السنة السابعة  /السبت  30 /أيار  / 2015العــدد 1793
Seventh year / Saturday / 30 May 2015 / Issue No. 1793

حمليات �سيا�سية

لقاء الأحزاب عند عون:
مع تعيين قائد �أ�صيل على �أ ّال يكون هناك فراغ

عون محاطا ً بممثلي األحزاب
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واالصالح النائب العماد ميشال عون
في دارت��ه في الرابية هيئة تنسيق
لقاء األح��زاب اللبنانية في حضور
ممثل التيار في اللقاء بسام الهاشم.
وق��ال منسق اللقاء كريم الراسي:
«بحثنا مع العماد ع��ون كثيرا ً من
االم��ور الداخلية والخارجية على
رأسها الصراع السياسي واألمني
ال����ذي ي��ح��ص��ل ال���ي���وم .ن��ري��د أن

نشدد كلقاء أح���زاب وطنية ،على
دخ���ول ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي جميع
المناطق اللبنانية وبخاصة منطقة
عرسال».
وتمنى الراسي «على فريق 14
آذار أن يأخذ على محمل الج ّد مبادرة
العماد ع��ون ،على أال تكون ردود
الفعل سلبية وبطريقة غير الئقة كما
نسمع في اإلع�لام» .وأض��اف« :أما
في موضوع التعيينات العسكرية

فنحن مع آلية الدستور أي تعيين
قائد جيش أصيل على أال يكون هناك
فراغ دستوري وقانوني».
وخ��ت��م ال���راس���ي« :ن��ح��ن كلقاء
أح���زاب أك��دن��ا للعماد ع��ون دعمنا
ل��ل��ث�لاث��ي��ة ال��م��ق��دس��ة أي الجيش
والشعب والمقاومة .هذه الثالثية
ت��ح��م��ي ل��ب��ن��ان وه���ي ال��ت��ي تزعج
أخصامنا وال نعرف لماذا ولكن هي
التي حفظت لبنان».

ع ّلق على ت�سخيف رئي�س «القوات» خطر الإرهابيين

ال�سيد لجعجع� :أترك ح�صنك �أ�سبوع ًا واذهب
�إلى البقاع وال�شمال لم�شاركة �أهلهما هواج�سهم
رأى اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه
االعالمي «أن بعض المواقف السياسية التي تهدف الى
تبسيط وتسخيف الخطر الوجودي الذي تشكله التنظيمات
اإلرهابية التكفيرية المتمثلة ب��ـ»داع��ش» و»النصرة»
المنتشرة في الجوار اللبناني وعلى حدوده وفي داخله،
هذا التبسيط الذي ينطلق من مصالح وحسابات سياسية
ومادية ضيّقة ،إنما يشكل ليس فقط تطمينا ً خادعا ً للناس
بل خيانة وطنية وأخالقية للبنان واللبنانيين في مختلف
طوائفهم ومذاهبهم من دون استثناء».
وأشار اللواء السيد في هذا المجال إلى «مواقف رئيس
حزب القوات سمير جعجع الموجهة إلى المسيحيين،
ال سيما ما ظهر منها (أول من أم��س) في برنامج «كالم
الناس» ،والتي تهدف إلى تسخيف هذا الخطر الوجودي
عليهم ،في حين انه ال هو وال سواه يملكون أية ضمانات
حقيقية تمنع عنهم وعن باقي اللبنانيين تكرار المجازر
التي شهدتها البلدان المجاورة» ،متسائالً «كيف لجعجع

المتحصن تحت سابع أرض في معراب وسط عشرات
الحراسات والكاميرات والدوريات والحواجز ،أن يتفهم
مشاعر وهواجس مواطني البقاع والشمال وال سيما في
زحلة ودير األحمر ورأس بعلبك والقاع والقبيات وعندقت
وغيرها ،الذين ي��رون يوميا ً ب��أم العين حجم المجازر
التي ال تميز أح��داً ،فيما الفرق شاسع بين من ينام في
دفء الحصون وبين من يقلق قرب عراء الجرود في تلك
القرى».
وختم بالقول« :ربما من المفيد أخالقيا ً وعمليا ً لجعجع،
لتحسين رؤيته السياسية وتصويب بوصلته الوطنية،
أن يحاول ترك حصنه المنيع في معراب ولو لفترة أسبوع
ويذهب إلى تلك القرى البقاعية والشمالية ويشارك أهلها
واقعهم وهواجسهم ،إذ ربما عندها فقط يصبح في إمكانه
أن يدرك أنه يغني في واد بينما الناس في واد آخر وأن
هؤالء الناس ال تقنعهم تطميناته وال تعنيهم تحليالته ،ألن
الذي يده في الماء هو غير الذي يده في النار».

«يونيفيل» �أحيت في الناقورة
«اليوم الدولي لحفظة ال�سالم»

بورتوالنو متحدثا ً في االحتفال
احتفلت ق���وة األم���م المتحدة
الموقتة في لبنان «اليونيفيل»
أم��س ب��ـ»ال��ي��وم ال��دول��ي لحفظة
السالم التابعين لألمم المتحدة،
ف��ي مقرها ال��ع��ام ف��ي ال��ن��اق��ورة،
بحضور رئيس مجلس القضاء
األعلى القاضي جان فهد وممثلين
عن السلطات المحلية وضباط من
القوات المسلحة اللبنانية والقوى
األم��ن��ي��ة وممثلين ع��ن المجتمع
ال��دول��ي ،وبمشاركة جنود حفظ
سالم يمثلون الوحدات المساهمة
ف��ي «يونيفيل» وال��ب��ال��غ عددها
تسعا ً وثالثين.
واس��ت��ع��رض رئ��ي��س البعثة
وقائدها العام اللواء لوتشيانو
بورتوالنو حرس الشرف ،ووضع
مع ممثل قائد الجيش اللبناني
جان قهوجي العميد محمد جانبيه
أك��ال��ي��ل ال���زه���ور ع��ل��ى النصب
ال��ت��ذك��اري لـ»يونيفيل» تخليدا ً
لذكرى  308جنود حفظ سالم ممن
فقدوا حياتهم خالل خدمتهم في
جنوب لبنان.
وأل��ق��ى ب��ورت��والن��و كلمة ق��ال
فيها« :يعمل حفظة ال��س�لام في
م��ن��اط��ق غ��ي��ر آم��ن��ة وف���ي مهمات
م��ع��ق��دة لحماية ال��ض��ع��ف��اء ،مما
يجب أن يذكرنا باألخطار العديدة

(رانيا العشي)
لعمل ح��ف��ظ ال��س�لام وبشجاعة
األف����راد ال��ذي��ن يعملون ضمنها
حول العالم .وتأكدوا أن عملكم هو
مصدر فخر لألمم المتحدة في كل
حين».
وأع���رب ع��ن تقديره «العميق
ل��ل��ق��وات ال��م��س��ل��ح��ة اللبنانية
واألج����ه����زة األم���ن���ي���ة» ،وق����ال:
«شراكتنا االستراتيجية تشكل
رك��ن�ا ً أساسيا ً ف��ي نجاح تطبيق
القرار  .1701ونؤكد التزامنا التام
بتنسيق نشاطاتنا العمالنية على
األرض وفي البحر معهم».
وأع�����رب ع���ن ع��م��ي��ق ام��ت��ن��ان��ه
«للسلطات اللبنانية الدينية
وال���س���ي���اس���ي���ة ول��ل��ش��ع��ب ف��ي
ج���ن���وب ل���ب���ن���ان ع���ل���ى دع��م��ه��م
ال��م��س��ت��م��ر ل��ي��ون��ي��ف��ي��ل وع��ل��ى
ت��ع��اون��ه��م وح���س���ن ض��ي��اف��ت��ه��م
وتقديرهم لوجود يونيفيل وللعمل
الذي تقوم به».
وق��ال« :ليونيفيل مهمة حفظ
سالم تقليدية تتكامل في إطارها
العناصر العسكرية والمدنية.
إن جهودنا المشتركة بالتنسيق
ال��وث��ي��ق م��ع ال���ق���وات المسلحة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة أم��ن��ت ف��ت��رة طويلة
م��ن االس��ت��ق��رار .ك��م��ا أن ال��ت��زام
األط��راف بوقف األعمال العدائية
هو شهادة على أنها تريد الحفاظ

على الهدوء».
وت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ،م��ن��ح ضباط
عسكريين من «يونيفيل» ميداليات
األمم المتحدة لحفظ السالم.
وللمناسبة ،أقيم معرض للصور
الفوتوغرافية حول أنشطة القوات
ال��دول��ي��ة منذ تأسيسها ف��ي عام
 1978يسلط الضوء على العمل
الذي يقوم به جنود حفظ السالم
برا ً وبحراً .وذكر بيان لـ»يونيفيل»
أن���ه «ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ي��وم ال��دول��ي
لحفظة ال��س�لام التابعين لألمم
المتحدة سنوياً ،تكريما ً لذكرى
جنود حفظ السالم الذين فقدوا
حياتهم في سبيل قضية السالم.
كما ي��ه��دف إل��ى توجيه التحية
لجميع ال��رج��ال وال��ن��س��اء الذين
ع��م��ل��وا وم���ا زال����وا ي��ع��م��ل��ون في
عمليات األم���م ال��م��ت��ح��دة لحفظ
السالم لناحية كفاءتهم المهنية
العالية ولتفانيهم وشجاعتهم».
وأوض���ح أن��ه «ي��ت��زام��ن اليوم
الدولي لحفظة السالم التابعين
ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ه���ذا ال��ع��ام مع
الذكرى السنوية السبعين إلنشاء
األم��م المتحدة ،واح��ت��ف��االت هذا
العام س��وف تخصص لموضوع
«األم����م ال��م��ت��ح��دة ب��ع��د  70سنة
وعملياتها لحفظ السالم :الماضي
والحاضر والمستقبل».

من�صور :جرود عر�سال
«دفر�سوار» خطير للبنان
رأى وزير الخارجية والمغتربين السابق عدنان منصور في تصريح «ان تحرير
عرسال يبقى مسؤولية وطنية ال يمكن التغاضي عنها والتعايش مع الحالة الشاذة
للقوى االرهابية بأي شكل من األشكال».
واعتبر «ان جرود عرسال هي اليوم «دفرسوار» خطير للبنان في شمال شرقي
بقاعه يظل يشكل تهديدا ً مباشرا ً ألمن وسالمة اللبنانيين ،وأن استئصال اإلرهاب
في عرسال وجرودها بأمس الحاجة الى قرار وطني شجاع من الحكومة تترجمه
على األرض وحدة الجيش والشعب والمقاومة ،فبهكذا قرار يستطيع لبنان أن
يخرج عرسال وجرودها من التهديد اإلرهابي المتواصل ويخرجها أيضا ً من البازار
السياسي والطائفي ويسكت األفواه التي ما انفكت تعمل على التحريض وإثارة
الفتن وتبرير أعمال اإلرهابيين واستجالبهم بتصريحات ملتوية ،توظف في خدمة
اإلرهابيين وفي خدمة التأجيج السياسي والمذهبي والمناطقي».
وختم «فلتستعد الدولة هذا الدفرسوار اليوم قبل الغد وقبل ان يفوت األوان».
ورأى حزب «الديموقراطيون األحرار» في بيان بعد اجتماعه األسبوعي وبعد
التشاور مع رئيسة الحزب ترايسي شمعون الموجودة في الواليات المتحدة،
أن «استمرار الخطر على الحدود الشرقية الناجم عن استمرار تواجد االرهابيين
التكفيريين في جرود عرسال ،يشكل قنبلة موقوتة خصوصا ً في ضوء عمليات
الغدر التي يقومون بها ضد مراكز الجيش اللبناني بدءا ً من  2آب الماضي والتي ال
تزال تداعياتها تضغط على البلد نتيجة استشهاد العشرات من العسكريين األبطال
واختطاف آخرين وأخذهم رهائن يضغطون من خاللهم على األهالي والحكومة
جاعلين من البالد رهينة لمطالبهم».
وطالب الحزب «الحكومة بإعطاء الضوء األخضر لقيادة الجيش لمعالجة هذا
الخطر وتحرير عرسال وانهاء هذا الملف ،الذي نرى في حال بقائه خطرا ً داهما ً على
مراكز جيشنا وأهالينا هناك».

ع�شائر وعائالت بوداي والجوار:
جاهزون لطرد التكفيريين
ع��ق��دت ع��ش��ائ��ر وع��ائ�لات وف��اع��ل��ي��ات ب��ل��دة ب����وداي وال��ب��ل��دات وال��ق��رى
المجاورة لقاء موسعا ً في حسينية البلدة ،ضمن سلسلة اللقاءات الداعية
لمواجهة اإلرهاب التكفيري عند الحدود اللبنانية  -السورية مع جرود عرسال.
وأعلن المجتمعون ،حسب بيان صدر عنهم« ،التزامهم الكامل بالدفاع عن
المنطقة في وجه الخطر التكفيري ،مع استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس
إلزالة هذا الخطر» ،مؤكدين «جاهزيتم للذود عن االرض والعرض».
وألقيت في اللقاء كلمات عدة لفعاليات وعشائر غرب بعلبك ،وتوجه عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد بـ»التحية إلى العشائر والعائالت التي
قدمت خيرة أبنائها في سبيل عزة وكرامة الوطن».
وبعد مداخالت عديدة من الحضور ر ّك��زت على «ثبات الموقف في وجه
التكفيريين» ،تلي بيان ختامي ش��دد على أن «أه��ال��ي المنطقة جاهزون
وحاضرون لطرد التكفيريين من أرضنا ومنطقتنا».
وختم البيان بدعوة الدولة إلى «تحمل مسؤولياتها وعدم التقاعس في
تح ّملها».

ا�ستنكار تفجير الد ّمام
تق�سم ال�سعودية
وتحذير من حرب ّ
استنكرت شخصيات سياسية وحزبية التفجير اإلرهابي الذي استهدف أمس
مسجد العنود في مدينة الدمام السعودية ،محذرة من حرب مذهبية تؤدي إلى
تقسيم المملكة.
وفي هذا السياق قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر»« :حمى الله هذه األمة
وأبعد الشرور عن المملكة العربية السعودية».
ووصف الرئيس سعد الحريري التفجير بأنه «عمل خسيس ال غرض منه وال
غاية سوى النفخ في رماد الفتنة واستدعاء الوباء المذهبي» ،منتهزا ً المناسبة لشن
حملة على إيران وسورية.
وأشار المكتب السياسي في حزب االتحاد إلى أنه «للمرة الثانية تمتد يد اإلجرام
اإلرهابي لتستهدف مسجدا ً في الد ّمام ،لضرب الوحدة االسالمية التي أصبحت
الشغل الشاغل ألع��داء األم��ة ولمشغليهم في الداخل ،بهدف النيل من نسيجنا
االسالمي الموحد» .وإذ شجب ودان «هذا العمل المشين بحق المصلين وبحق بيوت
الله» ،دعا الى «وحدة إسالمية حقيقية تحفظ وحدة األوطان وتبطل كل محاولة
لإلساءة الى الدين االسالمي واعتداله».
واعتبر «تجمع العلماء المسلمين» ان «أب��واب الحرب المذهبية فتحت على
مصراعيها وهذا ما كنا قد حذرنا منه في أكثر من مناسبة ،وإن هذه الحرب إذا ما
تصاعدت ال سمح الله ستكون سببا ً في حرب أهلية قد تؤدي إلى تقسيم المملكة
ضمن المشروع الصهيو -أميركي الهادف إلى تقسيم العالم اإلسالمي كما ورد في
مشروع برنارد لويس».
ودع��ا التجمع إل��ى «إقفال جميع الفضائيات التي تدعو إل��ى الفتنة وتقوم
بالتحريض المذهبي».
وطالب المملكة بـ»الدعوة فورا ً إلى مؤتمر لعلماء الدين على صعيد المملكة أو
العالم اإلسالمي التخاذ قرار مناسب من الجماعات التكفيرية وتحديد رأي الشرع
فيها وفضح زيف معتقداتها والتنبه من خطرها ،والمبادرة للموافقة على عقد حوار
سياسي بين األطراف اليمنية المتنازعة على أن يكون ذلك في سلطنة عمان وبرعاية
األمم المتحدة وصوال ً الى وضع حد للحرب هناك وإطفاء نار الفتنة».
كما دعا إلى «توجيه خطباء المساجد وبخاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي
الشريف كيف يكون خطابهم دعوة للوحدة بين المسلمين وأن ال عدو لألمة سوى
العدو الصهيوني وأن الخالفات بين المسلمين تحل من خالل الحوار واإلصالح كما
أمرنا الله ورسوله» .وحذرت جبهة العمل اإلسالمي التي استنكرت الجريمة من
«وجود مخطط جهنمي تسعى إليه الجماعات اإلرهابية المسلحة وتنظيم «داعش»
تحديدا ً إلغراق السعودية في بحر من الدماء وتحويل أرضها إلى أرض فتنة داخلية
وصراع وتقاتل مذهبي» .واستنكرت أمانة اإلعالم في حزب التوحيد العربي الهجوم
اإلرهابي ،محذرة من «المشروع التدميري الذي يطاول المنطقة بأكملها والذي يهدد
حضارتها ووحدة كياناتها».
كما استنكر «التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان» التفجير ،معتبرا ً أنه «يأتي
في سياق حملة التحريض الطائفي والمذهبي».

النابل�سي التقى الجلبي
أك���د ال��ش��ي��خ ع��ف��ي��ف ال��ن��اب��ل��س��ي «ض�����رورة وق����وف ك��ل ال��ق��ي��ادات
العراقية الوطنية إلى جانب الحشد الشعبي إلخراج وطرد التكفيريين
الذين يهددون العالقات االجتماعية والسياسية والدينية بين شعوب
المنطقة».
ورأى النابلسي خالل لقائه رئيس المؤتمر العراقي النائب أحمد الجلبي
في بغداد أمس أن «على العلماء أن يفضحوا كل من يمارس العدوان
والباطل ويهدد واقعنا بمزيد من التشرذم والفوضى والفتن».
واعتبر الجلبي بدوره أن «العراق يم ّر في ظروف صعبة جدا ً وال توجد
صورة إيجابية ،فحجم الفساد السياسي واإلداري والمالي هو الذي جعلنا
بلدا ً ضعيفا ً أمام مواجهة الخطر التكفيري».

النابلسي مع الجلبي
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توا�صل االحتفاالت بعيد المقاومة والتحرير:
لتغليب الم�صلحة الوطنية وتفعيل لغة الحوار

الحبّال مع قادة أمل في الجنوب
تواصلت أمس االحتفاالت بعيد
ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر ،وف��ي هذا
اإلط���ار أق��ام��ت «جمعية الهدى»
م��ه��رج��ان�ا ً ب��رع��اي��ة ن��ائ��ب رئيس
ال��م��ج��ل��س اإلس�ل�ام���ي الشيعي
األعلى الشيخ عبد االمير قبالن،
ف��ي ب��ل��دة ان��ص��اري��ة ،ف��ي حضور
ممثل مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دري���ان مفتي صور
ومنطقتها الشيخ م��درار الحبّال،
ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال م��وس��ى ،ممثل
ال��ش��ي��خ ق��ب�لان ال��ش��ي��خ حسن
شريفة ،وممثلين عن قائد الجيش
العماد جان قهوجي والمدير العام
ل�لأم��ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ابراهيم
بصبوص ،رئيس الملجس األعلى
للجمارك العميد نزار خليل ،ممثلة
السيدة رب��اب الصدر فاطمة عز
ال��دي��ن ،وع��ائ��ل��ة ال��ل��واء الشهيد
فرنسوا الحاج وفاعليات.
وبعد ترحيب من مختار البلدة
عضو لجنة الجمعية طالل شحادة،
وكلمات لكل من رئيس الجمعية
سامي ياسين ،رئيس بلدية جزين
خليل حرفوش ،الشيخ سامي ابو
المنى ورئيس بلدية كفرشوبا،
وزعت رسالة وطنية على الحضور
وق����دم درع ال��ل��ق��اء إل���ى عائلة
الشهيد ال��ل��واء فرنسوا الحاج.
وأل��ق��ى الشيخ شريفة كلمة قال
فيها« :أيار ذكرى التحرير وذكرى
االنتصار ،كلمات صاغها مثلث
مشرق ،قوامه الجيش والشعب
والمقاومة .هذا المثلث الحيوي
ال��م��ض��يء علينا ان نعيش فيه
ومعه لدرجة الذوبان».
وأث�����ن�����ى ع���ل���ى ت��ض��ح��ي��ات

المقاومة ف��ي مواجهة اإلحتالل
«اإلسرائيلي» ،معتبرا ً انه «جاء
الوقت ال��ذي نحرر فيه االنسان
لنرتقي إل��ى مستوى المواطنة
التي تقيمها الكفاءة بكل ما للكلمة
من معنى».
وزار المفتى الحبّال على رأس
وف���د م��ق��ر ق��ي��ادة ح��رك��ة أم���ل في
ص��ور ح��ي��ث ك��ان ف��ي استقباله
م��س��ؤول الحركة ف��ي إقليم جبل
عامل علي اسماعيل في حضور
ع��دد م��ن أع��ض��اء ق��ي��ادة االقليم،
للتهنئة بانعقاد المؤتمر العام
وع���ي���د ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر.
وأك����د ال��ح��ب��ال «ع��م��ق ال��ع�لاق��ة
م��ع ح��رك��ة أم��ل ودوره����ا بقيادة
الرئيس ب��ري في تشكيل الرابط
بين كل المكونات السياسية في
لبنان ،من خالل الرعاية الدائمة
ل��ل��ح��وار ال���ذي يعكس ح��ال��ة من
االطمئنان واالستقرار وتخفيف
ح����دة ال���خ���ط���اب ال��م��ت��ش��ن��ج».
وأكد اسماعيل ،ب��دوره أن «تعدد
الطوائف في لبنان نعمة والطائفية
هي النقمة ،ونحن في هذه المنطقة
التي تعكس ص��ورة جميلة عن
ال��وح��دة وال��ع�لاق��ة المميزة بين
جميع المكونات».
ول��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د ال��م��ق��اوم��ة
والتحرير ووالدة اإلم��ام المهدي،
أق���ام مكتب ش���ؤون ال���م���رأة في
ال��ح��رك��ة  -إق��ل��ي��م ج��ب��ل ع��ام��ل -
المنطقة الرابعة ،حفله الخيري
السنوي في وادي جيلو ،بحضور
عضو هيئة الرئاسة في الحركة
رئيس مجلس الجنوب الدكتور
قبالن قبالن ال��ذي أك��د ف��ي كلمة

ل��ه «األه�����داف ال��ت��ي م��ن أجلها
ان��ش��أ االم����ام ال��ص��در ال��م��ق��اوم��ة
وزرع ب��ذوره��ا وقطفنا ثمارها
بالتحرير».
ورأى أن «المطلوب اليوم أكثر
م��ن أي وق��ت مضى العمل على
تفعيل لغة ال��ح��وار بين جميع
المكونات السياسية» .كما رأى أن
«المطلوب من الجميع دعم الجيش
اللبناني وتشكيل مظلة وطنية
وحاضنة لهذه المؤسسة الوطنية
لكي تكون ق��ادرة على المواجهة
وحماية الوطن من كل المتربصين،
وستبقى المعادلة الثابثة الجيش
والشعب والمقاومة».
ودعا رئيس الهيئه التنفيذية في
حركة أمل محمد نصر الله في كلمة
له خالل احتفال أقامته الحركة في
مدينة زوريخ  -سويسرا بمناسبة
عيد «ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر» في
مركز «جمعية الرسالة» ،وحضره
القائم بأعمال سفارة لبنان في
س��وي��س��را منصور ش��ي��ا ،وعضو
المجلس الوطني لإلعالم غالب
قنديل وممثلو األحزاب والجمعيات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف��ي س��وي��س��را ،إل��ى
«تغليب المصلحة الوطنية في
كل خطواتنا السياسية» ،مشيدا ً
«ب��ال��دور المحوري ال��ذي يلعبه
الرئيس بري في شتى المجاالت
من أجل الحفاظ على لبنان وإبقاء
التواصل بين أبنائه وذلك حفاظا ً
على التضحيات ال��ت��ي قدمتها
الحركة من أجل تحرير لبنان من
االحتالل االسرائيلي».
وأل��ق��ى شيا كلمة أش���اد فيها
«بالمقاومة وإنجازاتها الوطنية».

اعت�صامات �أمام مكاتب «�أونروا»
ّ
حذرت من «كوارث» تقلي�ص التقديمات

من االعتصام في صيدا
ال تزال قضية تقليص وكالة «أون��روا» تقديماتها
ألهالي مخيم نهر البارد والنازحين الفلسطينيين من
سورية تتفاعل حيث نفذت أمس سلسلة اعتصامات
أمام مكاتب الوكالة ح ّذرت من الكوارث االنسانية التي
ستلحق بالالجئين ج ّراء هذا القرار.
وك��ان المدير العام للوكالة في لبنان ماتياس
شمالي التقى أمس سفير دولة فلسطين أشرف دبور
في مقر السفارة وتم «البحث في االوض��اع الصعبة
والنقص الحاد في التمويل الذي تعاني منه الوكالة ما
يؤدي الى تداعيات على اوضاع الالجئين الفلسطينيين
ف��ي ظ��ل وض��ع معيشي صعب وم��أس��وي يعانون
منه».
وع � ّب��ر شمالي ع��ن «ت��أث��ره وتعاطفة الشخصي
تجاه الالجئين والنازحين الفلسطينيين ودعوته
المجتمع الدولي لتح ّمل مسؤولياته تجاه الشعب
الفلسطيني».
ونفذت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة
صيدا ولجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من
سورية اعتصاماً ،أمام مكتب مدير خدمات «أونروا»
عند المدينة الصناعية في صيدا ،وذل��ك احتجاجا ً
على تقليص خدماتها ورفضا ً لقرارات شمالي األخيرة
المتعلقة بإلغاء بدل اإليواء للنازحين الفلسطينيين،
ومطالبة الوكالة بالعودة عن هذه القرارات وتحمل
مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين.
وألقيت كلمات ح ّذرت من «الكوارث اإلنسانية التي
ستلحق بأهلنا المهجرين قسرا ً من سورية وبأهلنا
النازحين من مخيم نهر البارد في حال أصرت االونروا
على االخ��ذ بالقرارات الظالمة للمدير العام الجديد

لألونروا».
كما نفذت اللجان الشعبية واألهلية وحشد من
النازحين من مخيم اليرموك الى مخيمات وتجمعات
منطقة صور اعتصاما ً امام مركز االون��روا في منطقة
جل البحر صور ،وسلم المعتصمون مذكرة الى رئيس
المركز في صور فوزي كساب ،موجهة الى المفوض
العام لالونروا بيير كرينبول ،وشمالي ،طالبوا فيها
بـ»العمل واالستمرار في تأمين بدل اإليواء والطعام
واالستشفاء لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
حين انتهاء أزمتهم ،وتح ّمل القسم القانوني في
األون��روا لمسؤولياته في توفير الحماية القانونية
وح � ّل مشكلة اإلق��ام��ات لالجئين الفلسطينيين من
المس بالخدمات
سورية ونفقات تجديدها ،وع��دم
ّ
األساسية المقدمة لهم عموما ً في التعليم والصحة
واإلغاثة وغيرها».
كما طالبت بـ»عدم وقف التوظيف او التخلي عن
الموظفين وإنهاء عقودهم الن هذا يتعارض مع الهدف
ال��ذي أُنشئت من أجله األون��روا وفقا ً للقرار الدولي
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة».
وأك��دت «ان مسؤولية تأمين الحماية القانونية
والخدمات لالجئين هي مسؤولية االمم المتحدة ممثلة
ب��االون��روا وهي الشاهد الدولي على نكبة فلسطين
وتشرد شعبها وعليها اإلبقاء بما عليها من التزامات
تجاه الالجئين».
وختمت المذكرة :بـ»الدعوة الى اطالق المناشدات
االنسانية للدول المانحة والسعي الجاد لتأمين
التمويل الكافي لكل القطاعات والعمل على ترشيد
انفاقه».

