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توا�صل التنديد بجريمة قتل الك�سا�سبة

معني
تيار القوميين االجتماعيين :الأردن ّ
باتخاذ خطوات جا ّدة في محاربة الإرهاب
استمرت ردود الفعل المنددة بقتل
تنظيم «داعش» الطيار األردني معاذ
الكساسبة.

تيار القوميين
االجتماعيين

وفي هذا اإلط��ار قام وفد من تيار
السوريين القوميين االجتماعيين
ف��ي األردن بتقديم واج���ب ال��ع��زاء
باستشهاد الكساسبة ف��ي مدينة
الكرك األردنية.
وأصدر التيار بيانا ً جاء فيه« :يدين
تيار السوريين القوميين االجتماعيين
في األردن الجريمة الوحشية التي
ارتكبها تنظيم «داع���ش» اإلرهابي
بحق الطيار الشهيد معاذ الكساسبة،
ويتقدّم بالعزاء من عائلته وعموم
شعبنا في األردن».
واعتبر التيار «أنّ هذه الجريمة
البشعة والوحشية التي يندى لها
جبين االنسانية ،إنما ت��ن��درج في
سياق مسلسل القتل واإلج��رام الذي
ت��م��ارس��ه ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة
المتطرفة ض ّد شعبنا بدعم ومؤازرة
ورعاية من العدو الصهيوني».
وحيا التيار «وقفة العز لعموم
أب��ن��اء شعبنا ف��ي األردن ال��ذي��ن
أك��دوا صالبة وحدتهم االجتماعية
والتفافهم ح��ول ال��ق��وات المسلحة
األردنية الباسلة التي هي درع األردن
وح��ص��ن��ه ال��ح��ص��ي��ن ،ف��ي مواجهة
اإلره���اب والتطرف ال��ذي يستهدف
أمتنا بالتدمير والتفتيت خدمة
للمشروع الصهيو ـ أميركي».
واعتبر التيار «جريمة قتل الطيار
الكساسبة بهذه الطريقة الوحشية
ال��ج��ب��ان��ة ،ت��ح��دّي��ا ً م��وج��ه �ا ً ليس
ألب��ن��اء شعبنا ف��ي األردن وحسب
بل لعموم شعبنا من فلسطين إلى
ال��ع��راق وال��ش��ام ول��ب��ن��ان ،ول��ذل��ك
فإنّ المطلوب مواجهة هذا التحدّي
اإلرهابي على المستويين الرسمي
والشعبي من خالل توحيد الجهود
وال��ط��اق��ات ل��م��ح��ارب��ة التنظيمات
اإلرهابية المتطرفة ،وه��ذا يتطلب
تعاونا ً وتنسيقا ً بين األردن وسورية
وال��ع��راق ولبنان على المستويات
كافة ،وخصوصا ً منها العسكرية
واألمنية».
معني باتخاذ
وأك��د «أنّ األردن
ّ
خطوات جادة في محاربة اإلرهاب،
وف��ي مقدم ه��ذه الخطوات وق��ف أيّ
شكل من أشكال الدعم الرسمي لما
يُس ّمى «مجموعات معتدلة» ،فهذه
ال��م��ج��م��وع��ات تشكل ش��ري��ان دع��م
ل��ـ«داع��ش» وأخ���وات���ه ...ومطالبة

الواليات المتحدة األميركية بوقف
رعاية هذه الجماعات اإلرهابية التي
تعمل لمصلحة «إسرائيل».
كما دع��ا التيار «إل��ى ض��رورة أن
يتح ّمل المجتمع الدولي مسؤولياته،
فيضغط على الحكومة التركية حتى
تتوقف ع��ن دع��م ال��ق��وى اإلرهابية
المتطرفة وتغلق معسكرات التدريب
التي تصدّر اإلرهابيين لقتل ابناء
شعبنا في سورية والعراق ولبنان».

جنبالط

وأبرق رئيس اللقاء الديموقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط إل���ى الملك
األردن���ي عبدالله الثاني مستنكرا ً
«العمل الهمجي والبربري» المتمثل
ب��إع��دام الكساسبة« ،ف��ي جريمة
وحشية تتنافى م��ع ك��ل المعايير
االنسانية واألخالقية والدينية».
وأك���د أن «ه���ذا العمل اإلره��اب��ي
ال��م��دان ،يؤكد م��رة جديدة ض��رورة
مضاعفة ك��ل ال��ج��ه��ود لمواجهته
ووض��ع حد له ،بما يعيد اإلستقرار
إلى المنطقة العربية».
وتقدم جنبالط من العاهل األردني
ومن عائلة الشهيد الكساسبة ومن
الشعب األردني ،بالتعازي الحارة.

صالح

كما دان األمين العام للمؤتمر العام
لألحزاب العربية قاسم صالح في
بيان« ،الجريمة النكراء التي ارتكبها
تنظيم داع��ش االره��اب��ي التكفيري
والتي أودت بحياة الطيار االردن��ي
معاذ الكساسبة بأسلوب بشع يشير
الى تجرد هذه العصابات من كل قيم
دينية وإنسانية».
وإذ تقدم صالح باسمه وباسم
األم��ان��ة ال��ع��ام��ة لمؤتمر االح���زاب
العربية من «ذوي الشهيد الكساسبة
والشعب االردن��ي بأحر التعازي»،
دع��ا «األح����زاب وال��ق��وى والهيئات
ومؤسسات المجتمع األهلي في جميع
األقطار العربية إل��ى تشكيل جبهة
شعبية عربية لمحاربة اإلرهاب».
ودان «رعاية بعض ال��دول لهذه
التنظيمات االرهابية وتقديمها الدعم
ال��س��ي��اس��ي وال��م��ال��ي والتسليحي
وت��س��ه��ي��ل دخ����ول ال��م��ق��ات��ل��ي��ن إل��ى
سورية والعراق ،والذين يشهرون
تحالفهم مع الكيان الصهيوني العدو
الرئيسي ل�لأم��ة خ��دم��ة للمشروع
األميركي الصهيوني» ،مشيرا ً إلى
أن «هذا المخطط يهدف إلى إسقاط
مشروع المقاومة وال���دول الداعمة
ل��ه ،لكن صمود الشعب والجيش
السوري أفشاله ،فكان رد أعداء األمة

تسهيل قيام ما يسمى دولة الخالفة
اإلسالمية زورا ً في العراق وسورية».
ودعا «جميع ال��دول العربية إلى
التوحد في مواجهة هذا المد التكفيري
ال��ذي يسعى للقيام بعملية تدمير
منهجي للدول والجيوش العربية،
وإل���ى تشويه ال��دي��ن وإل���ى اسقاط
الهوية القومية لألمة ،كما يسعى
إلى تدمير الوحدة االجتماعية ،لتنفيذ
م��ش��روع ال��ش��رق األوس���ط الجديد
الهادف إلى تقسيم وتفتيت الكيانات
على أسس طائفية ومذهبية وعرقية،
إلض��ع��اف��ه��ا ل��ض��م��ان أم���ن ال��ك��ي��ان
الغاصب في فلسطين واإلجهاز على
القضية الفلسطينية».
وأكد ان «هذه الجريمة إضافة إلى
المجازر والمذابح الوحشية ،تدعونا
جميعا ً إل��ى ال��ت��وح��د وب���ذل أقصى
الجهود إلسقاطها ،وإننا على يقين
بأنها ستهزم».

قبالن

واستنكر نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن في تصريح «الطريقة
الهمجية التي تستخدمها العصابات
التكفيرية في قتلها لألسرى لديها،
فضالً عن استهدافها المدنيين األبرياء
في مختلف المناطق والبلدان ،ما
يؤكد ان هذه الفئة الضالة المفسدة
ف��ي األرض تمتهن القتل وتمارس
االرهاب من منطلق عقائدي يتماهى
مع العنصرية الصهيونية في قتل كل
مخالف لها».
وطالب قبالن «العرب والمسلمين
بالتضامن لمواجهة االرهاب بشقيه
الصهيوني والتكفيري فيجمعوا
كلمتهم ويوحدوا صفوفهم القتالع
ال��ب��ؤر اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي تشيع قتالً
وتشريدا ً وانتهاكا ً لحقوق االنسان
في اعمال ال يقبل بها عقل وال يقرها
دين».
ودان��ت «حركة األم���ة» ،في بيان
«الجريمة الشنيعة» ،واصفة هذا
العمل بـ«الهمجي اإلجرامي الخالي
من القواعد اإليمانية واإلنسانية،
مقدمة لعائلته والشعب األردن��ي
الشقيق أحر التعازي».
ووصف رئيس «اللقاء التضامني
ال��وط��ن��ي» الشيخ مصطفى ملص
الجريمة بـ«العمل البربري الجبان
والهمجي البشع» ،الذي «يتناقض
تماما ً مع قيم الدين اإلسالمي الحنيف
ويخالف كافة الشرائع السماوية
التي تحض على الرحمة وتصون
القيم السامية وتعلي م��ن حرمة
النفس البشرية».

ال�سيد ح�سين �أوقف تعيين طنو�س في �إدارة الأعمال بطرابل�س

بو �صعب :قرارات رئي�س «اللبنانية»
غير مدرو�سة وخلقت حالة طائفية

�أولى نتائج الحوار لتنفي�س االحتقان:
�إزالة ال�شعارات ال�سيا�سية في بيروت والمناطق

إزالة الشعارات من بيروت وضواحيها
ب��دأت أول��ى النتائج العملية للحوار بين ح��زب الله وتيار
المستقبل في إطار السعي إلى تنفيس االحتقان ،بانطالق حملة
إزالة الشعارات السياسية والحزبية في بيروت والمناطق أمس
بمشاركة أفواج اإلطفاء ومصالح النظافة في البلديات.
وتبين في العاصمة أن معظم الشعارات أزيلت في األيام
الماضية بعد ان ا ُتخذ القرار بانطالق الحملة أمس ،وخلت شوارع
عين المريسة ورأس بيروت وحي اللجا وزقاق البالط وصوال ً الى
الطريق الجديدة ،من الصور واالعالم.
وجال محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ،يرافقه عدد من
مسؤولي األح��زاب والجمعيات ،في ش��وارع العاصمة انطالقا ً
من منطقة عين المريسة ،متفقدا ً عملية نزع األعالم والالفتات
والشعارات الدينية.
وفي السياق ،شكر شبيب الذين بادروا إلى إزالة الشعارات
والصور من تلقاء نفسهم ،معتبرا ً أن «الحوار أثر في شكل إيجابي
وساعد في تحقيق هذا اإلنجاز» ،متمنيا ً أن يستمر.
ولفت الى أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أعطى
تعليماته بإزالة العوائق ،مشيرا ً إلى انه تم «إزالة حوالي  90في
المئة من الشعارات الحزبية وسنعمل من اآلن وصاعدا ً ليستمر
هذا المشهد وليكون مظهر بيروت الئقا ً وحضارياً» .وحذر شبيب
من غرامات ماليّة وتكاليف إذا أعيد نشر الالفتات والشعارات».
وق��ام��ت ورش األش��غ��ال التابعة لبلدية الغبيري بإزالة
ال��ش��ع��ارات والملصقات وال��ص��ور ذات ال���دالالت السياسية

والحزبية ،من معظم ال��ش��وارع العامة واألن��ف��اق في مناطق
بئر حسن والطيونة والمدينة الرياضية وأوتوستراد المطار
ومستديرة السفارة الكويتية ونزلة الرحاب ،بعد التنسيق مع
القوى والفعاليات الحزبية.
وفي سياق متصل ،واصلت شرطة بلدية الغبيري عملها في
إزالة التعديات والمخالفات من على األرصفة والطرقات.
وفي طرابلس أشرف محافظ الشمال رمزي نهرا ،يرافقه رئيس
بلدية المدينة نادر غزال ،وقائد منطقة الشمال االقليمية لقوى
االمن الداخلي العميد محمود عنان ،وقائد سرية طرابلس العميد
بسام االيوبي ،ورئيس مفرزة استقصاء الشمال المالزم نبيل
عوض ،على تنفيذ القرار الصادر عن المحافظ ،والقاضي بإزالة
كل االعالم والصور والشعارات السياسية والحزبية.
وكانت لنهرا جولة ميدانية في شوارع المدينة ،وال سيما عند
مستديرة عبد الحميد كرامي «ساحة النور» ،مرورا ً بمنطقة التل
ومستديرتي ابو علي والملولة وصوال ً الى منطقة جبل محسن
والميناء.
وبعد الجولة أكد نهرا أن «الحملة بدأت ولن تنتهي حتى إزالة
كل المخالفات والشعارات واألع�لام الحزبية ،باستثناء العلم
اللبناني الذي سيبقى مرفرفا ً في كل المناطق».
ولفت الى أن الوزير المشنوق أعطى توجيهاته للبدء بالحملة،
مشيرا ً الى أن «أهالي طرابلس وكل الشمال يريدون رؤية مدنهم
وبلداتهم نظيفة من الشعارات» ،كما أكد أنه «ما من منطقة في

اعت�صام لمنا�سبة انطالقة «الديمقراطية»:
العتماد ا�ستراتيجية جديدة ب�ش�أن الأ�سرى
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واللجنة الوطنية للدفاع عن
األسرى والمعتقلين في السجون «اإلسرائيلية» ،لمناسبة الذكرى السادسة
واألربعين النطالقة الجبهة ،اعتصاما ً جماهيريا ً أم��ام مقر اللجنة الدولية
للصليب األحمر في بيروت.
وألقى الوزير السابق بشارة مرهج كلمة اعتبر فيها أن «أفضل ما يمكن تقديمه
لألسرى في سجون العدو «اإلسرائيلي» هو الوحدة الوطنية واإلرادة الحقيقية
على العمل واإلستمرار ونبذ كل أشكال التفرقة بين أبناء الصف الواحد» ،داعيا ً
إلى «االقتداء بتجربة األسرى الوحدوية وإصرارهم على النضال من داخل
المعتقالت على رغم كل المعوقات ما يتطلب من الجميع بذل كل ما يمكن من
أجل دعم قضية األسرى وبما يضمن اطالقهم جميعاً».
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل في كلمته إلى
أن «تكون قضية األسرى إحدى األركان الرئيسة في االستراتيجية الفلسطينية
المطلوبة وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي ،خصوصا ً بعد انضمام فلسطين
إلى المحكمة الجنائية» .وق��ال« :يجب أن تقترن جميع تحركاتنا الدولية
بالسعي إلى فتح التحقيق الدولي في الممارسات «اإلسرائيلية» ضد األسرى
في المعتقالت» ،مؤكدا ً أن «التكامل مع النضال الذي يخوضه األسرى يتطلب
اعتماد استراتيجية جديدة تستند إلى تفعيل نقاط القوة الداخلية والخارجية
وفي مقدمها إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية».
وطالب منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن األس��رى والمعتقلين والحملة
األهلية لنصرة فلسطين والعراق عمر الزين المؤسسات الدولية المعنية
بـ«تحمل مسؤوليتها االنسانية والقانونية بإدانة الممارسات «اإلسرائيلية»
والضغط على حكومة العدو «اإلسرائيلي» لوقف عمليات االعتقال واستنهاض
التضامن الدولي وصوال ً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف على األسرى
الفلسطينيين».
واعتبر أحمد طالب باسم هيئة التنسيق اللبنانية  -الفلسطينية لألسرى
والمحررين أن «قضية األسرى يجب أن تكون قضية كل ح ّر في هذا العالم»،
داعيا ً إلى «أوسع تحرك سياسي وشعبي من أجل فضح ممارسات االحتالل
بحق األسرى والضغط على المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق االنسان لتأخد
دورها في مواجهة االحتالل وإجباره على إطالق جميع األسرى والمعتقلين».
واستنكر الشيخ نمر زغموط «الصمت الدولي تجاه قضية األس��رى في
السجون االسرائيلية» ،داعيا ً «العالم بهيئاته ومؤسساته القانونية واالنسانية
الى تحمل مسؤولياتهم تجاه دعم االسرى الفلسطينيين في نضالهم وإنجاز
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني».
وفي نهاية االعتصام سلّم وفد من المعتصمين مذكرة باسم اللجنة الوطنية
والجبهة الديمقراطية إلى ممثل اللجنة الدولية للصليب األحمر وائل ياسين.

اعتصام طالب الجامعة اللبنانية في طرابلس
أعرب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
عن أسفه «للقرارات غير المدروسة التي اتخذها رئيس
الجامعة اللبنانية والمتعلقة بتعيين مديرين ومن ثم
إقالة مديرين للكليات في الجامعة ما خلق حالة طائفية
نؤكد ان الجامعة الوطنية بغنى عنها».
وش��دد بو صعب على أن الجامعة اللبنانية هي
جامعة وطنية وأمل بأن ال تتأثر بأي أمر يجعلها تحيد
عن الهدف األساسي لرسالتها ،وقال« :إن عدد المشاكل
والشكاوى الذي يصلنا من بعض عمداء الجامعة حول
كيفية التعاطي مع القرارت األساسية ضمن مجلس
الجامعة ينذر بضرورة معالجة هذا الوضع في أسرع
وقت ممكن في هذه المؤسسة التي عملنا بكل قوانا
النتخاب مجلس ع��م��داء ب��األص��ال��ة ليتولى مهماته
الوطنية واألكاديمية في إدارتها بعيدا ً من التجاذبات
الفئوية والطائفية».
وك��ان بو صعب أك��د أن «أزم��ة الجامعة اللبنانية
ال تقتصر على تعيين المدراء إنما تتعلق أيضا ً بأداء
مجلس الجامعة» ،جازما ً بأن ال تدخالت سياسية في
مجلس الجامعة والمشاكل هي بين العمداء ،ومتحدثا ً
عن شكاوى تصل الى وزارة التربية على طريقة العمل
في مجلس الجامعة.
وش��دد على أن «صالحيات تعيين المدراء منوطة
برئيس الجامعة وال عالقة لوزارة التربية بها» ،معتبرا ً
أنه «كان من المفترض أن يعالج موضوع التعيينات
التي شكلت استفزازا ً عند البعض ،بروية وبطريقة
هادئة لتفادي المشاكل ،وليس بالضرورة ان نخضع
لضغوطات من الشارع».
وأكد «العمل على حل المشكلة واذا تعذر ذلك فسنرفع
القضية الى مجلس الوزراء».
وأوق���ف رئيس الجامعة اللبنانية ع��دن��ان السيد
حسين من جهته ،العمل بقرار تعيين أنطوان طنوس
مديرا ً لكلية إدارة األعمال بطرابلس ،وطلب من مجلس

الفرع تولي اإلدارة حتى تعيين آخر.
وسيصار الى إعادة النظر ببعض تعيينات المديرين
في الشمال.
وكان طالب كلية إدارة األعمال في الجامعة اللبنانية
في طرابلس نفذوا اعتصاما ً أمام مبنى الكلية ،احتجاجا ً
على تعيين مدير جديد لها ،ش��ارك فيه ممثلون عن
المجتمع المدني والنقابات العمالية والهيئات النسائية
ومخاتير وأهالي الطالب .ورفعت يافطات تعتبر أن هذا
«التعيين يناقض ميثاقية العيش المشترك المتعارف
عليها في لبنان».
بدورها ،ناقشت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة
المتفرغين في الجامعة اللبنانية خ�لال اجتماعها
الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كالس في مقر
الرابطة ،موضوع تعيين مديري الفروع« ،وما استتبع
ذل��ك م��ن ردود فعل وم��واق��ف ،وع���دم استكمال هذه
التعيينات واللجوء إلى التكليف بدل التعيين األصيل».
وطالبت «بإنهاء هذه العملية بأسرع وقت ممكن ،مع
ضرورة التقيد الكامل بالقانون الرقم  66نصا ً وروحاً».
كما تمنت الهيئة «لو أن بعض هذه التعيينات ،وفي
سياق القانون نفسه قد ت َّمت بحكمة وروية ،بما يخدم
مصلحة الجامعة العليا ويحافظ على وحدتها والتوازن
فيها».
وأعلنت الهيئة في بيان ،أنها توقفت عند «التأخير
المتكرر في دفع الرواتب الشهرية ألساتذة الجامعة
وموظفيها ،واضطرارها في كل مرة إلى متابعة األمر
لدى الدوائر المعنية لمعالجة التأخير».
وإذ لفتت المعنيين إلى «خطورة هذا الموضوع»،
طالبت «بالكف عن االستهتار بحقوق أهل الجامعة»،
داعية إدارة الجامعة إل��ى «متابعة الموضوع عبر
التواصل مع الوزارات المختصة» .وأعلنت أنها ستلجأ
إلى «كافة الوسائل المشروعة للتصدي لهذا األمر ،في
حال تكرار ذلك».

(أكرم عبد الخالق)

فيصل متحدثا ً في االعتصام

دروي�ش تفقد ور�شة ترميم
كني�سة القدي�س جاورجيو�س في عيتنيت
تفقد رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا درويش سير األعمال في ورشة ترميم وتأهيل كنيسة القديس
جاورجيوس في عيتنيت .وكان في استقباله األرشمندريت نبيه صافي ،األب
سالم فرح ،المهندس ايلي عجيل المشرف على الورشة ،ومجلس الرعية.
وأبدى درويش إعجابه بسرعة سير العمل والدقة في تنفيذه ،خصوصا ً في
عملية إزالة قشرة الباطون التي كانت تغطي الحجر الصخري الذي بنيت فيه
الكنيسة التي تعتبر من بين الكنائس القليلة في األبرشية التي تحمل الطابع
البيزنطي التقليدي ،وأمل في أن تنتهي األعمال في الوقت المطلوب لتعود
الكنيسة منارة في البقاع الغربي.
تجدر اإلش��ارة إلى أن كنيسة القديس جاورجيوس في عيتنيت بنيت في
القرن الثامن عشر ،وأعيد ترميمها عام  ،1911وهي تحوي رفات بطريرك
انطاكيا واإلسكندرية وأورشليم وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك،
كيرلس سياج السابع الذي توفي في  25حزيران .1796

الشمال مح ّرمة على القوى األمنية» ،محذرا ً من اتخاذ «تدابير
صارمة بحق المخالفين في حال إعادة تعليق الشعارات ،إضافة
إلى أن أصحاب العالقة سيتكبدون على عاتقهم المصاريف
المالية إلزالة الشعارات».
وطالب «بنزع عبارة «قلعة المسلمين» عن مدخل طرابلس،
وهي العبارة التي وضعتها الميليشيات إبان الحرب األهلية
اللبنانية» .مشيرا ً إلى أننا «نريد طرابلس مدينة للحرية الفكرية
والتعددية الدينية والتفاعل الحضاري» ،وأعلن الحزب أنه
«وضع خطة عمل وبدأ سلسلة اتصاالت مع مختلف الفعاليات
المعنية لن تنتهي إال بحل هذه القضية بما ينسجم مع التوازن
الطائفي الذي يقوم عليه لبنان».
أما جنوباً ،ف��أزال حزب الله مجسما ً يحمل ص��ورا ً لعدد من
الشهداء ،في منطقة الحسبة عند مدخل صيدا الجنوبي ،وبدأ
حملة إزال��ة الالفتات والشعارات واألع�لام الحزبية في حارة
صيدا.
وفي السياق ،أكد مسؤول الحزب في المدينة الشيخ زيد
ضاهر أنه «التزاما ً بمقررات الحوار بين اإلخوة في تيار المستقبل
وحزب الله ،تمت إزال��ة الجدارية الموجودة عند مدخل صيدا
الجنوبي ،كما باشرنا بحملة إزالة الشعارات الحزبية والصور
واألعالم في بلدة حارة صيدا بعدما تبلغنا بشمولها ضمن هذه
الحملة» .وردا ً على سؤال ،أكد ضاهر أن الحوار مع «المستقبل»
ينعكس ايجابا ً على مدينة صيدا.

�إدانة جرائم العدو والمجموعات الإرهابية المتطرفة

لقاء في عكار بين «القومي» و«فتح» ي�ؤكد
التم�سك بخيار المقاومة وفعلها في �سبيل التحرير
ّ
استقبل منفذ عام عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي ممتاز
الجعم في مكتب المنفذية في حلبا،
بحضور أعضاء هيئة المنفذية ،وفدا ً
من حركة فتح برئاسة مسؤولها في
عكار أبو ياسر ،وجرى تداول في عدد
من المواضيع ،وتشديد على أهمية
تعزيز العالقات المشتركة.
وأكد المجتمعون التمسك بخيار
ال��م��ق��اوم��ة كمبدأ ون��ه��ج وف��ع��ل في
سبيل تحرير أرضنا ،وأنّ فلسطين
هي بوصلة النضال وجوهر القضية
تتوحد ك ّل
القومية ،والمطلوب أن
ّ
الجهود النضالية لمواجهة مخطط
تصفية المسألة الفلسطينية.
ودان ال��م��ج��ت��م��ع��ون ال��ج��رائ��م
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي يرتكبها ال��ع��دو
الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين
ال��م��ح��ت��ل��ة ،وج��رائ��م المجموعات
اإلره��اب��ي��ة المتطرفة بحق شعبنا
في سورية والعراق ولبنان ،ورأوا
أنّ اإلرهاب الذي تتع ّرض له بالدنا
تقوده وترعاه «إسرائيل» وحلفاؤها
وأدواتها في المنطقة.
كما عقد في مكتب المنفذية لقاء

«القومي» و«فتح» في عكار
طالبي ،حضره من جانب «القومي»
م��دي��رة مديرية الطلبة ع�لا دي��اب
ون��ام��وس ال��م��دي��ري��ة رؤوف نافع
وعدد من الطلبة ومن جانب حركة
فتح رئيس المكتب التربوي محمد
ابو عادل ومحمود حسين.
وأك���د المجتمعون أهمية دور
ال��ج��ي��ل ال��ش��اب ف��ي ن��ش��ر ال��وع��ي
والتمسك بحق األمة وتصليب إرادة

مقاومة االحتالل والعدوان.
كما ت ّم التداول في أوضاع الطالب
واحتياجاتهم وح��ق الجميع في
العلم على كافة الصعد الثانوية
والمهنية والجامعية.
واتفق المجتمعون على تبادل
الزيارات وعلى التعاون والتنسيق
وإق���ام���ة ن��ش��اط��ات م��ش��ت��رك��ة في
المناسبات الوطنية والقومية.

وفد «علماء فل�سطين»
عند النابل�سي و�سعد

اعت�صام للم�ست�أجرين في
ال�شياح وال�سبت في طرابل�س

اعتبر الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله وفدا ً
من مجلس علماء فلسطين «أن تعزيز فاعلية المقاومة
الفلسطينية أمر مطلوب لمواجهة العدو «اإلسرائيلي».
وب��دل أن تهدر األم��وال الطائلة واإلمكانات البشرية
والمادية في قضايا هامشية أو خاطئة أو محرمة يمكن
جميع العرب والمسلمين مساعدة الفلسطينين كي
تتحرر األمة من الكابوس «اإلسرائيلي» الجاثم على
صدرها» .
وأضاف« :أموال تهدر ودماء تسفك بال وزن وال قيمة
وال هدف ،في الوقت الذي تحتاج فلسطين إلى كل قطرة
عرق ودم».
وتابع« :يجب أن نعيد توجيه البندقية إلى فلسطين.
يجب أن نوجه الشباب إلى الميدان الفلسطيني وإلى
القضية المقدسة وإلى الجبهة الحقيقية ،كفانا جبهات
وقضايا وميادين وهمية .االستكبار يستغلنا ويتفرج
على قتالنا .ونحن ال نعتبر من هذا البؤس والدمار
والحروب والخراب الذي يحل في كل بالدنا العربية
واإلسالمية» .
وناشد النابلسي «كل علماء المسلمين أن يعيدوا
مراجعة الفترة الماضية التي ُسميت بــــ «الربيع
العربي» .ويمعنوا بالخطايا التي ارتكبت ،والغفلة
التي أصابت الجميع عندما تحول السالح إلى االخوة
بدل أن يذهب رصاصه إلى صدر العدو اإلسرائيلي».
وزار ال��وف��د األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري» ال��دك��ت��ور أس��ام��ة سعد وبحث معه في
القضايا التي تهم لبنان و«المخاطر التي يواجهها من
المجموعات التكفيرية الظالمية ،وكيفية مواجهتها
والتصدي لها حماية ألمن لبنان واستقراره».
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس الشيخ محمد
موعد حرمة القتال بين الشعوب ،وقال« :ال للقتال بين
اللبناني والفلسطيني ،ال للقتال بين الس ّني والشيعي،
ال للقتال بين مسلم ومسلم وال للقتال بين مسلم
ومسيحي .نحن في مجلس علماء فلسطين نرفض هذه
األفعال الشنيعة من قتل وذب��ح ،فاإلسالم هو إسالم
االعتدال والمحبة ،كما نرفض تقسيم بالدنا».

اعتصم المستأجرون في الشياح بدعوة من لجنتي
المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق
المستأجرين في لبنان ،تضامنا ً مع المستأجرين الذين
وجهت اليهم إن��ذارات تطالبهم بتنفيذ قانون االيجارات
الجديد.
شارك في االعتصام مندوبون عن لجان األحياء وتحدث
خالله منسق عام لجان المستأجرين كاسترو عبدالله فأكد
«أن القانون معطل وغير نافذ ،وأن��ه غير قابل للتطبيق،
وذل��ك كما أعلن م��رارا ً رئيس مجلس النواب نبيه بري أن
هذا القانون معطل بعد تعطيل المواد الذي أبطلها المجلس
الدستوري».
ودان توجيه «االن��ذارات التي لن تجعل القانون نافذاً»،
م��ش��ددا ً «ع��ل��ى استنكار تجاهل لجنة االدارة وال��ع��دل
مطالب المستأجرين في الخطة السكنية التي تؤمن بدائل
للمستأجرين ،رافضا ً إعادة طرح صيغة اللجان القضائية
غير الدستورية».
بعد ذل��ك ،نظم المعتصمون تظاهرة بمشاركة عائالت
المستأجرين جابت ش��ارع أسعد األسعد ،رددوا خاللها
ش��ع��ارات تندد بالقانون ،مطالبين النائب روبير غانم
«باالستقالة من رئاسة لجنة االدارة والعدل ألن��ه يمثل
المالكين في اللجنة».
وعند وصول التظاهرة إلى طريق صيدا القديمة تحدث
أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه فأكد
«وح��دة المستأجرين وتضامنهم دفاعا ً عن حقوقهم وفي
مواجهة حمالت التهديد والتهويل» ،داعيا ً إلى المشاركة
الكثيفة في االعتصام الذي سينفذ في طرابلس الثالثة من
بعد ظهر غد السبت وفي اعتصام الثلثاء في األشرفية.
ووجهت هيئة الدفاع عن المستأجرين كتابا ً مفتوحا ً إلى
البطريركية المارونية ودار الفتوى والمجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى طالبين منهم التدخل الفوري «لوقف المجزرة
التي تنفذ ظلما ً ومن دون وجه حق ضد المستأجرين الفقراء
الذين يتعرضون لهجمات مركزة من قبل بعض المالكين
الذين يوظفون عالقاتهم لفرض واق��ع غير قانوني حول
تطبيق قانون االيجارات الذي لم يصدر بعد بسبب الطعون
في بعض مواده».

