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  مؤتمر ثورة األرز في واشنطن                                
  

   2006 أيار 26واشنطن في 
  

 أيار الجاري، 19 – 18 اجتماعه السنوي األول في واشنطن العاصمة بتاريخ  العالمي لثورة األرزعقد المجلس
لمساعدة الشعب " هذه السنة ن وقد آان أعلن عن نشوئهي منظمة غير حكومية تضم نشطاء لبنانيين عالميوالمجلس

جاليات في بلدان اغترابية وقد حضر المؤتمر عدد من ممثلي ال". ني على تنفيذ أهداف ثورة األرز والتحريراللبنا
 شارك في المؤتمر وعبر وسائل آما. لالتينية ولبنان، آندا، أوروبا، أستراليا، أميرآا ا الواليات المتحدةعدة منها

تضمن واستمر المؤتمر يومين و. االغترابيين والمؤيدين والزعماء  عدد من النواباالتصال والشبكات اإللكترونية
  .عدة جلسات في الكونغرس األميرآي إضافة إلى زيارات لمسؤولين حكوميين

  
  ثورة األرز في الكونغرس

  
    "حرب إرهابية ضد ثورة األرز: "الحلقة األولى

  
هم توم فيني من والية فلوريدا التي عقدت في مبنى الكابيتول هيل آانت بدعوة نواب بينجلسات عمل المؤتمر 

، "مؤسسة محاربة اإلرهاب في واشنطن"وقد ناقشت الجلسة األولى، التي رعتها . وداريل عيسى من آاليفورنيا
رئيس المجلس العالمي لثورة األرز السيد جو   والمحاضرينقدم الجلسة". الحرب اإلرهابية المعلنة ضد ثورة األرز"

مستشار ثورة األرز لشؤون ) آندا( الكولونيل المتقاعد شربل برآات ن من بين هؤالءوآا) سترالياأ-سيدني(بعيني 
األمين العام لمجلس ثورة األرز في لبنان والبروفيسور وليد فارس آبير ) لبنان(اإلرهاب، الدآتور رشيد رحمه 

االختراقات السورية عرض الدآتور رحمه خرائط تبين . الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن
 آما عرض الدآتور رحمه بالتفصيل 2005 على الحدود والتي تمت بعد االنسحاب المزعوم في  اللبنانيةلألراضي

وحلل .  منطقة جرى فيها دخول لقوات سورية وضم أراضي على طول الحدود في سلسلة لبنان الشرقية32
مترتبة على عودة التمرآز العسكري السوري في تلك المناطق الكولونيل برآات أهمية النتائج العسكرية واألمنية ال

هناك . وتوزعهم وسيطرتهم على أجزاء من البالدومن بينها دخول العناصر اإلرهابية والسالح والذخيرة المستمر 
مشارف  آلم من الحدود الممتدة من 180عشرات الممرات التي تسيطر عليها القوات السورية على طول حوالي 

شبكات االتصال مفتوحة على مصراعيها بين القوات . وتؤمن التسللفي الشمال المتوسط البحر شبعا حتى مزارع 
 الجهادية وبينها بالطبع اتجماعات حماس والجهاد اإلسالمي وبقية المنظمية وقواعد اإلرهاب داخل لبنان آالسور

 في لبنان من خالل حلفائه الذين يدعمهم وال يزال الجيش السوري منتشرا فعليا. حزب اهللا في البقاع والجنوب
قع سيطرة القوات السورية على الحدود والجسور التي تعيد بنائها مع ا البروفيسور فارس ووقد أبرز. باستمرار
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ي تسيطر عليه جزئيا اليوم، دود بين سوريا البعثية ولبنان الذعمليا ال توجد ح:" شبكات اإلرهاب في لبنان قائال
 الواسعة ومخابراته يتواصالن مع المليشيات المؤيدة لهم من طرابلس إلى صيدا ومع شبكة حزب اهللافاألمن السوري 

وقال ".  خالل ساعات المعدات على أنواعها والجنود من طهران إلى سوريا ومن ثم إلى لبنانيمكن شحن. االنتشار
بأن الواليات "  على لسان المحاضرين  لشؤون اإلرهاب مناقشا ما ورد اللجنة القضائية مستشاربراين زمرالسيد 

وأضاف بأن الكونغرس األميرآي ينظر بكل .  وخاصة من آنداقدرة حزب اهللا على التسلل إليهاالمتحدة قلقة جدا من 
 حزب اهللا -بأن الهجوم السوري" مؤسسة محاربة اإلرهاب"وقال السيد أندرو آوآرن من . جدية إلى هذا الموضوع
  .طال فقط حرية لبنان وإنما يؤثر على األمن القومي األميرآيعلى ثورة األرز ال ي

  
  تهديد الديمقراطية في لبنان :الحلقة الثانية

  
وقد تناوب على الكالم السيد طوم ". تهديد الديمقراطية في لبنان"أقيمت الحلقة الثانية في مجلس الشيوخ وآانت حول 

 السيد طوني نيسي منسق اللجنة في لبنان ،1559لقرار الدولي لجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ الحرب أمين عام ا
وقال السيد حرب بأن آل القرارات الدولية . سابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالمالرئيس الوالشيخ سامي الخوري 

ومن  تبر آلهاوتع.  هذه القرارات يلزمها أنياب أو خطة تنفيذ، ولكن مرحب بها1559التي تساهم في تنفيذ القرار 
في   يسبقان األمم المتحدةولكن السوريين واإليرانيين 1559تصب في خانة تنفيذ القرار  1680ضمنها القرار 

المطلوب من األمم . رفض هذه القرارات والتحضير لهجوم مضاد مشترك سوف تقومان به ضد لبنان وثورة األرز
إن على األمم المتحدة والعالم الديمقراطي مساعدة لبنان . مالمتحدة تقوية الشعب اللبناني والجيش الستعادة وطنه

السيد نيسي قدم تقريرا مفصال عن .  وآل ما دون ذلك لن يكون فعاال.للسيطرة على حدوده ونزع سالح المليشيات
ازاة لقد سرنا عدة ساعات بمو. المهمات االستطالعية الثالث التي قامت بها اللجنة على الحدود اللبنانية السورية

الخرائط التي لدينا تظهر المناطق وشرائط . أراض ال تزال محتلة وهي أآبر بحوالي خمسين مرة من مزارع شبعا
اللبنانيون من آل الطوائف ومن . الفيديو والمقابالت مع المواطنين تطالب بتدخل األمم المتحدة الستعادة أراضيهم

لقد آانت ثورة األرز من . ون المليشيات تحت أية مسمياتضمنهم شيعة يطالبون بانتشار الجيش اللبناني ويرفض
  .أجل تحرير لبنان من السوريين وجماعات اإلرهاب وليس من أجل تحرير السياسيين إلعادة بيع البلد

تاسك فورس ألجل " ليديين من ثم ناقش عدد من ممثلي الشيوخ أزمة الديمقراطية في لبنان ومن بينهم السيدة باربرا
وقد حضر عدد من قادة مجموعات عربية وشرق أوسطية ديمقراطية بينهم . في مجلس الشيوخ" دينيةالحريات ال

  .السيد فريد الغادري رئيس حزب التغيير السوري
  

  .ثورة األرز بعد سنة على انطالقها: الحلقة الثالثة
  

وفي اتصال له من بروآسيل ". سنة على انطالقة ثورة األرز" أقيمت الحلقة الثالثة في مبنى الكابيتول تحت عنوان 
لقد التزم المجتمع الدولي " قال السيد باولو آاساآا النائب األوروبي ورئيس البعثة األوروبية لحلف شمال األطلسي 

بعد سنة من ثورة األرز نحن نشهد . السوري والمنظمات اإلرهابيةبمساعدة اللبنانيين لتحرير أنفسهم من االحتالل 
شبكات اإلرهاب آما ال تزال سوريا تتحكم بكل أسف عملية اغتيال زعماء هذا الشعب تتجدد بينما لم ينزع سالح 

ان الزعيم لقد آ.  ول الماضيااللن نقبل بذبح هذه الثورة آما شهدنا مقتل زميلنا النائب تويني في آانون . بالحدود
إن ثورة األرز التي صنعها . الشاب األآثر إشراقا في المجتمع المدني اللبناني وقد قتل ألنه يمثل مستقبل البلد

قال ) البرازيل(وفي اتصال له من ساو باولو . رآها تاللبنانيون يجب أن يحميها المجتمع الدولي وال يمكن أن ت
نحن نحيي مجهودآم بشأن لبنان : " الشيوخ سلحزب الجمهوري في مجلالسناتور الفدرالي مارسيلو آريفارا رئيس ا

أما من بيروت فقد اتصل النائب اللبناني عبدهللا حنا ".   قد نفذ آامال1559القرار ووندعمكن لتروا وطنكم محررا 
وأضاف ". حتاج لكي يحمي حدود الوطنييجب أن تكون األفضلية لدعم الجيش اللبناني في آل ما " وقال للمؤتمرين 

الدفاع عن حنا الذي يعتبر عضوا بلجنة الخارجية واألمن بأن الجيش اللبناني هو القوة الشرعية الوحيدة القادرة على 
وفوق آل ذلك فإنه يلقى دعما من قبل الشعب . إنه يتألف من سنة وشيعة ودروز ومسيحيين من آل المناطق. لبنان

ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي نرى فيه المجتمع الدولي يدعم .فئة أخرىاللبناني بكامله ما ال يمكن أن تدعيه أي 
وإنه بانتشار الجيش اللبناني وحده على الحدود بين لبنان وآل من . هذا الجيش لكي يطالب بكل األراضي اللبنانية

  .سوريا وإسرائيل فقط يمكن أن نحمي ثورة األرز من اإلرهاب
 وعندما رأى العالم مليون ونصف .ورة األرز هي الممثل الحقيقي لكل اللبنانيينبأن ث"أما النائب عيسى فقد قال 

رحيل القوات السورية الكامل ونزع سالح : مواطن يتوجهون إلى شوارع بيروت فهم حقيقة ماذا يريد اللبنانيون
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وسوف يقوم بكل وقال أيضا بأن الكونغرس األميرآي يقف بجانب ثورة األرز ". المليشيات ومن ضمنها حزب اهللا
ولكن على األميرآيين من أصل لبناني أن يبقوا على وهج القضية وذلك بجعل آل عضو في . ما بوسعه للدفاع عنها

 وشكر النائب عيسى .الكونغرس يعرف تماما نشاطاتكم وأماني اللبنانيين األميرآيين آما آافة المغتربين حول العالم
  .لمجلس العالمي لدعم ثورة األرز وا1559اللجنة الدولية لتنفيذ القرار 

وقال ممثل النائب أيليوت أنغلز الذي آان تبنى مشروع محاسبة سوريا ودعم لبنان بأن النائب المذآور آان قد أثبت 
 أباظه مسؤول مصر في آيريأما السيد . بأنه ورفاقه جادون في وقفتهم بجانب الشعب اللبناني الذي يريد التحرر

فقال بأن مظاهرات بيروت قد الطاقة واألمل لكثيرين من البلدان العربية وخاصة يمقراطية مؤسسة الدفاع عن الد
  .مصر

  فقد قال في آلمة بمناسبة ذآرى "لقدامى مارينيز بيروت"  روبرت جوردان الرئيس المؤسسأما الرائد المتقاعد
  .عناصر المارينز الذين قدموا أنفسهم دفاعا عن لبنان واستعادته للحرية

دم السيد آمال البطل مسؤول حقوق االنسان في اللجنة، تقريرا عن المقابر الجماعية قرب بيروت وعنجر حيث وق
  .آانت تتمرآز القوات السورية

مجلس القارة األميرآية الشمالية في الجامعة الثقافية في العالم بأن المغتربين في وقالت المحامية جوان فخر رئيسة 
 الطروحات الديمقراطية للشعب اللبناني وسوف يوسعون وسائلهم الستمرار الضغط العالمي العالم على استعداد لدعم

  .1559من أجل تنفيذ القرار 
  

  ثورة األرز في اإلدارة األميرآية
  
 في اإلدارة األميرآية من قبل 1559استقبل وفد يمثل المجلس العالمي لثورة األرز واللجنة العالمية لدعم القرار  

رؤية وطنهم األم محررا   حيث ذآر السيد بعيني بالتزام االنتشار اللبناني مكافري واالنسة سارة بارنز،السيد جيم 
من القوات السورية ومنظمات اإلرهاب بينما شدد السيد حرب على دعم اإلدارة للمجتمع المدني اللبناني والجيش 

يل برآات األخطار الناتجة عن عدم السيطرة على وأبرز الكولون. القادر على االنتشار فوق آامل التراب اللبناني
وبعد تقديم آل من . الحدود التي تسمح بدخول األسلحة وتدريب شبكات اإلرهابيين العالميين على األرض اللبنانية

 السيد مكافري رئيس مكتب  رد،السيد السخن والسيد نيسي لعرض حول الخروقات على الحدود مدعوما بالخرائط
 وهي تصر على حربها ضد 1559 بالتشديد على أن اإلدارة األميرآية تدعم تنفيذ القرار الدولي  الشرق االوسط

  .اإلرهاب
  

  ثورة األرز في البنتاغون
  

  نائب مساعد وزير الدفاع ماري بث لونغ ومديرة الشرق االدنى مارال آارلنأستقبل الوفد في وزارة الدفاع من قبل
وشدد الوفد على خطورة مرور األسلحة واإلرهابيين عبر . س األمنية والعسكريةمتعلقة بالهواجوقد نوقشت مواضيع 

اعد وزير الدفاع ماري بث مسنائب  توقال. الحدود الذي يؤدي إلى عكس االنسحاب حسبما أوضح الكولونيل برآات
  .آسب بأن الواليات المتحدة مهتمة بحرآة األسلحة والمخربين عبر الحدود وهي تراقب الوضع عن لونغ

  
  جلسة خاصة حول اإلرهاب

  
مؤسسة الدفاع "أقيمت في واشنطن برعاية " حرب اإلرهاب ضد لبنان"وقد أنهى المؤتمر أعماله بجلسة خاصة حول 

  ".التحالف ضد اإلرهاب اإلعالمي"و" عن الديمقراطية
  

 حيث سيستقبل في مجلس وقد أنهى المؤتمر األول لثورة األرز أعماله يوم الجمعة وسوف يتوجه وفد إلى نيويورك
    .  األمن
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