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لحام من الفاتيكان :تح�صين وحدة
العائلة واجب في ظل التحديات

الجي�ش يوقف مطلوبين في عر�سال

حزب اهلل :المعتدون على الجي�ش
مقربون من «الم�ستقبل»
ت��اب��ع��ت ق���وى ال��ج��ي��ش ت��رص��د
ومالحقة المعتدين على الجيش في
الشمال وع��رس��ال .وأفيد أن��ه أثناء
م��داه��م��ة ع��ن��اص��ر ال��ج��ي��ش منطقة
ال��ب��داوي بهدف إلقاء القبض على
المتهم ب.م .بقتل ج��ن��دي وبعد
توقيفه ،أطلق ع��دد من األشخاص
النار باتجاه الجيش ،الذي ر ّد بالمثل
ما أدى إلى مقتل محمد ناصر المانع.
وعلى الفور ،حضرت إلى المنطقة
تعزيزات من الجيش وفرضت طوقا ً
أمنيا ً في مكان الحادث ،فيما نقلت
الجثة إل��ى المستشفى الحكومي
في القبة ،وأغلق الجيش الطريق
المؤدية إليه احترازياً.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت قيادة
الجيش في بيان «أنه بنتيجة الرصد
والمتابعة ،أوق��ف��ت ق��وى الجيش
في منطقة عرسال المدعو ابراهيم
عيسى بحلق م��ن ب��ل��دة ع��رس��ال،
وال���ذي ك��ان متوجها ً إل��ى الجرود
مستخدما ً بطاقة شقيقه».
وأش��ار البيان إل��ى أنّ الموقوف
اعترف أثناء التحقيق معه باشتراكه
في الهجوم ضمن مجموعة إرهابية
م��ؤل��ف��ة م��ن  65مسلحا ً ع��ل��ى أح��د
م��راك��ز الجيش ف��ي المنطقة خالل

شهر آب الفائت ،وإقدامه على قتل
أحد الضباط .وتستمر التحقيقات
م��ع ال��م��وق��وف ب���إش���راف ال��ق��ض��اء
المختص».
وأطلق الجيش النار على دراجة
نارية يستقلها شخصان ،كانا في
طريقهما من الجرد إلى بلدة عرسال
على طريق ترابية غير شرعية قرب
الحاجز ،ولم يمتثال للتوقف ،ما أدى
إلى إصابة شخص من آل الحجيري
م��ن ع��رس��ال ،ت�� ّم توقيفه ،فيما فر
رفيقه.
وفي عرسال أيضاً ،أوقف الجيش
اب��راه��ي��م بحلق على حاجز وادي
حميد لمشاركته في االعتداء على
الجيش خ�لال ال��م��ع��ارك الماضية
ضد المسلحين ،وحاول بحلق الفرار
لكنه لم يفلح ،واقتيد إلى التحقيق.
م��ن جانب آخ��ر ،نشرت «جبهة
النصرة» فيديو تحدث فيه العريف
ال��ف��ار عبدالله ش��ح��ادة ال��ذي ظهر
خ��ل��ف س���ي���ارة «ه��ام��ف��ي» تابعة
للجيش وبداخلها أسلحة وذخائر.
ودع���ا ش��ح��ادة «ق��ائ��د النصرة
أب������و م���ح���م���د ال����ج����والن����ي إل���ى
ال��دخ��ول إل��ى لبنان لتحرير أهلنا
والمستضعفين».

«حزب الله»

إلى ذلك ،أكد حزب الله في بيان
«أنّ الذين يطلقون النار على الجيش
اللبناني في طرابلس معروفون من
قبل أهل المدينة والجيش اللبناني
وم��ن األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ،وليس من
بينهم أي صديق أو حليف للحزب،
ب��ل الجميع ي��ع��رف أنّ المعتدين
حلفاء ومقربون من تيار المستقبل،
ولطالما ضغط مسؤولو المستقبل
وع��م��ل��وا م��ن أج���ل إخ�ل�اء سبيلهم
وت��وف��ي��ر المظلة القانونية لعدم
محاكمتهم».
وردا ً على وسائل إعالم المستقبل
وب��ع��ض ال��م��س��ؤول��ي��ن ف��ي��ه ،ش��دّد
ال��ح��زب على «أنّ أي اع��ت��داء على
ال��ج��ي��ش اللبناني م��رف��وض وه��و
جريمة وطنية كبرى ،وتصبح هذه
الجريمة أكثر فظاعة في ظل المعركة
التي يخوضها الجيش في مواجهة
اإلرهاب واإلرهابيين».
وط��ال��ب ح���زب ال��ل��ه «بتحويل
المعتدين على الجيش إلى القضاء
لينالوا عقابهم ال��ع��ادل ،ولتتضح
هوياتهم وأهدافهم والجهات التي
يعملون لها وفي ظلها».

لقاء ت�ضامني لـ«تجمع دعم خيار المقاومة» مع د�شتي

نعمان :الوحيد الذي حمل ق�ضية البحرين وفل�سطين
ع��ق��د «ال��ت��ج��م��ع ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي ل��دع��م خيار
المقاومة» لقاء تضامنيا ً مباشرا ً مع عضو مجلس األمة
الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي ،رئيس المجلس
الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان في
جنيف ،وعضو األمانة العامة والهيئة التنفيذية في
التجمع ،بمشاركة ال��وزي��ر السابق عصام نعمان،
رئيس منتدى البحرين لحقوق اإلنسان يوسف ربيع
وفعاليات.
واستنكر األمين العام للتجمع الدكتور يحيى غدار
«محاولة مقاضاة دشتي نتيجة لمواقفه المتميزة في
الدفاع عن الحريات وقضايا األمة العربية واإلسالمية
وبخاصة بما يتعلق في البحرين وغ��زة وإثارته في
المحافل الدولية ومن على منبر جنيف بالذات».
كما ندّد غدار «بالقرار السعودي إعدام الشيخ نمر
النمر» ،داعيا ً إل��ى «تصعيد الحراك من أج��ل إبطال
مفعول القرار الجائر».
وحيا نعمان ،ب���دوره ،مناقبية دشتي مستنكرا ً

«ال��ح��ادث��ة اآلث��م��ة ف��ي ح��ق ال��ن��ائ��ب ال��ح��ق��وق��ي ،وهو
الوحيد والفريد في الخليج الذي حمل قضية البحرين
وفلسطين ،وقد عرفناه فارسا ً مقداما ً رافعا ً راية الحرية
ومناضالً دائما ً من أجل حقوق اإلنسان».
ور ّد النائب دشتي مباشرة ،عبر سكايب من الكويت،
مؤكدا ً «رف��ض ق��رار الظلم والظالمة واإلع��دام في حق
الشيخ نمر النمر رجل الكفاءة والموقف» ،مصمما ً على
«مواصلة مسيرته ومسؤولياته النضالية واإلنسانية
عمالً بالقانون الدولي مهما عال سقف التحديات وغلت
األثمان من أج��ل حق اإلنسان في حياة ح��رة كريمة
وإن��ق��اذا ً للمجتمع العربي واإلس�لام��ي والعالمي من
مشروع العولمة المتوحشة ولوثة التكفير اإلرهابي
وخطر التفتيت واإللغاء وبخاصة فلسطين».
وتحدث رئيس منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
يوسف ربيع عن «واقع البحرين وثورته الحضارية
التي لم ولن تغير مسارها السلمي وهي مستمرة رغم
المصاعب حتى تحقيق المطالب المحقة».

ن��� ّوه ب��ط��ري��رك أنطاكيا وس��ائ��ر ال��م��ش��رق ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام بجلسات سينودس العائلة ال��ذي يعقد في
الفاتيكان بدعوة من البابا فرنسيس ،ورأى «أنّ تحصين وح��دة العائلة
والحفاظ على قدسية رسالتها االجتماعية هو واجب كل جماعة روحية،
وخصوصا ً في ظل التحديات المتعاظمة التي تواجه العائلة في المجتمعات
المادية واالستهالكية».
وطالب لحام في مداخلة ألقاها بعنوان «كيف نؤسس كنيسة بيتية»،
«بإعطاء المسؤولين الروحيين ورؤساء الكنائس األولوية المطلقة للعائلة
ووظيفتها السلوكية والروحية ،من حيث يجب أن تكون كنيسة رديفة لها
قواعدها ودورها وتطلعاتها».
واعتبر لحام «أنّ تحصين العائلة المسيحية يكون من خالل التواصل
الدائم بين الرعايا والعائالت والتشجيع والممارسة االيمانية ،التربية
الدينية والتعليم الديني ،تعريف األوالد على روحانية الكنيسة ،تشجيع قيام
الكنيسة التفاعلية التي تكون على تماس مع العائالت والمؤمنين ،وشرح
أسرار ال��زواج والعماد والتضامن العائلي ،إضاف ًة إلى الدعوة إلى معرفة
الذات ومعرفة اآلخر وبناء جسور بين الحضارات والثقافات».

يعقوب :الربط بين االنتخابات
الرئا�سية والنيابية غير �صحيح
اعتبر النائب السابق حسن يعقوب «أن الربط بين إج��راء االنتخابات
الرئاسية والنيابية غير صحيح ،حيث أنّ التمديد األول كان في وجود رئيس
جمهورية وشرط التمديد بإقرار قانون انتخابي لم يحصل ،واآلن الحجة
للتمديد هي انتخاب رئيس وهذا غير صحيح أيضاً».
وقال يعقوب في تصريح أمس« :إنّ السبب األساسي للتمديد هو معرفة
الجميع والبعثات الدبلوماسية أيضا ً أنّ الواقع الشعبي لكثير من القوى قد
تغير وخصوصا ً لمسيحيي  14آذار الذين تراجعت شعبيتهم بشكل كبير
بعد فضيحة تهجير المسيحيين على أيدي حلفائهم الغربيين والعرب ،وقد
تغيرت شعبية تيار المستقبل لصالح قوى راديكالية على حساب حصته
النيابية».
ورأى «أنّ التصعيد السعودي على لسان سعود الفيصل يعكس تسخينا ً
لكل نقاط الصراع في سورية والعراق والبحرين واليمن وربما تصل إلى
لبنان» ،الفتا ً إلى «أنّ التباين في الوسائل وليس في األهداف يبرز بين الخط
اإلسرائيلي  -التركي  -الداعشي وبين الخط األميركي  -السعودي وجبهة
النصرة ،وذلك في معركة كوباني والجوالن وحل الدولتين وغيرها ،وقد
انخرط أردوغان في أزمة كبيرة مع األكراد لن تحمد عقباها».

ب�شور ا�ستقبل وفد ًا
برلماني ًا �أوروبي ًا � -أميركي ًا
استقبل رئيس «المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن» معن بشور ،وفدا ً
نيابيا ً وإعالميا ً أوروبيا ً  -أميركيا ً برئاسة رئيس لجنة السياسات الخارجية
والعالقات األوروبية والتعاون الدولي في البرلمان البلجيكي النائب فرانك
كريلمان ،في حضور األمين العام للمنتدى القومي العربي الدكتور زياد الحافظ
ومنسق المبادرة الوطنية لكسر الحصار والجدار والتمييز العنصري نبيل حالق.
وأوضح الوفد أنّ مهمته «استقصائية في الدرجة األولى وتسعى إلى توضيح
الحقائق أمام الرأي العام األوروبي واألميركي ،ال سيما بعد التطورات الخطيرة
في المنطقة العربية التي أثبتت سالمة التحذيرات المسبقة من مخاطر اإلرهاب
على العالم وهو ما ينبغي أن تكون مواجهته مهمة كل دول العالم وشعوبه»،
مؤكدا ً «أنّ كل عواصم الغرب باتت تشعر بالمخاطر التي تنطوي عليها إعادة
تصدير اإلره��اب إلى بالدها وهذا ما يدفعها إلى إع��ادة النظر في األولويات
واالستراتيجيات».
وبحث المجتمعون في مختلف األوض��اع والعالقات بين العرب والغرب
و«أهمية التحوالت الجارية في بعض العواصم والبرلمانات الغربية لجهة
االعتراف بدولة فلسطين» ،مؤكدين «أنّ السالم ال يقوم إال على العدل والعدل ال
يستقر إال مع السالم».
وتشاور المجتمعون في التحضيرات الجارية لعقد الملتقى الدولي من أجل
العدالة في فلسطين الذي سيعقد مع مطلع العام المقبل.

لجنة الأ�سير يحيى �سكاف ت�ستنكر
االعتداءات على الم�سجد الأق�صى
من اللقاء التضامني

مخزومي :الأولوية لدعم الجي�ش
وتخفيف �أعباء النازحين
دع����ا رئ���ي���س م��ن��ت��دى ال���ح���وار
الوطني ف��ؤاد مخزومي إل��ى «دع��م
الجيش اللبناني وتعزيز قدراته في
مواجهة الظروف األمنية الصعبة،
وإلى مساعدة الحكومة على القيام
بواجباتها حيال قضايا المواطنين
المعيشية ،وتخفيف أعباء النازحين
على لبنان».
وأك����د م��خ��زوم��ي خ��ل�ال ل��ق��ائ��ه
السفير األميركي ديفيد هِ ْل وسفير
ال��ب��اراغ��واي ح��س��ن ض��ي��ا ،أهمية
«اح��ت��رام ح��ري��ة لبنان وسيادته
وأمنه واستقراره في هذه المرحلة
الخطيرة من تاريخ لبنان» ،الفتا ً
إلى «ضرورة استمرار دعم حكومته
ص��م��ام األم����ان ف��ي ظ��ل ال��ع��ث��رات
القائمة على مستوى انتخابات
الرئاسة من جهة ،واحتمال الدخول
في الفراغ أو المجهول على مستوى
ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة م���ن جهة
أخ��رى» .ورأى «أنّ األولوية اليوم
ل��دع��م الجيش اللبناني وتعزيز
قدراته في مواجهة الظروف األمنية

دانت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف االعتداءات المستمرة على المسجد
األقصى ،والتي تقوم بها العصابات الصهيونية بمساندة جيش االحتالل،
ودعت اللجنة أبناء األمة وأحرار العالم الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني
ومع أبناء القدس في تصدّيهم المش ّرف وبالصدور العارية لجيش االحتالل
والمستوطنين الذين يعتدون على المقدسات االسالمية والمسيحية ،وذلك
على مرأى ومسمع المجتمع الدولي المنحاز للعدو الصهيوني ،والذي لم يح ّرك
ساكنا ً تجاه ما يتع ّرض له الشعب الفلسطيني وأبناء مدينة القدس ،بل يعمل
على تغطية جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني األعزل الذي ق ّرر الصمود
والدفاع عن أرضه ،وهو يقدم اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى من أجل
تحرير أرضه من المغتصبين الصهاينة.
ووجهت اللجنة التحية الى المقاومة التي تواجه العدو ببسالة ق ّل نظيرها،
والتي انتصرت في لبنان وفلسطين من خالل التضحيات والدماء الزكية
للمقاومين األبطال.
وتؤكد اللجنة أنّ خيار الكفاح المسلح هو القادر على ردع العدو عن اعتداءاته،
وتحرير األرض واألسرى من سجون الكيان الصهيوني الغاصب.

التقوا العاهل الأردني ّ
كل بمفرده

يازجي ويونان وكريم و�ساكو:
التطرف �ش ّوه �صورة الإ�سالم
لبّى بطريرك أنطاكية للسريان
الكاثوليك م��ار اغناطيوس يوسف
الثالث ي��ون��ان ،وبطريرك أنطاكية
للسريان األرثوذكس مار اغناطيوس
أفرام الثاني كريم ،وبطريرك أنطاكية
ل��ل��روم األرث��وذك��س يوحنا العاشر
يازجي ،وبطريرك بابل على الكلدان
لويس ساكو ،دعوة العاهل األردني
الملك عبدالله الثاني ،الى لقاء خاص
بهم ،كل بمفرده ،في القصر الملكي في
عمان ،كما التقوا ومرافقيهم المستشار
الخاص للملك األمير غازي بن طالل.
وص����در الح���ق���اً ،ع��ن أم��ان��ة سر
بطريركية ال��س��ري��ان الكاثوليك
األنطاكية بيان لفت إلى «أنّ الملك
عبدالله رحب بالبطاركة وأطلعهم
ع��ل��ى ال��م��س��اع��ي ال��ح��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي
يقوم بها األردن تجاه النازحين
المسيحيين من العراق وسورية،
الذين تزايدت أعدادهم في األشهر
األرب��ع��ة الماضية ،بسبب أعمال
الترهيب واإلجرام من قبل الجهاديين
التكفيريين».
وأض��اف البيان« :عبّر البطريرك
يونان عن فائق شكره للملك ،أوالّ
على الضيافة التي قدمها األردن

للنازحين ،ال سيما المطرودين من
سهل نينوى ،وغالبيتهم من أبناء
كنيسته السريانية ،والذين لجأوا إلى
إقليم كردستان ،ويجابهون الخوف
على المصير إزاء المجهول ،والتحدي
األكبر المفروض عليهم ظلماً ،أال وهو
مقارعة اليأس إزاء التشرد والضياع.
وثانياً ،لعزمه على تسهيل إنجاز
سمات الدخول (الفيزا) وقبول هؤالء
النازحين في شكل موقت يحافظ على
كرامتهم ريثما تس ّوى أوضاعهم».
وتابع البيان« :أب��دى البطريرك
يونان تقديره وإعجابه بالتحليل
العميق ال���ذي ق��دم��ه ك��ل م��ن الملك
واألمير عن خطورة الظاهرة التكفيرية
التي تبرر إجرامها باسم الدين ،والتي
ولدتها األفكار الوهابية الناشئة في
الجزيرة العربية ،والتي غذتها وال
تزال ،بيئة ظالمية مستخدمة الدين
والمال لنشر اإلرهاب والعنف .وتطور
الحديث إلى مفهوم اإلسالم الوسطي
الذي تتبناه المملكة األردنية ،والذي
هو بحسب رأيهما ،يرفض التطرف
الراديكالي الهمجي الذي شوه صورة
اإلسالم وشكك في نوايا المسلمين في
العالم أجمع».

وف��ي اختتام اللقاءات الفردية،
ع��ق��د ال��ع��اه��ل األردن�����ي ل��ق��اء مع
البطاركة مجتمعين ،وحسب البيان،
«ع���رض ال��م��ل��ك تصميم المملكة
األردنية على القيام بمسؤولياتها
الوطنية واألخالقية تجاه النازحين
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن .وج����دّد ال��ب��ط��ارك��ة
للملك وللمملكة ج��زي��ل امتنانهم
واستعدادهم للتواصل مع المعنيين
ف��ي المملكة ،بغية التخفيف من
آالم المهجرين ،إلى أي نسل وعرق
انتموا».
وك����ان ال��ب��ط��ري��رك ي���ون���ان ق��ام
خ�ل�ال زي���ارت���ه األردن ،ب��زي��ارات
تفقدية لمراكز النازحين العراقيين
والسوريين السريان في عمان ،حيث
رفع الصلوات واألدعية «كي يمنّ األب
السماوي بنعمة اإليمان والرجاء على
جميع المتألمين الذين يعانون محنة
الغربة والتشريد» .ورافقه كل من
المعاون البطريركي المطران جرجس
القس موسى  ،والنائب البطريركي في
األراض��ي المقدسة واألردن المطران
بطرس ملكي ،وكاهن رعية السريان
الكاثوليك في عمان األب نور القس
موسى.

ا�ستنكار وا�سع للحكم على ال�شيخ النمر
ودعوات لل�سلطات ال�سعودية �إلى التراجع
شجبت األوساط السياسية والدينية والحزبية في لبنان
الحكم الذي أصدرته السلطات السعودية على الشيخ نمر
باقر النمر باإلعدام ،داعية السلطات السعودية إلى التراجع
عنه.
وفي هذا السياق ،دان حزب الله حكم اإلعدام على الشيخ
نمر باقر النمر ،معتبرا ً «أنّ السلطات السعودية خطت
خطوة في غاية الخطورة» .ورأى «أنّ هذا الحكم الجائر هو
حكم سياسي بامتياز» ،داعيا ً «السلطات السعودية إلى
التراجع عنه».
وأش��ار الحزب في بيان إلى «أنّ السلطات السعودية
خطت خطوة في غاية الخطورة ،من خالل دفعها إحدى
المحاكم إلى إصدار حكم باإلعدام تعزيرا ً على شخصية
علمائية مرموقة هي سماحة العالمة الشيخ نمر باقر النمر
استنادا ً إلى تهم واهية ثبت بطالنها».
وأض��اف البيان« :هذا الحكم الجائر هو حكم سياسي
بامتياز ،وبقدر ما يعبر عن السياسة اإلقصائية والقمعية
التي تعتمدها السلطات السعودية ف��ي ح��ق شريحة
واسعة ومؤثرة من أبناء البالد ،فإنها تكشف عن ضيق
هذه السلطات بالكلمة الحرة وبالنضال السلمي لتحقيق
المطالب المشروعة لهذه الشريحة المظلومة».
وإذ دان الحزب «هذا الحكم الظالم وغير الشرعي» ،دعا
«السلطات السعودية إلى التراجع عنه ،وإلى االستماع إلى
المطالب المحقة لمواطنين يسعون إلى الحصول على الحد
األدنى من الحقوق التي تقرها األديان والشرائع السماوية
والقوانين الدولية».
ودع��ا ح��زب الله «الهيئات الدولية المعنية بحقوق
اإلنسان ،والهيئات العلمائية في العالم اإلسالمي ،وكل
القوى الفاعلة في أمتنا للضغط على السلطات السعودية
لمنعها من ارتكاب جريمة إعدام هذا العالم الكبير ،وإطالق
سراحه موفور الحرية والكرامة».
ودعا نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى

الشيخ عبد االمير قبالن «العلماء في العالم اإلسالمي إلى
التحرك والعمل من أجل إطالق سراح الشيخ نمر النمر،
والحؤول دون تنفيذ حكم اإلع��دام الصادر في حقه درءا ً
للفتنة ومنعا ً للتأزم في العالقات بين المسلمين» .وناشد
العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز «إلغاء حكم اإلعدام
والصفح والعفو عن الشيخ النمر ،والتعاطي بروح القيم
السماوية واإلنسانية انطالقا ً من التعاليم اإلسالمية القائمة
على التسامح والمحبة والتراحم واألخوة» ،واصفا ً الشيخ
النمر بـ«العالمة والفقيه واألخ والصديق».
وانتقد الشيخ عفيف النابلسي خالل لقائه طالب حوزة
«اإلمام الصادق» بمناسبة عيد الغدير« ،حكم اإلعدام في
حق الشيخ نمر النمر» ،داعيا ً «السلطات السعودية إلى
التراجع عنه».
واعتبر النابلسي «أنّ العفو عن الشيخ النمر سيعزز
الوحدة الداخلية في المملكة وسيفتح أفق الحوار وطريق
االستقرار وسيفشل خطط المتشددين الذين يعملون على
خط الفتنة بين الس ّنة والشيعة».

اعت�صام لالجئين الفل�سطينيين من �سورية
احتجاج ًا على قطع «�أونروا» الم�ساعدات
ن��ظ��م��ت ل��ج��ن��ة ال��م��ه��ج��ري��ن
الفلسطينيين من سورية إلى لبنان
واللجان الشعبية الفلسطينية
ف��ي ص��ور اع��ت��ص��ام�ا ً أم���ام مكتب
«أون���روا» في صور «رفضا ً لقرار
الوكالة قطع المساعدات النقدية
عن أكثر من  1100عائلة مهجرة».
وسلم المعتصمون مذكرة إلى
مدير «أون���روا» في منطقة صور
فوزي كساب بعدما قرأها المسؤول

ع��ن ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة المهجرين
الفلسطينيين من سورية غازي
ل��وب��ان��ي أك���د فيها «رف���ض ق��رار
األونروا الظالم والقاضي بإسقاط
أكثر من  110عائالت من برنامج
اإلغ��اث��ة وال��م��س��اع��دات الشهرية
التي تقدمها األونروا إلى المهجرين
السوريين».
وأك�������دت ال���م���ذك���رة «رف����ض
المعايير الظالمة التي استندت

إليها األونروا في القرار» ،مطالبة
«بإعادة النظر في القرار عبر زيادة
حجم المساعدات».
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ف��ص��ائ��ل منظمة
التحرير الفلسطينية والفصائل
الفلسطينية ومنظمات المجتمع
المدني ومنظمات حقوق االنسان
ب��ـ «ال��وق��وف ع��ن��د مسؤولياتها
والضغط على األون��روا للتراجع
عن هذا القرار الذي ال مبرر له».

«الديمقراطية» �أطلقت «المبادرة الوطنية للوحدة والخال�ص»:
لحوار فل�سطيني �شامل وت�شكيل حكومة وحدة وطنية
مخزومي والسفير األميركي
الصعبة التي استدعت قيام تحالف
دولي لمواجهة اإلره��اب ،ومساعدة
الحكومة على القيام بواجباتها
حيال قضايا المواطنين المعيشية،
وح� ّ
��ض المنظمات ال��دول��ي��ة على
تخفيف أعباء النازحين على لبنان
وإيالء هذا الملف كل رعاية دولية».

وش����دّد م��خ��زوم��ي ع��ل��ى «أهمية
الدفع إلى األمام بعملية السالم في
الملف الفلسطيني ،وتثمير مؤتمر
إع��ادة إعمار غزة سريعاً ،وتصعيد
الضغوط على الكيان الصهويني
للحؤول دون سقوط المسجد األقصى
في أيدي المستوطنين».

النا�صريون الديمقراطيون:
الم�س بهيبة الدولة
للمقاي�ضة من دون ّ
دعا األمين العام لحركة الناصريين الديمقراطيين
في لبنان خالد ال��رواس الحكومة ،ممثلة برئيسها تمام
سالم ،إلى «اإلسراع في بت ملف العسكريين المحتجزين
لدى العصابات التكفيرية المسلحة في جرود عرسال،
وإلى عدم التردد في اتخاذ كل ما من شأنه تسهيل عملية
استردادهم».
وأش��ار في تصريح إل��ى «أنّ مقايضة العسكريين
بموقوفين إسالميين لدى الدولة عبر وسطاء ،هو أمر
طبيعي على قاعدة استرداد أس��رى من العدو ،سوا ًء

كان هذا العدو «اسرائيل» ،فيما لو كانت «اسرائيل»
تحتجزهم أم الجهات المسلحة الخاطفة ،لكون الجهتين
إرهابيتين ولكونهما عدوتين وغير معترف بهما قانونا ً
في لبنان ،والقانون اللبناني يجرم من يتعامل معهما،
المس بهيبة
األمر الذي يسهل عملية التبادل من دون
ّ
الدولة ،بل يعززها انطالقا ً من حرص الدولة وسعيها
الثابت إلى استرداد جنودها وأبنائها الذين يدافعون عن
األرض والسيادة والكرامة الوطنية ،أينما وجدوا وبأي
ثمن».

أط��ل��ق عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
علي فيصل خ�لال مؤتمر صحافي
نص
عقده في نقابة الصحافة أمس ّ
«المبادرة الوطنية للوحدة والخالص
الوطني» بعنوان «شركاء في الدم،
شركاء في القرار» ،في حضور بهاء
أبو كروم ممثالً النائب وليد جنبالط،
حسان ششنية ممثالً سفير دول��ة
فلسطين أشرف دبور ،فؤاد الحركة
ممثالً نقيب الصحافة محمد بعلبكي
وشخصيات.
ورأى فيصل في مبادرته «أنّ ما
تواجهه القضية الفلسطينية من
استحقاقات وتحديات ،بات يتطلب
إجراء حوار وطني شامل ،بين جميع
ال��ق��وى السياسية ،على اختالف
اتجاهاتها ،األم���ر ال���ذي يستدعي
دع��وة الهيئة الوطنية العليا إلى
اجتماع فوري ،للبحث في األوضاع،
وه���ي المعنية بتقديم اإلج��اب��ات
االستراتيجية عن السؤال الملح :ماذا
بعد حرب العدوان على غزة؟».
ودعا باسم الجبهة الديمقراطية
«إل��ى إع��ادة تشكيل حكومة وحدة
وطنية فلسطينية من الفصائل والقوى
السياسية الفلسطينية وشخصيات

مستقلة وك��ف��اءات تكنوقراطية بما
يمكن الحكومة ال��ج��دي��دة م��ن أداء
واجباتها نحو شعبنا ف��ي الضفة
والقدس والقطاع وتحمل مسؤولياتها
بالجدارة المطلوبة ،وإل��ى تشكيل
قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع
غزة ،من ممثلي القوى الفلسطينية،
وال����وزارات الحكومية ،وفاعليات
المجتمع المدني ،وممثلي القطاع
ال��خ��اص ،تأخذ على عاتقها العمل
على إنجاح خطة إسقاط الحصار
عن القطاع ،وإع��ادة إعمار ما دمره
العدوان ،وإزالة العراقيل والمعوقات
أم���ام إن��ه��اء االن��ق��س��ام ،واس��ت��ع��ادة
الوحدة الوطنية».
ورأى فيصل «أنّ على حكومة
الوحدة الوطنية ،والهيئة الوطنية
الموحدة لقطاع غزة ،أن تضعا خطة
سياسية اقتصادية اجتماعية ،كفيلة
بإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع،
بما في ذلك الحد من ظاهرة البطالة،
وه��ج��رة ال��ش��ب��اب ،وإن��ه��اء ظاهرة
«مراكب الموت» التي أودت بحياة
العشرات م��ن أبنائنا الشباب في
الهجرة غير الشرعية» ،مؤكدا ً «العمل
م��ن أج��ل توفير الحماية الدولية
لشعبنا ف��ي الضفة الفلسطينية

من المؤتمر الصحافي لـ «الديمقراطية»
والقدس وقطاع غزة».
وأض���اف فيصل« :أم���ام ان��س��داد
آف����اق ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي ع��ل��ى يد
العملية التفاوضية االنفرادية تحت
الرعاية األميركية ،ندعو إلى اتباع
استراتيجية كفاحية وسياسية
واقتصادية ومالية واجتماعية بديلة
تستند إلى العناصر التالية:
ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ع��ض��وي��ة فلسطين
المراقبة في األمم المتحدة بالتوقيع

على نظام روم��ا األساسي المنشئ
وال��م��ن��ظ��م ل��م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات
الدولية ،واالنتساب إل��ى الوكاالت
والمؤسسات والمنظمات واالتفاقات
وال��ب��روت��وك��والت ال��دول��ي��ة ك��اف��ة،
بما يفتح األف���ق لهجوم سياسي
دبلوماسي فلسطيني لنزع الشرعية
ع��ن االح���ت�ل�ال ،وع���زل «إس��رائ��ي��ل»
وم��ح��اس��ب��ت��ه��ا ع��ل��ى إن��ت��ه��اك��ات��ه��ا
وجرائمها.

ب -وق��ف التنسيق األم��ن��ي مع
سلطات االحتالل ،وتكليف األجهزة
األمنية الفلسطينية توفير الحماية
ال��ض��روري��ة للحركة الشعبية في
مقاومة االحتالل واالستيطان.
ج -اعتماد سياسة إقتصادية -
مالية  -اجتماعية جديدة ،تتجاوز
قيود وإك��راه��ات بروتوكول باريس
االقتصادي ،وتقوم أيضا ً على مقاطعة
منتجات المستعمرات االستيطانية
والمنتجات «اإلسرائيلية» ،ومقاطعة
ال��ع��م��ل ف���ي ه����ذه ال��م��س��ت��ع��م��رات
ومشاريعها.
د -تعميم ظاهرة لجان للدفاع
عن األرض والتصدي لالستيطان في
الضفة والمنطقة العازلة في القطاع،
وه���دم ال���ج���دار ،ورس���م سياسات
اقتصادية لدعم الفالحين والمزارعين
المهدّدين باالستيطان.
ه -ب��ن��اء جبهة مقاومة وطنية
متحدة في قطاع غزة ،ذات مرجعية
س��ي��اس��ي��ة م���وح���دة ،ت��رس��م على
ال��م��س��ت��وى ال��وط��ن��ي ،وف���ي إط���ار
االستراتيجية ال��دف��اع��ي��ة ،للدفاع
عن ت��راب أرضنا ،على المستويات
السياسية والعسكرية واالقتصادية
واالجتماعية كافة.

