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 لحود ونواب وشخصيات هنأوا الجيش والمقاومة بذكرى التحرير 

صدرت مواقف سياسية ونيابية وحزبية امس في الذكرى العاشرة للتحرير، حيّت الجيش والمقاومة. 
وهنأ الرئيس اميل لحود بالعيد. وقال في بيان وزعه مكتبه االعالمي: "اتوجه من شعب لبنان األبي 

وجيشه الباسل ومقاومته الرائدة باسمى التهاني والتمنيات ان يبقى لبنان محافظا على وحدة شعبه 
ومكامن قوته وعدم بعثرتها في سبيل مصالح سياسية ضيقة ال تليق بانتصارات لبنان، شعبا وجيشا 

ومقاومة، تلك االنتصارات التي رفعت عاليا جبين الكرامة الوطنية والعربية، وحررت معظم االرض 
واستعادت االسرى وجعلت لبنان وطنا غير قابل للمساومة والتفريط بحقوقه عندما يحين زمن الحلول 

الكبرى ان أتى". 
واشار الى "مفارقة فيها كل الدالالت، وتتمثل في أن لبنان يحتفل بالعيد العاشر للمقاومة والتحرير، في 

" وهواجسه االمنية والعسكرية والوجودية، وما 4حين أن العدو االسرائيلي غارق في مناورة "تحول 
كان لتلك المفارقة ان تصبح واقعا ملموسا لو بقي لبنان في منطق أن قوته في ضعفه، ذلك المنطق 

الذي ادى الى استباحة االرض والحقوق والسلم االهلي والكرامة الوطنية". 
واصدر الوزير محمد الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز البيان اآلتي: "في الذكرى العاشرة لتحرير 

الجنوب والبقاع الغربي نحيي ارواح الشهداء الذين قاتلوا دفاعا عن االرض ودحروا االحتالل. ونؤكد 
حق اللبنانيين، شعبا وجيشا ومقاومة، في التصدي لالعتداءات االسرائيلية كما نؤكد التزام القرارات 
الدولية وندعو االمم المتحدة الى فرض تطبيقها على الجانب االسرائيلي واعادة مزارع شبعا وتالل 
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كفرشوبا الى السيادة اللبنانية. ان كتلة الوفاق الوطني تعتبر وحدة اللبنانيين حجر الزاوية في اي 
 استراتيجية دفاعية، وتؤكد الدور المركزي للجيش اللبناني في بلورة هذه االستراتيجية".

 
وقال وزير الدولة عدنان القصار في تصريح: "(...) يحل علينا عيد التحرير والتهديدات االسرائيلية 

تتكرر مرة جديدة بشن حرب على لبنان في محاولة إلخافة شعبنا وحرفه عن مهمة التحرير التي 
كانت وستبقى مهمة مقدسة يتحد حولها اللبنانيون من دون تفرقة وال تمييز. 

 يوما مجيدا اندحر فيه العدو بفعل سواعد مقاومينا وتالحمهم 2000 أيار 25لقد كان التحرير في 
مع جيشنا الباسل، وللمرة االولى من ارض لبنان المقدسة بقوة المقاومة وعزمها وبدماء المقاومين 

الذين نوجه اليهم اليوم التحية وننحني امام ارواحهم اجالال، مؤكدين وحدتنا الوطنية شعبا وجيشا 
 ومقاومة (...)".

ورأى النائب محمد قباني ان "عودة تكريس الخامس والعشرين من ايار عيدا وطنيا وعطلة رسمية هو 
امر طبيعي، فهذا اليوم المجيد هو الذي سجل انتصار شعبنا على العدو االسرائيلي وعلى جيشه الذي 

هرب من الجنوب اللبناني ذليال منهيا اسطورة الجيش الذي ال يقهر. شعبنا سجل، رجاال ونساء 
 منه ملحمة دخلت تاريخنا الوطني لبنانيا وعربيا. تحية لشعبنا البطل الذي 25 ايار و24واطفاال، في 

انتصر في مثل هذا اليوم على عدوه الغاشم، وتحية للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتابع مسيرة 
النضال والتحرير ضد العدو المحتل نفسه، والذي سيسجل باذن هللا انتصارا مشابها ومدويا ولو بعد 

حين". وهنأ بالذكرى كل من النائبين السابقين علي عيد وبهاء الدين عيتاني و"رابطة الشغيلة" 
و"حركة الجهاد االسالمي".  

 ."االسالمي
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  وقباني يشيدون بالتحرير ميقاتي والسنيورة والصفدي والقصار
  قـابـل للمسـاومـة لحـود: لبــنان غيـر

شعباً  توالت مواقف السياسيين واألحزاب والقوى المهنئة والمباركة للبنان
 وجيشاً ومقاومة بذكرى «التحرير والمقاومة» اليوم. فقد اعتبر رئيس الجمهورية

السابق إميل لحود أن االنتصارات «جعلت من لبنان وطناً غير قابل للمساومة 
بحقوقه عندما يحين زمن الحلول الكبرى إن أتى». وهنأ لبنان شعباً  والتفريط

بعيد المقاومة والتحرير، مشيرا إلى تزامن االحتفال بالعيد «في  وجيشاً ومقاومة
اإلسرائيلي غارق في هواجسه األمنية والعسكرية والوجودية».  حين أن العدو

كانت لتصبح «واقعاً ملموساً لو بقي لبنان في منطق  ورأى أن تلك المفارقة ما
  .«قوته في ضعفه

نجيب ميقاتي أن الذكرى «تشكل يوما وطنيا مجيدا في تاريخ  واعتبر الرئيس
نجح بتعاضد دولته وجيشه ومقاومته في تحرير القسم  لبنان المعاصر، ألن لبنان

استثنائي في تاريخ العرب». ودعا إلى «تعزيز  األكبر من أرضه، وتسجيل انتصار
للعدو اإلسرائيلي للنفاذ مجددا إلى  هذا االنتصار بعدم اإلفساح في المجال

  .«فيه الداخل اللبناني ومحاولة زعزعة األمن واالستقرار

 ورأى الرئيس فؤاد السنيورة للتحرير نتيجة حتمية لتضحيات الشعب وبطوالت

  .«مقاومته المسلحة بمختلف أطيافها

التحرير «عيد لبنان كله نحتفل  ورأى وزير الدولة عدنان القصار أن عيد
ما تبقى من  به بفرح، وبتصميم على مواصلة النضال من اجل استكمال

ارض محتلة، وحماية لبنان من التهديدات اإلسرائيلية التي تستهدف 
  .«بلدنا



 
 

 

وشدد الوزير محمد الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز على حق لبنان شعباً 
  .ومقاومة بالتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية وجيشاً 

الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن  وأكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي
  .«على «أهمية الوحدة الوطنية في صنع النصر

وأمل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أن تستكمل ذكرى 
  .«بااللتفاف حول الدولة التحرير

هو فاتحة انتصارات قوى » 2000فيما اعتبر النائب طالل أرسالن أن انتصار العام 
محمد قباني أن «عودة  »، في لبنان والعالم. ورأى النائب21التحرر في القرن الـ

اليوم المجيد هو   أيار عيدا وطنيا وعطلة رسمية هو أمر طبيعي، فهذا25تكريس 
  .«الذي سجل انتصار شعبنا على العدو اإلسرائيلي

السوري القومي االجتماعي على أن «المقاومة ليست رهاناً أو  كما شدد الحزب
أوال عن إرادتنا القومية، وعلى هذا الخيار تبنى الحسابات  مغامرة، إنما خيار يعبر

سقط المشروع الصهيوني - األميركي، وانهزم رغم  واالستراتيجيات، وبفضلها
  .«القوة لديه في عصر األحادية آلته وأساطيله وجيوشه وعمالئه وفائض

في قوته المقاومة » وهنأ تيار «التوحيد اللبناني» السيد حسن نصر هللا
اإلسرائيلي إلى  بسالحها، وفي عناده المستعد دوما للذهاب في مصارعة العدو

وكل  حد الشهادة التي روت األرض بدمائها الذكية دفاعا عن لبنان وفلسطين
  .«شبر من أراضي األمة

التحرير نتشبث أكثر  كما أكد النائب السابق فيصل الداوود أنه «في يوم
حركة  بمقاومتنا وسالحها، وهي مع جيشنا الوطني، حماة الوطن». وباركت

الجهاد اإلسالمي في فلسطين للبنانيين «هذا االنتصار الكبير، ونؤكد أن 
هي الخيار األوحد لتحرير األراضي العربية المحتلة». ورأى النائب  المقاومة

البعريني ذكرى التحرير «مناسبة للعزة والكرامة ألنه في هذا اليوم  السابق وجيه
  .«الصهيوني حيث خرج يجر أذيال الخيبة كان اندحار العدو

نصر هللا مهنئا بالمناسبة  وأبرق النائب السابق مصطفى علي حسين إلى
العدو الصهيوني،  «التي رفعت رأس األمة عاليا في انتصاريها التاريخيين على

  .«واستطاعت كسر هيبة جيشه المتغطرس

لاللتفاف حول المقاومة، مؤكداً أنها «أثبتت أنها الخيار  ودعا عبد الرحمن البزري
  .«والدفاع عن كرامة الوطن األفضل لتحرير األرض

المقاومة وتضحيات  ورأت رابطة الشغيلة أن «النصر العظيم تم بفضل نضاالت
األعراس غير  الشعب والجيش»، ما وفر «األمن واالستقرار للجنوبيين إلقامة

  .«مكترثين بالمناورات اإلسرائيلية

، هي الصورة 2000 أيار عام 25أن «صورة  «واعتبرت «جبهة العمل اإلسالمي
  .«قيود الوصاية األميركية الحقيقية للبنان العربي المقاوم والمحرر من

حققت تحوال في موازين  واعتبر النائب السابق بهاء الدين عيتاني «ان المقاومة
  .«السياسة االقليمية والدولية ودورها الوطني والقومي

األمين العام لـ «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد وقوف حزبه إلى  وأكد
مهنئاً لنصر هللا وللمقاومة بالعيد. وأكد «المؤتمر الشعبي  صف المقاومة

إنجاز تاريخي تحقق بفضل المقاومة والتكامل مع الجيش » اللبناني» أن التحرير
  .«األجنبية والوحدة الوطنية وليس بالوصاية

المقاومة»،  وشدد «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» على ضرورة «استمرار في نهج
  .«منتقدا «الحمالت على المقاومة من الخارج والداخل
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  أيار يوم مجيد 25رأى أن 

 القصار لقانون انتخاب عصري يعتمد النسبية



 
 

  - 3662 - العدد 2010 أيار 25المستقبل - الثالثاء 
 

 هو 2000 أيار من العام 25هنأ وزير الدولة عدنان القصار اللبنانيين بعيد التحرير، معتبرًا أن "يوم 
يوم مجيد، بحيث اندحر العدو فيه بفعل سواعد مقاومينا وتالحمهم مع جيشنا الباسل، وأنها المرة األولى 

التي يتم فيها تحرير األرض من دون أدنى تنازل، ومن دون التوقيع على أي اتفاق". 
وقال في بيان أمس: "يحل علينا اليوم عيد التحرير ولبنان المقاوم بشعبه وجيشه ومقاومته، يثبت مرة 

جديدة أنه موحد في سعيه الى تحرير ما تبقى من أرض محتلة من العدو اإلسرائيلي، ويحل علينا 
والتهديدات اإلسرائيلية تتكرر مرة جديدة بشن حرب على لبنان، في محاولة إلخافة شعبنا وحرفه عن مهمة 

التحرير التي كانت وستبقى مهمة مقدسة، يتوحد حولها اللبنانيون من دون تفرقة وال تمييز". 
ورأى أن "االنتخابات البلدية واالختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية، وعلى الرغم من بعض 

الشوائب التي هيمنت على سير العملية االنتخابية، عّبرت عن مدى الوعي لدى الناخب الجنوبي، الذي 
نزل إلى صناديق االقتراع، ومارس حقه الديموقراطي بمنتهى الشفافية ومن دون خوف، فبدا األمر بمثابة 
رسالة مدوية في وجه المناورات اإلسرائيلية، التي تزامنت واالستحقاق االنتخابي في قرى الجنوب، والتي 

كانت الغاية منها ترهيب الجنوبيين، من أجل أن تمنع نزولهم إلى صناديق االقتراع". ووصف االنتخابات 
بأنها "كانت بمثابة عرس، بحيث انتصرت الديموقراطية في نهاية المطاف على عداها من األمور". 

وأسف لـ"وقوع بعض األحداث األمنية التي رافقت سير العملية االنتخابية في العديد من القرى الجنوبية، 
وخصوصًا في صيدا"، متمنيًا "لو أن المعركة االنتخابية لم تأخذ هذا المنحى الصدامي، وظلت ضمن 
التنافس الديموقراطي الشريف". وطالب بـ"محاسبة كل من يثبت التحقيق بأنه كان متورطًا في أعمال 

الشغب". 
وأشاد بـ"جهود الجيش وقوى األمن الداخلي طوال اليوم االنتخابي"، مشددًا على "أهمية الدور الذي لعبه 

وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، الذي أكد قدرته على ضبط األمور وٕابقائها تحت السيطرة". 
ودعا الى "استحداث قانون انتخابي عصري يقوم على مبدأ النسبية بالدرجة األولى"، مشيرًا الى أن 

"اإلصالحات االنتخابية التي وافقت كل القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء عليها، تشكل أحد أهم 
الحلول الناجعة في سبيل تطوير القانون االنتخابي، بما يتالءم مع كل األطراف، وشرائح المجتمع اللبناني 

 على اختالف انتماءاته".
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مواقف تنوه بتضحيات الشعب والجيش والمقاومة بذكرى التحرير 
ودعوات الستكمال التحرير ببناء قدرات الدولة وترميم 

  الوحدة الوطنية
تواصلت المواقف السياسية والدينية بالذكرى العاشرة لعيد التحرير منوّهة بتضحيات الشعب 

والجيش والمقاومة، مهنئين امين عام حزب هللا السيد حسن نصر هللا والمقاومة بالمناسبة·  

< وفي هذا االطار هنأ الرئيس السابق اميل لحود بالعيد العاشر للمقاومة والتحرير وتوجه في بيان 
وزعه امس، بالتهنئة الى شعب لبنان االبي وجيشه الباسل ومقاومته الرائدة، متمنياً ان يبقى 

 لبنان محافظاً على وحدة شعبه ومكامن قوته وعدم بعثرتها· 

وأشار <الى مفارقة فيها كل الدالالت وتتمثل في ان لبنان يحتفل بالعيد العاشر للمقاومة والتحرير، 
> وهواجسه االمنية والعسكرية 4في حين ان العدو االسرائيلي غارق في مناورة < تحول 

والوجودية، وما كان لتلك المفارقة ان تصبح واقعا ملموسا لو بقي لبنان في منطق ان قوته في 



 
 

ضعفه، ذلك المنطق الذي ادى الى استباحة االرض والحقوق والسلم االهلي والكرامة الوطنية>·  

 ايار 25< وقال وزير الدولة عدنان القصار في تصريح له امس لقد كان التحرير في 
 يوماً مجيداً اندحر فيه العدو بفعل سواعد مقاومينا، وتالحمهم مع جيشنا الباسل 2000

حيث وللمرة االولى تم تحرير االرض من دون ادنى تنازل، ومن دون التوقيع على اي 
اتفاق· خرج االسرائيلي من ارض لبنان المقدسة بقوة المقاومة وعزمها وبدماء 

المقاومين الذين نوجه اليهم اليوم التحية وننحني امام ارواحهم إجالالً، مؤكدين على 
وحدتنا الوطنية شعباً، جيشاً ومقاومة·  

واكد ان عيد التحرير هو عيد لبنان كله نحتفل به بفرح، وبتصميم على مواصلة النضال من اجل 
استكمال ما تبقى من ارض محتلة، وحماية لبنان من التهديدات االسرائيلية التي تستهدف بلدنا· 
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 محليات لبنان
 

  

القصار هنأ اللبنانيين والمقاومة بعيد التحرير:  
 انتخابات الجنوب رسالة مدوية بوجه المناورات االسرائيلية 

 
  

هنّأ وزير الدولة عدنان القصار اللبنانيين بعيد التحرير، إذ وقال: يحل علينا اليوم عيد التحرير ولبنان المقاوم 
بشعبه وجيشه ومقاومته، يثبت مرة جديدة انه موحد في سعيه الى تحرير ما تبقى من ارض محتلة من 

العدو اإلسرائيلي. ويحل علينا عيد التحرير والتهديدات اإلسرائيلية تتكرر مرة جديدة بشن حرب على لبنان 
في محاولة إلخافة شعبنا وحرفه عن مهمة التحرير التي كانت وستبقى مهمة مقدسة يتوحد حولها 

اللبنانيون من دون تفرقة وال تمييز?  
 
 
 

 يوماً مجيداً اندحر فيه العدو بفعل سواعد مقاومينا، وتالحمهم مع 2000 ايار 25لقد كان التحرير في 
جيشنا الباسل حيث وللمرة االولى تم تحرير االرض من دون ادنى تنازل، ومن دون التوقيع على اي اتفاق. 
خرج االسرائيلي من ارض لبنان المقدسة بقوة المقاومة وعزمها وبدماء المقاومين الذين نوجه اليهم اليوم 

التحية وننحني امام ارواحهم إجالالً، مؤكدين على وحدتنا الوطنية شعباً، جيشاً ومقاومة.  
ان عيد التحرير هو عيد لبنان كله نحتفل به بفرح، وبتصميم على مواصلة النضال من اجل استكمال ما 

تبقى من ارض محتلة، وحماية لبنان من التهديدات االسرائيلية التي تستهدف بلدنا.  
هنيئاً للبنان بشعبه المقاوم في الجنوب والبقاع الغربي وكل منطقة من المناطق التي قامت فيها مقاومة 

منذ اليوم االول لالجتياح االسرائيلي، وهنيئاً للبنان بجيشه الباسل يذود عن كل ذرة من تراب الوطن.  
انتخابات الجنوب  

من جهة أخرى، اعتبر الوزير القصار أن اإلنتخابات البلدية واإلختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب 
والنبطية في إطار المرحلة الثالثة من اإلنتخابات، والتي على الرغم من بعض الشوائب التي هيمنت على 
سير العملية اإلنتخابية، فإنها عبّرت عن مدى الوعي لدى الناخب الجنوبي الذي نزل بكثافة إلى صناديق 

اإلقتراع ومارس حّقه الديموقراطي بمنتهى الشفافية وبدون خوف، األمر الذي جاء بمثابة رسالة مدوّية 
) التي تزامنت واإلستحقاق اإلنتخابي أمس في قرى الجنوب 4في وجه المناورات اإلسرائيلية (تحوّل 

والتي كانت الغاية منها بدون شك، ترهيب الجنوبيين لعدم النزول إلى صناديق اإلقتراع.  
وفي معرض تعليقه على مجريات اإلنتخابات البلدية واإلختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية 
أمس، رأى القصار أن اإلنتخابات كانت بمثابة عرس حيث في نهاية المطاف انتصرت الديموقراطية على ما 
عاداها من أمور، لكنه أسف في المقابل لألحداث األمنية التي رافقت سير العملية اإلنتخابية في العديد 

من القرى الجنوبية وخصوصاً في صيدا، وقال: كنا نأمل لو أن المعركة اإلنتخابية لم تأخذ هذا المنحى 
الصدامي، وظلّت بالتالي ضمن التنافس الديموقراطي الشريف، وألجل ذلك نطالب بمحاسبة كل َمن يثبت 

التحقيق بأنه  
كان متورطاً في أعمال الشغب تلك والتي كادت أن تؤدي إلى فتنة في صيدا وتعريض السلم األهلي فيها 

للخطر، وهو األمر المرفوض من الجميع.  
ونوّه القصار بالجهود الجبارة التي بذلها الجيش وقوى األمن الداخلي طوال اليوم اإلنتخابي، في سبيل 
الحفاظ على األمن، وتمرير العملية اإلنتخابية بأقل األضرار الممكنة، وفي هذا اإلطار ال بد من التشديد 
على أهمية الدور الذي لعبه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، والذي أكد من خالله قدرته على ضبط 

األمور وإبقائها تحت السيطرة.  
ودعا الى استحداث قانون إنتخابي عصري يقوم على مبدأ النسبية بالدرجة األولى، وقال إن اإلصالحات 

اإلنتخابية التي وافقت جميع القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء عليها، تشكل أحد أهم الحلول 
الناجعة في سبيل تطوير القانون اإلنتخابي بما يتالءم مع كافة األطراف وشرائح المجتمع اللبناني على 

 اختالف إنتماءاته. 
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 ذكرى التحرير: الوحدة في وجه التهديدات االسرائيلية

 
 صدى البلد

 ايار من العام 24شكلت الذكرى العاشرة لتحرير القسم االكبر من الجنوب في 
محوراً لمواقف سياسية عدة، أشادت بـ "انجاز الجيش والمقاومة والصمود  2000

 ."الى "الوحدة والتكاتف في وجه التهديدات االسرائيلية الشعبي". ودعت

 اكـــد رئــيــس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ان "االنسحاب
االسرائيلي من لبنان جاء نتيجة حتمية لتضحيات الشعب وبطوالته ومقاومته وان 

نيسان الذي ناضل له الرئيس الشهيد رفيق الحريري شرع المقاومة دوليا  تفاهم
 ."للتحرير ومهد

 واعــتــبــر الــســنــيــورة فـــي بــيــان بالمناسبة ان "انسحاب إسرائيل من
الجنوب شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الــصــراع العربي- اإلسرائيلي تمثل 

إسرائيل إلى االنسحاب من أراض لبنانية احتلتها قد حدث للمرة األولـــى  باضطرار
المقاومة الشعبية المسلحة الباسلة ووحــدة مــو قــف ا للبنا نيين  بفعل دور

وصمودهم مع حكومتهم وجهودها الدولية والديبلوماسية لتحقيق هذا  وتضحيا تهم
 ."الهدف

ورأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن ذكــرى تحرير الجنوب من االحتالل االسرائيلي 
يوما وطنيا مجيدا في تاريخ لبنان المعاصر، ألن لبنان نجح بتعاضد دولته  تشكل

ومقاومته في تحرير القسم األكبر من أرضه المحتلة في الجنوب والبقاع  وجيشه
 ."إنــتــصــار إستثنائي في تاريخ العرب الغربي وتسجيل

 وقال "إن هذه الذكرى يجب أن تشكل حافزا لنا للمضي في تعزيز وحــدتــنــا
 الــوطــنــيــة ألنــهــا السبيل الوحيد لتعزيز سلطة الدولة القوية الحاضنة للجميع

 ."وإفشال المؤامرات التي تستهدف النيل من امن لبنان واستقراره

وهنّأ وزيــر الدولة عدنان القصار اللبنانيين بعيد التحرير، وقال: "يحل 
اليوم عيد التحرير ولبنان المقاوم بشعبه وجيشه ومقاومته، يثبت  علينا

في سعيه الى تحرير ما تبقى من ارض محتلة من  مرة جديدة انه موحد
التحرير والتهديدات اإلسرائيلية تتكرر  العدو اإلسرائيلي. ويحل علينا عيد

إلخافة شعبنا وحرفه  مرة جــديــدة بشن حــرب على لبنان في محاولة
 عن مهمة التحرير التي كانت وستبقى مهمة مقدسة يتوحد حولها

 .اللبنانيون من دون تفرقة وال تمييز

العزيز  وأكـــد وزيـــر االقــتــصــاد والــتــجــارة محمد الصفدي والنائب قاسم عبد
 في بيان أمس "حق اللبنانيين، شعباً وجيشاً ومقاومة، في التصدي لالعتداء ات

فــرض  اإلسرائيلية، كما أكدا االلتزام بالقرارات الدولية، داعين األمم المتحدة إلــى
 تطبيقها على الجانب اإلسرائيلي وإعادة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا إلى السيادة



 
 

 ."اللبنانية

 وشددا على أن "وحدة اللبنانيين حجر الزاوية في أي استراتيجية دفاعية، مؤكدين
 ."الدور المركزي للجيش في بلورة هذه االستراتيجية

 ودعا رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طالل أرسالن "أطياف المجتمع
اللبناني والقوى السياسية المتنوعة كافة الى التعمق في تجربة المقاومة 

وأبعادها الثقافية واإلنسانية لناحية تعزيز القدرات النفسية واألخالقية  المظفرة
وأجيالنا ا لمستقبلية بما يضمن صمو د نا التاريخي الدائم في وجه  ألبنائنا

الــكــيــان الــغــاصــب، وكــذلــك لناحية تعزيز القدرات العسكرية للبنان  إسرائيل
يجب على الدولة إنتهاجها كأسلوب مواجهة عسكرية بسيطة تستند إلى  التي

وإلى بديهية إنتصار هــذه القضية أكثر مما تستند إلى تعقيدات  اإليمان بالقضية
 ."التي غالباً ما تستعملها اإلستعمارات في مواجهة األحرار التقنيات المتطورة

وشــدد الــحــزب الــســوري القومي االجتماعي على أن "المقاومة ليست رهانا 
 ."مغامرة إنما خيار يعبر عن إرادتنا القومية أو

هو قبل  واعــتــبــر فــي بــيــان أن "انــتــصــار المقاومة ليس عسكرياً مجرداً، بل
 ذلك انتصار إرادة شعب يأبى الهوان وثقافة مقاومة تترسخ وتتجذر في مجتمعنا
بأسره "، مشددا على أن" المقاومة ليست رهاناً أو مغامرة، إنما خيار يعبر أوال 

إرادتنا القومية، وعلى هــذا الخيار تبنى الحسابات واالستراتيجيات، وبفضلها  عن
الــمــشــروع الصهيوني - األميركي، وانهزم رغم آلته وأساطيله وجيوشه  سقط

 ."القوة لديه في عصر األحادية وعمالئه وفائض

 واكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــلــس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد االمير قبالن "اهمية الوحدة الوطنية في صنع النصر، فلبنان يقوى وينهض 

بفعل وحدته التي تتحصن بالتوافق والتعاون بين اللبنانيين الذين اثبتوا  ويستمر
االستحقاق االنتخابي بــروح التوافق مقدرتهم على تجاوز الخالفات  في انجازهم

بالتشاور والتعاون، وهم اثبتوا للعدو االســرائــيــلــي ان  وحل االشكاالت
تعد تخيفهم وتهديداته لم تثنهم عن التمسك بحقهم المشروع  مــنــاوراتــه لــم

للدفاع عن االرض وصون سيادة الوطن". ودعا اللبنانيين  في امتالك عناصر القوة
الباطل الى التمسك بحقوقهم في استعادة ارضهم  في ذكرى انتصار الحق على

كفرشوبا والــقــرى الحدودية السبع وعدم  المسلوبة في مــزارع شبعا وتــالل
 ."واالسرى التفريط بدماء الشهداء وآالم الجرحى

 وهنأ شيخ عقل طائفة الموحدين الـــدروز الشيخ نعيم حسن لبنان واللبنانيين
لمناسبة ذكرى التحرير، وامــل في أن ُيستكمل هذا االنجاز بتحرير كامل األرض 

 .تداعيات االحتالل وإزالة
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احتفاالت ومواقف في الذكرى العاشرة للمقاومة والتحرير: تشديد على التزام نهج 
  المقاومة في وجه العدو

 
 ص  12:51:00 23/04/2009

 
 
 
 

لمناسبة الذكرى العاشرة للمقاومة والتحرير، اقيم قبل ظهر امس، 
احتفال عسكري في مبنى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، حضره رئيس 

االركان اللواء الركن شوقي المصري ممثالً قائد الجيش، وقادة 
المديريات واالجهزة والوحدات وضباطها، والموظفون المدنيون 

التابعون لها، حيث جرت مراسم رفع العلم وتالوة امر اليوم الذي 
  وّجهه قائد الجيش الى العسكريين.

 

من  جهة ثانية، هّنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان  "الشعب 
اللبناني بكافة أطيافه، وبصورة خاصة المقاومين األبطال وأبطال 

الجيش اللبناني، بذكرى التحرير المجيدة"، مؤكدًا أن "خيار 
المقاومة هو خياٌر في مواجهة العدوان والظلم، وهو الخيار الذي 
ُيعتمد عندما ال يكون هناك توازن للقوى فيؤّمن استعادة الحقوق"، 
كما أشار إلى أن "نجاح خيار المقاومة في لبنان يعود لمعادلة 

  الجيش والشعب والمقاومة".
 

ولفت في حديث إلى قناة "المنار"، الى أن "التهديدات االسرائيلية 
للبنان غير جديدة ولم تتوقف"، قائالً : "هناك عدة أسباب لنيات 

اسرائيل العدوانية ترتبط أوالً بكرههم للكيان اللبناني، ولقد قال 
 إنهم "سيعيدون لبنان الى 1970وزير الحرب االسرائيلي في العام 

العصر الحجري"، لكننا نقول إنهم لن يقدروا أن يعيدوا لبنان الى 
العصر الحجري وسيفّكرون مئة مرة قبل أن يقدموا على االعتداء على 

لبنان وسيحسبون ألف حساب بسبب قوة الردع"، وشّدد سليمان على 
ضرورة "تمتين وحدة صفوفنا، وأن نكون جاهزين للتصّدي بكل الوسائل 

ضمن معادلة الجيش والمقاومة والشعب، إلى جانب الوسائل 
  الديبلوماسية المتاحة".

 

وردًا على سؤال عن مسألة صواريخ "سكود"، أجاب سليمان: "من 
الطبيعي إلسرائيل أن تضخم األخبار بشأن الدول المحيطة بها لكي 
تحافظ على التعبئة الداخلية لديها، ولكي تكسب عطًفا ودعًما من 

المجتمع الدولي، وباألمس حصلت إسرائيل على تمويل لـ"القبة 
الحديدية"، وقد تكون رواية "السكود" هي للحصول على هذا الدعم"، 

مضيفاً : "نحن علينا رصّ الصفوف وتفويت الفرصة على العدو". هذا 
وأوضح سليمان أن "االستراتيجية الدفاعية هي لبحث كيفية تضافر 

القدرات القومية، وهذه القدرات في لبنان هي الجيش والشعب 
والمقاومة"، الفتًا إلى أن "الموضوع يخضع للنقاش، ولكنه غير مرتبط 

  بوقت معين ونحن بصدد متابعة النقاش".
 

وعّما ُيقال عن تدويل للحدود مع سورية، قال سليمان: "بالنسبة 
إلينا التدويل غير مطروح وغير مقبول اطالقًا تحت أي سبب أو ذريعة 

أو عنوان، وما يربطنا مع سورية هو اعمق بكثير من الروابط بين 
أية دولتين، والتنسيق يتم معها بشأن مكافحة التهريب وفق اآلليات 

  المتبعة".
 

وفي االطار نفسه، اقيمت احتفاالت اخرى في قيادات المناطق والمعاهد 
  والمدارس، والقوات الجوية والبحرية، وسائر الوحدات العسكرية.

 



 
 

وأقيم احتفال في المناسبة في بلدة بنت جبيل، تحّدث فيه عضو كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل ا الذي اكد التزام المقاومة 

خيار الحماية والدفاع عن الوطن مهما كانت الصعوبات والتحديات 
والتهديدات االسرائيلية. وشّدد على ان المقاومة تعاطت مع جميع 

االفرقاء في التنافس االنتخابي البلدي االخير في الجنوب على اساس 
  انهم من البيت الواحد.

 

   احتفال في الجّية
 

كما أقام «حزب ا» في ساحة مجمع المصطفى في بلدة الجّية احتفاالً في 
المناسبة، حضره عضو المكتب السياسي في الحزب غالب ابو زينب، 
رئيس بلدية الجية الدكتور جورج نادر القزي، رئيس بلدية برجا 

الدكتور محمد الكجك، المسؤول عن حركة «امل» في الشوف احمد 
الحاج، المسؤول عن «حزب ا» في الجية الشيخ يونس بركات، المسؤول 

عن الحزب التقدمي االشتراكي في الجية سهيل الحاج، المسؤول عن 
«حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي» محي الدين حمية، مختارا 

  الجية ابراهيم الحاج وألبير حاتم وفاعليات.
 

ونظمت الجمعية اللبنانية لالسرى والمحررين وعوائل الشهداء واالسرى 
الذين استشهدوا تحت التعذيب في معتقالت انصار وعتليت والخيام 
للمناسبة، لقاء تضامنيًا مع االسرى والمعتقلين في سجون االحتالل 

الصهيوني بالتنسيق مع سرايا المقاومة اللبنانية، في باحة معتقل 
الخيام، حضره حشد من االسرى المحررين وعوائل االسرى الشهداء ورئيس 

الجمعية اللبنانية لالسرى والمحررين عطا ا حمود والفرقة 
  الموسيقية لكشافة االمام المهدي وقطاع الخيام.

 

بدأ اللقاء بجولة تفقدية في أرجاء المعتقل ومعاينة غرف التعذيب 
التي قضى فيها عدد من الشهداء واالسرى. وبعدها تجّمع حشد في باحة 

المعتقل امام نصب الشهداء وعلى وقع عزف موسيقى الشهداء، اذت 
فرقة من السرايا اللبنانية التحية لهم، حيث قّدم مجموعة من امهات 

  الشهداء واالسرى اكليالً من الزهر على النصب.
 

> لحود: وفي المناسبة ايضًا، هّنأ الرئيس اميل لحود بالعيد وقال 
في بيان لمكتبه االعالمي «اتوّجه من شعب لبنان األبي وجيشه الباسل 

ومقاومته الرائدة بأسمى التهانئ والتمنيات بأن يبقى لبنان 
محافظًا على وحدة شعبه ومكامن قوته وعدم بعثرتها في سبيل مصالح 
سياسية ضّيقة ال تليق بانتصارات لبنان، شعبًا وجيشًا ومقاومة، تلك 

االنتصارات التي رفعت عاليًا جبين الكرامة الوطنية والعربية، 
وحررت معظم االرض واستعادت االسرى وجعلت من لبنان وطنًا غير قابل 

للمساومة والتفريط بحقوقه عندما يحين زمن الحلول الكبرى إن 
  اتى».

 

> ميقاتي: ورأى الرئيس نجيب ميقاتي «ان ذكرى تحرير الجنوب من 
االحتالل االسرائيلي تشّكل يومًا وطنيًا مجيدًا في تاريخ لبنان 

المعاصر، ألن لبنان نجح بتعاضد دولته وجيشه ومقاومته في تحرير 
القسم االكبر من ارضه المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي وتسجيل 

  انتصار استثنائي في تاريخ العرب».
 

وقال: «إن هذه الذكرى يجب أن تشّكل حافزًا لنا للمضي في تعزيز 
وحدتنا الوطنية، ألنها السبيل الوحيد لتعزيز سلطة الدولة القوية 

الحاضنة للجميع وافشال المؤامرات التي تستهدف النيل من امن 
  لبنان واستقراره».

 

ودعا الى «تعزيز هذا االنتصار بعدم االفساح في المجال للعدو 



 
 

االسرائيلي للنفاذ مجددًا الى الداخل اللبناني ومحاولة زعزعة االمن 
  واالستقرار فيه».

 

> السنيورة: وقال رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في 
بيان له: «لقد كان انسحاب قوات االحتالل االسرائيلية من االراضي 

المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي نتيجة طبيعية وحتمية للتضحيات 
التي قّدمها الشعب اللبناني وصموده في وجه المحتل وبطوالت مقاومته 
المسلحة الباسلة بمختلف اطيافها والتي خطت بنضالها مسيرة طويلة 

مضرجة بالدماء، وحيث قّدم اللبنانيون والمقاومة خاللها قافلة 
طويلة من الشهداء األبرار وتحّملوا الكثير من التضحيات وكّبدوا 

العدو االسرائيلي في المقابل الخسائر الفادحة وأجبروه في النهاية 
  على التقهقر والتراجع».

 

: وقال وزير الدولة عدنان القصار: «لقد كان القصار> 
 يومًا مجيدًا اندحر فيه العدو 2000 ايار 25التحرير في 

باسل، حيث  بفعل سواعد مقاومينا، وتالحمهم مع جيشنا ال
وللمرة االولى تم تحرير االرض من دون ادنى تنازل، ومن دون 

التوقيع على اي اتفاق. خرج االسرائيلي من ارض لبنان 
المقدسة بقوة المقاومة وعزمها وبدماء المقاومين الذين 

نوجّه إليهم اليوم التحيّة وننحني امام ارواحهم اجالالً، 
  مؤكدين وحدتنا الوطنية شعبًا وجيشًا ومقاومة».

 

> الصفدي: وأصدر الوزير محمد الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز 
بيانًا في المناسبة جاء فيه: «في الذكرى العاشرة لتحرير الجنوب 

والبقاع الغربي، نحّيي أرواح الشهداء الذين قاتلوا دفاعًا عن االرض 
ودحروا االحتالل. ونؤكد حق اللبنانيين، شعبًا وجيشًا ومقاومة، في 

التصّدي لالعتداءات االسرائيلية، ونؤكد ايضًا التزام القرارات 
الدولية وندعو االمم المتحدة الى فرض تطبيقها على الجانب 
االسرائيلي واعادة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا الى السيادة 

اللبنانية. إن كتلة الوفاق الوطني تعتبر وحدة اللبنانيين حجر 
الزاوية في اية استراتيجية دفاعية وتؤكد الدور المركزي للجيش في 

  بلورة هذه االستراتيجية».
 

> قباني: وقال النائب محمد قباني في بيان له: «عودة تكريس 
الخامس والعشرين من ايار عيدًا وطنيًا وعطلة رسمية هو امر طبيعي، 

فهذا اليوم المجيد هو الذي سّجل انتصار شعبنا على العدو 
االسرائيلي وعلى جيشه الذي هرب من الجنوب اللبناني ذليالً منهيًا 
 24اسطورة الجيش الذي ال يقهر. شعبنا رجاالً ونساء واطفاالً سّجلوا في 

  ايار ملحمة دخلت تاريخنا الوطني لبنانيًا وعربياً ».25و
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