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ان�سحاب �آالن لم�صلحة با�سيل في انتخابات الرئا�سة

عون ع ّبر عن �سعادته بالإتفاق بدموعه:
�أنا ال�ضمانة لكم وحافظوا على الحزب ووحدتكم
عقد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون اجتماعا ً أمس
ض�� ّم إل��ى ن���واب ال��ح��زب وك���وادره،
المرشحين لرئاسة التيار الوطني
الحر وزي��ر الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل والنائب آالن عون
إلع�لان االت��ف��اق بينهما على ترشح
باسيل لرئاسة الحزب وانسحاب
آالن عون من المعركة نتيجة لتسوية
كانت قد عقدت سابقاً.
وت����وج����ه ال���ع���م���اد ع�����ون إل���ى
المجتمعين ،بالقول« :لم نمنع أحدا ً
من الترشح ولن نمنع أحدا ً وهذا أمر
مهم ما بعد ه��ذا االستحقاق ،عمل
كثير يبدأ من تدريب القاعدة وتثقيفها
على الديمقراطية وال ينتهي عند أي
استحقاق ،فحجم التيار من حجم
الوطن وبقاؤه من بقاء هذا الوطن».
وأض�����اف« :أن����ا س��ع��ي��د وأه��ن��ئ
المتنافسين على اتفاقهم وأحضهم
على ال��ح��ف��اظ على ال��ح��زب وعلى
وحدتهم» ،وق��ال« :أنا الضمانة لكم
ول��ك��ن أتمنى أن تصبحوا ضمانة
بعضكم بعضا ً في المستقبل» .ولم
يستطع ع��ون حبس دم��وع��ه بعد
انتهاء حديثه.
وبعد اللقاء وجه آالن عون رسالة
الى رفاقه في التيار جاء فيها« :زمالئي
ورف��اق��ي ف��ي التيار الوطني الحر،
عندما قررت خوض انتخابات رئاسة

التيار الوطني الحر ،كنت أطمح من
خالل هذا التنافس إلى تقديم رؤيتي
لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة
والسعي إلى تقديم ما أراه األفضل
واألنسب لمستقبل التيار ،انطالقا ً
من تجربة العشر سنوات األخيرة
وما ينتظرنا من تحديات في المرحلة
المقبلة .إال أن مسار األمور منذ انطالق
الحملة اإلن��ت��خ��اب��ي��ة ،ان��ح��رف عن
األهداف المرجوة ،وأظهر عدم نضوج
الظروف المالئمة لحماية العملية
اإلنتخابية الحزبية الديموقراطية
وينذر بانقسام يشكل خطرا ً على

وحدة التيار في المرحلة التي ستلي
االنتخابات».
وتابع « :ونزوال ً عند رغبة العماد
ع��ون وانطالقا ً من ثقتي المستمرة
بشخصه ،وإدراك����ا ً مني لخطورة
ال��ت��داع��ي��ات ع��ل��ى وح����دة ال��ت��ي��ار،
خ��ص��وص�ا ً ف��ي تلك المرحلة التي
يتعرض فيها لالستهداف السياسي
الكبير ،أدعوكم جميعا ً إلى تجاوز تلك
المحطة واالستمرار في العمل سويا ً
يدا ً بيد لخير هذا التيار ومستقبله،
ش��اك��را ً ك��ل م��ن عبّر ل��ي ع��ن تأييده
ومحبته وثقته».

«لم �أنعت �أي جماعة ب�أنها جن�س عاطل»

بو �صعب يرد على جنبالط� :إتهامنا بالعن�صرية
في تعليم النازحين ال يمت ب�صلة �إلى ثقافتنا
استغرب وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب في بيان ،ما ورد في مقالة لرئيس الحزب التقدمي
اإلشتراكي النائب وليد جنبالط حول «حرمان النازحين
السوريين من التعليم ،واعتبر فيها أنهم يتعرضون
للحرمان من التعليم في المدارس الحكومية اللبنانية التي
سوف تقفل في وجههم نتيجة قرار لوزير التربية إستجابة
لصيحات عنصرية».
وق��ال بو صعب« :إننا نوافق الوزير جنبالط ال��رأي
بضرورة تقديم المساعدات للنازحين إلى لبنان من أي
جنسية كانوا سوريين أم عراقيين أم فلسطينيين كانوا
الجئين في سورية ،وهذا اقتناعنا الذي عملنا على تحقيقه
في الداخل والخارج .والعالم كله يشهد على ما قمنا به،
حيث توصلنا في وزارة التربية من خالل حركتنا الدولية
إلى تأمين تمويل فاق المئة مليون دوالر لتعليم النازحين
من سورية والعراق ،واستطعنا أن ندخل أكثر من مئة الف
طالب إلى المدارس الرسمية».
وأضاف« :هناك  1014مدرسة رسمية تستقبل التالمذة
النازحين ،وتمت إضافة  144مدرسة بدوام بعد الظهر
الستقبال المزيد ،فضالً عن أننا ق ّررنا إضافة مدارس
تعتمد الدوامين للعام الدراسي الجديد وذلك بمعدل 259
مدرسة ،منها  12مدرسة في قضاء الشوف ،علما ً أن هناك
 59مدرسة في قضاء الشوف تستقبل التالمذة السوريين،
وذلك بموجب موافقات استثنائية وقعتها شخصيا ً للسماح
لها بتجاوز النسبة المعتمدة للطالب غير اللبنانيين في

المدرسة الواحدة ،حيث وصل معدل الطالب النازحين في
مدارس الشوف إلى نحو  45في المئة ،وبعض المدارس
الرسمية تخطى معدل الـ  90في المئة».
وتابع« :لقد استطعنا تحقيق كل ذلك بمصادر تمويل
خارجية من دون أن نرتب أي أعباء مالية على خزينة
الدولة ،ما دفع المجتمع الدولي إلى التنويه واإلش��ادة
مرارا ً وتكرارا ً بخطة وزارة التربية في المؤتمرات الدولية
وفي األمم المتحدة ،وتمنت الجهات المانحة والمنظمات
الدولية لو أن جميع مناطق العالم التي تعاني ازمات
مماثلة أن تحذو حذو ما قامت به الدولة اللبنانية من خالل
خطة وزارة التربية اللبنانية .فمع كل الجهد الذي قمنا به
وعن اقتناع كامل بتعليم كل طفل موجود على األراضي
اللبنانية ،يؤسفنا ويدهشنا إتهامنا بالتمييز العنصري،
األمر الذي ال يمتّ بأي صلة وبأي شكل كان ،إلى ثقافتنا
وإلى المبادئ والقيم التي تشبّعنا بها».
واختتم« :أن��ا المتهم بتعاطفي المفرط مع القضية
الفلسطينية ومع القضية السورية المستجدة ومع كل
قضية تطاول اإلنسانية ،أستغرب اتهامي بالعنصرية.
فالعنصرية هي تمييز جماعة لجهة العرق أو الدين أو
اللون أو الثقافة .وأنا الذي أكاد أخصص غالبية وقتي
لمعالجة تداعيات أزمة النازحين وأعمل للتخفيف من
معاناتهم الكبيرة ،ال فرق لدي بين طائفة وأخرى وعرق
وآخر وجماعة وأخرى ،ولم أنعت يوما ً أي جماعة بأنها
جنس عاطل».

النابل�سي :المقاومة حمت لبنان
ومنعت تق�سيمه
اعتبر الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله أمس وفدا ً من مشايخ الموحدين
الدروز برئاسة قاضي المذهب الدرزي السابق الشيخ مرسل نصر« ،أن وجودنا
في لبنان مرتبط بمقاومتنا للمشروعين الصهيوني والتكفيري» ،مشيرا ً إلى ان
«كل الحروب التي جرت في الماضي كبيرة كانت أم صغيرة ،كانت تستهدف
إنهاء الكيان وتقسيمه وإلحاقه بدويالت طائفية».
كما ،أكد أن «الفوضى في المنطقة جاءت لتهدد الوطن بمزيد من األخطار،
ولكن حضور المقاومة ومبادرتها إلى صد الهجمات اإلرهابية التكفيرية حمى
لبنان ومنع تقسيمه».
وطالب النابلسي بـ«أن يحكم القضاء بالعدل في كل الملفات سواء كانت
ملفات إرهابية أو سياسية أو مرتبطة بالفساد المالي واإلداري ،فال يجوز أن
يبقى هؤالء المجرمون في منأى عن المحاسبة».

النابلسي مستقبالً نصر والوفد

لقاء الأحزابّ :
الحل الفعلي للأزمات
هو برد االعتبار لدور الدولة والبلديات
دان لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان عقب
اجتماعه أمس «عملية القمع التي قامت بها القوى األمنية ضد المعتصمين أمام
السراي الحكومية ،احتجاجا ً على عجز الطبقة السياسية عن ح ّل األزمات ،وفي
مقدمها أزمة النفايات» ،معتبرا ً أن «القوى األمنية ال تستخدم قوتها إال ضد الذين
يتحركون ضد الفساد ،في حين تمتنع عن إتخاذ أي إجراءات جدية لمالحقة
الفاسدين والمعتدين على حقوق اللبنانيين وأمالكهم العامة والمسؤولين عن
غرق لبنان بالنفايات».
وس��أل« :هل سبب تأجيل ح ّل أزمة النفايات وغيرها من األزم��ات كالماء
والكهرباء يكمن في الصراعات بين أطراف هذه الطبقة السياسية على تقاسم
عقود لمعالجة أزمة النفايات ،وسعي البعض إلى تخريب أي مشروع جدي لح ّل
أزمة الكهرباء بهدف بيع القطاع بأبخس األسعار لمصلحة شركات خاصة؟».
ورأى أن «الحل الفعلي لكل هذه األزم��ات يكون برد االعتبار لدور الدولة
والبلديات إليجاد الحلول الجذرية التي تضع حدا ً لمثل هذه األزمات وتخفض
من أكالف الخدمات على اللبنانيين».
وطالب اللقاء بـ«مالحقة كل من دافع ويدافع عن اإلرهابي أحمد األسير أو
يثبت تورطه وعالقته بتقديم الدعم له ،إن كان في مساعدته على إرتكاب
اإلعتداءات ضد الجيش واإلعتداء على األمن واالستقرار ،أو التحضير للقيام
بعمليات اغتيال لبعض الشخصيات الوطنية ،أو في العمل على إثارة الفتنة
بين اللبنانيين وفي مساعدته على اإلختباء والتواري عن األنظار علما ً أنه
مطلوب للعدالة» ،مؤكدا ً أنه «يجب على القضاء عدم الخضوع ألي تدخالت
سياسية وإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين».
وحيّا اللقاء «األسير العربي الفلسطيني محمد عالن الذي انتصرت إرادته
المقاومة على إرادة المحتل الصهيوني» ،مؤكدا ً أن «المقاومة هي الطريق
السجان الصهيوني ،وتحرير فلسطين المحتلة وحماية عروبتها
للتحرر من أسر
ّ
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية».
ونوه بـ«إنجازات الجيش السوري ورجال المقاومة اللبنانية في محاربتهم
لقوى اإلرهاب التكفيري ،إذ إن هذه اإلنجازات كفيلة بدرء خطر اإلرهاب وإجبار
الدول الداعمة له على التوقف عن مواصلة دعمها وإنتهاك سيادة وإستقالل
سورية».
واختتم مشيدا ً بـ«الموقفين الروسي واإليراني الداعمين لوحدة سورية
واحترام إرادة شعبها العربي المقاوم».

وفد «كي ال نن�سى» الإيطالي يلتقي �سعد ّ
وب�شور والخن�سا:
نقف �إلى جانب ال�شعب الفل�سطيني والمقاومة في لبنان
زار وفد من لجنة «صبرا وشاتيال
وحق العودة» (كي ال ننسى) برئاسة
الناشطاإليطاليماوريسيوموسوليني
مقر التنظيم الشعبي الناصري في
صيدا ،في إط��ار تأكيد التضامن مع
الشعب الفلسطيني وال��وق��وف إلى
جانبه .وضم الوفد ناشطين إيطاليين،
التقوا األمين العام للتنظيم الدكتور
أس��ام��ة س��ع��د ،ف��ي ح��ض��ور أم��ي��ن سر
اللجنة ال��م��رك��زي��ة للتنظيم توفيق
عسيران ،رئيسة مؤسسة معروف
س��ع��د ،م��ن��ى س��ع��د ،أع��ض��اء اللجنة
المركزية للتنظيم الدكتور سامر جرادي
ومحمد ظاهر وهيثم األتب.
وتوجه الوفد يرافقه سعد إلى نصب
الشهيد معروف سعد ،حيث وضعوا
إكليالً من الزهر على ضريحه «تقديرا ً
لدوره التاريخي في الكفاح والنضال
الوطني والعربي».

سعد

وكانت كلمة لسعد ،تحدث فيها عن
«دور التنظيم الشعبي الناصري ودور
مؤسسهالشهيدمعروفسعد»،متطرقا ً
الى «أوض��اع الشعب الفلسطيني في
لبنان ،وأزمة النظام اللبناني ،وموقف
التنظيم من الثورات العربية».
واعتبر أن «أسباب معاناة الشعب
الفلسطيني ف��ي ل��ب��ن��ان ن��ات��ج��ة من
سياسات الحكومة اللبنانية تجاه
هذا الشعب ،التي تمارس كل أشكال
التضييق والحصار عليه ،يضاف إلى
ذلك سياسات وكالة أونروا التي تقلّص
خدماتها سنة بعد سنة في مختلف
المجاالت الصحية والتعليم والرعاية
االجتماعية ،إضافة إلى نمو جماعات
إره��اب��ي��ة ف��ي ال��وس��ط الفلسطيني،
فضالً عن تراجع دور القوى الوطنية
الفلسطينية ف��ي أوس����اط الشعب
الفلسطيني» ،مشيرا ً الى أن «كل هذه
األس��ب��اب ج��رى فرضها على الشعب
الفلسطيني بهدف تغيير أولوياته من
مواجهة العدو إلى أولويات أخرى».

لقاء ّ
بشور

وأكد سعد أن «على رغم ذلك ال يزال
الشعبالفلسطينيمصمما ًعلىالنضال
من أجل حقوقه الوطنية واإلنسانية»،
مشددا ً على وقوفنا إلى جانب الشعب
الفلسطيني ودعم نضاله» ،داعيا ً إياه
إلى «توحيد الصفوف من أجل تفويت
الفرصة على مشروع التفتيت وشرذمة
النضال الفلسطيني ،من قبل الواليات
المتحدةاألميركيةوالعدو«اإلسرائيلي»
وبعض األنظمة العربية».
كما ألقى موسوليني كلمة ،شكر
فيها «التنظيم الشعبي الناصري»،
م��ش��ددا ً على «دور التنظيم وعلى
رأس��ه الدكتور أسامة سعد في مسار
الحركات التقدمية» ،الفتا ً الى «أن مهمة
اللجنة هي الوقوف الى جانب الشعب
الفلسطيني وحقوقه ،وخصوصا ً حق
العودة».
وأوض���ح أن «ه���ذه اللجنة تضم
اآلالف م��ن الناشطين ،وه��ن��اك وف��ود
ثالثة ي��زورون حاليا ً الضفة الغربية
وأوروبا».
وق��ال« :نحن نتذكر مجزرة صبرا
وشاتيال ،وف��ي ه��ذه اللحظات نشعر
بأهمية كبيرة ألننا نقف إل��ى جانب

الشعب الفلسطيني ،والى جانب حركة
المقاومة في لبنان .وسوف نأخذ على
عاتقنا أن ننقل ه��ذه المفاهيم التي
طرحت من قبل الدكتور أسامة سعد
إل��ى بلدنا ،ونقول إن العالم العربي
ليس كما يصفونه لكم .ونقدّر وندعم ما
يقوم به التنظيم الشعبي الناصري من
أجل مصلحة الشعوب».
واختتم« :ال��وف��د المرافق يعكس
النسيج االجتماعي االي��ط��ال��ي ،فهو
يضم ممثلين عن الجمعيات ،ومنها من
يعمل من أج��ل التضامن مع الشعب
الفلسطيني والشعب الكردي ،ومنهم من
يعمل في مجال التصوير والصحافة،
ونود أن نقول لكم إن الشعب االيطالي
شيء والحكومة االيطالية شيء آخر».

في بلدية الغبيري

وزار الوفد رئيس بلدية الغبيري
محمد سعيد الخنسا ونائبه العميد
عبدالسالم الخليل ،والوفد االيطالي
في سياق التحضير إلحياء الذكرى 33
لمجزرة صبرا وشاتيال.
وشكر موسيليني الخنسا وبلدية
الغبيري على «الجهود المبذولة إلبقاء

ال��م��ج��زرة الصهيونية ح��اض��رة في
األذهان والذاكرة االنسانية».
من جهته ،لفت الخنسا إلى «حق
الشعب الفلسطيني في ال��ع��ودة إلى
أرضه التي هجرها تحت وطأة ظروف
قاسية منذ  67س��ن��ة» ،معتبرا ً أن
«حق العودة هو مبدأ مقدس بأبعاده
االنسانية والسياسية» ،مشيرا ً إلى أن
«ماتعانيهمخيماتاللجوءالفلسطينية
في لبنان من إهمال وتعسف والمباالة،
ولألسف العرب منشغلون بحروبهم
ومشاكلهم ال��داخ��ل��ي��ة والصهاينة
مستمرون في بناء المستوطنات وكل
ما يجري من أحداث يهدف إلى تشتيت
القوى وإض��ع��اف الجيوش العربية
خدمة إلسرائيل».
وأشاد «ببركات التحرير الذي تحقق
في العام  2000والنتائج االيجابية
لالنتصار المؤزر في العام ،»2006
مضيفاً« :هذه مناطقنا قد عمرت وعادت
أجمل مما كانت والفضل للمقاومة ودعم
الشرفاء» ،واصفا ً «الخطر التكفيري
ال��ذي صنعته أميركا بالوباء ال��ذي
يتهدد الجميع وخصوصا ً األقليات في
أوطانها».

«الوفاء للمقاومة» ّ
تحذر من التدخالت في ملف الأ�سير:
ً
لك�شف المتورطين ً
ً
وتحري�ضا
وتمويال وتغطية
دعما
انتقدت كتلة ال��وف��اء للمقاومة
سياسية اإلق��ص��اء التي ينتهجها
حزب «المستقبل» داعية إي��اه إلى
الكف ع��ن ال��ه��روب م��ن ال��ح��وار مع
التيارالوطني الحر ،واعتبرت أن
اعتقال األمن العام لإلرهابي أحمد
األس��ي��ر إن��ج��از أمني مهم يستحق
التقدير لمنفذيه ولقيادتهم ،وأملت
بأن يترك القضاء يقوم بواجبه في
ه��ذا الملف م��ح��ذرة م��ن التدخالت
السياسية التي تعيق العدالة.
ودعت الكتلة في بيان تاله النائب
حسن فضل ال��ل��ه بعد اجتماعها
الدوري أمس برئاسة النائب محمد
رع���د «إل���ى ال��ت��ص � ّرف بمسؤولية
وطنية عالية في مواجهة اإلرهاب
التكفيري الذي يتهدد وحدة البالد
واألم���ن واإلس��ت��ق��رار فيها ،ال سيما
بعدما أك��دت التطورات ،في لبنان
والمنطقة أن هذا االره��اب هو توأم
االره����اب الصهيوني ف��ي جرائمه
واساليبه واستهدافاته».
وأك��دت أن «اعتقال األم��ن العام
اللبناني لإلرهابي المسؤول عن
األحداث األليمة في عبرا وصيدا ()...
هو إنجاز أمني مهم يستحق منا كل
التقدير لمنفذيه ولقيادتهم المتابعة
والمواكبة لهم ،آملين ب��أن يترك
القضاء ألداء واجبه في هذا الملف
من أجل كشف كل المتورطين فيه
دعما ً وتمويالً وتغطية وتحريضاً»،
وحذرت من تجويف هذا الملف عبر
التدخالت السياسية التي تعيق
العدالة.
وش��ددت الكتلة على أن «التزام
وثيقة الوفاق الوطني بجميع بنودها،
وتطبيق الدستور بجميع م��واده،
هما المدخل ال��ض��روري الصحيح
الستعادة الدولة واالستقرار وإلحياء
عمل كل المؤسسات» ،مشيرة إلى أن
«المحاوالت اليائسة التي يقوم بها
حزب المستقبل لتبرير خروجه على
وثيقة الوفاق الوطني واستنسابيته
في تطبيق بنودها ومواد الدستور،
إرض���اء لرغبات وس��ي��اس��ات قوى

رعد مترئسا ً اجتماع الكتلة
خارجية معادية للمقاومة ومتضررة
من إلتفاف اللبنانيين حول خيارها،
باتت مفضوحة جدا ً وقد ثبت عقمها
وع��ج��زه��ا ع��ن تحقيق غاياتها».
وأكدت أن «سياسة اإلقصاء والعزل
للتيار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر وللمك ّون
األس��اس��ي ال��ذي يمثله ف��ي البالد،
أخ��ذت ترتد سلبا ً على أصحابها
وتزيد من شلل الدولة ومؤسساتها
ومواقع القرار فيها مع ما يرتبه ذلك
من تهديد لالستقرار الداخلي وإقفال
ألبواب التفاهمات والمعالجات في
الوقت ال��ذي تتفاقم فيه المشاكل
الحياتية الضاغطة على الجميع»،
م��ج��ددة ال��دع��وة لحزب المستقبل
«للكف ع��ن ال��ه��روب م��ن التواصل
وال��ح��وار مع التيار الوطني الحر
الذي ال يمكن إقصاؤه وعزله فضالً
عن تجاهل مطالبه خصوصا ً لجهة
تحقيق الشراكة الوطنية التي يقوم
عليها بنيان الدولة ومؤسساتها».
وأش��ارت إل��ى أن «لبنان بجميع
مكوناته معني بترتيب أوضاعه
الداخلية وتعزيز التفاهم الوطني في
ضوء الميثاق والدستور الستعادة
عافيته والتعاطي م��ع التحركات
االقليمية والدولية في المنطقة ،وذلك

من أج��ل حفظ المصالح السيادية
الوطنية وقطع الطريق على محاوالت
تهميش لبنان وموقعه ودوره في
المعادلة التي يراد ترسيمها».
وأبدت الكتلة تشجيعها ودعمها
«ك��ل مسعى وطني يحظى بتوافق
مختلف المكونات ،لتأمين استمرارية
عمل الحكومة والمجلس النيابي،
ولتنشيط مناخ ال��ح��وار المسؤول
وص��وال ً إل��ى م��لء الشغور في سدة
رئاسة الجمهورية».
وت��وق��ف��ت الكتلة ع��ن��د ال��ذك��رى
السابعة والثالثين لجريمة تغييب
اإلمام السيد موسى الصدر والشيخ
محمد يعقوب والصحافي عباس
بدر الدين, ،ج��ددت إدانتها للنظام
الليبي السابق ،كما ح ّملت النظام
الليبي الجديد مسؤولية الكشف
ع��ن مصير االم���ام ال��ص��در ،مؤكدة
مسؤولية الدولة اللبنانية بمتابعة
هذه القضية.
ولفتت الكتلة الى انها «تشد على
أي��دي اإلخ��وة في حركة أمل ودولة
الرئيس نبيه ب��ري وعائلة االم��ام
الصدر دعما ً لجهودهم المتواصلة
لوضع ح��د نهائي لقضية تغييب
االمام الصدر».

طالبوا بالقب�ض على ف�ضل �شاكر

�أهالي �شهداء الجي�ش :لإعدام
كل المتورطين في قتل �أبنائنا

ابراهيم متوسطا ً أهالي شهداء الجيش
وت�������اب�������ع« :ال���ت���ك���ف���ي���ري���ون
كـ«اإلسرائيليين» يمعنون في إرتكاب
المجازر حيثما حلوا وأينما توجهوا،
ولن يتوقف مسلسل كفرهم وأحقادهم
إال بالمقاومة وبتضافر جهود الشرفاء
أهل الحق».
وشرح الخنسا جملة من المحطات
المفصلية في تاريخ لبنان ،ودارت
ن��ق��اش��ات مفتوحة ت��م��ح��ورت ح��ول
المستجدات والتغيرات المرتقبة في
المنطقة ،إضافة إلى بعض الشؤون
اللبنانية.
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وك��ان ال��وف��د التقى رئيس المركز
العربي الدولي للتواصل والتضامن
معن ّ
بشور الذي قال خالل اللقاء« :إن
الكيان الصهيوني يتح ّول يوما ً بعد يوم
عبئا ً استراتيجيا ً على مصالح حلفائه
الغربيين ،وحتى على أع��داد متزايدة
من يهود العالم الذين باتوا يظهرون
تململهم المتنامي من سياسة نتنياهو
العنصرية واإلره��اب��ي��ة وال��ت��ي تريد
إخضاع مصالح حلفائها في واشنطن
وال��دول االستعمارية لمصالحها ،في
حين إن مبرر دعم هذه ال��دول للكيان
الصهيوني ج��اء ب��ه��دف استخدامه
لخدمة مصالحها في المنطقة».
وأض��اف« :ه��ذا التح ّول المتصاعد
ف��ي ال���رأي ال��ع��ام العالمي ،ال سيّما
الغربي ،يعود إلى عنجهية السياسة
«اإلسرائيلية» وغطرستها وإجرامها
اليومي وعنصريتها المتنامية من جهة،
كما إل��ى صمود الشعب الفلسطيني
البطل ومقاومته المتكاملة مع كل قوى
المقاومة في األ ّمة ،باإلضافة إلى دور
رواد ونشطاء دوليين كلجنة «كي
ال ننسى صبرا وشاتيال ،وم��ن أجل
حق العودة» التي تمثلونها اليوم في
بيروت ،كما يمثلها زمالء لكم يزورون
األردن والضفة الغربية لالطالع على
معاناة الشعب الفلسطيني داخل وطنه
وفي الشتات».

شدّد أهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في معركة
عبرا ،على ض��رورة استكمال التحقيقات مع اإلرهابي
أحمد األسير وكشف كل الشبكات والخاليا المتورطة معه
وتوقيف كل المشاركين في حوادث عبرا وفي االعتداء على
الجيش في مقدمهم المغني المعتزل فضل شاكر.
وطالب األهالي بإنزال عقوبة اإلعدام بكل المتورطين
بقتل ابنائهم.
وح��ذر وكيل عائالت شهداء الجيش في معركة عبرا
المحامي زياد بيطار من مغبة حدوث تسوية في قضية
األسير ،مشددا ً على أن «دماء الشهداء ليست للتفاوض».
وأعلن عن «إنشاء محكمة الشعب التي ال تسويات فيها».
وق���ال البيطار ف��ي المؤتمر ال���ذي حضرته عائالت
الشهداء« :في  8حزيران الماضي ،ومن نادي الصحافة
بالذات ،توجهنا لألسير متمنين رؤيته ماثالً أمام المحكمة
العسكرية وليس فارا ً من المعركة تاركا ً رجاله يجرون
أذيال الهزيمة .واليوم ،بفضل جهود األمن العام اللبناني
وال��ل��واء عباس ابراهيم ب��ال��ذات ،ص��ار التمني حقيقة
وتجدد األم��ل بالعدالة .إال أننا نتساءل :لماذا انتظرت
تلق
الدولة األسير كل هذا الوقت لتقبض عليه؟ ولماذا لم ِ
القبض على فضل شاكر بعد؟ علما ً أن هناك اتفاقية أمنية
بين الدولة والمربع الفلسطيني؟ إننا نعتقد السبب يعود
لمراعاة ظ��روف سياسية ،ونطالب األنتربول بالتدخل
للقبض على مطلوبين هاربين إلى الخارج ،ألننا لسنا
قادرين على اإلمساك بمجرم قتل الجيش من قلب وطننا
وبالدنا وهو معروف المكان» .وسأل« :هل الحقيقة أنه
تم اإليقاع باألسير ضمن صفقة سياسية؟ لذلك أتوجه

لألسير بالقول :لقد تخلى عنك كل الذين م ّولوك في الداخل
وفي الخارج والذين حرضوك أو أعطوك السالح وكذلك
من ساعدك على الهرب ،وكنت ضحية مؤامرة عنوانها:
«الخالص لفضل شاكر» والخالص لكل من ح ّرض وم ّول
وهرب ودعم أحمد األسير ،ومن هنا أنصحك بأال ترحم أحدا ً
ألنهم لم يرحموك ،كما أتوجه للمتورطين في هذه الصفقة
وأقول لهم :لن تتمكنوا من إعطاء صك براءة لفضل شاكر.
لم تستطيعوا تخليصه ولن تستطيعوا ،وأولياء الدم
الحاضرون هنا لن يرضوا بأي تسوية».
وتابع البيطار« :الشعب اللبناني ليس أعمى ،وله
الحق أن يعرف ويحاسب ،لقد بدأنا نشتم روائح الصفقات
والتسويات السياسية ،لذا أتوجه إلى الحكام قائالً« :ال
يمكنكم التعاطي مع هذه القضية مثل قضية النفايات وال
كقضية الكهرباء وال مثل المحاصصة بالوظائف .ان ملف
قضية الشهداء وتضحياتهم ال يمكنكم التدخل فيها لتخلية
فالن أو لتخفيف المسؤولية عن ف�لان .نحن لم نعطكم
وكالة عن دم الشهداء وإذا استطعتم فرض تسويات غير
قانونية في القضاء إنما لن تتمكنوا من الهرب من محكمة
الشعب التي نعلن عن إنشائها من هنا من على هذا المنبر
اليوم .اليوم ،بعدما صار األسير في قبضة العدالة ،نفاجأ
بأن العديد ممن كانوا ساكتين من قبل وقفوا مهللين ،وكم
كنا نتمنى أن يقفوا إلى جانبنا منذ البداية لإلقتصاص من
المجرمين ومن وراءهم».
وكان وفد من أهالي شهداء الجيش زاروا المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه ،شكر له
وللمديرية «اإلنجاز الذي حققته بتوقيف األسير».

الأ�سعد :لتفعيل قانون المحا�سبة والعقاب
اعتبر األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد في
تصريح «أن االعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء
بالقسوة والوحشية ،ق��رار مقصود وع��ن سابق إص��رار
وتصميم من السلطة السياسية لترهيب كل من يتجرأ
ويعترض على الفاسدين» ،مؤكدا ً «أن صوت الشعب سيعلو
ولن تستطيع الطبقة السياسية الفاسدة من إسكات الشعب
وقمعه» ،داعيا ً إلى «التظاهر واالعتراض حتى اسقاط هذه
الطبقة».
وأك��د األسعد «الحاجة إل��ى تفعيل قانون المحاسبة
والعقاب في كشف الفضائح التي أصبحت على «عينك يا
تاجر» من سياسة التمديد للمدير العام لمؤسسة كهرباء
لبنان المقطوعة عن اللبنانيين وفضيحة فض العروض في

موضوع النفايات وتأجيلها المتكرر».
ورأى األسعد «أن أيا ً من المبادرات لن تنجح وهي ساقطة
سلفاً ،ألن ال قرار يملكه األفرقاء في لبنان إلطالق أو تحقيق
أية مبادرة بعد أن رهنوا قرارهم للخارج» ،مؤكدا ً «أن الشلل
الحكومي والنيابي سيدفع ثمنه المواطن وحده على كل
المستويات في حين أن من في السلطة سيبقى متحصنا ً
في أبراجه وقصوره ويعيش الرفاهية المطلقة ألن امتيازاته
محصنة».
وحذر في الختام من «رفع منسوب التوتر المذهبي وإغراق
البلد في انقسام مذهبي حاد على خلفية اعتقال القاتل
والمجرم أحمد األسير» ،مشددا ً على «ضرورة احالة ملف
االسير الى القضاء المختص وكشف جميع المتورطين».

