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مواقف ّ
منددة بالعدوان التركي على �سورية:
ا�ستكمال ل�سيا�سة �أردوغان الت�آمرية الداعمة للإرهاب
تواصلت ردود الفعل المندّدة بما قامت به تركيا من عملية
عسكرية داخل االراضي السورية ولفتت إلى «أنّ الهدف من وراء
العدوان التركي هو وقف انهيار العصابات التكفيرية بعدما
أصبحت هزيمتها أكيدة» .وأكدت أنّ الحكومة التركية كانت وال
تزال متواطئة مع الجماعات اإلرهابية ،وهي تسعى إلى محاولة
إقامة منطقة عازلة داخل األراضي السورية تمهيدا ً لض ّم مناطق
شمال سورية إلى تركيا ،في سياق مخطط أردوغان».
وفي السياق ،قال وزير الخارجية السابق عدنان منصور «إن
ما قامت به تركيا من عملية عسكرية داخل االراضي السورية،
إنما يشكل عدوانا ً سافرا ً وواضحا ً وخرقا ً فاضحا ً للسيادة
الوطنية السورية وللقانون ولالعراف الدولية».
وأضاف« :إن العملية العسكرية تعكس مرة أخرى وإلى حد
بعيد نيات السياسات التركية حيال سورية والمنطقة ومدى
أهدافها منذ اندالع األحداث فيها عام  2011والمتمثلة بالدعم
والتأييد واالحتضان المتواصل للمجموعات االرهابية التكفيرية
تسليحا ً وتدريبا ً وتخطيطا ً وتمويالً وتحريضاً».
وق��ال« :إن��ه ك��ان بإمكان تركيا أن تنسي شعوب المنطقة
المشرقية والعالم حقبة طويلة من سياسة الطغيان والظلم
واالستبداد والقتل والتفريق والتجهيل واألفكار التي مارستها
السلطنة العثمانية ،إال أن السياسة التركية الحالية يبدو أنها
تريد استنساخ الماضي واالستمرار في هذا النهج ومد الجسور
مع الماضي وليس بتصغير المشاكل مع دول الجيران .كما
أعلنت أنقرة في مطلع هذا القرن».
وق��ال األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم
صالح« ،ان هذا العدوان يشكل انتهاكا ً فاضحا ً لسيادة سورية
واستكماال ً لسياسة أردوغ��ان وحكومته ،منذ بداية المؤامرة
األميركية الغربية الرجعية العربية التركية ،التي تستهدف
تدمير سورية وإسقاطها باعتبارها حجر الزاوية في محور
المقاومة ،التي هزمت الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين
وهزمت االحتالل األميركي في العراق».
وتابع« :إن هذا العدوان يعبر عن المطامع الطورانية وسعي
األتراك إلى إحياء الحلم اإلمبراطوري العثماني بالهيمنة على
أمتنا من بوابة سورية ،لكنه سيتحطم على صخرة الصمود
واالن��ت��ص��ارات التي حققها ويحققها الجيش والشعب ضد
المجموعات التكفيرية والعصابات التي سهّلت تركيا دخولها
إلى األراضي السورية وأمنت لها الدعم واالسناد ،وسعت إلى
انشاء منطقة عازلة لتمكين هذه القوى من السيطرة ،لكن هذه
المحاوالت المستمرة والمتجددة باءت بالفشل ،ويأتي االعتداء
األخير بحجة انقاذ ضريح ونقل رف��ات للتعويض عن هذا
االخفاق».
وشدد على «وقوفه إلى جانب سورية ،جيشا ً وشعبا ً وقيادة»،
ودعا جميع القوى واألح��زاب إلى «تنظيم فعاليات ونشاطات
لدعم سورية قلعة المقاومة في مواجهة هذا العدوان الغادر».
ورأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في
لبنان الوزير السابق فايز شكر في تصريح «إن الهدف من وراء
العدوان التركي هو وقف انهيار العصابات التكفيرية بعدما
أصبحت هزيمتها أكيدة ،وه��ذا ما يفسر األسباب التي دفعت
اإلدارة األميركية والحكومة التركية إلى التسريع في توقيع
االتفاق المشترك بينهما تحت عنوان ما سمي بدعم المعارضة
السورية المعتدلة ،والذي كان الرئيس االميركي بارك أوباما
قد أكد في وقت سابق وأمام أجهزة اإلعالم العالمية بأن هذه
المعارضة غير موجودة».
وتابع شكر« :أما حليف الواليات المتحدة االستراتيجي العدو
الصهيوني فهو الذي يحمي في جنوب سورية العصابات نفسها
ويسهل لها كل احتياجاتها من قتل وتخريب وتدمير لتحقيق
هدفه في إقامة منطقة عازلة بعدما أبعد جنود االمم المتحدة
عنها ،ولبنان الذي يواجه خطر اإلرهاب تمنع هذه اإلدارة تسليح
جيشه من هبات قدمت لتسليحه وتغطي ذلك بمساعدات تافهة ال
قيمة لها إلبقائه في اوضاع قلقة تتحكم من خاللها بظروفه».
وأشار إلى «أن هذه األحداث تكشف طبيعة ما يدور في بالدنا
وتؤكد أن ما سمي التحالف ضد االرهاب الذي صنعته اإلدارة
األميركية ،ما هو إال تحالف لدعم االره��اب رغم كل محاوالت
التعمية لتغطية حقيقته ألن افعاله تدلل عليه».

ب�شور :الم�شاركة الدولية الكثيفة
تعبير عن المزاج المتح ّول في الغرب

تجمع المغتربين السوريين
وأعربت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية إثر اجتماعها عن إدانتها «للعدوان التركي
السافر على األراضي السورية ،بذريعة نقل رفات سليمان شاه
خوفا ً من تعرضه والجنود األتراك الذين يحرسونه للخطر ،في
حين أن تنظيم «داع��ش» االرهابي يسيطر على محافظة الرقة
منذ زم��ن والقبر موجود بحماية «داع��ش» ال��ذي ق��ام بتدمير
جميع األضرحة والمقامات في المنطقة ولم يمس مقام شاه مما
يكشف التنسيق التركي الداعشي وعدم صحة ادعاءات الحكومة
التركية».
وحذرت من «المخططات التركية المراد تحقيقها من وراء هذا
االنتهاك السافر للسيادة السورية» ،مشيرة الى «أن الحكومة
التركية تنوي استمرار التدخل التركي العسكري واألمني في
األراض��ي السورية ،وإذك��اء الحرب اإلرهابية ضد سورية عبر
توفير الدعم للجماعات التكفيرية المسلحة بذريعة حماية قبر
سليمان شاه».
ورأت الهيئة «أن الحكومة التركية كانت وال تزال متواطئة مع
الجماعات اإلرهابية ،وهي تسعى إلى محاولة إقامة منطقة عازلة
داخل األراضي السورية تمهيدا ً الى ضم مناطق شمال سورية
إلى تركيا ،في سياق مخطط أردوغان الطامع في هذه المناطق
الستعادة األمجاد العثمانية الغابرة ،التي ب��دأت بالتالشي
نتيجة الهزائم التي لحقت بالجماعات المسلحة بسورية،
والفشل وإسقاط الدولة الوطنية السورية وسقوط حكم اإلخوان
المسلمين في مصر».
ورأى حزب االتحاد أن العدوان التركي على السيادة الوطنية
السورية ه��و استمرار لنهج التدخل ف��ي قضايانا العربية
وبخاصة في سورية والعراق ،والذي يشكل تجسيدا ً للمطامع
التركية في بالدنا ،تحاول من خالله أن تدخل في بزار الحضور
على طاولة تقسيم المقسم كإحدى المراكز اإلقليمية االستعمارية
التي ترى أن منعها من التوسع غربا ً يجعل الشرق لقمة سائغة
في مطامعها» ،معتبرا ً ان «نقل الرفات الكاذبة لسليمان شاه،
الذي تبرر فيه تركيا هذا التعدي السافر على السيادة السورية،
هو إمعان فاضح في السلوك التركي الذي يستهين بالكرامة
السورية ،وال��ذي يلقى التأييد والدعم من القوى العسكرية
اإلرهابية المسيطرة على مناطق في شمال سورية».
واعتبر الحزب «أنّ تركيا في سلوكها هذا ،تعمق واقع العداء

�إحباط �أكبر عملية تهريب ح�شي�شة �إلى ليبيا
أحبط مكتب مكافحة المخدرات
المركزي في وحدة الشرطة القضائية
أكبر عملية تهريب حشيشة الكيف
الخام من لبنان إلى ليبيا يوم السبت
الماضي .وأوضحت المديرية العامة
لقوى االمن الداخلي  -شعبة العالقات
العامة في ب�لاغ ان الحمولة تحوي
ح��وال��ى الطنين م��ن الحشيشة وهي
خالصة محصول أكثر من ألف دونم
من األراض��ي المزروعة ،أي ما يعادل
حوالى  250طنا ً من نبتة الحشيشة
بعد حصادها وتجفيفها والتي تفوق
قيمتها المادية السبعة ماليين دوالر
أميركي حيث كانت معدة للتهريب
عبر البحر الى «ليبيا» داخل شحنة من
التفاح ،كما أوقف المتورط األساسي
المدعو ع.ن( .مواليد  ،1959سوري).
والعمل ج��ا ٍر لتوقيف باقي أف��راد
الشبكة ،والتحقيق مستمر بإشراف
القضاء المختص.
وأع��ل��ن��ت المديرية ال��ع��ام��ة لقوى
األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة
في بالغ آخ��ر ،انه «نتيجة التحريات
واالستقصاءات المكثفة ،تمكنت شعبة
المعلومات وفي محلة ببنين من رصد
وتوقيف المطلوب للقضاء م .خ( .مواليد
 ،1973لبناني) ،بموجب تسع مذكرات
توقيف وإلقاء قبض وخالصات أحكام
عدلية بجرائم :قتل ،محاولة قتل ،سلب

منتدى العدالة لفل�سطين يختتم �أعماله

المضبوطات في عملية التهريب
بقوة السالح ،خطف ،إعتداء جنسي،
تخريب وتلف مزروعات.
وضبط بحوزته بندقية حربية نوع
كالشنيكوف وممشطان ممونان بـ 55
طلقة صالحة لالستعمال .سلم مع
المضبوطات إلى فصيلة العبدة إلجراء
المقتضى القانوني بحقه.
وأعلنت المديرية العامة لألمن العام
في بيان التقرير األمني االسبوعي أن
األجهزة المعنية في المديرية العامة
لألمن العام أوقفت خالل الفترة الممتدة
م��ن ت��اري��خ  2015/02/11لغاية

 ،2015/02/23وبإشراف النيابات
ال��ع��ام��ة ،ع���ددا ً م��ن األش��خ��اص بتهم
ارتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل
التالي:
  14شخصا ً بجرم تزوير مستنداتسفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص
من لبنان إلى دول أوروبية وآسيوية
وأفريقية.
  3أشخاص بجرم الدخول خلسةومخالفة نظام اإلقامة واإلحتيال.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين
أحيلوا جميعا ً إلى القضاء المختص.

بينها وبين األمة جمعاء ،وتجعلهما في موقع التصادم الذي لن
تستفيد منه تركيا على اإلطالق مهما وهن الوضع العربي ،ولن
تتكرر مسألة سلخ مناطق سورية وضمها إلى السيطرة التركية،
فما زال سلخ لواء االسكندرون عن السيادة السورية يعتبر احد
المشكالت الكبرى التي تباعد بين األمة والجانب التركي ،خالفا ً
لما تدعيه تركيا وصبيتها ب��أن تركيا تناصر حرية الشعب
ال��س��وري ،وتدافع عن حقه في حياة ديمقراطية ،فهي دولة
ألراض عربية ،ولو
غاصبة تماثل الكيان الصهيوني في احتالله
ٍ
حملت بيارق إسالمية».
واستنكر التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان في بيان
«العدوان التركي على سورية ،الذي تمثل بدخول قوات تركية
لنقل رفات سليمان شاه ،من دون موافقة السلطات السورية،
وبتنسيق واض��ح مع تنظيم داع��ش االره��اب��ي» ،كما استنكر
«التصريحات ال��ص��ادرة ع��ن وزارت���ي الخارجية األميركية
والفرنسية ،بخصوص تدريب ما يسمى بالمعارضة المعتدلة»،
ورأى «أنها تمثل انتهاكا ً فاضحا ً وصريحا ً لمبادئ ميثاق األمم
المتحدة باحترام سيادة ال��دول وع��دم التدخل في شؤونها
الداخلية».
واستنكر تج ّمع المغتربين من أجل سورية في أوروبا وأميركا
وكندا وفي ك ّل بالد االغتراب أش ّد االستنكار وندّد بأقوى التعابير
االعتداء السافر على السيادة السورية من قبل السلطات التركية
مم ّثلة بالعثماني اإلخواني رجب طيّب أردوغ��ان وعصاباته
اإلرهابية ،والذي لم يقم أيّ وزن للقوانين واألعراف الدولية.
وأكد التج ّمع الوقوف إلى جانب وطننا سورية ،ووضع األنفس
والقدرات تحت تص ّرف الحكومة السورية وبإمرتها ،مشيرا ً إلى
الموافقة الكاملة على ك ّل ما تتخذه من إجراءات تراها مناسبة
للر ّد على هذا العدوان الحقير ،ولردع هذه الحكومة اإلخوانية
ذات المطامع التوسعية والتي تحنّ إلى إع��ادة األمبراطورية
العثمانية التي مضى عليها الزمن وكانت بقعة س��وداء في
التاريخ اإلنساني.
وطالب التج ّمع بالعمل وبك ّل الوسائل واإلمكانات إللغاء
االتفاق الجائر الذي ت ّم توقيعه بين المستعمر الفرنسي خالل
فترة احتالله لسورية وبين حكومة االحتالل التركي البغيض.
وختم البيان بتأكيد الثقة بانّ سورية ستبقى عزيزة أبية حرة
ومستقلة بفضل أبنائها األبرار وأصدقائها األوفياء.

�إميل لحود :الحريري يطالب
بالرئا�سة الأولى للو�صول �إلى الثالثة
رأى النائب السابق إميل لحود في تصريح «أن دوال ً غربية عدة باتت تعترف
بحجم وأهمية ودور المقاومة ،سواء في لبنان أو في المنطقة ،لذا من األجدى
بالجهات الداخلية اللبنانية التي تدور في فلك هذه الدول أن تعترف أيضا ًَ بهذا
الدور».
واعتبر «أن هناك فريقا ً ال يقوم أداؤه السياسي إال على التجييش والتوتر،
والدليل أن األحداث التي شهدها شمال لبنان ،وخصوصا ً طرابلس ،أنتجت
منصب وزاري ،فارضين أنفسهم
زعامات محلية وأدت الى وصول البعض الى
ٍ
على المعادلة داخل فريقهم السياسي ،األمر الذي يعزز الخطاب المبني على
التجييش المذهبي لدى هذا الفريق».
واعتبر أن «عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ال تتم إال عبر
تسوية داخلية تنتج انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،من هنا فإن هم الحريري
األساس هو العودة الى السراي وليس انتخاب رئيس ويطالب باألولى للوصول
الى الثالثة».
ودعا الى «إجراء إنتخابات نيابية وفقا ً لقانون عادل يؤمن صحة التمثيل
الصحيح ،يليها انتخاب رئيس جديد ،مؤيدا ً «اعتماد النسبية في دائ��رة
انتخابية واح��دة على كامل مساحة لبنان ،ما من شأنه أن يحدد األحجام
السياسية ويقلص من تأثير الخطاب الطائفي».
وطالب لحود «الحكومة بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية
السورية في شأن مكافحة اإلره��اب الذي يهدد االستقرار والسلم يوميا ً في
لبنان» ،داعيا ً المكون الحكومي الرافض لهذا التنسيق الى التخلص من األوهام
التي تسيطر على أفكاره ونهجه».
وأشار إلى «أن بعض الدول الغربية تسعى الى التنسيق األمني مع دمشق،
غير أن األخيرة ترفض ذلك ،وهي ال تزال متمسكة بإعادة فتح سفارات الدول
الراغبة بالتعاون ،كمدخل لبداية التنسيق المطلوب» ،مشيرا ً الى أن سفارات
أوروبية عدّة ستفتح أبوابها من جديد قريباً» ،ومؤكدا ً «أن سورية ستنتصر
على اإلره��اب بفضل حكمة قيادتها ،ثبات جيشها ،واحتضان شعبها لهذا
الجيش».

ا�ستجواب خليل وتركه حر ًا
استمعت المحامية العامة التمييزية القاضية ندى
األسمر على مدى نحو ساعة إلى إفادة االعالمي شربل
خليل ،في حضور موكله المحامي ابراهيم كنعان،
حول الصورة التي نشرها ضمن برنامجه على شاشة
«المؤسسة اللبنانية لإلرسال» التي أثارت ضجة تقدم
بعدها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
بإخبار وكذلك تقدم ع��دد من الشخصيات الدينية
واالجتماعية بشكوى ضده ،معتبرين أنها تثير النعرات
الطائفية وتمس بالشعائر الدينية.
وتركت القاضية األسمر خليل بسند إقامة ،فيما أحال
النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الملف الى
النائب العام االستئنافي في جبل لبنان.
وتجدر االشارة إلى أن اعتصاما ً تضامنيا ً نفذه عدد
من المواطنين أمام قصر العدل تضامنا ً مع االعالمي
خليل.

كنعان

وأكد النائب كنعان ،بصفته وكيل المخرج خليل« ،أن
االستجواب حصل ،والقضية بالنسبة إلينا ال عالقة

لها بالمس بالشعائر الدينية» ،الفتا ً إلى «أن ما قام
به موكله من إعادة تغريدة هو على خلفية موقف من
حاالت شاذة ال عالقة لها بالدين».
وقال« :لقد شرح موكلي كل الخلفية وأعطى المستندات
التي تثبت موقفه من احترام األديان والطوائف .ويجب
أال يأخذ الموضوع األبعاد التي يحاول البعض إلباسه
إياها .فهي مسألة حرية رأي وتعبير ،وال تمس بالدين
بأي شكل من االشكال .وقد استند موكلي الى كالم وجيه
لمفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار الذي ينفي فيه أي
صفة دينية لرايات معينة التي تستعمل بغير محلها،
لتغطية حاالت شاذة وإجرام وتكفير ورفض لآلخر».

جوني

ثم تال الدكتور حسن جوني ورق��ة قانونية أعدها
للمنتدى وجاء فيها« :إن األفعال التي ترتكبها «إسرائيل»
بحق الشعب الفلسطيني تشكل جرائم دولية جسيمة
نذكر منها :جريمة ال��ع��دوان ،ج��رائ��م ح��رب ،جريمة
ضد اإلنسانية ،جريمة إب��ادة ،جريمة إره��اب ،جريمة
تعذيب».
وأضاف جوني« :إن ارتكاب هذه الجرائم تشكل انتهاكا ً
جسيما ً لقواعد وأعراف القانون الدولي أهمها :معاهدات
جنيف األربع لعام  ،1949البروتوكول األول اإلضافي
التفاقيات جنيف  ،1977اتفاقية منع جريمة إب��ادة
الجنس والمعاقبة عليها لعام  ،1948اتفاقية حماية
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح  -الهاي لعام
 ،1954اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية
معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،
جنيف لعام  1980وبروتوكوالتها اإلضافية ،اتفاقية
منع التعذيب لعام .1984
وتوقف جوني أمام االنتهاكات التي يمكن لفلسطين
أن تالحق الكيان الصهيوني والمجرمين الصهاينة

المتحدثون

ث��م تحدث ك��ل م��ن محمد قاسم (المؤتمر العالمي
لمناهضة اإلمبريالية ودع��م المقاومة) ،أحمد ال��دان
(حركة بناء الوطن ـ الجزائر) ،نضال عمار (األمين العام
التحاد الطالب العرب ـ سورية) ،رضا بن خلدون (حركة
العدالة والتنمية ـ المغرب) ،غ��اري دايلي (مستشار
ومنسق هيئة مناصرة فلسطين في إيرلندا) ،عبد الوهاب
الباهي (عميد محامي تونس سابقاً) ،مروان عبدالحميد
(األمين العام لالتحاد الدولي للمهندسين في العالم)،
خالد عبدالمجيد (األمين العام لجبهة النضال الشعبي
الفلسطيني ،أمين سر تحالف القوى الفلسطينية في
دمشق) ،جمال سليمان (منتدى التواصل الشبابي ـ
اليمن) ،ياسمين الحاج (رئيسة ملتقى آف��اق للتنمية
والثقافة ـ الخريبكة المغرب) ،عمران الخطيب (عضو
المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية ،عضو
المجلس الوطني الفلسطيني) ،اإلعالمي الجزائري علي
دراع ،د .نشات حمارنة (قيادي بارز في العمل القومي
األردني) ،خالد البزايعة (باحث في جرائم الحرب) ،سعد
العتابي (التجمع الشعبي العربي) ،عباس جمعة (جبهة
التحرير الفلسطينية) ،أبو عماد رامز (مسؤول الجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة) ،الشيخ د .محمد نمر زغموت
(رئيس المجلس الشرعي الفلسطيني في الشتات).
ثم تليت رسائل موجهة إلى المنتدى من األمين العام
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة،
األسير المناضل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
مروان البرغوثي ،ومن أيمن الحاج عمر نائب عام حركة
كفاح عرب فلسطين  .1948ومن د .هاني الحديثي رئيس
جمعية المثقفين واألكاديميين العراقيين.

ورش العمل

 1ـ عنصرية الكيان الصهيوني وسبل مناهضة التمييز
العنصري (األبارتايد) الصهيوني .قدم ورقتها د .جورج
جبور وتال تقرير الورشة أ .بالل قاسم.
 2ـ جرائم الحرب الصهيونية والجرائم ضد اإلنسانية
وسبل مالحقة مرتكبيها قضائياً .ق��دم ورقتها نقيب
المحامين المغربي السابق عبدالرحمن بنعمر وتالها
عبدالغني هللو.
 3ـ جرائم االغتيال الصهيوني الممتدة منذ قيام الكيان
العنصري والتي أقر مسؤولون صهاينة كبار ارتكابها.
قدم الورقة الدكتور محمد طي وتالها أبو عماد رامز.
وأعلن بشور أن هذه التقارير مع اقتراحات األعضاء
سيتضمنها البيان الختامي تحت إسم «إع�لان بيروت
الدولي للعدالة لفلسطين» والذي سيتم إذاعته خالل 48
ساعة.

«الديمقراطية» توا�صل احتفاالتها بذكرى انطالقتها

اللجنة العليا الفل�سطينية:
لتعميم القوة الأمنية على المخيمات

من احتفال الجبهة الديمقراطية
عرضت «اللجنة األمنية العليا الفلسطينية» األوض��اع
األمنية في المخيمات الفلسطينية عموما ً وفي عين الحلوة
خصوصاً ،مؤكدة «دعم القوة األمنية وتطويرها وتعميمها
على كافة المخيمات.
وش��ددت في اجتماع عقدته برئاسة قائد األمن الوطني
الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب في مقر قيادة
القوة األمنية الفلسطينية المشتركة ،على أمن المخيم والجوار
مؤكدة الموقف الفلسطيني بعدم التدخل في التجاذبات
الداخلية اللبنانية.
من جهة أخرى ،شهد مخيم عين الحلوة توترا ً أمنيا ً فجر
أمس بعدما ألقى مجهول قنبلة على منزل الفلسطيني محمد
ابو شقرا في حي بستان القدس داخل المخيم حيث سقطت
على سطح منزله واقتصرت األضرار على الماديات
كما سجل إطالق نار في الهواء داخل المخيم من قبل عناصر
حماية مكتب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الكائن في
الشارع التحتاني بعدما اشتبهت بتحركات لمجموعة مقنعين
كانت تحاول التسلل الى المكتب بهدف السرقة.
إل��ى ذل��ك ،أحيت الجبهة الديمقراطية ال��ذك��رى ()46
النطالقتها بمهرجان «الوحدة والحرية» أقامته في قاعة
معروف سعد في صيدا في حضور ممثلين عن األح��زاب
اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،الوطنية واالسالمية،
والهيئات واالتحادات واللجان الشعبية ومؤسسات اهلية
ومنظمات شبابية ونسائية اضافة الى اعضاء مجالس بلدية

واختيارية في منطقة صيدا وضواحيها وفعاليات وطنية من
مخيمات صيدا وجوارها.
والقى كلمة صيدا رئيس بلديتها السابق عبدالرحمن
ال��ب��زري ال���ذي أك��د أن ص��ي��دا «ستبقى حاضنة للنضال
الفلسطيني حتى يحقق هذا الشعب أهدافه الوطنية» ،مشددا ً
على «الحرص على أمن واستقرار المخيمات الذي هو جزء ال
يتجزأ من أمن مدينة صيدا وجوارها».
كما تحدث نائب جزين السابق جورج نجم فأكد «الحرص
على أفضل العالقات مع المخيمات والشعب الفلسطيني».
والقى كلمة حركة «امل» عضو مكتبها السياسي بسام
كجك ال��ذي طالب «بإراحة الشعب الفلسطيني من خالل
منحه حقوقه االنسانية والمعيشية تعزيزا ً لصموده
ومقاومته لكل مشاريع التوطين والتهجير وتمسكا ً بحق
العودة».
والقى كلمة فلسطين والجبهة الديمقراطية عضو مكتبها
السياسي ومسؤولها في لبنان علي فيصل ،فأكد حرص
الفلسطينيين على «أن يكونوا خارج أي صراع وان يحافظوا
على سياسة النأي بالنفس وتعزيز اإلجراءات التي اتخذتها
الفصائل بخاصة بما يحفظ أمن واستقرار المخيم وجواره
ويقطع الطريق على كل العابثين بأمن مخيماتنا» ،مطالبا ً
«بإقرار الحقوق االنسانية» للفلسطينيين.
من جهة ثانية ،نظمت الجبهة مسيرة شارك فيها اآلالف من
أبناء مخيم برج البراجنة.

ر�صا�ص «�إ�سرائيلي» على مارون الرا�س

خليل

ب���دوره ،ق��ال المخرج خليل« :الحق أق��وى من كل
المحاوالت الشريرة لقمع الحرية وال��رأي الحر ،انا
صاحب حق ،لم أفت ِر ولم أكذب ولم أركب صورة ،والذين
جربوا «تلفيق» هذا الفيلم ليقمعوني ويضعوني خلف
القضبان وتبين انهم هم الكاذبون ،وانتصر القضاء
الحر».

تابع «منتدى العدالة لفلسطين الدولي» الذي دعا إليه
المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن بالتعاون
مع المؤتمرات العربية الثالث وقوى المقاومة في لبنان
وفلسطين وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية
أعماله ف��ي فندق رام���ادا ب�لازا ف��ي ب��ي��روت ف��ي جلسة
صباحية ترأسها رئيس المركز العربي الدولي معن
بشور الذي ألقى كلمة جاء فيها« :إن نجاح أعمال هذا
المنتدى وكثافة الحضور فيه تعبير عن موقف فلسطين
في وج��دان شرفاء األمة وأح��رار العالم ،كما أنه أكد أن
العمل الجماعي هو الطريقة الوحيدة لتحقيق اإلنجاز،
وأن ع��ودة روح التالقي بين مكونات األم��ة وتياراتها
هي المدخل الحقيقي إلغالق أبواب الشر المفتوحة على
منطقتنا من مغربها إلى مشرقها».
وأض���اف ب��ش��ور« :ل��ق��د الحظتهم م��ن خ�لال كلمات
المشاركين ممن ينتمون إلى تيارات متعددة أنها قد عبّرت
عن تالقي الجميع تحت سقف فلسطين وقضيتها .نحن
نعلم إن لكل مشارك وجهة نظر في كثير من القضايا التي
قد ال تتطابق مع وجهات نظر اآلخرين ولكن هناك أمرا ً
اتفقنا عليه في هذا المنتدى هو أن تكون فلسطين القضية
الجامعة هي مدخلنا إلى ساحات اإلختالف والتنوع
وبناء جسور فيها .ففكرة المنتدى أساسا ً تنطلق من فكرة
بناء الجسور وتعميق التواصل بين كل من يعتبر نفسه
مخلصا ً لفلسطين».
وأشار بشور إلى «أن هذه المشاركة الدولية الحاشدة
ال سيما من الواليات المتحدة األميركية ،ورغ��م ضآلة
إمكاناتها ،كان تعبيرا ً عن مزاج متحول في الغرب بعد
أن بدأ أهل الغرب يكتشفون جرائم الصهاينة وعدالة
القضية الفلسطينية».
واختتم بشور «بأن هذه الجلسة الختامية هي لسماع
كلمات من قامات عربية ودولية لم يتح لنا المجال أن
نستمع إليها باألمس ،كما هي لمناقشة تقارير ورش
العمل الثالث التي انبثقت عن هذا المنتدى».

الذين ارتكبوا الجرائم أم��ام القضاء الدولي خصوصا ً
أمام :محكمة العدل الدولية ،المحكمة الجنائية الدولية،
الصالحية العالمية ،محكمة الضمير :تطبيق المادة
األول��ى المشتركة التفاقات جنيف لعام  ،1949العمل
على إحياء ال��رأي االستشاري بمحكمة العدل الدولية
المتعلق بالجدار الفاصل ،شكوى على «إسرائيل» أمام
األمم المتحدة وهيئات حقوق اإلنسان.

كنعان وخليل لدى خروجهما من قصر العدل

(أكرم عبد الخالق)

سجل أمس إعتداء «إسرائيلي» جديد على مواطنين
لبنانيين في الجنوب ،حين أطلقت ق��وات االحتالل
النار مقابل بلدة م��ارون ال��راس ،ثالث طلقات نارية
من سالح حربي باتجاه األراضي اللبنانية حيث كان
يتواجد بعض المزارعين من دون إصابة أحد.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان أنه تجري متابعة

الموضوع بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة الموقتة
في لبنان.
من جهة أخ��رى ،نفذ جيش العدو «اإلسرائيلي»
اعتبارا ً من الساعة الخامسة والنصف من عصر أمس،
مناورة داخ��ل م��زارع شبعا استعمل فيها المدفعية
الثقيلة.

