونية
والتاريخية للشعب الفلسطيني ،فتعبّر عن إيمانها الراسخ
الداعم لفلسطين ،وبالحل الناجز للقضية الفلسطينيّة
الذي ينطلق من اإلع��داد والتعبئة الشعبية الشاملة في
سبيل القضاء على الغدّة السرطانية واستئصالها ،ومن
أجل التعهّد بالوالء والثبات في مواجهة كل الطروحات
والمشاريع االستسالمية ،ورف��ض كل الحلول الدولية
التي تغفل حقوق الشعب الفلسطيني وح ّقه في الحرية
والسيادة واالستقالل والعيش بسالم على كامل أرضه».
وأ ّكد فتحعلي أنّ فلسطين لن تعود إلاّ بالجهاد والمقاومة،
وأنّ أي طريق آخر لن يعيد فلسطين وال أي أرض محتلة،
وقال« :كما أثبتت التجربة العملية في لبنان أنّ الجيش
الصهيوني لم يندحر عن األرض اللبنانيّة المحتلة إلاّ من
خالل المقاومة اإلسالمية الباسلة التي ّ
حطمت أسطورته
وم ّرغت وجهه في التراب ،ولهذا فنحن نعتقد أنّ المفاوضات
والقرارات الدولية منذ احتالل فلسطين عام  1948لم تكن
إلاّ تسويفا ً وخداعا ً وسراباً».
وختم بالقول« :إ ّننا في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وفي ظل القيادة الحكيمة لقائد الثورة اإلسالمية آية الله

العظمى اإلم��ام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف،
وحكومة فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني ،نقف دائما ً
وبكل فخر واعتزاز إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته
الشريفة ،مؤ ّكدين وحدة كافة القوى الفلسطينية المقاومة
في مواجهة العدو الصهيوني لدحره عن كامل فلسطين من
البحر إلى النهر».
ثم ألقى رئيس مجلس علماء فلسطين الشيخ حسين
محمد قاسم كلمة أش��ار فيها إلى أن “الطريقة الوحيدة
للتخلص مما يجري في أمتنا وعالمنا العربي ومجتمعاتنا
اليوم من قتال وحرق وخالف وتشرذم وفرقة هو أن نتوحد
في وجه هذا العدو الصهيوني ونجعل البوصلة في الجهاد
والقتال في وجه هذا العدو حتى نغيِّر الواقع الذي نعيش
فيه”.

احتفال في صيدا

وفي صيدا أقامت فصائل فلسطينيّة وقوى وطنيّة لبنانيّة
احتفاال ً بمناسبة يوم القدس العالمي في «مركز معروف
سعد» ،أ ّك��د خالله عضو المجلس السياسي في حزب
الله النائب السابق حسن حب الله ،أنّ العدو الصهيوني
وداعميه وحلفاءه أرادوا إسقاط المقاومة ،معتبرا ً أنّ «ما
نراه من صراعات اليوم هو إلسقاط المقاومة في جسمها
وروحها ضمن مخطط الشرق األوسط الجديد».
ودعا حب الله القوى العربية وال ُّن َخب إلى بذل الجهود
على مختلف األصعدة للخروج من هذه األزم��ة ،والتي ال
تخدم إلاّ المشروع الصهيوني.
كما دعا األ ّم��ة بكل أطيافها وتيّاراتها إلسقاط الحالة
التكفيرية.
بدوره ،أ ّكد أمين عام «ا ّتحاد علماء المقاومة» الشيخ
ماهر ح ّمود ،أنّ «شعار يوم القدس لن ّ
يعطله جور جائر»،
وشدّد على أنّ «محور المقاومة سينتصر ،واإلسالم الحق
سينتصر ،وسنكون في مقدّم الركب نكبّر ونسبّح ونسجد
لله صابرين في المسجد االقصى قريبا ً بإذن الله تعالى،
شاء من شاء وأبى من أبى».
وأضاف« :أيها المذهبيّون العصبيّون ،قدّموا لفلسطين
وللقدس ربع ما تقدّمه إي��ران ،و 10في المئة م ّما تقدمه
المقاومة اإلسالمية في لبنان ،وواحد في المئة من التعبئة
الثقافية والسياسيّة التي تنتشر في ي��وم القدس من
خراسان إلى أيّة بقعة تتجاوب مع هذا الشعار» ،وتابع« :يا
أمراء وح ّكام البترول ،أيها المذهبيون ..أنتم الخطر ،الذين
ترون اإلسالم فقط وصوال ً إلى الحكم حتى لو تعاونتم مع
أميركا وشمعون بيريز أصبح صديقا ً لكم».
واعتبر أنّ «من كان على عالقة مع «إسرائيل» ال يمكن أن
ينشر إسالما ً صحيحا ً على اإلطالق».
م��ن جهته ،ل��ف��تَ أم��ي��ن س��ر فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية أبو ماهر ،إلى أنّ «أفضل هديّة نقدّمها ألهل
القدس وقف الحروب التدميرية في وطننا العربي في
سورية وليبيا وال��ع��راق ،واالتجاه إلى حلول سياسية
تؤ ّمن عودة التضامن العربي واالصطاف العربي من أجل
القدس» ،وأض��اف «علينا أن نحافظ على أمن واستقرار
مخيّماتنا ،ونرفض كل أشكال الفتنة الطائفيّة والمذهبيّة».
وأحيت مدينة صيدا يوم القدس العالمي بمسيرة كشفيّة
لبنانيّة وفلسطينيّة كبرى ،شاركت فيها فرق موسيقيّة
وكشفيّة من ّ
كشافة اإلمام المهدي.

�صالح :يوم القد�س
ر�سخ �أولويّة الق�ض ّية الفل�سطين ّية
ّ
أ ّكد األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم
صالح في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي ،أنّ إحياء هذا
اليوم «في أكثر من دولة في العالمين العربي واإلسالمي،
والذي أطلقه آية الله اإلمام الخميني بعد انتصار الثورة
رسخ أولويّة القضيّة الفلسطينيّة
اإلسالميّة في إي��رانّ ،
ومركزيّتها ،وص ّوب البوصلة إلى حقيقة الصراع مع عدو
األ ّمة الرئيسي الكيان الصهيوني اإلرهابي بعدما حاولت
غالبيّة األنظمة العربية واإلسالمية خلق أعداء وهميّين
لألمة ،والتآمر على المقاومة إلسقاطها ،ومحو فلسطين
من ذاكرة الشعوب ،وعقد ا ّتفاقيات إذعان واستسالم مع
العدو الغاصب ،وش��نّ الحروب على سورية والعراق،
والتنسيق معه لتصفية القضيّة الفلسطينيّة والتطبيع
معه في جميع المجاالت السياسيّة واالقتصاديّة واألمنيّة
والعسكريّة ،والتحالف معه للتآمر على المقاومة والدول
الدّاعمة لها».
أض��اف صالح« :وم��ا الحرب الكونيّة والضغوطات
والعقوبات وتصنيف المقاومة إرهابا ً إلاّ خير دليل على
انخراط الرجع ّية العرب ّية وحلفائها في المشروع األميركي
الصهيوني المتعاون مع اإلرهاب التكفيريّ لتفتيت األمة
وتقسيمها إلى كانتونات مذهبيّة وعرقيّة للحفاظ على أمن
الكيان الصهيوني ،والهيمنة على ثروات األ ّمة والقضاء

على مواطن القوة فيها».
وق��ال« :إنّ األم��ان��ة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية إذ تحيي ه��ذه المناسبة ،فإ ّنها تدعو جميع
التمسك بخيار المقاومة واالنخراط
القوى واألحزاب إلى
ّ
في مواجهة اإلره���اب التكفيري واإلره���اب الصهيوني
الذي يمارس عدوانه اليومي قتالً وأس��را ً ألبناء الشعب
والسعي
الفلسطيني المجاهد ،وتدنيس المقدّسات،
ّ
المستمر لتهويد القدس وتشييد المستوطنات ،والعمل
على منع عودة الفلسطينيّين في الشتات من العودة إلى
أرضهم وديارهم .وإ ّننا أمام هذا التحدّي الوجودي ،ندعو
إلى توحيد الجهود والقوى من أجل رفع المعاناة عن
شعبنا الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وتحرير
فلسطين كل فلسطين من رج��س العدو ،وإل��ى مواجهة
الجماعات اإلرهابيّة التي هي وجه من وجوه الصهيونيّة
عبر تشكيل جبهة شعبيّة تض ّم جميع القوى واألحزاب
والمؤتمرات العربيّة واإلسالمية لمحاربة اإلرهاب بجميع
أشكاله وإلحاق الهزيمة به ،ونحن نشهد اليوم بوادر هذا
االنتصار بفضل التضحيات التي تقدّمها قوى المقاومة في
فلسطين وفي سورية وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن،
واإلسالمي».
العربي
وعلى مدى العالمين
ّ
ّ

توقيف حبلي لتعليقه يافطات بال ترخي�ص
شكر إمام «مسجد إبراهيم» في صيدا الشيخ صهيب
حبلي ،كل من ا ّتصل مطمئ ّنا ً بعد اإلشكال ال��ذي حصل
معه أمس عند مستديرة صيدا ،حيث ت ّم توقيفه لبعض
الوقت مع عدد من األشخاص التابعين للجنة المسجد
ولـ»جمعية ألفة» على خلفية تعليق يافطات بمناسبة
يوم القدس العالمي« ،والتي يبدو أ ّنها استف ّزت من باتَ
يرى أنّ يوم القدس جريمة يعاقب عليها القانون ،فعملوا
على فبركة الذرائع لمنع رفع اليافطات المؤيّدة للقدس
وفلسطين واألقصى ،وهل من مهام فرع المعلومات متابعة

منع رفع الالفتات؟» ،بحسب ما جاء في تصريح له.
وسأل« :هل من يقوم برفع رايات «داع��ش» أو رايات
التحريض هنا وهناك حاصل على إذن وترخيص من
بلدية صيدا؟ وسأل من جهة ثانية عن سلوكيّات عناصر
ال��ق��وى األم��ن الداخلي وتجاوزاتهم ف��ي تعاطيهم مع
المواطنين ،وال سيّما أصحاب العمائم ،وهل هكذا تتص ّرف
المؤسسات واألجهزة األمنيّة ،وهل يرضى قائد منطقة
الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد سمير
شحادة بهذه التصرفات؟».

