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بعد الدليمي الجي�ش يوقف زوجة «ابو علي ال�شي�شاني» في زغرتا

الملتقى الدولي للت�ضامن مع فل�سطين في ال�ضاحية الجنوبية

ً
موقوف
الأمن العام :الرفاعي
وم�صيره مرتبط بالمخطوفين

قا�سم :حق العودة ال ينف�صل عن المقاومة
هنية :لدعم قيام الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س
أوض���ح ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
الشيخ نعيم قاسم أن حق العودة هو فرع من
مسألة تحرير األرض ،وال يمكن مناقشته في
شكل منفصل عن المقاومة.
ورأى قاسم خالل الملتقى الدولي الثاني
للتضامن مع فلسطين الذي عقد في مطعم
«الساحة» في الضاحية الجنوبية لبيروت،
انه «لو اعتمدنا المنظومة الدولية القائمة
فسنجد أنها قائمة على مشروع سلب الحقوق
وتغليب المصالح ال��ت��ي تتقدم م��ن جهة
المستكبرين على ما عداها ،لذا ال اعتماد على
المنظومة الدولية إلعادة الفلسطينيين إلى
أرضهم ،بل كل االعتماد على الله تعالى أوال ً
وعلى المقاومة ثانياً».
وأض��اف« :يجب أن يسمع العالم دائما ً
ع��ن فلسطين ،وأن يشاهد دائ��م �ا ً م��ا تقوم
به الصهيونية اللئيمة الخبيثة» .وأك��د أن
«فلسطين ه��ي أم المشاكل وأم الحلول،
لقضايانا كافة في منطقتنا» ،مشيرا ً إلى
انه «مع استمرار االغتصاب «اإلسرائيلي»
سيستمر ال��وض��ع قائما ً على حاله ب��ل في
اتجاه المزيد من المشاكل».
وتطرق قاسم إل��ى األح��داث في المنطقة
الفتا ً إلى اننا «نواجه محورا ً خطيرا ً يتمثل
بالمشروع األميركي الصهيوني التكفيري،
ال��ذي ي��وزع األدوار بين مكوناته على كل
منطقتنا ،وعلى رأس اهتماماته شرعنة
االحتالل الصهيوني لفلسطين ،من طريق
القتل والتهجير وانتهاك حرمة األقصى ،ومن
طريق فتنة اإلره���اب التكفيري الستنزاف
طاقات األمة ،واستخدام األنظمة االستبدادية

لقمع ش��ع��وب��ه��ا ،وت��خ��ري��ب ب��ل��دان محور
المقاومة» .واعتبر أن هذا المشروع الخطر
يمكن هزيمته بثالثة أمور:
أوالً ،وضوح الهدف وهو تحرير فلسطين،
وتعزيز االتجاه نحو قبلة المقاومة.
ثانياً ،القيام بالمقاومة بأشكالها كافة،
وباالستفادة من كل طاقات األمة.
ث��ال��ث�اً ،ال��وح��دة وه��ي مطلب ملح ك��ي ال
تتشتت الطاقات واإلمكانات.
وش���دد ع��ل��ى وج���وب ال��ع��م��ل ع��ل��ى إزال���ة
العقبات من طريق الوحدة ،موضحا ً ان «ال
وحدة من دون تنازالت متبادلة بين اإلخوة،
ونحن ندعم الوحدة بين فتح وحماس وكل
الفصائل الفلسطينية».
ورأى أن «أي حركة جهادية ال تساهم
ف��ي ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية ،وال تعطي
نتائج جهادها في خدمة مشروع المقاومة
وفلسطين ،ليست من الجهاد في شيء ،بل
هي حركة صهيونية بأهدافها ول��و رفعت
شعارات اإلسالم والمسيحية وكل الشعارات
األخرى».
واعتبر «أن اإلرهاب التكفيري هو صنيعة
االستكبار ،ويخدم الصهيونية ،وال وجود
لفلسطين وتحريرها ف��ي ق��ام��وس��ه ،وكما
سمعنا في بعض التحليالت أنهم يريدون
تحرير ك��ل ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وك��ل الوطن
اإلس�لام��ي وإذا دخ��ل��وا إل��ى غ��زة لتحريرها
من حماس والفصائل المقاومة ،وبعد ذلك
يقاتلون إسرائيل ،هؤالء هم رمز الصهيونية
بلبوس خداع وفتنة عمياء».
وقال« :حزب الله بنى أولويته ومنظومة

جهاده على مقاومة االحتالل ،ماذا نتج من
هذه األولوية؟ هذه جردة بسيطة لنتائج هذه
األولوية :االلتحاق بمحور المقاومة ،الدعوة
والتركيز على الوحدة اإلسالمية والوطنية
مهما كلفت ،مواجهة مشروع تدمير سورية
وقد نجحنا في هذه المواجهة».
وك��ان��ت م��داخ��ل��ة لنائب رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
م��ب��اش��رة م��ن غ���زة ،ش��دد فيها ع��ل��ى خيار
المقاومة لتحرير كامل فلسطين ،مناشدا ً
المجتمع الدولي بأن ال يكون تضامنه مع
الشعب الفلسطيني تضامنا ً كالميا ً احتفاليا ً
بل أن يكون في دعم قيام الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس.
وشدد هنية على حق الفلسطنيين بالعودة
الى فلسطين «ألن هذا الحق هو مقدس وال
يمكن ألحد ان يتنازل عنه من جميع الفصائل
الفلسطنية ،وهو حق غير قابل ال للتفريط وال
للتنازل».
م��ن جهته ،ش��دد ال��م��ط��ران عطالله حنا
م��ن ال��ق��دس ،ع��ل��ى ح��ق ال��ع��ودة ،باعتبار
أن���ه ح��ق م��ق��دس ،الف��ت��ا ً ال���ى أن ال��ع��دوان
«االسرئيلي» مستمر على ال��ق��دس ،مشيرا ً
ال��ى انتهاكات لحرمة المسجد األق��ص��ى،
حيث أن المستوطنين يدخلون الى المسجد،
ويدنسون حرمه ،ويعيثون فسادا ً به ،معربا ً
عن استنكاره باسم المسيحيين المقدسيين
لهذه االعمال االرهابية.
وأك��د أن االحتالل «اإلسرائيلي» يعتدي
على كنيسة القيامة كما يعتدي على المسجد
االقصى.

اعت�صام في «عين الحلوة» ا�ستنكار ًا للتحري�ض:
لن ت�ستخدام المخيمات ل�ضرب الجوار
تحت شعار «عين الحلوة لن يكون بيئة حاضنة ألي
جهة أو شخص يهدد أمن المخيم» وتأكيدا ً لتحصين
أمن المخيم واستقراره ورف��ض واستنكار الحمالت
اإلعالمية لتصويره بؤرة أمنية وم�لاذا ً للمطلوبين،
نفذت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان
األحياء والقواطع وحشد من أبناء المخيم اعتصاما ً
أمام مقر القوة األمنية في بستان القدس.
وألقى الناطق اإلعالمي باسم «عصبة األنصار»
الشيخ أبو الشريف عقل كلمة قال فيها« :نحن أبناء
الشعب الفلسطيني وأبناء المخيمات وفي مقدمهم
مخيم عين الحلوة ،عندما قلنا إننا ننأى بأنفسنا عما
يحصل من أحداث صدقنا واستطعنا لوحدنا من بين
شعوب المنطقة أن ننأى بأنفسنا ألننا أصحاب قضية
شرعية ووطنية ،ه��ي عندنا أق��دس م��ن ك��ل قضايا
الدنيا .من هنا نقول إن هذا المخيم عاصمة الشتات
وعاصمة الثبات على المبدأ وعلى الوعد ،لن يأتي
شعبنا اللبناني منا ما يسوؤه».
وأك���د ان��ن��ا «ال نسمح بالتحريض اإلع�لام��ي وال
بالتهديد العسكري وال بالتهديد األم��ن��ي ،اعطونا
ال��ك��رام��ة واع��ط��ون��ا األم��ن واألم���ان وخ���ذوا م ّنا أمنا ً
وأماناً».
وطلب عقل من الفار الشيخ أحمد األسير» باسم مئة
ألف في هذا المخيم أن يصدر إصدارا ً مرئيا ً يبين أين هو
وفي أي مكان ،وليس في أي مخيم من المخيمات» .كما
توجه إلى المطلوب للعدالة شادي المولوي ،بالقول:

«إذا كنت حقا ً دخلت إلى المخيم ،فأنت وضعت مئة
والعجز في دائرة الخطر ،وهم
ألف من النساء واألطفال
ّ
عاجزون عن نصرتك وأنت شخص واحد ،فأيهما أولى
أن تعرضهم للخطر أم تنصرهم أنت وتغادر المخيم».
وشدد على أن أمن مخيم عين الحلوة من أمن صيدا
ومن أمن لبنان ،مؤكدا ً أن «وجهتنا واحدة .ونرفض
التحريض وأي عمل أمني يخرج من المخيم باتجاه
إي جهة لبنانية ،جيشا ً كانت ،أم جهازا ً أمنياً».
وأك��د عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير
الفلسطينية صالح اليوسف ،بدوره« ،رفض استخدام
المخيمات وال سيما عين الحلوة لضرب الجوار».
وق���ال« :ال الستهداف مخيماتنا وال الستهدافنا
كشعب له قضية سياسية بامتياز» .وأضاف« :نحن
أصحاب قضية وجهتنا فلسطين ،ستبقى مخيماتنا
عنوانا ً للنضال والثورة والمقاومة سنبقى على الءاتنا
الثالث :ال لإلقتتال الفلسطيني الداخلي ،ال لإلقتتال
اللبناني الفلسطيني وال للفتنة المذهبية ونعم
للعالقات المميزة الفلسطينية اللبنانية ولحفظ األمن
واالستقرار ومنع التوتير مع الجوار اللبناني».
وتحدث باسم «المبادرة الشعبية» عامر الخطيب
الذي توجه إلى بعض وسائل اإلعالم ولكل من يحرض
على عين الحلوة ،أن «من غير المسموح أن يزج بهذا
المخيم في الشأن اللبناني» ،مؤكدا ً ان المخيم وأهله
ليسا «على عالقة بكل من يريد تغيير وجهة سالحه
عن العدو االسرائيلي».

ودعا المطران عطالله إلى الوحدة لمواجهة
الكيان الصهيوني ،والى نبذ الفتنة الداخلية
الفلسطنية ،الن العدو هو المستفيد األوحد
منها.
وأكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية
في لبنان فتحي اب��و ال��ع��ردات ،أن الشعب
الفلسطيني يتمسك بحقه ف��ي المقاومة
العسكرية والسياسية ،وأن��ه سيذهب الى
مجلس األمن ،واالمم المتحدة لرفع قضيته في
جميع المحافل الدولية ،والهيئات المدنية،
وأنه سيمنع تهويد القدس بجميع الوسائل.
وش����دد أب���و ال���ع���ردات ع��ل��ى أن منظمة
ال��ت��ح��ري��ر ل��ن ت��ع��ود ل��ل��م��ف��اوض��ات ف��ي ظل
الممارسات «االسرائيلية» االرهابية بحق
الشعب الفلسطيني ،م��ش��ددا ً على الوحدة
الفلسطنية التي هي السبيل الوحيد للدفاع
عن فلسطين.
وأعلن أبو العردات أن الفلسطينيين في
لبنان ملتزمون الحياد ،ولكنهم منحازون الى
االمن واالستقرار في لبنان ،وأن مخيماتهم لن
تؤوي االرهابيين ،والخارجين عن القانون،
والمطلوبين للعدالة ،وأن المخيمات لن
تكون مقرا ً أو ممرا ً للذين يهددون أمن وسالمة
واس��ق��رار ل��ب��ن��ان ،راف��ض �ا ً ب��ش��دة أن تكون
المخيمات مأوى للفارين والمطلوبين للقضاء
اللبناني.
وفي هذا السياق ،أكد األمين العام لعلماء
المقاومة الشيخ ماهر حمود أن مخيم عين
الحلوة اليوم يقوم بطرد الفتنة من داخله،
وسيطرد كل من يريد أن يجر المخيم الى
الفتنة مع القوة االمنية.

�شكر :كلنا تحت القانون
لكن نرف�ض اال�ستهداف ال�سيا�سي
استقبل األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان الوزير
السابق فايز شكر بحضور أعضاء القيادة القطرية ،أمين الهيئة القيادية لحركة
الناصريين المستقلين (المرابطون) العميد مصطفى حمدان على رأس وفد .جرى
في اللقاء عرض مختلف القضايا والمستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة.
بعد اللقاء قال شكر« :في ما يخص موضوع القضاء الذي تحدث عن اتهامات
بالتشهير بالمقدسات ،فهذه اإلفتراءات ليست بجديدة علينا ،وهي تأتي بالجملة
والمفرق».
وأض��اف« :نحن نحترم القضاء وكلنا تحت سقف القانون ،إال أنه إذا كان
االستهداف سياسيا ً فنحن نرفضه جملة وتفصيالً» ،مستغربا ً «موقف البعض
في نقابة المحامين الذي له أهداف وعالقات بتيار المستقبل ،وكنت ال أود أن
أتكلم في هذا الموضوع خصوصا ً أن هناك ح��وارا ً سيجري ،ونتمنى أن يصل
إلى نتائج إيجابية تحقق الوحدة واالستقرار واألمان في لبنان ،أما االستهداف
السياسي فله ناس موتورون ،ونحن كبعثيين مؤمنين بالوحدة العربية وصون
كل المقدسات».
وتابع« :أما بالنسبة إلى موضوع «مكة» ،فلم نأتِ على ذكرها كما حاول أن
يصور البعض األمر».
وأشار شكر الى قول الرئيس بشار األسد أمام وفد فلسطيني «إن ما تتعرض
له سورية واألمة هو بسبب فلسطين» ،مشيرا ً إلى صمود الرئيس األسد والجيش
السوري والشعب المقاوم أفشل المشاريع الصهيونية واألميركية في المنطقة ،بل
زاد تصميمنا على الوقوف إلى جانب فلسطين التي هي القضية المركزية األولى
للعرب وقبلة األحرار» .واعتبر ان «ما يجري في المنطقة ما هو إال لصرف النظر عن
تمرير المشاريع التآمرية من قبل «إسرائيل» وأميركا وتركيا ،لكن طالما أن هناك
شعبا ً جبارا ً كالشعب السوري وجيشه وقائده الكبير فأنا أؤكد بأنه لن يمر أي
مشروع استسالمي في المنطقة وفي األمة العربية».
أما حمدان فأكد أن «ما قيل وما صدر عن القضاء اللبناني في ما يتعلق
بالمقدسات والتي تناولت شكر هو مرفوض تماماً ،أما الكالم على تحقير المقدسات
هو عا ٍر من الصحة كلياً» ،مشيرا ً الى «سياسيين كث ٍر يهينون المقامات الدينية
وغيرها ،وعلى القضاء أن يسمع وال يغض النظر في هذا المجال».
ورأى «ن انتصار سورية على المشروع اإلرهابي هو انتصار لنا جميعا ً في
وجه التكفيريين ،وهذا االنتصار سوف يقودنا إلى فلسطين وقدسها الشريف».

بعد توقيف زوجة أمير «داعش»
أبو بكر البغدادي سجى الدليمي منذ
حوالى أسبوعين ،أوقف الجيش أيضا ً
زوجة المسؤول في «جبهة النصرة»
أنس شركس المعروف بـ «ابو علي
الشيشاني» مع شقيقها راك��ان ،في
منطقة ح��ي�لان زغ��رت��ا .وأف��ي��د بأن
أنس له عالقة بقضية العسكريين
المخطوفين.
وفي ما يتعلق بتوقيف الدليمي،
أف���ادت معلومات انها أوق��ف��ت على
حاجز المدفون في التاسع عشر من
شهر تشرين الثاني الفائت ،وكان
برفقتها ثالثة أوالد .وكانت الدليمي،
وهي سورية الجنسية ،تتخفى في
الشمال وتتنقل ببطاقة مزورة ،بين
الضنية وشتورا وبيروت وعرسال،
وتمكن الجيش من توقيفها إثر عملية
رصد دقيقة.
وأفيد ان الدليمي كانت قد خرجت
من السجون السورية في إطار صفقة
إطالق راهبات معلوﻻ في شهر آذار
ال��م��اض��ي ،وق��د أص���رت «ال��ن��ص��رة»
حينذاك ،على إطالقها في اللحظات
األخيرة من الصفقة ،ليتبين الحقا ً
أنها زوج��ة أمير «داع���ش» .وكانت
«ال��ن��ص��رة» ف��ي تلك األث��ن��اء تبايع
التنظيم المذكور.
وت���ج���ري م��دي��ري��ة ال��م��خ��اب��رات
تحقيقاتها م��ع الدليمي ف��ي وزارة
ال��دف��اع ،بإشراف مفوض الحكومة

ل��دى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر.
وب��ال��ت��زام��ن ،ك��ش��ف��ت صحيفة
«تيليغراف» البريطانية عن مساهمة
بريطانيا في إنشاء أبراج على طول
الحدود اللبنانية – السورية لمراقبة
حركة المتسللين من إرهابيين أو
مهربين أو داخلين خلسة األراضي
اللبنانية.

األمن العام ينفي

على صعيد آخ��ر ،نفت المديرية
العامة لألمن العام ما تردد عن أنها
ّ
المنشق
سلّمت الموقوف لديها العقيد
عبدالله حسين الرفاعي قائد تشكيل
عسكري تابع لما يُس ّمى «الجيش
السوري الح ّر» في القلمون إلى حزب
الله لمقايضته وشخصين آخرين
موقوفين ل��دي��ه ،لتحرير المواطن
اللبناني ع��م��اد ع � ّي��اد م��ن الجيش
المذكور.
وأكدت المديرية في بيان أن «هذا
الخبر غير صحيح وال يمت الى الحقيقة
بأية صلة» ،مشددة على أن ال عالقة
لها بعملية المقايضة التي جرت بين
حزب الله و«الجيش السوري الح ّر».
ّ
المنشق
وأش���ارت إل��ى إنّ «العقيد
الرفاعي ال يزال موقوفا ً في األمن العام
بعد إحالته إليه من الجهات القضائية
المختصة» .وكشفت انه «على عكس
ّ
المنشق
كل ما نشر ،فإنّ مصير العقيد

الرفاعي مرتبط بمجرى المفاوضات
ال��ه��ادف��ة إل���ى اط�ل�اق العسكريين
المخطوفين».

استجواب موقوفي عبرا

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ب��األع��م��ال
اإلرهابية ،تابعت المحكمة العسكرية
محاكمة ال��م��وق��وف��ي��ن ف��ي أح���داث
عبرا ،فاستجوبت في جلستها أمس
برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم،
عددا ً من المدعى عليهم في هذا الملف،
وأرج���ات الجلسة إل��ى  13كانون
الثاني المقبل الستكمال استجواب
بقية الموقوفين.

تعويضات تفجيري
ضهر البيدر والطيونة

ع��ل��ى خ��ط آخ���ر ،أع��ل��ن��ت الهيئة
العليا لالغاثة أنها ستقوم بتوزيع
تعويضات عن أض��رار التفجيرين
االرهابيين اللذين استهدفا ضهر
البيدر ف��ي  20ح��زي��ران الماضي،
والطيونة في الرابع والعشرين منه،
استنادا إلى لوائح التخمين المحالة
اليها م��ن ل��ج��ان المسح وتخمين
االض��رار التابعة للجيش اللبناني.
وأوضحت اللجنة ان التوزيع سيكون
في مركزها في ميناء الحصن اعتبارا ً
من اليوم ولغاية العاشر من كانون
األول الجاري.

ر�ؤ�ساء ووزراء ونواب
يطمئنون �إلى �صحة كرامي
عاد الرئيس عمر كرامي أمس في مستشفى الجامعة
األميركية ،بعد خضوعه لعملية جراحية ،كل من الرئيس
ميشال سليمان ،وزير الثقافة روني عريجي ،وفد من حزب
الله ضم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ،النائب
علي عمار ومحمد صالح ،النائب محمد كبارة ،النائب
اميل رحمة ،الوزير السابق سليم جريصاتي ،الوزير
السابق نقوال نحاس ،النائب السابق ط�لال المرعبي،
المدير لعام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ،عميد
السلك القنصلي جوزيف حبيس ،طه ميقاتي ،اللواء جميل
السيد ،العميد مصطفى حمدان ،أنطوان حبيب ،صالح
سالم ،نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون ،عماد
جودية ورفيق شالال.
كما تلقى ال��وزي��ر السابق فيصل ك��رام��ي ع���ددا ً من
االتصاالت أبرزها من الرئيس إميل لحود ،الرئيس سليم
الحص ،العماد ميشال ع��ون ،وال��ن��واب :أسعد ح��ردان،
سليمان فرنجية ،مروان حمادة ،فايز غصن ،روبير غانم،
الوزيرة السابقة نايلة معوض ،نائب رئيس المجلس

اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ،حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ،مدير مكتب الرئيس سعد
الحريري ن��ادر الحريري ،الوزير السابق وئ��ام وهاب،
ميشال معوض ،تجمع العلماء المسلمين ،ومن رئيس
بلدية طرابلس نادر الغزال.

لبنان وزحلة يو ّدعان �سعيد عقل

تفقد �صحنايا وعرنة وبقع�سم وقلعة جندل

الداوود :نحن معكم �ضد التكفير

جانب من االعتصام

لقاء حملة ن�صرة فل�سطين
ولجنة الت�ضامن مع معتقلين كوبيين
عقدت «الحملة االهلية لنصرة
فلسطين وقضايا األمة» اجتماعها
االسبوعي في «دار ال��ن��دوة» ،في
حضور منسقها العام معن بشور.
وحضر جانبا ً من االجتماع وفد
«اللجنة اللبنانية للتضامن مع
المعتقلين الكوبيين في السجون
األم��ي��رك��ي��ة» ال���ذي ي��ض��م وفيقة
ابراهيم ممثلة المنطقة العربية في
اللجنة الدولية للتضامن ومحمد
حشيشو المسؤول عن العالقات
السياسية في اللجنة اللبنانية
ال��ل��ذي��ن اط��ل��ع��ا اع��ض��اء الحملة
على م��وض��وع «ت��وق��ي��ع عريضة
موجهة ال��ى ال��رئ��ي��س االميركي
باراك اوباما لالفراج عن االسرى
الكوبيين المعتقلين في بالده منذ
 16عاما ً على رغم ان مسؤولين
اميركيين اعلنوا انهم لم يعرضوا
االمن القومي االميركي للخطر ولم
يساعدوا على تعريض هذا االمن
أيضا ً للخطر بحسب شهادة مدير
االم��ن القومي ف��ي االستخبارات

االميركية جيمس كليبر ،كذلك
ش��ه��ادة الرئيس السابق جيمي
كارتر».
وأوض��ح ال��وف��د ان «العريضة
س��ت��ت��ض��م��ن ت���واق���ي���ع م��ش��اه��ي��ر
وسياسيين وأدب����اء ونقابيين
وناشطين في مجال حقوق االنسان
تدعو الرئيس االميركي إلى االفراج
ع��ن المعتقلين ال��ك��وب��ي��ي��ن في
الواليات المتحدة قبل عيد الميالد.
وأطلع بشور المجتمعين على
اج��واء «مؤتمر مكافحة االره��اب
وال��ت��ط��رف المنعقد ف��ي دمشق،
وكذلك المؤتمر ال��دول��ي من اجل
فلسطين في اشبيلية (اسبانيا)
إضافة إلى اجتماع الحملة الدولية
لحق العودة المنعقد في بيروت.
ووض���ع ممثل «ن����دوة العمل
ال����وط����ن����ي» ش����رب����ل ش��ل��ه��وب
المجتمعين في اجواء «يوم االسير
ال��ع��ال��م��ي» ف��ي 2014/12/12
واتخذ المجتمعون ق���رارات عدة
ل��م��واك��ب��ة ه���ذا ال��ي��وم ف��ي لبنان

والوطن العربي».
وأبلغ امين سر اللجنة الوطنية
منسق «خميس االس��رى» يحيى
المعلم الحاضرين ان «خميس
االسرى  »82التضامني مع االسرى
في سجون االح��ت�لال سيقام هذا
الشهر كلقاء تضامني ف��ي «دار
الندوة الشمالية» في طرابلس،
بالتعاون مع «المنتدى القومي
ال��ع��رب��ي» ف��ي ال��ش��م��ال وسيكون
مخصصا ً لمواكبة تحرك الحركة
االسيرة في االرض المحتلة ودعما ً
ل�لاس��ي��ر ال��ب��ط��ل ن��ص��ار السعدي
إلض��راب��ه ال��م��ف��ت��وح ع��ن الطعام
والمستمر منذ اسبوعين في سجن
ايالون.
وذكر الدكتور حيدر بـ«أمسية
الوفاء التكريمية التي ستقيمها
الحملة بالتعاون م��ع المنتدى
ال��ق��وم��ي ودار ال���ن���دوة ل��ل��م��ؤرخ
والمناضل وال��ق��ائ��د الفلسطيني
الدكتور عبد الوهاب الكيالي» الذي
اغتيل في بيروت اواخر .1981

زار األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل
الداوود سورية ،وتفقد بلدات صحنايا ،عرنة ،بقعسم ،وقلعة جندل في محافظة
القنيطرة وري��ف دمشق ،لالطالع على أوض��اع أبنائها «الصامدين في وجه
الجماعات التكفيرية اإلرهابية التي تستهدفهم وحاولت مرارا ً السيطرة عليها
ومعزيا ً بالشهداء» ،بحسب بيان للحركة.
وكان في استقبال الداوود الذي رافقه وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز
وقيادات في الحركة وعضو المجلس اإلعالمي السوري األعلى الدكتور أشرف
السمان والقاضي الدكتور بشار عربي ،أهالي هذه البلدات والشيخان ابو نبيل
سلمان كبول وأبو ربيع الحاج علي.
وأكد الداوود «أهمية المواجهة التي يخوضونها الى جانب الدولة السورية
لمنع سقوطها في أيدي التكفيريين ورفضهم مشروع الدولة الدرزية» .وقال« :لم
نأتِ لنتضامن معكم ،بل نحن في قلب المعركة وإياكم ضد التكفير وهي معركة ال
تخص طائفة أو مذهب أو فئة بل هي حرب االنسانية على من يذبح االنسان ويدمر
روح المحبة والرأفة والتسامح والغفران».
وتابع« :أنتم هنا تدافعون عن القيم الدينية ،في مواجهة دويالت مذهبية
وطائفية وعرقية وبعضها يحمل اسم دولة اسالمية ،أنتم وبعد مئة عام تناهضون
مشروع تدمير الدولة السورية تحت مسميات عدة ألنكم وطنيون توحيديون دينا ً
وقومية».
وأضاف« :لقد حاول المسلحون االرهابيون الذين يستهدفونكم في بلداتكم
ومنازلكم وللنيل من كرامتكم وأبليتم في التصدي لهم رغم التضحيات الجسام،
التي تهون أمام حفظ األرض والعرض .لن تكون لهم بعض المناطق في لبنان مالذا ً
آمناً ،فرفضناهم وقطعنا الطريق عليهم ونبهنا من يؤمن لهم الطرق إلى خطورة ما
يفعلون ولجأنا إلى الجيش اللبناني لسد المعابر والمنافذ ،فلبى مشكوراً ،وقطع
الطريق على المسلحين وبذلك قطع الطريق أيضا ً على الفتنة وعلى انتقال الحريق
إلى وادي التيم والعرقوب ،وهي المنطقة التي عرفت بمقاومتها للعدو االسرائيلي
وشكلت عمقا ً وحاضنا ً للمقاومة الفلسطينية ثم للمقاومة الوطنية االسالمية».

الأ�سعد ّ
يحذر من الع�شوائية
في ملف الع�سكريين
حذر األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد ،في تصريح« ،من عشوائية
التحرك الرسمي في ملف العسكريين المخطوفين وتسليمه الى أكثر من جهة،
أو الى اشخاص مطلوبين للقضاء والعدالة ومن دون اعتبار لسلطة الدولة
وهيبتها» ،مشددا ً على «ضرورة حصرية هذا الملف التي يجب ان تبقى بيد
اللجنة الوزارية المصغرة واللواء عباس ابراهيم الذي هو خير من يفاوض
وأفضل ما يحصد نتائج ايجابية وطنية».
ودعا االسعد اللواء ابراهيم إلى االستمرار في «جهوده ومساعيه ومواقفه
المسؤولة وهو الذي كان سبّاقاً ،واعتماد مبدأ القوة في التفاوض والرد على
التهديد بالتهديد» ،مطالبا ً «أهالي العسكريين البقاء صفا ً واح��دا ً وتسليم
اوراقهم وامورهم الى اللواء ابراهيم حفاظا ً على سالمة ابنائهم وحتى ال يبقوا
رهائن واسرى الخاظفين االرهابيين».

مراسم تشييع الشاعر سعيد عقل في كنيسة مار جرجس في وسط بيروت
ودّع لبنان وزحلة أمس ،الشاعر
رسمي مهيب،
سعيد عقل ،في مأتم
ّ
بدأ بنقل جثمان الراحل من جامعة
س��ي��دة ال��ل��وي��زة ف��ي ذوق مصبح
إلى كنيسة مار جرجس في وسط
وصلّي على الجثمان قبل
بيروتُ .
نقله إلى السيارة يرافقه الرئيس
العام للرهبانية المارونية المريمية
األب��ات��ي ب��ط��رس ط��رب��ي��ه ورئ��ي��س
الجامعة األب وليد موسى ونائب
الرئيس لشؤون الثقافة والعالقات
العامة سهيل مطر وأهل الفقيد وعدد
كبير من أصدقاء الراحل ومحبيه.
واستوقف الموكب تالمذة مدرسة
ذوق مصبح ال��رس��م��ي��ة حاملين
األعالم وناثرين الورود.
وف��ي كنيسة م��ار ج��رج��س في
وس��ط ب��ي��روت ،ت���رأس البطريرك
الماروني بشارة بطرس الراعي،
الصالة الجنائزية ،يعاونه عدد من
المطارنة وحشد من الكهنة.
وح��ض��ر ال��ص�لاة وزي���ر الثقافة
ريمون عريجي ممثالً رئيس مجلس
النواب نبيه ب��ري ،رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم ،الرئيس حسين
الحسيني ،وعدد من الوزراء والنواب
الحاليين والسابقين ،العميد شامل
روكز ممثالً قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،العميد فؤاد حميد الخوري
ممثالً مدير عام قوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،العميد
ف��ادي ال��خ��واج��ة ممثالً م��دي��ر عام
االمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ك��م��ا ح��ض��ر ال��ف��ن��ان��ون :م��اج��دة
ال��روم��ي ،الياس الرحباني وأوالد
منصور ال��رح��ب��ان��ي ،عبد الحليم

كركال ،والشاعر طالل حيدر.
وبعد تالوة االنجيل من قبل عقل
عقل نسيب ال��راح��ل ،ألقى الراعي
كلمة ج��اء فيها« :يغيب ع��ن عمر
مئة وسنتين ،وقد أغناها بما حباه
الله من نبوغ ،وما اقتنى من ثقافة
واسعة ،هو الذي قرأ روائع التراث
العالمي ،ش��ع��را ً ون��ث��راً ،وفلسفة
وع��ل��م �ا ً وف��ن��اً .وغ���اص ف��ي نتاج
األدب الغربي ،وتع ّمق في الالهوت
المسيحي وك��س��ب م��ن��ه المحبة
وال��ف��رح وفضيلة ال��ث��ورة على كل
التواء وانحراف وضعف ،ودرس
ت��اري��خ اإلس�لام وفقهه ،حتى غدا
طليعة المثقفين في هذا الشرق.
أح���ب ل��ب��ن��ان وأع��ل�اه إل���ى قمم
األوطان .وهو القائل« :أحب لبنان
أكثر من نفسي» .وكان يعتبره وطنا ً
غير ع��ادي .فكم ن ّقب في تاريخه
ال��س��ح��ي��ق وال���وس���ي���ط ،مكتشفا ً
ال��ع��ب��اق��رة ال��ك��ب��ار ال��ذي��ن يعرفهم
ال��ع��ال��م ،وال يعرف أنهم م��ن مدن
الساحل اللبناني القديمة :قدموس
أبو األبجدية ،وموخوس مكتشف
ال�����ذرة ،وأق��ل��ي��د س��ي��د ال��ه��ن��دس��ة،
وبيتاغوراس عالم الرياضيات،
وسواهم ممن بنوا أعمدة المعرفة
والحضارة في العالم القديم ،فضالً
عن مدرسة بيروت أم الشرائع .وكم
ّ
عظم تاريخ م��دن لبنان العريقة:
بعلبك وجبيل وصور وصيدا وقانا
وطرابلس وبيروت .وقدم في كتابه
«لبنان إن ح��ك��ى» س��ف��را ً لبنانيا ً
يختصر ج��م��االت لبنان التاريخ
والعلم والحضارة.
سعيد عقل هو هذا الفنان الذي

قضى حياته الطويلة ف��ي بحث
دائم عن المعنى العميق لألشياء،
ورغ��ب��ة ح���ارة ف��ي ال��ت��وص��ل إل��ى
التعبير عن العالم الفائق الوصف.
فكان ينهل من النبع الصافي ،نبع
اإلنجيل وعلم الالهوت ،مثل شعراء
المسيحية القديسين أمثال افرام
ال��س��ري��ان��ي وي��ع��ق��وب ال��س��روج��ي
وأغ��س��ط��ي��ن��وس وأم��ب��روس��ي��وس
وغريغوريوس النيصي...
ان��ت��ق��ل ب���س�ل�ام ،أي��ه��ا ال��ش��اع��ر
واألديب العمالق والمؤمن المصلي،
إل���ى رح����اب ال��ج��م��ال اإلل��ه��ي في
السماء».
ث� ّم ُنقل جثمان سعيد عقل إلى
مسقط رأس��ه زح��ل��ة ،حيث وصل
موكب التشييع إلى كاتدرائية مار
م��ارون ف��ي ك��س��ارة ،وتليت عليه
ص�لاة البخور ،ثم انطلق الموكب
إل���ى م��دي��ن��ة زح��ل��ة ف��ي محطات
متعددة قبل ال��وص��ول إل��ى مدافن
البيادر حيث ووري في الثرى.
وت���رأس ص�لاة ال��ب��خ��ور المدبر
البطريركي على أب��رش��ي��ة زحلة
المارونية المطران جوزف معوض
بمشاركة االساقفة :جورج اسكندر
وأندريه حداد وأسبيريدون خوري
وب��ول��س س��ف��ر ،بحضور ع��دد من
ال��ن��واب الحاليين والسابقين،
وال���وزي���ر ال��س��اب��ق غ��اب��ي ل��ي��ون،
ومحافظ البقاع القاضي أنطوان
س��ل��ي��م��ان ورئ��ي��س ب��ل��دي��ة زح��ل��ة
المهندس ج��وزف دي��اب المعلوف
والسيدة أولغينيا ايلي الفرزلي
وح��ش��د كبير م��ن فاعليات زحلة
ومنطقتها.

