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بنت جـبيل تستعيد «بيت الـ
بنت جبيل ــ داني األمين

الءات عبد الناصر

احتفال أخضر في قانا
قانا ــ آمال خليل
أعادت زيارة الرئيس االيراني محمود
احمدي نجاد األضواء إلى باحة مجزرة
ق��ان��ا االول ��ى ب�ع��دم��ا زاح�م�ت�ه��ا املجزرة
الثانية على ال��زوار وال��وف��ود الشعبية
وال ��رس� �م� �ي ��ة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت ��ؤم �ه ��ا منذ
ع��دوان ت�م��وز .فقد حظي الشهداء املئة
وس �ت��ة وع �ش��رات ال �ج��رح��ى باستعادة
االهتمام العاملي الذي تغاضى أحيانًا
ع��ن امل �ج��زرة ال �ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا اسرائيل
خ�لال ع ��دوان عناقيد الغضب ف��ي عام
.1996
ال �ب �ه �ج��ة ك��ان��ت ب ��ادي ��ة ب ��وض ��وح خالل
ان �ت �ظ��ار ن �ج��اد ب��رغ��م ان �ه��ا ل�ي�س��ت املرة
االول� ��ى ال �ت��ي ت�ط��أ ف�ي�ه��ا أق� ��دام ايرانية
قانا وأبرزهم الرئيس االيراني السابق
م�ح�م��د خ��ات�م��ي ال ��ذي وق ��ف ق�ب��ل نجاد
بسنوات في املكان ذاته.

في قانا (أنور عمرو ــ أ ف ب)

ت �ف �ت �ي��ش إل� �ك� �ت ��رون ��ي ف ��رض ��ه الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع�ل��ى ال�ج�م��وع ال�غ�ف�ي��رة التي
ّأم� ��ت ب��اح��ة االح �ت �ف��ال .ووج� ��ود مكثف
للعناصر االمنية في كل زاوية من قانا،
لكنها لم تمنعهم من محاولة اختراق
االج � � ��راء ات ال �ح��دي��دي��ة ل�ل�اق �ت��راب اكثر
حتى املنبر.
خ� �ل��ال س� ��اع� ��ات ان� �ت� �ظ ��ار ن � �ج� ��اد التي
تخطت املوعد املحدد بساعتني ونيف،
تجمع اهالي الشهداء في زاوية خاصة
ي �ن �ت �ظ��رون ال��رئ �ي��س ال� ��ذي وع ��د بزوال
ال �ك �ي��ان ال ��ذي ق�ت��ل أب �ن��اء ه��م .ف��ي زوايا
اخ��رى انتشر امل�ئ��ات م��ن ق��ان��ا والجوار
ّ
يلوحون بأعالم حركة امل وح��زب الله
ُ
والعلمني االي��ران��ي وال�ل�ب�ن��ان��ي .ل��م تبد
الجموع مثل جموع ملعب الراية او بنت
ج�ب�ي��ل ف��ي ال �ب��اح��ة ال�ص�غ�ي��رة املحيطة
بالنصب التذكاري للشهداء .لكن كان
ق��د تسنى لنجاد أن ي��رص��د الجماهير
التي بعثرها ضيق املكان هنا وهناك
ع�ل��ى ال�ش��رف��ات وف ��وق االس �ط��ح ،ل��و أنه
اك �م��ل ط��ري�ق��ه م��ن ّب�ن��ت ج�ب�ي��ل ال��ى قانا
باملروحية التي أقلته ال��ى بنت جبيل،
مثلما بعثرتها االجهزة العديدة التي
تولت تنظيم ً االحتفال .إال أنه أريد له أن
يبدو احتفاال أخضر بمعظمه ّ
يعبر عن
حصة حركة أمل في استقبال الرئيس
االي� � ��ران� � ��ي .ع� �ل ��ى ال � �ج � ��دار ال � � ��ذي يعلو
أضرحة الشهداء ،ارتفعت الفتة ضخمة
جمعت ص��ورت��ي نجاد والرئيس نبيه
ب��ري ،فيما تولى ال�ك�لام املنبري ممثل
ب��ري النائب عبد املجيد صالح وحده
ب��رغ��م ح�ض��ور ال�ن��ائ��ب ن ��واف املوسوي
ورئ�ي��س لجنة االرت �ب��اط ف��ي ح��زب الله
وفيق صفا.
ُبعيد السابعة ،وصل موكب نجاد الى
م �ك��ان االح �ت �ف��ال .م�ح��اط��ًا ب�ح�ش��د غفير
م� ��ن امل ��راف� �ق�ي�ن واألم� �ن� �ي�ي�ن اإليرانيني
وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،تسلل م��ن وراء الجموع
ودخ��ل ال��ى مقام أض��رح��ة ال�ش�ه��داء .قرأ
ّ
ال �ف��ات �ح��ة وأدى ص�ل�اة امل �غ��رب ق �ب��ل أن
أمامهم
ي �خ��رج ال ��ى ال �ج �م �ه��ور وي � ��دور ً
ملقيًا عليهم التحية ليضع إكليال من
الزهر على النصب.
وكان نجاد قد وصل الى فضاء منطقة
ص ��ور ع �ن��د ال��راب �ع��ة وخ �م��س وثالثني
دق � �ي � �ق ��ة ب � �م ��روح � �ي ��ة ت ��اب � �ع� ��ة للجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ت ��واك �ب �ه ��ا م ��روح� �ي ��ة ثانية
وط��ائ��رة اس�ت�ط�لاع ثالثة بقيت تجوب
األج� ��واء ل��وق��ت ً ط��وي��ل .س �م��اء الجنوب
قادت نجاد أوال الى بنت جبيل قبل أن
يعود بموكب ّ
سيار ال��ى قانا متوجهًا

في طرق طويلة اصبحت سالكة بعدما
وط� ��أه� ��ا ال� ��زف� ��ت االي � ��ران � ��ي ال� � ��ذي أعاد
ت�ع�ب�ي��د ط ��رق امل�ن�ط�ق��ة ب�ي�ن ب �ن��ت جبيل
وق��ان��ا .ع�ل�م��ًا ب ��أن ال �ب �ل� ً�دات امل �م �ت��دة من
قضاء الزهراني وصوال الى قضاء بنت
ّ
جبيل اس�ت�ع��دت الستقباله ونثر االرز
وال � ��ورد ع�ل�ي��ه م��ن دون أن ت�ت�م�ك��ن من
ذل ��ك .فعند االت��وس �ت��راد ب�ين الزهراني
ّ
تجمع العشرات عند الجسور
وص��ور،
التي اع��ادت الهيئة االي��ران�ي��ة ملساعدة
لبنان إعمارها إثر عدوان تموز.

م�ن��ذ س��اع��ات ال �ص �ب��اح األول � ��ى ،وفي
فترة ما قبل الظهر ،بدت معظم القرى
والبلدات الحدودية في قضاءي بنت
جبيل ومرجعيون خالية م��ن ّ
املارة،
وكأن األهالي معتصمني في منازلهم
أو ه ��اج ��روا ال ��ى م �ك��ان آخ� ��ر .ل �ك��ن ما
ح��دث أن�ه��م ن��زح��وا ط��وع��ًا ولساعات
قليلة الى بنت جبيل ،حيث االحتفال
امل��رك��زي ب��ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي محمود
أح�م��دي ن�ج��اد .ف��وف��ود األه��ال��ي بدأت
تصل إل��ى بنت جبيل قبل االحتفال
ب �س��اع��ات ب �ه��دف ح �ج��ز األم ��اك ��ن في
ّ
املنصة التي سيعتليها
أقرب مكان من
نجاد ّفي ملعب املدينةلاّ إللقاء خطبته.
«ال يذكرنا هذا اليوم إ باليوم الذي
أل �ق��ى ف �ي��ه األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ح��زب الله
حسن نصرالله خطبته بعد التحرير

ف��ي ّ  25أي��ار  ،2000أي عندما شعرنا
ب ��أن ع�ل�ي�ن��ا واج �ب��ًا أخ�لاق �ي��ًا ووطنيًا
ّ
ي�ج��ب أن ن��ؤدي��ه م��ن خ�ل�ال استقبال
م��ن ل��ه الفضل الكبير بتحرير قرانا
�دات �ن��ا ،ودع ��م ص�م��ودن��ا ف��ي وجه
وب �ل� ّ
املحتلني ال�غ��زاة .وهكذا نشعر اليوم
بالنسبة إلى زيارة رئيس الجمهورية
اإلي��ران �ي��ة» ،ي�ق��ول محمد ن��ور الدين،
من بلدة خربة سلم.
حاولت اللجنة التنظيمية للمهرجان،
وال� �ت ��ي ت �ض � ّ�م أف � � ��رادًا م ��ن ح� ��زب الله
بالتنسيق مع بلدية بنت
وحركة أمل ّ
ج�ب�ي��ل ،أن ت�ن��ظ��م ال �ح �ش��ود الكبيرة،
النقل م��ن القرى
بعد توفير وس��ائ��ل ّ
والبلدات الجنوبية لتقلهم إلى بنت
جبيل ،وتوزيع الحشود املتدفقة عبر
املداخل األربعة لبنت جبيل ،وتوفير
م��واق��ف للسيارات قريبة م��ن املداخل
الرئيسية ،ثم نقل ما ّ
تيسر بواسطة

ّ
اضطر
ال� �ف ��ان ��ات ال� ��ى امل �ل �ع��ب .ف �ي �م��ا
مسافات
م �ئ��ات امل��واط �ن�ين إل ��ى ق�ط��ع
ّ
طويلة سيرًا على األ ّق��دام ،ولم يتسع
امللعب للحشود فتوزع األهالي على
ال �ط��رق��ات وف ��ي ال �س��اح��ات الصغيرة
وأس�ط��ح امل�ن��ازل .وق��د ّ
سجلت حاالت
إغ� �م ��اء ك �ث �ي��رة ب�ي�ن األه� ��ال� ��ي بسبب
ال �ح �ش��ود .م� ��دارس امل�ن�ط�ق��ة جميعها
أق�ف�ل��ت ن �ه��ار أم ��س ،ح�ت��ى أن أساتذة
امل � � ��دارس ال��رس �م �ي��ة ال ��ذي ��ن ّ
توجهوا
مدارسهم ب��اك�رًا و ّج��دوه��ا فارغة
ال��ى
ّ
م ��ن ال� �ط�ل�اب ال ��ذي ��ن ف��ض �ل��وا الذهاب
صباحًا الى بنت جبيل للمشاركة في
استقبال نجاد.
ّ
ف��ي م�ل�ع��ب ب �ن��ت ج�ب�ي��ل ع��ل �ق��ت صور
ال� ��رئ � �ي� ��س ن � �ج� ��اد ال � � ��ى ج� � � ��وار صور
ال �س �ي��د ن �ص��ر ال� �ل ��ه وال ��رئ� �ي ��س نبيه
ب� ّ�ري والسيد موسى الصدر والقائد
العسكري ال�س��اب��ق ل�ح��زب ال�ل��ه عماد

ّ
يلوحن لنجاد في بنت جبيل أمس (كريم شريف ــ رويترز)

«الصهـــاينة إلـــى زوال»
أك� � ��د ال� ��رئ � �ي� ��س اإلي � � ��ران � � ��ي ،محمود
أحمدي نجاد ،في كلمته أم��ام حشد
جماهيري كبير ج��اء الستقباله في
م��دي�ن��ة ب�ن��ت جبيل الجنوبية أمس،
أن «املحتلني الصهاينة إل��ى زوال»،
م�ع�ت�ب�رًا أن ��ه ال خ �ي��ار لإلسرائيليني
س� ��وى ت� ��رك ف�ل�س�ط�ين وال � �ع� ��ودة إلى
أوطانهم األصلية.
وخ�ل�ال االح �ت �ف��ال ال ��ذي أق��ام��ه حزب
ال�ل��ه اح �ت �ف� ً
�اء ب��ه ،ب�ح�ض��ور ح�ش��د من
ال �ق �ي��ادات وامل �س��ؤول�ي�ن م��ن مختلف
القوى السياسية والحزبية ،خاطب

ً
ال ��رئ �ي ��س اإلي� ��ران� ��ي ال �ح �ش ��ود قائال
«أشكر الله على هذه النعمة الثمينة
ك��ي أت� �ش � ّ�رف ب�ل�ق��ائ�ك��مّ ،أي �ه��ا األحبة
واألعزة .سالم الله وبركاته وتحياته
عليكم ،أي�ه��ا الشعب العزيز الطيب،
وس�ل�ام ال �ل��ه ع�ل��ى ش�ب��اب�ك��م الغيارى
ومجاهديكم األحرار».
وأض� � � ��اف «أن � �ت� ��م ت �ق �ف ��ون ال � �ي� ��وم في
الصفوف األمامية في مجال مقارعة
امل�ح�ت�ل�ين وال �ب �غ��اة .ل ��وال مقاومتكم
وصمودكم البطولي ملا كان معلومًا
خ��ط ال �ح��دود ب�ي�ن ل�ب�ن��ان واالحتالل
اإلس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي أي ن�ق � ّط��ة سيكون
م�س�ت�ق�رًا ال� �ي ��وم ..ل�ق��د أث �ب��ت��م ف��ي هذا
ال�ب�ل��د ،أي�ه��ا امل�ج��اه��دون ،أن جهادكم
ودم� ��اء ك� ��م وق � ��وة ث �ب��ات �ك��م أق � ��وى من
ك��ل األس��اط�ي��ل وال �ب��وارج والدبابات
وال �ط��ائ��رات وأق ��وى م��ن ك��ل السيوف
الظاملة في يد العدو الصهيوني».
مخاطبًا أبناء الجنوب
وتابع نجاد،
ّ
اللبناني ،لقد «أثبتم أنه ليس هناك
من قوة في العالم تستطيع أن تقهر
م �ق ��اوم �ت �ك ��م ،وأن م� �ق ��اوم ��ة الشعب
اللبناني نابعة من اإليمان والصبر
وال �ث �ب��ات وال�ت�ح�م��ل» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن

«ل �ب �ن��ان امل �ق��اوم��ة ت �ح � ّ�ول ال �ي ��وم الى
نموذج ُيحتذى به من كل الشعوب،
وك��ل ه��ذه الشعوب ت��رى أنها مدينة
بعزتها ورفعتها ملقاومتكم البطلة
وال �ب��اس �ل��ة ف ��ي ه� ��ذا ال �ب �ل��د الشقيق.
املقاومة رمز انتصار الشعب اللبناني
وكل شعوب املنطقة».
وأك ��د ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي أن��ه «ال شك
أن كل أبناء الشعب اللبناني العزيز
م ��ن أت �ب ��اع ك ��ل ال ��دي ��ان ��ات السماوية
السمحاء والطوائف الكريمة يقفون
ّ
في صف واحد وسد منيع مستحكم
ض��د االح �ت�ل�ال وال �ط �غ �ي��ان ..وال شك
أن أع� � ��داء ن� � ��ا وأع � � ��داء ك � � ��م يخافون
ويجزعون من وحدة كلمتكم واتحاد
صفوفكم .ال��وح��دة ه��ي رم��ز املقاومة
ورم��ز االن�ت�ص��ار ،ال��وح��دة ه��ي أيضًا
رمز الثبات والبقاء واالنتصار».
وق � ��ال «ه� �ن ��ا ،ف ��ي ب �ن��ت ج �ب �ي��ل موئل
الحرية ومعقل الشرفاء .بنت جبيل
قلعة امل�ق��اوم��ة وع��ري��ن االنتصارات.
ل �ي �ع �ل��م ال � �ع ��ال ��م أن ال� �ص� �ه ��اي� �ن ��ة قد
خططوا ودبروا ذات يوم أن يهاجموا
ه��ذه املدينة امل�ق��اوم��ة الكريمة ألنهم
ظ�ن��وا أن ه��ذا األم��ر يمكن أن يقضي

