4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة /اجلمعة  9 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1679
Sixth year / Friday / 9 January 2015 / Issue No. 1679

روحيون و�سيا�سيون ا�ستنكروا جريمة «�شارلي ايبدو»:
الغرب وفرن�سا م�س�ؤوالن عن ا�ستفحال الإرهاب ويرتد عليهما
أج��م��ع��ت ال��م��راج��ع ال��روح��ي��ة واألح����زاب
والشخصيات السياسية في لبنان على ادانة
واستنكار جريمة ج��ري��دة «ش��ارل��ي اي��ب��دو»
الفرنسية ،وأكدت انها «جريمة ضد االنسانية،
وان ال��دي��ن ب��راء م��ن مثل ه��ذه ال��ج��رائ��م ومن
مثل ه��ؤالء المجرمين القتلة» ،كما استنكروا
«االعتداءات العنصرية التي تنامت في فرنسا
إث��ر الجريمة مستهدفة العرب والمسلمين،
محملة فرنسا وال��غ��رب مسؤولية استفحال
االرهاب.

المراجع الروحية

وص��در عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس االسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن وشيخ
عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن
ورئيس المجلس االسالمي العلوي الشيخ اسد
عاصي ،بيان ،اعربوا فيه «عن المهم الشديد
للجريمة المنكرة والوحشية التي استهدفت
اعالميين ورج��ال امن فرنسيين» ،كما اعربوا
«عن شجبهم واستنكارهم وادانتهم الشديدة
لها».
واذ توجهوا ال��ى الدولة الفرنسية رئيسا ً
وحكومة وشعبا ً بأصدق عبارات العزاء ،أكدوا
ان «الجريمة البربرية «جريمة ضد االنسانية
وضد الدين ،وضد حرية الرأي والتعبير ،وضد
كرامة االنسان وحقه في الحياة» ،وأوضحوا
ان «كل جريمة ترتكب باسم الدين ،اي دين،
ُتش ّكل اعتدا ًء على الدين نفسه واساءة له والى
المؤمنين به جميعاً ،وان الدين براء من مثل هذه
الجرائم ومن مثل هؤالء المجرمين القتلة».
وش��دد رؤس��اء الطوائف االسالمية على ان
«الذين ارتكبوا هذه المجزرة البشعة ال يمثلون
سوى عالم اإلجرام» ،ودعوا السلطات الرسمية
الفرنسية ال��ى «مطاردتهم والقبض عليهم
ومحاكمتهم حتى يكون عقابهم درسا ً ألمثالهم
من المجرمين القتلة».
وإذ دانوا «اإلره��اب في كل أشكاله وأنواعه
في الشرق كما في الغرب ،تمنوا «على المجتمع
االنساني بكل أديانه وعقائده ،المبادرة إلى
تنسيق جهوده ،والى حشد إمكاناته للتصدي
لهذه الظاهرة الظالمية التي تختبئ تحت ستار
الدين ،والى العمل المشترك على القضاء عليها
انقاذا ً لالنسانية من أخطارها وجرائمها».

الراعي

وصدر عن أمانة سر البطريركية المارونية،
بيان أشار إلى ان البطريرك الماروني بشارة
الراعي تقدم باسم الكنيسة المارونية بأحر
التعازي وأصدقها إلى ذوي ضحايا الجريمة
الشائنة.
وإذ أعرب عن اإلدانة لهذا االرهاب المشين دعا
إلى «احترام الدين ،كل دين ،في شعائره وقيمه،

من أج��ل أن تحترم قدسية الحياة البشرية،
ويسلم العيش معاً».
وقال« :إن دماء الذين سقطوا ضحايا جريمة
(أول م��ن) أم��س اإلره��اب��ي��ة ،ودم��اء الضحايا
ال��ت��ي تسقط ف��ي ج��رائ��م مماثلة ،تستصرخ
ضمائر الجميع لكي يعملوا على بناء عالم
تسوده األخوة والمحبة والسالم ،على أساس
من الحرية الحقة والقيم الدينية واإلنسانية
واألخالقية».

المشنوق

وأب���رق وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق إلى نظيره الفرنسي برنار كازنوف،
مستنكرا ً «االعتداء ال��ذي ط��اول مجلة شارلي
ايبدو» ،مؤكدا ً تضامنه مع «فرنسا الحرية»،
مؤكدا ً «استعدادنا للتعاون في كل المجاالت
لمواجهة اإلرهاب».
وأبرق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد
جنبالط الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
معزيا ً بالضحايا .واعتبر في تصريح ،ان «ال
شيء يبرر إطالقا ً الجريمة البربرية والنكراء
التي استهدفت «شارلي ايبدو» في باريس،
وليس هناك أي عذر يمكن تقديمه للتخفيف
من وط��أة هذا العمل اإلجرامي المدان والذي
أستنكره بشدة».
واعتبر أن��ه «آن األوان لصحوة ونهضة
إسالمية فكرية وسياسية تعطي لإلسالم
صدقية متجددة يكون من أب��رز أهدافها عزل
ومحاصرة تلك المجموعات التي تستفحل
وتتوسع وتمارس هذه األعمال اإلجرامية التي
تناقض مواثيق حقوق اإلنسان وحرية التعبير
عن الرأي».
كما استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية
الرئيس ف��ؤاد السنيورة ،الجريمة االرهابية
مشيرا ً إلى ان «ما تردد عن استخدام المهاجمين
ش��ع��ارات وتعابير اس�لام��ي��ة اث��ن��اء الهجوم
االجرامي فانه يمثل تشويها ً وتآمرا ً على صورة
االسالم والمسلمين».

سعد

ودان األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري
الدكتور أسامة سعد االع��ت��داء اإلره��اب��ي على
المجلة الفرنسية .وقال« :هذه الجريمة ال يمكن
تبريرها بأي ذريعة من الذرائع ،بل هي عمل
إرهابي ال يستحق إال اإلدانة واالستنكار».
كما استنكر سعد «االعتداءات العنصرية التي
تنامت في فرنسا إثر الجريمة مستهدفة العرب
والمسلمين» ،معتبرا ً أن «األنظمة االستعمارية،
وفي مقدمها الواليات المتحدة وفرنسا ،هي
شريكة في هذه الجريمة وفي غيرها من الجرائم
المشابهة ،كما أنها تتحمل المسؤولية األساسية
عن استفحال خطر اإلره��اب ،فهي التي وفرت
ك��ل أش��ك��ال ال��دع��م للجماعات اإلره��اب��ي��ة من

أفغانستان إلى ليبيا وسورية إلى غيرها من
البلدان».
ودان رئيس ح��زب التوحيد العربي وئام
وهاب «استمرار مسلسل الهجمات اإلرهابية في
فرنسا التي تهدف الى نشر الفوضى والرعب
على أي��دي جماعات تكفيرية مسلحة ال تفقه
سوى لغة اإلجرام والعنف والتطرف».

مخزومي

وأبرق رئيس «منتدى الحوار الوطني» فؤاد
مخزومي إلى هوالند ،ورئيس الوزراء الفرنسي
مانويل فالس ،وزير الخارجية لوران فابيوس،
رئيس مجلس الشيوخ جيرارد الرشيه ،وزير
الدولة لشؤون البرلمان جان م��اري لوغين،
رئيس ال��وزراء السابق فرنسوا فيون ،وأسرة
مجلة «ش��ارل��ي اي��ب��دو» م��ع��زي�ا ً ومستنكرا ً
الجريمة.
وش��دد على أن «الجريمة النكراء أصابت
اللبنانيين والعرب والمسلمين خصوصاً ،بمثل
ما أصابت الفرنسيين» ،داعيا ً إل��ى «تكاتف
الجميع في مواجهة اإلره��اب ال��ذي ال دين له
وال انتماء» ،م��ؤك��دا ً أن «اإلس�ل�ام والمسلمين
براء من هكذا أفعال ،يندى لها جبين اإلنسانية
جمعاء».
ودان لقاء االح��زاب والشخصيات الوطنية
اللبنانية الجريمة وع��زى «الشعب الفرنسي
بضحايا االره��اب» ،مؤكدا ً ان «انتقال االرهاب
ال���ى ق��ل��ب ال��ع��اص��م��ة الفرنسية ه��و نتيجة
طبيعية إلق����دام ال����دول ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى دع��م
وتصدير االرهابيين ال��ى س��وري��ة ،فاإلرهاب
س�لاح ذو ح��دي��ن وم��ن يعتقد ان��ه ق���ادر على
استخدام االرهاب من دون ان يتغلب عليه فهو
مخطئ» .ودعا «الشعب الفرنسي إلى محاسبة
الرئيس هوالند وحكومته على مسؤوليتهما
عما حصل نتيجة سياستهما الرعناء الداعمة
لالرهاب ،مطالبا ً «السلطات الفرنسية وغيرها
من السلطات الغربية الى االتعاظ مما حصل
والعمل على اتخاذ االجراءات العملية السريعة
لوقف سياسة دعم االرهاب في المنطقة العربية
والضغط على الدول الحليفة لالمتناع عن تقديم
المال والسالح والتسهيالت لالرهابيين الذين
يمارسون القتل ويرتكبون المجازر ويدمرون
البنى والمنشآت وال��م��دارس والمستشفيات
وينشرون اإلره��اب التكفيري في جميع الدول
العربية والغربية».
واستنكر العالمة السيد علي فضل الله
الهجوم الذي استهدف المجلة الفرنسية ،محذرا ً
من «تحميل الجاليات اإلسالمية والمسلمين في
فرنسا أو في أوروبا ،مسؤولية هذا العمل أو ما
يشابهه».
وقال رئيس االتحاد البيروتي الدكتور سمير
صباغ« :فرنسا تواجه اليوم إرهابها الذي
صدرته إلى غيرها من دول العالم .فبحجة حرية
التعبير وحرية الصحافة تغاضت فرنسا على

وفد من «القومي» يزور دائرة الأوقاف الإ�سالمية
ومطرانية حوران للأرثوذك�س مهنّئ ًا بالأعياد

مر عقودها األخيرة عن اإلساءة للرسول سيدنا
محمد متجاهلة بل مسيئة إلى ما يقارب أكثر من
ثلث عدد سكان المعمورة .إن السماح لصحيفة
فرنسية بالتصرف الالمسؤول للعاملين فيها
من شأنه أن يوغر الصدور ويربي األحقاد».
وإذ دان «هذا االعتداء على المجلة الفرنسية،
كما التعرض لألنبياء ،طالب ب��أن «يتحمل
الصحافيون وال��ك � ّت��اب الفرنسيون عموما ً
مسؤولياتهم في عدم التعرض لما يسيئ إلى
مقدمات الدين اإلسالمي والشرائع السماوية.
فهذا االعتداء هو نتيجة فعلية للسياسة الفرنسية
المتبعة أزاء الشرق األوسط وأفريقيا التي هي
أكثر من ازدراء لشعوبهم ومعتقداتهم».
وإذ اكد رئيس اللقاء الوحدوي االسالمي عمر
غندور أن «ما من إنسان سوي ومؤمن بالله ،ال
تمض
يشجب الفعل اإلرهابي» ،أشار إلى «انه لم
ِ
ساعة على الهجوم حتى كانت عواصم العالم
واألم��م المتحدة تهب حزينة غاضبة تهزها
دم��اء بضعة من األب��ري��اء سقطوا في عاصمة
غربية ،بينما تسقط مئات الضحايا البريئة
يوميا ً في سورية والعراق واليمن وليبيا ومصر
وفلسطين ،من دون أن يُحرك القتل المجاني
إنسانية هذه الدول بخاصة منها فرنسا التي
تتغاضى وتساهم وتوفر انتقال المتشددين
من دولها إلى المشرق العربي إلض��رام النار
تحت عناوين الديمقراطية والحرية و«داعش»
واإلسالم وتستحضر لهم من المبررات أكذبها،
وال ترى مظلومية الشعب الفلسطيني المطرود
من ب�لاده ،يالقيه الشعب السوري والعراقي
التائه والمشرد في الجهات األربع!!».
واختتم «اللهم ال شماتة ...ومن يزرع ريح
اإلرهاب ،فهو مالقيه حتما ً في عقر داره».
وإذ دان األمين العام لـ«التيار االسعدي»
معن االسعد الجريمة أكد أنه «ال يمكن ألحد ان
يدعم ارهابا ً لضرب سورية والعراق ولبنان،
إال وسيرتد عليه هذا االره��اب ،وما حصل في
باريس هو اول الغيث ،وان رد الفعل االعالمي
والمواقف الفرنسية والغربية والعربية ال تكفي
لترويع المجرمين والمعتدين واالرهابيين».
وأش��ار األسعد الى «ان وقف دعم االره��اب
التكفيري ومواجهته ومحاربته بكل الوسائل
المتاحة هو ما قد يؤدي الى القضاء عليه».

نقابتا الصحافة والمحررين

وأكد اتحاد الصحافيين العرب ومعه نقابة
الصحافة اللبنانية التضامن م��ع ال��زم�لاء
الصحافيين الفرنسيين ،فيما أع��ل��ن نقيب
محرري الصحافة اللبنانية الياس عون في
بيان «ان يد اإلجرام واإلرهاب التي لم يستطع
العالم مواجهتها ،تضرب مجتمعا ً آمانا ً حاميا ً
للديموقراطية وال���رأي ال��ح��ر» .وق���ال« :كلنا
فرنسيون في هذه اللحظة العصيبة في فرنسا.
وكلنا مؤمنون بأن اإلره��اب ،هو من الشيطان
وليس من الله».

العا�صفة تنح�سر مخلّفة �أ�ضرار ًا في المزروعات والمنازل
وانخفا�ض في الحرارة اليوم مع طق�س ماطر

ل��ل��ي��وم ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ،ضربت
العاصفة «زينة» لبنان ،في مختلف المناطق
اللبنانية متسببة بأضرار في المزروعات
والمنازل إضافة إلى قطع العديد من الطرق
الجبلية بسب تراكم الثلوج التي تساقطت
على علو الـ 500متر ،فيما استمرت المدارس
والجامعات مقفلة.
وبعد ظهر أمس انحسرت العاصفة ،فيما
يكون الطقس اليوم ممطرا ً مع انخفاض في
درجات الحرارة.
وفي هذا االطار ،فرضت العاصفة «زينة»
هيبتها البيضاء على كامل أرج��اء محافظة
عكار من البحر الى الجبل وتساقطت الثلوج
وإن بسماكة متفاوتة على مختلف المناطق
والمست الثلوج الشاطئ .وقد عملت جرافات
وزارة االشغال والدفاع المدني والبلديات
على فتح ال��ط��رق ف��ي المناطق الساحلية
والوسطية والجبلية على ح ّد سواء وباتت
سالكة في حلبا ومحيطها وحتى ارتفاع 600
متر.
كما عملت جرافات تابعة للدفاع المدني
في مركز م��راح الخوخ في أك��روم على فتح
الطريق من عندقت إلى السهلة وقنية وأكروم
في حين ان طريق حي الجوزات استمر مقفالً
ما أدى إلى تعذر نقل المريض ادرع االدرع
ال��ى اي مستشفى وتمت معالجته داخ��ل
منزله.
أما طرق منطقة جرد القيطع فإن الجرافات
باشرت عملها منذ ساعات الصباح األولى
وقد أعادت فتح طريق بزال قبعيت حبشيت
حرار السدقة بيت ايوب مشمش وفنيدق.
كما تسببت الرياح القوية والثلوج التي
تساقطت فجرا ً بانهيار سقف الحديد لنادي
مشحة الرياضي وقدرت الخسائر بحوالى
 50الف دوالر .وتحطمت أجزاء أساسية من
الدعائم الحديد ،ما تسبب بانهيار شبه تام
لسقف الملعب.
وفي حلبا التي لم يزرها الثلج منذ اكثر من
 65سنة ،استفاق االهالي أمس على غطاء
أبيض يفترش الساحات والشرفات المكشوفة
والحدائق .وقام عمال الصيانة واألشغال في

البلدية بجرف الثلوج مستعينين بجرافات
صغيرة ومتوسطة لفتح الطرق الداخلية
والفرعية والرئيسية ايضاً ،التي تربط حلبا
بباقي المناطق العكارية التي نالت حصتها
من الثلوج.
وأعلن رئيس بلدية حلبا سعيد شريف
الحلبي «ان ال��ع��واص��ف القوية واألم��ط��ار
الغزيرة ألحقت أض��رارا ً بالغة في المواسم
ال��زراع��ي��ة ف��ي بساتين حلبا وحقولها،
والمزارعون ُمنيوا بخسائر كبيرة بعد ان
انهارت بيوتهم الزراعية وأتلفت العواصف
محاصيلهم».
وتساءل «لماذا عطاءات وتقديمات الهيئة
العليا لالغاثة ال��ت��ي تقدّمها ف��ي غالبية
المناطق اللبنانية ،تغيب ع��ن مناطقنا
المحرومة؟ مطالبا ً «المسؤولين المعنيين في
الهيئة بزيارة هذه المنطقة وخصوصا ً حلبا
ومعاينة حجم األضرار وإقرار التعويضات
المستحقة للناس».
كما ن��اش��د رئ��ي��س بلدية بقاعصفرين ـ
الضنية منير كنج ،وزارة األشغال والدفاع
المدني والجهات المعنية كافة« ،المساعدة
في فتح الطريق الرئيسية في البلدة التي
انقطعت بسبب تراكم الثلوج ،بعدما وصلت
سماكتها الى أكثر من  70سنتيمتراً» .وأشار
الى ان صعوبات بالغة واجهتهم مساء اول
أمس «خالل نقلنا امرأة مريضة الى مستشفى
الضنية الحكومي ،واألم��ر ذات��ه تك ّرر خالل
دفننا ام��رأة توفيت ،حيث قمنا بإجراءات
الدفن تحت الثلج».
وفي القطاع الشرقي من الضنية ،أوضح
رئيس بلدية السفيرة حسين هرموش «ان
جميع الطرقات في جرد المنطقة مفتوحة،
رغ���م ان س��م��اك��ة ال��ث��ل��وج فيها ت��ج��اوزت
 70س��ن��ت��م ،وان  4ج��راف��ات تعمل على
فتح الطرقات ،إحداهما تابعة ال��ى وزارة
األشغال».
ون��اش��د رئيس بلدية السهلة ف��ي جبل
اك���روم ع��دن��ان الخطيب ،وزارة االش��غ��ال
العامة ارس��ال جرافات تابعة لها لمؤازرة
اآلليات التابعة للدفاع المدني للمساعدة

ب��إع��ادة فتح الطرق التي قطعتها الثلوج
والتي تصل قرى وبلدات جبل اكروم بباقي
المناطق.
وبقيت منطقة بشري شبه معزولة على
رغم انحسار حدة العاصفة الثلجية بسبب
رداءة وبطء جرف الطرق العامة وانقطاع
التيار الكهربائي منذ نهار االثنين الماضي،
وع��دم ج��رف الطرق الداخلية في ع��دد من
ال��ق��رى وال��ب��ل��دات ،م��ا دف��ع المواطنين الى
مناشدة المسؤولين المعنيين مضاعفة
االهتمام ومعالجة الوضع القائم.

 كفرشوبا مقطوعة حيث عملت الجرافاتالتابعة ل��وزارة األشغال على إع��ادة فتحها
امام حركة السير ،كذلك قطعت طريق شبعا
 راشيا ال��وادي عبر عين عطا ،فيما مواقعاليونفيل العائدة الى الكتيبة الهندية في
تالل شبعا وكفرشوبا معزولة أيضاً.
وناشد المزارعون في بلدة عيحا  -قضاء
راش��ي��ا الجهات المعنية ،ض���رورة ارس��ال
جرافات مجنزرة الى البلدة حيث يوجد نحو
 13مزرعة تحوي مئات الرؤوس من الماعز
واألب��ق��ار وه��ي م��ه��ددة بالنفوق لصعوبة
الوصول اليها حيث وصلت سماكة الثلج
قرابة المترين.

وف��ي ص���ور ،ازدادت أض���رار العاصفة
«زي��ن��ة» لليوم الثاني بالمزروعات جراء
ش �دّة سرعة ال��ري��اح حيث تطايرت أغطية
الخيم البالستيكية وأدت الى تضرر أشجار
الحمضيات والموز.
أما بالنسبة الى الصيادين في البحر ،فقد
تعطلت اعمالهم وتعرض عدد من المراكب
ال��ى أض���رار داخ��ل الميناء بسبب ارت��ف��اع
االمواج.
وفي النبطية ،تمك ّنت الجرافات التابعة
للدفاع المدني اللبناني م��ن فتح طريق
جرجوع  -جباع في اقليم التفاح التي كانت
مقطوعة بالثلوج وه��ي أصبحت سالكة
للسيارات المجهزة بالسالسل المعدنية.
وقامت جرافات الدفاع المدني في النبطية
وجرافات أخرى تابعة الى وزارة االشغال
العامة والى اتحاد البلديات بإزالة الثلوج
وفتح طرقات جباع  -عين بوسوار  -جرجوع
 -مليخ  -اللويزة  -عرمتى – الريحان.

البقاع الشمالي

صور والنبطية

حاصبيا

ال��ى ذل��ك ،عزلت الثلوج التي تساقطت
فجر وصباح أمس العديد من قرى العرقوب،
خصوصا ً شبعا وكفرشوبا وكفرحمام بعدما
وصلت سماكتها في شبعا الى حدود الـ90
سم وفي كفرشوبا الى الـ 65سم.
واعتبرت طريق شبعا  -حاصبيا وشبعا

وش��ه��دت منطقة ال��ه��رم��ل وق���رى البقاع
الشمالي عواصف رعدية وأم��ط��ارا ً غزيرة
م��ص��ح��وب��ة ب��ان��خ��ف��اض ح���اد ف��ي درج���ات
ال��ح��رارة .وتساقطت الثلوج بعد منتصف
الليل على ارتفاع  500متر ووصلت سماكتها
حوالى ثالثة سنتمرات ما أدى الى قطع بعض
الطرق وعزل معظم البلدات الجردية حيث
عملت فرق تابعة الى وزارة االشغال على
فتح معظمها ،فيما بقيت طريق عام الهرمل
 سير الضنية وطريق عام القصر  -بيسانالقبيات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
إلى ذلك ،توقعت مصلحة األرصاد الجوية
في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس
اليوم غائما ً جزئيا ً الى غائم مع أمطار وثلوج
خفيفة ومتفرقة على ارتفاع  400متر ،خالل
الفترة الصباحية ،خصوصا ً ف��ي مناطق
الجنوب وال��داخ��ل ،وري��اح شمالية ب��اردة
ت��ؤدي ال��ى انخفاض إض��اف��ي ف��ي درج��ات
ال��ح��رارة وم��وج��ات م��ن الصقيع .يتح ّول
الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم( .تحذير
من تك ّون الجليد على المرتفعات التي تعلو
 400متر).
ونتيجة للطقس العاصف أع��ل��ن وزي��ر
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
اق��ف��ال ال��م��دارس ال��ي��وم على أن تفتح يوم
االثنين المقبل.

الوفد القومي خالل زيارته دائرة األوقاف اإلسالمية
زار وفد من منفذية السويداء في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ض � ّم المنفذ ال��ع��ام سمير الملحم،
وأعضاء هيئة المنفذية :معين مزهر،
رع��د األط��رش وزي��اد ال��زي��ر ،مطران
مطرانية حوران وجبل العرب للروم
األرث���وذك���س ال��م��ط��ران س��اب��ا اسبر
في دار المطرانية ،حيث قدم الوفد
التهنئة بمناسبة األعياد.
كما زار الوفد مهنئا ً باألعياد ،مق ّر
دائرة األوقاف اإلسالمية في السويداء
وك��ان ف��ي استقباله الشيخ نجدو
العلي والشيخ فريد الحراكي.
وأك��د المنفذ العام سمير الملحم
أنّ المرحلة الحالية مفصلية ،وال
مجال للتهاون ،وال��واج��ب يفرض
نتوحد ونتآزر في
علينا جميعا ً أن
ّ
مواجهة المؤامرة على بالدنا ،فأعداء
األ ّمة يتربصون بنا ويجهدون للنيل
من وحدة مجتمعنا عبر إثارة الفتن
الطائفية.
وشدّد الملحم على أهمية تحصين

المنفذ العام مع المطران إسبر
التعصب ومواجهة
ال��وح��دة ونبذ
ّ
غ��ري��زة اإلره���اب والتطرف وقواها

الظالمية التي تعمل لمصلحة العدو
الصهيوني.

�أهالي الع�سكريين المخطوفين يعودون
�إلى و�سط بيروت بعد هدوء العا�صفة
ي���ع���ود أه���ال���ي ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين الى االعتصام في وسط
بيروت خالل األيام المقبلة بعد أن
اضطرتهم الظروف المناخية الى
م��غ��ادرة المكان بسبب األض��رار
الكبيرة التي ألحقتها العاصفة
بالخيم المنصوبة هناك.
وأوض�����ح ال��ن��اط��ق ب��اس��م��ه��م
حسين يوسف أن «االعتصام قائم
وإن اضطرتهم الظروف المرتبطة
بأحوال الطقس الى االنتقال الى
منازلهم لفترة موقتة إال أن هذا
األم���ر ل��ن ي��ح��ول دون مواصلة
االعتصام» ،مؤكدا ً أن «ال نية عند
األهالي في التصعيد»ً ،
آم�لا بأن
«تفضي األج��واء التفاؤلية التي
أب��داه��ا بعض المسؤولين الى
اإلفراج القريب عن ابنائنا».
وفي السياق وعلى رغم إعالن
عضو «ال��ل��ق��اء السلفي» الشيخ
وس��ام المصري تعليق وساطته
إلط�لاق العسكريين المحتجزين
لدى «داع��ش» في انتظار تكليف
رسمي مو ّقع من الدولة اللبنانية
او الدولة االسالمية ،فإنه يسعى
حاليا ً ال��ى تشكيل لجنة وطنية
ت��ض��م م��م��ث��ل��ي��ن ع���ن ال��ط��وائ��ف
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك��اف��ة ،س��ي��ك��ون لها

ف��ي رأي��ه ،أث��را ً ايجابيا ً ف��ي سير
المفاوضات.
وأوضح المصري لـ«المركزية»
ان «داع��ش لم تطلب تشكيل هذه
اللجنة» ،مستطردا ً «لكن ،حسب
معلوماتي وتجربتي في الملف،
فإن هذه اللجنة يمكن ان تش ّكل
ضغطا ً على الطرفين المعنيين اي
الدولة اللبنانية والتنظيم .وفي
رأي «داعش» ،بعض االطراف غير
المشاركة في المفاوضات ،تعرقل
كل المساعي اليوم .أما اذا شكلنا
لجنة وطنية جامعة ،فسيلمس
التنظيم ان هناك اجماعا ً لبنانيا ً
على الحل ولن يقوم أحد بالعرقلة،
األمر الذي سيترك انطباعا ً ايجابيا ً
عند «داعش».
وقال «البعض يظن انني أريد
ان «أقطف» القضية وأحقق انجازا ً
للطائفة السنية ،لكن الحقيقة
ان المسألة برأيي وطنية وغير
طائفية .ل��ذا ق���ررت العمل على
تشكيل لجنة وط��ن��ي��ة لتتحول
القضية وطنية .وفي هذا االطار
زرت األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«اللجنة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��وار اإلس�ل�ام���ي –
المسيحي» االب أنطوان ضو».
وقال« :أعمل على التواصل مع

الجميع حالياً .وسمعت ترحيبا ً
بالموضوع ممن التقيتهم لكن ال
يمكن ان اق��ول م��ن اي ط��رف ،اال
ان الجميع تقريبا ً تقبّل الفكرة
واعتبرها جيدة».
وعما اذا كانت اللجنة تحظى
بغطاء رسمي او بموافقة المدير
العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،قال« :ال موافقة رسمية
كاملة ،لكن ال��ل��واء ابراهيم على
اطالع على كل ما أفعله».
وأوضح ان نائب بلدية عرسال
أح��م��د الفليطي مكلف م��ن وزي��ر
الصحة وائ��ل اب��و فاعور متابعة
ق��ض��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ،ل��ك��ن��ه لم
يتواصل مع أحد حتى الساعة ،اال
اذا كان يجري اتصاالت مع «جبهة
النصرة» ،نافيا ً المعلومات التي
تحدثت ع��ن أن الفليطي يسعى
ال��ى اط�لاق العسكريين ال��دروز
فقط ،مضيفاً« :هذا ظلم ،فرئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط ال يعمل فقط للدروز،
بل يسعى إلى انقاذ كل لبنان وكل
ال��ج��ن��ود» ،نافيا ً أي��ض�ا ً ان يكون
المطلوب ان تسعى ك��ل طائفة
بنفسها ،الطالق سراح عسكرييها
المخطوفين.

اعت�صام «خمي�س الأ�سرى»يطالب المجتمع الدولي
بالتحرك للإفراج عن �سجناء الحرية
أقيم اعتصام «خميس األسرى  83التضامني» أمام
مقر الصليب األحمر الدولي في بيروت ،بدعوة من
«اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في
سجون االحتالل الصهيوني» وفي الذكرى الخمسين
النطالقة الثورة الفلسطينية وتضامنا ً مع األسرى في
سجون االحتالل الصهيوني وتحية للوزير الفلسطيني
زياد ابو عين والشهداء األسرى.
حضر االعتصام النائب م��روان ف��ارس ،المنسق
ال��ع��ام للجنة معن ب��ش��ور ،محمد بكري م��ن جبهة
التحرير العربية ،أمين سر حركة «فتح» وفصائل
منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات ،أمين
الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
(المرابطون) العميد مصطفى حمدان ،منسق اللجنة
الوطنية المحامي عمر زي��ن ،المدير العام للمركز
العربي الدولي للتواصل والتضامن رح��اب مكحل،
وأع��ض��اء الحملة األهلية ووف��ود من مخيمات برج
البراجنة وصبرا وشاتيال إلى ممثلين عن االح��زاب
والفصائل والجمعيات اللبنانية والفلسطينية.
وألقيت كلمات بالمناسبة ،أجمعت على «تحية
األس��رى في صمودهم» ،مطالبة المجتمع الدولي
والمنظمات االنسانية وفي مقدمها الصليب األحمر
الدولي بـ«التحرك لإلفراج عن سجناء الحرية أوالً،
ولضمان المعاملة االنسانية لهم ،ال سيما أن كل
المعلومات تشير إلى أن الظروف التي يعيشها هؤالء
األسرى والمعتقلون تخلو من الحد األدنى من الشروط
اإلنسانية ،خصوصا ً ان سلطات ادارة السجون تتفنن
في ابتكار األساليب التي من شأنها التضييق على
حياة األس��رى داخ��ل السجون وجعلها قاسية ،كي
تحطم ارادة األسير وتكسر معنوياته» ،معتبرة أن
«ذكرى الشهيد الوزير زياد ابو عين كانت دليالً على
همجية ال��ق��وات الصهيونية وحقدها على الشعب
الفلسطيني».
ودان المعتصمون «الجريمة االرهابية في باريس»،
مؤكدين «ان رعاة االرهاب وداعميه في مكان سيدفعون

ثمنه في كل مكان» ،وتوقفوا امام «اعالن االمين العام
لالمم المتحدة بان كي مون قبول عضوية فلسطين في
المحكمة الجنائية الدولية ،انتصارا ً لدماء الشهداء
وتضحيات األسرى والمقاومين».
ودعا المحامي عمر زين الى «لقاء في الملتقى الدولي
للعدالة في فلسطين الذي سينعقد في بيروت في 22
و 23شباط المقبل بهدف تنسيق الجهود العربية
والدولية لمالحقة المسؤولين الصهاينة عن جرائمهم
في فلسطين والوطن العربي».
ثم قدمت اللجنة الوطنية مذكرة إلى اللجنة الدولية
للصليب األحمر الدولي تسلمها مازن ياسين ،أوضحت
أنه «ما زال العزل االنفرادي معموال ً به من السلطات
الصهيونية ضد األس��رى في المعتقالت ،وم��ا زالت
االم��راض المستعصية في عدد كبير من المعتقلين
المصابين وه��م م��ن دون عناية صحية ،وم��ا زال
المعتقلون من األطفال بحالة معنوية وصحية مزرية
وبلغ عددهم اكثر من  1200طفل خالل عام ،2014
وال��ن��س��اء المعتقالت ي��م��ارس عليهن شتى أن��واع
التفتيش المخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية،
والموقوفين االداريين بالمئات من دون اي رقيب او
حسيب او محاكمة ،وشتى االسباب غير الشرعية في
منع اهل المعتقلين من مقابلة ابنائهم ووضع اجراءات
تحول دون الوصول الى هؤالء االبناء بالسهولة او
بالطريقة الطبيعية» ،ودعت الى «ان تدخلكم السريع
والدائم ينقذ هؤالء المعتقلين من تصرفات وانتهاكات
«االسرائليين» لحق الحياة والصحة والمحاكمة
الصحيحة ورؤي��ة اهلهم بانتظام وفي شكل يحافظ
على كرامتهم».
وأكدت ان «اللجنة الوطنية وكل منظمات المجتمع
المدني والعربي واالجنبي يتطلعون الى تقرير شامل
يصدر عنكم عن اوض��اع االس��رى ودورك��م في وقف
االنتهاكات ومعالجة الوضع الصحي للجميع وهذا
االمر اصبح مطلبا ً انسانيا ً عالميا ً ال يجوز بعد اآلن
عدم االهتمام به».

