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مداهمات للجي�ش وفرع المعلومات في البقاع وال�شمال

التقى بري ووفد عائلة ال�شهيد حرب

�صقر ادعى على ع�شرة موقوفين على ر�أ�سهم جمعة
وانزعاج «الن�صرة» يع ّقد المفاو�ضات

قهوجي :ال م�ساومة على كرامة الجي�ش

استمر الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي
بتنفيذ سلسلة من اإلجراءات والتدابير األمنية
في عرسال ومحيطها وبعض المناطق التي
تؤوي نازحين سوريين ،والتي يحتمل وجود
مسلحين فيها ممن ينتمون إل��ى تنظيمات
إرهابية ،وذلك للحؤول دون تكرار ما حصل
في عرسال ،فيما برزت معطيات جديدة تعيد
المفاوضات مع اإلرهابيين الخاطفين إلى
دائرة التعقيد.
ون ّفذت عناصر الجيش اللبناني صباح
أم��س مداهمات ع��دة في ع��دد من المشاريع
السكنية ال��ت��ي يقطنها ن��ازح��ون س��وري��ون
يشتبه ف��ي تورطهم بأعمال إره��اب��ي��ة ضد
الجيش اللبناني أو ينتمون إلى مجموعات
إرهابية ،كجبهة النصرة و«داعش».
كما نفذ مداهمة لمجمع الصديق السكني
الكائن خلف أفران لبنان األخضر في منطقة
بحنين ،حيث يضم المجمع ما يقارب خمسين
ش��ق��ة سكنية يقطنها ع���دد م��ن ال��ع��ائ�لات
السوريّة .وأشارت بعض المصادر إلى أنّ تلك
تخصص شققا ً من المجمع إلسعاف
العائالت
ّ
الجرحى المصابين جراء المعارك الدائرة على
األراضي السوريّة ،وقد أوقفت عناصر الجيش
ما يقارب عشرين شخصا ً منهم.
كما داهم الجيش أحد المخيمات التابعة
للنازحين السوريين في منطقة عدوة القريبة
من منطقة عيون السمك ،وأوق��ف ع��ددا ً منهم
خصوصا ً الوافدين بطريقة غير شرعية إلى
لبنان.
وفي السياق نفسه ،أوقف فرع المعلومات
مشغل م��وق��ع «أح����رار السنة بعلبك» في
منطقة بعلبك ويُدعى ح .ش .ح .وهو لبناني
الجنسية من مواليد عام  1995والذي اعترف
بتشغيله الموقع.
كما داهم منازل بعض النازحين السوريين
في أنفه ،وعمل على تفتيشها وأوقف خمسة
أشخاص وأحالهم إلى التحقيق ،وحجز أربع
دراج��ات نارية مخالفة تعود لنازحين في
البلدة.
وأف����ادت ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم��ن
الداخلي في بيان «أنه حوالى الساعة 17:00
م��ن ت��اري��خ  2014/8/2وأث��ن��اء محاولة
عدد كبير من المسلحين الذين ينتمون إلى
جماعات إرهابية اقتحام مبنى فصيلة درك
عرسال ،ح��اول بعض أهالي البلدة منعهم

ومنهم الجندي سيف حسن ذبيان إبن بلدة
م��زرع��ة ال��ش��وف ،حيث عقدت عائلة ذبيان
وأهالي البلدة لقاء في بلدية مزرعة الشوف،
في حضور زوج��ة ذبيان وطفليه وع��دد من
فاعليات البلدة ورجال الدين.
وأصدر المجتمعون بيانا ً تاله رئيس بلدية
مزرعة الشوف مروان ذبيان ،أعربوا فيه عن
تضامنهم م��ع الجيش اللبناني ،مطالبين
بـ«اإلفراج عن جميع األسرى لدى المسلحين
في القلمون ،خصوصا ً إب��ن البلدة الجندي
سيف حسن ذبيان» ،مؤكدين« :وقوف البلدة
إل��ى جانب الجيش» .كما طالبوا« :الجهة
المفاوضة والسياسيين وعلماء الدين ،العمل
بجدية على كشف مصير ك � ّل المخطوفين،
والعمل على اإلفراج عنهم».

بصبوص مجتمعا ً إلى أهالي العسكريين المخطوفين
والتصدي لهم فعمدت العناصر المسلحة إلى
إطالق النار باتجاههم ،ما أدى إلى استشهاد
المواطن كمال عز الدين وإص��اب��ة المواطن
حسين نوح بجروح بليغة وهو ال يزال بحالة
حرجة» .وأضاف البيان« :إنّ المديرية العامة
تقدر عاليا ً التضحيات التي قدمها ه��ؤالء
المواطنون ،وتعتبر الشهيد كمال عز الدين
بمنزلة شهدائها الذين قضوا ذودا ً عن الوطن،
وتتمنى للجريح حسين نوح الشفاء العاجل
ودوام ال��ص��ح��ة ،وتتبناه وت��رع��اه كواحد
من عناصرها ،إذ إنّ دفاعهما يشكل بطولة
وتضحية عظيمة كونهما لم يبخال بدمهما في
سبيل مؤسسة آمنا بها وبدورها لخدمة أبناء
منطقتهم ووطنهم لبنان».
وزار وفد عائالت عسكريي الجيش اللبناني
وعناصر قوى األمن المخطوفين المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
في مكتبه بثكنة المقر العام وبحثوا معه في
المعلومات والمعطيات األخ��ي��رة المتعلقة
بأوضاعهم ،والمعالجات الجارية لإلفراج
عنهم.
كما زار وفد من ضباط قوى األمن الداخلي
برئاسة رئيس فرع العالقات العامة المقدم
جوزف مسلم ،ممثالً المدير العام لقوى االمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الجريح

حسين نوح الذي يتابع عالجه في مستشفى
المقاصد في بيروت ،والذي كان أصيب بجروح
بالغة خالل تصدّيه لإلرهابيين ومحاولته
منعهم من الدخول إلى مركز فصيلة عرسال.

اإلعدام لـ  43إرهابيا ً

من جهة أخ��رى ،ادع��ى مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على  43سوريا ً بينهم عشرة موقوفين على
رأسهم الموقوف عماد جمعة وهم من قادة
األل��وي��ة وأم��راء الجبهات ورؤس��اء كتائب ال
سيما في بلدة جبهة القلمون ،في جرم االنتماء
إلى تنظيمات إرهابية مسلحة والقيام بأعمال
إره��اب��ي��ة وال��س��ع��ي للسيطرة على مناطق
لبنانية إلقامة إمارتهم وعلى قتل عسكريين
وم��دن��ي��ي��ن وع��ل��ى م��ح��اول��ة ق��ت��ل عسكريين
وتخريب آليات عسكرية وإلحاق األضرار بها
وبالممتلكات واألبنية الخاصة والعامة ،سندا ً
تنص عقوبتها على اإلعدام ،وأحالهم
إلى مواد
ّ
إلى قاضي التحقيق العسكري األول رياض
أبو غيدا.
وتتواصل اللقاءات والوقفات التضامنية
ألهالي أسرى الجيش اللبناني المحتجزين
ل��دى المسلحين في ج��رود عرسال من أجل
المطالبة بكشف مصيرهم واإلف���راج عنهم،

وبالعماد ج��ان قهوجي وقيادته
ف��ي إدارة المعركة ض�� ّد اإلره���اب،
فقضية المختطفين ج��زء م��ن هذه
المعركة التي لن يف ّرط بها ،لذلك
علينا جميعا ً كقوى سياسية ومنابر
إعالمية التوقف عن استغالل هذا
الموضوع حرصا ً على األهالي وعلى
المفقودين».
وث � ّم��ن المجتمعون «االل��ت��ف��اف
الشعبي الجماهيري ف��ي مختلف
مناطق لبنان حول الجيش وقيادته»،
مح ّذرين من «أنّ ما جرى في عرسال
ه��و ب��داي��ة لمحاوالت ق��د تتك ّرر في
مناطق أخ��رى من لبنان ،وبالتالي
على الجميع أن يكونوا صفا ً واحدا ً
متراصا ً مع الجيش في القضاء على
ّ
أية محاولة للتخريب واإلره��اب في
المدن والقرى اللبنانية».

وع���ل���ى ص��ع��ي��د ال���م���ف���اوض���ات إلط�ل�اق
العسكريين المخطوفين ،ق��ال عضو هيئة
العلماء المسلمين الشيخ عدنان أمامة« :إننا
ننتظر تسلم مطالب جبهة النصرة لإلفراج عن
األس��رى العسكريين ونحن نرحب بأي جهة
يمكنها المساعدة في المفاوضات بشأنهم».
وش��دّد في تصريح على «أنّ الحكومة ال
ّ
الملف وجبهة
تبدي أي مرونة بالتعاطي مع
النصرة تؤكد أنّ معركتها في الداخل السوري
وسالمة المحتجزين مضمونة».
وأوض���ح« :أن��ه ستكون هناك اجتماعات
مع مسؤولين كبار اليوم وغدا ً وعلى ضوئها
ستقرر الهيئة االستمرار أو االنسحاب من هذا
الملف».
وذك�����رت ق��ن��اة ال�������ـ»« :»LBCأنّ ملف
العسكريين الرهائن في دائ��رة التعقيدات،
وسيأخذ وقتا ً طويالً كي يصل إلى النضوج،
كما نقلت «أنّ هيئة العلماء المسلمين تبلغت
من الوسيط انزعاج «جبهة النصرة» من قرار
القاضي صقر صقر االدع���اء على سوريين
وعماد جمعة وقد توقف المفاوضات» .كما
نقلت عن مصادر هيئة العلماء المسلمين
تأكيدها «أنّ الهيئة حاولت جاهدة التواصل
مع مصطفى الحجيري «أبو طاقية» لكنها لم
تتمكن ،وأنّ مجموعة أبو حسن الفلسطيني
ال���ذي قتل خ�لال م��ع��ارك ع��رس��ال ه��ي التي
تحتجز  7جنود من الجيش وهي التي أرسلت
فيلم فيديو خاصا ً بهم لرئاسة الحكومة».

مراد زار دريان مهنئ ًا:
لعودة الدار �إلى موقعها الجامع
أكد رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد على «الدور الجامع
الذي رافق انتخاب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والذي شكل
فرصة كبيرة لعودة ال��دار إلى موقعها العربي واإلسالمي الجامع بخاصة
لقضايا الوطن واألمتين العربية واإلسالمية ومواجهة التطرف والغلو انطالقا ً
من حقيقة اإلس�لام السمحاء التي تشدد على اإلعتدال والوسطية والوحدة
وتقدير القيم اإلنسانية».
وخالل زيارته على رأس وفد من قيادة الحزب إلى المفتي دريان لتقديم
التهاني له بانتخابه مفتيا ً للجمهورية أكد الوفد« :أهمية الخطاب الذي ألقاه
المفتي عقب انتخابه والذي اعتبر ثوابت إسالمية ووطنية مهمة وخريطة طريق
يفترض العمل على إنجازها وتعاون كافة األطراف في سبيل تحقيقها».
وأكد دريان للوفد أنّ انتخابه «يشكل مهمة إسالمية يقتضي العمل من خاللها
لجمع وحدة الكلمة والموقف لتكون الدار حاضنة لجميع أبنائها» .كما أشار إلى
«أهمية موقع دار اإلفتاء على المستويين العربي واإلسالمي وقيامها بالدور
المطلوب منها بالمبادرة إلى إنشاء مجلس مفتين للدول العربية ،لضبط الدعوة
واإلفتاء ومواجهة التطرف والشطط الذي يقوم به البعض ويسيء من خالله
إلى جوهر الرسالة اإلسالمية».
واستقبل المفتي دريان وفدا نيابيا ض ّم النواب :مروان حمادة ،ونعمة طعمة،
وفؤاد السعد وأنطوان سعد .ثم التقى وفدا من العلماء.

حمدان مترئسا ً اجتماع لقاء األحزاب
وح��ذروا من ط��رح فريق  14آذار
«بتوسيع المدى الجغرافي للقرار
 1701بحيث تشمل مهمام اليونيفيل
مراقبة الحدود اللبنانية – السورية»،
واعتبروا« :أنّ هذا الطرح مشبوه في
الزمان والمكان وال واقعي لعدم قدرة
األمم المتحدة على اتخاذ قرار كهذا،
واستحالة قبوله من الجهات الرسمية
اللبنانية المخولة ب��ذل��ك» .وأش��ار
البيان إل��ى أنّ «الطريق الصحيح
م��ن أج��ل ال��دف��اع ع��ن لبنان بوجه
اإلرهابيين التكفيريين الموجودين
على الحدود اللبنانية  -السورية هو
التنسيق المباشر مع الجيش العربي
ال��س��وري ال���ذي ي��خ��وض معركته
ض� ّد ه��ؤالء اإلرهابيين والمخربين
أنفسهم الذين يهدّدون األمن الوطني
اللبناني».

دينية أو طائفية وراءه ،وأنّ إج��راءات البلدية
ب��ح� ّ
�ق بعض ال��ش��رك��ات المعلنة ي��ع��ود إلى
مخالفات ارتكبتها تلك الشركات للترخيص
المعطى لها» ،م��ش�دّدا ً على تمسكه بالعيش
المشترك في المدينة وحرصه عليه.

ابراهيم مستقبالً السفير الجزائري

قهوجي مستقبالً عائلة الشهيد حرب

(مديرية التوجيه)

بالح�ص مودع ًا
زار كرامي وات�صل
ّ

ع�سيري :لن نتدخل في اال�ستحقاق الرئا�سي
أكد السفير السعودي علي عواض
ع��س��ي��ري أنّ ب�ل�اده ال ت��ت��دخ��ل في
االستحقاق الرئاسي ،وأنّ «االختيار
ي��ج��ب أن ي��ك��ون ل��ب��ن��ان��ي �اً» .ورأى
العسيري أنّ التغيير السياسي في
ال��ع��راق «سيفتح آف��اق�ا ً ج��دي��دة في
المنطقة».
وتطرق السفير السعودي خالل
م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��ده ف��ي نقابة
المحررين أمس ،إلى الهبة السعودية
لدعم الجيش ،مشيرا ً إلى أنّ دور بالده
«محصور بدفع قيمة الهبة وليس لها
دور آخر» .وقال« :الطلبات يحدّدها
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وال��ف��رن��س��ي��ون
يؤمنونها والمملكة تدفع للفرنسيين،
هذا بالنسبة للهبة األولى» .وأضاف:
«أما بالنسبة إلى الهبة الثانية كان
جاللة الملك حريصا ً على إبعادها
عن «البيروقراطيّة» وتأمين ما يطلبه
الجيش اللبناني لمكافحة اإلرهاب
من خالل أسلحة محدّدة له» .وتابع
ع��س��ي��ري« :اس��ت��م��ع ال��رئ��ي��س سعد
الحريري إلى ك ّل الجهات ومتطلباتها
لعرضها على المملكة ليتم شراؤها

فورا ً ومن دون أي تأخير .لذلك كانت
هذه الطريقة األفضل واألسرع».
وعما إذا كانت الهبة ض� ّد حزب
الله ،ق��ال« :المملكة وقيادتها أكبر
وأسمى من أن تف ّكر في هذا التفكير،
وما ُق �دّم هو لخدمة لبنان والدفاع
عنه وس ُيّسلم إلى الجيش اللبناني
الذي هو من ك ّل الطوائف وجزء كبير
من الجيش هو من الطائفة الشيعية
الكريمة».
وردا ً على سؤال عن عودة الرئيس
سعد الحريري المفاجئة وسالمة
أم��ن��ه ،أج���اب« :الخطر م��وج��ود في
وج��ه الجميع واالح��ت��ي��اط واج��ب.
الشيخ سعد عاد إلى بلده وفي الوقت
المناسب والتغيير ال��ذي حصل في
دار الفتوى يشجع على خطوات إلى
األم��ام .كما أنّ هناك حراكا ً سياسيا ً
وه���ن���اك م��ت��ط��ل��ب��ات ل�لان��ت��خ��اب��ات
الرئاسيّة واالن��ت��خ��اب��ات النيابيّة
والشيخ سعد الحريري هو مك ّون
سياسي في لبنان وبالتالي أعتقد أن
وجوده في لبنان ضروري وجاء في
اللحظة المناسبة».

وعن االستحقاق الرئاسي والدور
السعودي ،ق��ال عسيري« :المملكة
وب��ك��ل أم��ان��ة ل��م ول���ن ت��ت��دخ��ل في
األسماء أبداً ،واالختيار يجب أن يكون
لبنانياً».
وع���ن التغيير ال��س��ي��اس��ي ال��ذي
وتحفظات المملكة
حصل في العراق ّ
على الرئيس المالكي ،قال« :رأينا في
التغيير الذي حصل في العراق خيرا ً
للدولة العراقيّة قبل غيرها وبالتالي
ما حصل من تغيير سينعكس على
ال��وض��ع اإلقليمي والمنطقة ،وه��ذا
التغيير سيفتح آف��اق �ا ً ج��دي��دة في
المنطقة».
وفي سياق ،جولته الوداعية على
المسؤولين زار السفير السعودي
الرئيس عمر ك��رام��ي ف��ي منزله في
بيروت مودعاً ،وعقد معه لقاء حضره
الوزيرالسابقفيصلكراميومستشار
الرئيس كرامي عثمان المجذوب.
كما زار مفتي الجمهورية الشيخ
محمد رشيد قباني في دار الفتوى.
وأج����رى ع��س��ي��ري ات��ص��اال ً هاتفيا ً
بالرئيس سليم الحص مودعاً.

ديب :لترجمة ال�شعارات ال�سيا�سية عملي ًا
بانتخاب رئي�س جمهورية قوي
أكد عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب حكمت ديب «أنّ اللقاء بين الرئيس
سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ليس األول ولن يكون
األخير ،إضافة إلى لقاءات سابقة حصلت مع العماد ميشال عون» ،معتبرا ً «أنّ
المهم أنّ هناك اتفاقا ً حول مسائل وطنية أساسية ،أهمها دعم الجيش اللبناني
وتغليب لغة االعتدال ورفض كلّي لثقافة التكفير ولهذه الموجة التي ضربت
لبنان مؤخرا ً ونالت من هيبة جيشه وكبدته بعض الخسائر بعد االصطدام
معه ،لكنّ النتيجة كانت دحر مشروع اإلم��ارة اإلسالمية كما كان يخطط له
وتحصين الساحة الداخلية».
وأكد ديب «التوافق بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على ضرورة
إنجاز االستحقاق الرئاسي ومطالبة القوى السياسية كافة بترجمة أقوالها
أفعاالً ،وتحديدا ً لجهة كالم الرئيس الحريري مرات عدّة عن انتخاب رئيس قوي
يم ّثل بيئته المسيحية» ،مؤكدا ً «أننا ال نشك في نيات الحريري مطلقاً ،لكن يجب
ترجمتها عمليا ً خالل األيام المقبلة».
وردا ً على سؤال عن ربط تيار المستقبل التمديد بإنجاز االستحقاق الرئاسي،
شدّد على «أننا نرفض ك ّل أشكال التمديد لمواقع المسؤولية كافة».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط أم��س في دارت��ه في كليمنصو
ممثل األمين العام لألمم المتحدة في لبنان
ديريك بالمبلي وعرض معه األوضاع في لبنان
والمنطقة.
كما أب���رق إل��ى وزي���ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،معزيا ً بوفاة السفير الروسي
السابق في لبنان سيرغي بوكين ،منوهاً:
«ب��دوره الديبلوماسي لسنوات متتالية في
ظروف سياسية صعبة وفي سعيه الدائم إلى
إبقاء خطوط االتصال مفتوحة مع كل األفرقاء
السياسيين وبجهوده المستمرة التي عكست
جهود موسكو لحماية االستقرار في لبنان».
استقبل منسق اللجنة المركزية في
حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مقره
في بكفيا ،رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال،
في حضور النائب سامر سعادة ورئيس إقليم
طرابلس الكتائبي مارك عاقوري ،متابعة للقرار
البلدي األخير حول منع اإلعالنات للبيرة.
وأكد الغزال أنه «طلب لقاء النائب الجميل
ليشرح له مالبسات هذا القرار الذي ال خلفيات

وأبلغت العماد قهوجي بأنّ المملكة المتحدة ستعمل
بسرعة لتوفير حماية بالستية إضافية للبنية التحتية
للجيش اللبناني في أنحاء مدينة عرسال» .وأضاف:
«أكدت لقائد الجيش مجددا ً على التزام المملكة بسيادة
لبنان واستقراره ودعمنا المستمر للجيش اللبناني.
وقد أبلغته بالحزمة اإلضافية للمساعدات البريطانية،
وناقشنا كيف ستلبى االحتياجات العاجلة لتعزيز قدرة
الجيش اللبناني على حماية المدنيين والجنود حول
وداخل عرسال».
كما استقبل قهوجي وفد عائلة العقيد الشهيد داني
حرب ،الذين شكروا قائد الجيش على تعزيته لهم ،معبرين
عن «ثقتهم الكاملة ب��إج��راءات قيادة الجيش لتحقيق
العدالة في االعتداء اإلرهابي الذي تعرض له الجيش في
بلدة عرسال».

تعقيد المفاوضات

لقاء الأحزاب :الهبة ال�سعودية معيبة
وتو�سيع الـ 1701م�شبوه

اع��ت��ب��ر ل��ق��اء األح�����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية أنّ الهبة
ال��س��ع��ودي��ة ل��دع��م الجيش معيبة
للحكومة ،الفتا ً إلى أنّ طرح توسيع
ال��ق��رار  1701مشبوه ف��ي ال��زم��ان
والمكان.
ورأى أمين الهيئة القيادية في
ح��رك��ة الناصريين المستقلين -
المرابطون العميد مصطفى حمدان
في بيان بعد االجتماع الدوري للقاء
في مق ّر الحركة «أنّ هبة المليار دوالر
أو المكرمة التي أتت من السعودية
ل��دع��م األج��ه��زة األم��ن��ي��ة والجيش
اللبناني في مكافحة اإلرهاب «معيبة
لمجلس ال���وزراء ولرئيس مجلس
الوزراء».
وعن قضية العسكريين المفقودين،
قال« :لنا ملء الثقة بالجيش اللبناني

أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أمام زواره أن «ال
مساومة على كرامة الجيش وعسكرييه كافة ،وأنّ قضايا
الشهداء والجرحى والمفقودين العسكريين ستبقى في
طليعة اهتمامات المؤسسة العسكرية».
وزار قهوجي عين التينة أم��س ،حيث التقى رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري في حضور مستشاره أحمد
بعلبكي ،وجرى عرض للوضع األمني في البالد وشؤون
المؤسسة.
واستقبل قهوجي ف��ي مكتبه ف��ي ال��ي��رزة ،السفير
البريطاني طوم فليتشر ،وعرض معه التطورات الراهنة
وعالقات التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني.
وحسب بيان للسفارة البريطانية ،قال فليتشر بعد
اللقاء« :قدمت تعازي لقائد الجيش للخسارة األخيرة
في أرواح الجنود والمدنيين اللبنانيين في عرسال.
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ورأى الجميل في زي��ارة المهندس الغزال
«بادرة إيجابية» ،مجدّدا ً تأكيد «ضرورة حماية
مقدسات لبنان ،وهي التعددية والحريات».
استقبل المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم سفير الجزائر الجديد في لبنان

أحمد بو زيان في زيارة تعارف وتم البحث في
األوضاع العامة وسبل التعاون بين األمن العام
والسفارة الجزائرية.
التقى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف
دبور مدير عام األونروا في لبنان آن ديسمور،
وت ّم البحث في أوضاع الالجئين الفلسطينيين
في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سورية.
وع���� ّزت دي��س��م��ور خ�ل�ال ال��ل��ق��اء الشعب
الفلسطيني بالشهداء ،متمنية الشفاء العاجل
للجرحى.
وثمن دبور عاليا «المواقف اإلنسانية لرئاسة
وطاقم العاملين في وكالة األونروا على المشاعر
النبيلة التي أبدوها خالل العدوان اإلسرائيلي
على األراض���ي الفلسطينية وخ��اص��ة قطاع
غزة» ،مشيرا إلى أنّ «دموع المتحدث الرسمي
باسم وك��ال��ة غ��وث الالجئين الفلسطينيين
التابعة لألمم المتحدة األونروا كريس جانيس
على أطفال غزة ،هي تعبير عن مشاعر نبيلة
من إنسان نبيل ك��ان لها التأثير الكبير في
المجتمع الدولي ،وستبقى محفورة في الذاكرة
الفلسطينية».

(ت ّموز)

قباني وعسيري

التقى وفداً من الأونروا

منيمنة :لإقامة مخيمات موقتة و�آمنة
في �سورية للنازحين الفل�سطينيين
أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني  -الفلسطيني الوزير
السابق حسن منيمنة ،ضرروة أن يلعب المجتمع الدولي
دوره كامالً باعتباره المسؤول عن أمن وسالمة الالجئين
الفلسطينيين ،داعيا ً مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة
إلى إقامة مخيمات موقتة وآمنة داخل األراضي السورية،
تستوعب األع��داد الكبرى من الالجئين الفلسطينيين
الذين يتمتعون بالحماية الدولية منذ عقود طويلة.
وخالل لقائه في مقر اللجنة في السراي ،نائب مفوض
األونروا مارغو إيليس ،ومديرة مكتب األونروا في لبنان
آن ديسمور ووفد مرافق ،اعتبر منيمنة «أنّ إقامة مثل هذه
المخيمات من شأنه أن يم ِّكن المجتمع الدولي أن يضطلع
بمسؤولياته تجاههم بتوفير الظروف اإلنسانية الالئقة
ريثما تح ّل المشكلة ويعودون إلى بيوتهم» .وأشار إلى
«أنّ انتشارهم العشوائي على األراضي اللبنانية ،وداخل
المخيمات الفلسطينية في المناطق اللبنانية التي تنوء
بأوضاعها ،تحول دون قيام وك��االت األم��م المتحدة
والمنظمات اإلنسانية بتقديم يد العون لهم».
وأوضح منيمنة «أنّ عدد الالجئين إلى لبنان قارب ما
معدله نصف عدد السكان اللبنانيين ،وهو ما لم يسبق
أن حدث في أي من دول العالم .وبات من المتعذر على
إدارات الدولة اللبنانية وأجهزتها تنظيم هذه األعداد
وتقديم المساعدات الالزمة لها ،والتي تفوق طاقتها على
التعامل» ،مشيرا ً إلى أنّ «البنية التحتية في لبنان تعاني

أصالً من إعاقات ومشكالت تضعها في حالة قصور عن
تلبية حاجات السكان ،فكيف مع الزيادة التي طرأت على
أعداد المقيمين ،وهذا يتم في ظل شح المساعدات الدولية
التي ترد إلى لبنان ومشكالت تبعثر الالجئين جراء عدم
وج��ود مخيمات منظمة ،وفي ظل الحاجة المتصاعدة
إلى تقديم الرعاية الطبية والتعليمية وإم��دادات الماء
والكهرباء وغيرها من الضروريات ،وهذه جميعا ً يتعذر
تقديمها في ظ ّل ظروف االنتشار الحالية».
وأش��ار إل��ى «أنّ ك�لاً من تركيا واألردن ح��ددا أع��داد
الالجئين إليهما ،بينما يحافظ لبنان على حدوده مفتوحة
إلى الحد الذي يفوق طاقته على االستيعاب والرعاية في
ظ ّل التخلي الدولي عن دعمه ومساندته».
من جهة أخ��رى ،أع��رب منيمنة عن «ال��ت��زام حكومة
لبنان متابعة عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتذليل
العقبات التقنية واإلجرائية التي تعترض المشروع».
وأبلغ منيمنة المفوض العام «أنّ الحكومة واللجنة
ت��ب��ذالن ج��ه��ودا ً حثيثة م��ع ال���دول المانحة الصديقة
والشقيقة لرصد المبالغ المطلوبة الستكمال بناء
الوحدات السكنية المتبقية وإعادة النازحين إلى أماكن
إقاماتهم وبيوتهم» .وأكد أنّ «مشروع إعادة إعمار المخيم
ّ
بحق
ال يتعارض البتة مع التمسك اللبناني والفلسطيني
العودة لجميع الالجئين الفلسطينيين الموجودين على
األراضي اللبنانية».

