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تع�س لك ّنها م�ستمرة
الطاولة الم�ستديرة ّ
هتاف دهام
�س ال��ط��اول��ة المستديرة في
ت��ع� ّ
ساحة النجمة لكنها مستم ّرة في
ال��م��دى ال��م��ن��ظ��ور وس��ت��ع��ق��د جولة
جديدة لها برئاسة الرئيس نبيه بري
الثالثاء المقبل .وال أحد يتجرأ على
أخذ الخطوة األولى بتح ّمل مسؤولية
نسف الحوار .المعنيان األساسيان
بالحوار الوطني ح��زب الله وتيار
المستقبل لن يبادرا الى نسفه ،فهما
يتحاوران في ح��وار ث��انٍ  ،لكن ،من
سينسفه سيكون غيرهما .عبّر أمس
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون بغيابه الذي سيستكمل
في الجلسات المقبلة عن تململ من
استمرار ال��دوران في العنوان األول،
فهو ليس مرتاحا ً على اإلطالق تجاه
م��ا يجري ف��ي ال��ح��وار ،وف��ي الوقت
نفسه نجح العماد في ترسيخ حضور
ال��وزي��ر جبران باسيل ،حيث قدمه
كرئيس للتيار الوطني الحر على
طاولة وطنية الشكل ،ولو «م ّرقه»
تسلالً.
وعليه فإنّ بُعد اللحظة السياسية
الن��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س يتح ّمل وج��ود
ه��ذه الطاولة التي تبحث ع��ن دور
لها ،ولكنها ستبقى على قيد الحياة
في إط��ار البحث عن دور ،فالمناخ
اإلي��ج��اب��ي وال��م��م��ت��از ال���ذي أشاعه
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ال��ذي غ��ادر الجلسة
قبل ان تنتهي ونائب رئيس مجلس
النواب فريد مكاري بعد الجلسة ،ال
يتعدّى الكالم ،فالجلسة لم تبحث
في الجوهر ولن تطرح هذا األمر في
المدى المنظور ،لكن يبقى التأكيد
أنّ تكرار الجلسات على رغم إدراك
الجميع أنها لن تتعدّى تقطيع الوقت،
فهي ض��روري��ة ف��ي ض��وء ال��زي��ارات
المتسارعة لمسؤولين أوروبيّين الى
لبنان وقريبا ً لمسؤولين من اإلدارة
األميركية ،وح��اج��ة ماسة ف��ي ظ ّل
استمرارالحراك خصوصا ً أنّ الرئيس
المعني األول والقائد المحوري
بري
ّ
لهذه الطاولة المستديرة بدا أمس أنه
المستهدف األول من الحراك.
لقد استكملت الجلسة الثانية
النقاش ف��ي البند األول م��ن ج��دول
األعمال المتعلق بانتخاب الرئيس.
اذ ال يمكن من هذه الجلسة االنتقال
ف��ي البحث م��ن ال��ع��ن��وان االول الى
العناوين األخ��رى المتعلقة بقانون
االنتخاب وعمل الحكومة ،وانْ كان
المتحاورون ،ال سيما رئيس الحكومة
تمام سالم والنائب جنبالط ،المسوا
الملفات الحياتية وأزمة النفايات في
شكل خاص.
ع��رض��ت الكتل النيابية آراءه���ا
ف��ي االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي .أجمع

(علي فواز)

جانب من الحوار

ً
قائال
علق مكاري على غياب الجنرال عون عن الجل�سة
لـ«البناء» ب�أن مالئكته حا�ضرة
المتحاورون في الشكل على ضرورة
اإلس��راع في انتخاب الرئيس ،وقدّم
ك ّل رئيس كتلة مقاربة حزبه لمعايير
هذا االنتخاب ،التي استغرق النقاش
حولها معظم الوقت ،نظرا ً الى التباين
في وجهات النظر في الهوية الوطنية
واالستراتيجية التي يجب أن يتمتع
بها شخص الرئيس ،حيث رفض تيار
المستقبل انتخاب رئيس للجمهورية
من فريق  8آذار الذي اعتبر من جهته
انّ ه��ذا ال��ك�لام ليس م��ت��وازن �اً ،ألنّ
الرئيس الذي يُتفق عليه سواء كان
من  8أو  14يصبح عندها رئيسا ً قويا ً
محصنا ً بإرادة لبنانية جامعة.
ّ
ظهّرت الجلسة بصورة تفصيلية
مواقف األطراف ،لكنها لم تسجل أيّ
تقدّم فعلي في المواقف المتباعدة.
شدّد رئيس مجلس النواب في البداية
على ضرورة االلتزام بجدول األعمال،
قائالً« :ك ّل فريق في الجلسة األولى
تمسك بموقفه وه��ذا أم��ر طبيعي».
ولفت إلى «أنه ال يتوقع أن نصل إلى
نتائج في جلسة أو اثنين ،ودعا ك ّل
األط��راف إلى أن تطرح ما لديها من
حلول».
وركز رئيس الحكومة في مداخلته
على دع��م خطة النفايات التي إذا
لم تعالج سيسقط البلد ويسقطنا
ج��م��ي��ع �اً .ودع����ا ال���ى تحييد ملف

النفايات م��ن ال��ص��راع السياسي.
وت��س��اءل رئيس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي عن الفائدة من انتخاب
رئيس اذا كان الناس قد فقدوا الثقة
بمؤسسات الدولة.
ودع��ا رئيس الحزب الديمقراطي
النائب طالل أرسالن الى تطبيق خطة
شهيّب للنفايات.
ورفض رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة أن تناقش خطة النفايات
على ط��اول��ة ال��ح��وار ،واع��ت��ب��ر «أنّ
الحكومة معنية بذلك» .ولفت إلى «أنّ
تيار المستقبل يحاور للحؤول دون
انزالق البلد إلى الصراعات الكبرى،
وهناك اتجاهان في البلد :االتجاه
األول يدعو ال��ى معالجة األزم��ة من
خ��ارج الدستور والنظام ،ويسعى
الى اإلطاحة بالطائف ،والثاني هو
ال��ذي يتمسك بالدستور وي��رى انّ
الطائف هو الح ّل» .وحذر من الحرب
ال��ب��اردة الساخنة ال��ت��ي ت��ل��وح في
األف��ق ،واستنكر مجدّدا ً الكالم الذي
قاله رئيس كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب محمد رع��د األسبوع الفائت
عن التفاوت في االنتماء الوطني مما
استدعى ردا ً من النائب رعد متسائالً:
«عن سبب الحساسية الكبيرة الذي
يثيره هذا الموضوع عند السنيورة»؟
فتدخل الرئيس بري محاوال ً تصويب

األم���ور ال��ى ج��دول األع��م��ال .وانتقد
بري «السنيورة الذي ينكز بالمقاومة
ساعة وبالجنرال ساعة أخرى».
ورف����ض األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ح��زب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
«أن ت��ع��ال��ج ط��اول��ة ال��ح��وار ملف
النفايات» ،مشيرا ً الى «أنّ هذا األمر
من اختصاص الحكومة».
ودع��ا م��ك��اري ال��ى رئيس وفاقي
ب��م��ع��زل ع��ن ش��خ��ص��ه .ودع���ا وزي��ر
االتصاالت بطرس حرب الى دعم خطة
النفايات وال��ى االل��ت��زام بالدستور.
وق��ال لم يعد أح��د يؤمن بصالحية
القانون االنتخابي الحالي .ودع��ا
وزير السياحة ميشال فرعون مجدّدا ً
الى تحييد لبنان.
وشدّد النائب جنبالط على ضرورة
فتح مكبات ب��رج حمود والمصنع
والشوف وعاليه.
ودع��ا رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية الحكومة والقوى
األمنية الى تطبيق الخطة الخاصة
ب��ال��ن��ف��اي��ات .واع��ت��ب��ر أنّ التأكيد
ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ال��دس��ت��ور يفرض
ع��دم الموافقة على ترشيح موظف
للرئاسة.
واعتبر رئيس ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح���ردان أنّ هناك أزم��ة م��وج��ودة ال

يمكن نكرانها ،وأنّ ما قاله السنيورة
يمثل موافقة على مقاربة ال��وزي��ر
فرنجية .ودعا حردان الى المناقشة
في مواصفات الرئيس ،والى تج ّنب
الردود والردود المضادّة .وقال« :من
يملك أكثر عليه أن يقدّم أكثر» ،داعيا ً
كتلة المستقبل ال��ى تقديم مبادرة
وتنازالت في سبيل الح ّل.
وأشار رئيس حزب الكتائب سامي
الجميّل ال��ى ض���رورة االت��ف��اق على
اسم الرئيس أو النزول الى المجلس
النتخاب ايّ كان والشاطر بشطارته».
وذ ّكر بتجربة الرئيس الراحل سليمان
فرنجية الذي أصبح رئيسا ً قويا ً بدعم
ك ّل من الرئيس كميل شمعون وريمون
إده وبيار الجميل له .وتحفظ أرسالن
على طرح السنيورة ان هناك فريقا ً
مع الطائف وآخر ض ّد الطائف ،وقال:
«إنّ الحق الدستوري يعطي للنائب
حق الحضور وعدم الحضور».
وأعاد النائب رعد التذكير بأنّ بنود
جدول األعمال مترابطة ،وأنّ الخالف
ليس على الدستور بل على قراءته.
ولفت الى «أنّ الرئيس هو رمز الدولة
ونحن نؤيد انتخاب رئيس مسيحي
قوي يطمئن المسيحيين في لبنان
والشرق ،ونحن دعونا تيار المستقبل
منذ أكثر من سنة إل��ى التفاهم مع
التيار الوطني الحر .ور ّد رعد على
خص اتفاق الطائف
السنيورة في ما
ّ
بالقول« :لم يطرح أحد تعديل الطائف
إنما االلتزام به».
وق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران
باسيل« :صحيح انّ لدينا تحفظات
على خطة النفايات ،لكننا لم نس َع
الى عرقلتها» .ولفت الى «أنّ الطائف
ك � ّرس المناصفة والشراكة لكن لم
نجد ال المناصفة وال الشراكة في
المجلس النيابي أو في الوزارة أو في
الوظائف» .وتابع« :نحن ندعو الى
طمأنة المسيحيين ،فالمسيحيون
في المنطقة ينظرون الى ما سيحصل
مع المسيحيين في لبنان» .وش�دّد
على «أنّ الديمقراطية هي الناس،
فلماذا تعتبرون العودة الى الشعب
هرطقة» ،وشدّد على ضرورة العودة
الى الشعب في االنتخابات الرئاسية،
واعتبر «انّ نصاب الثلثين هو ضمانة
التوافق».
رفض ممثلو  14آذار المشاركون
ال��ط��رح العوني واع��ت��ب��روه انتهاكا ً
للدستور ،عندها ر ّد باسيل «يبدو
أنّ معيار الفريق اآلخ��ر هو تحييد
الرئيس ال��ذي يمثل الشعب ،ويبدو
أيضا ً انّ وجودنا يحرجهم ،اذ ربما
من األفضل أال نكون موجودين» .وأكد
الرئيس بري من جهته «رفض فكرة
االستفتاء من دون تعديل دستوري
ألن��ه��ا تشكل ت��ع�دّي�ا ً على صالحية
المجلس النيابي».

�أهالي الع�سكريين المخطوفين
ي�شكون لخير من التظاهرات

3

خير مجتمعا ً مع أهالي العسكريين المخطوفين
شارك أهالي العسكريين المخطوفين في االعتصام في
وسط العاصمة صباح أمس ،وتحدث باسمهم حسين
يوسف الذي قال «منذ سنة وشهرين ،ننتظر إطالق سراح
أوالدن��ا ،نحن مع الحراك المدني وقضية العسكريين
أكبر من كل قضايا البلد ،ولكن لألسف النفايات حركت
السياسيين ولكن أرواح العسكريين لم تحركهم».
ومع بدء المواجهات بين المعتصمين من الحراك
المدني وقوى األمن ،انسحب اهالي العسكريين وانكفأوا
نحو ساحة رياض الصلح.

والتقى األمين العام للمجلس االعلى للدفاع اللواء
الركن محمد خير في السراي الكبير ،أهالي العسكريين
المخطوفين ال��ذي��ن ش��ك��وا م��ا ي��ت��ع��رض��ون ل��ه ج��راء
تظاهرات الحراك المدني ،وتم البحث في المعطيات
والمستجدات.
وتمنى خير على أهالي العسكريين «أخذ المعلومات
الصحيحة والدقيقة منه شخصيا ً وأالّ ينجروا وراء
الشائعات واألكاذيب» ،مؤكدا ً أن مكتبه «مفتوح أمامهم
 24ساعة على  24لالستفار واالستيضاح».

الهيئات االقت�صادية تبحث اليوم
الأو�ضاع التجارية في الو�سط
تداعت الهيئات اإلقتصادية ونواب بيروت كافة وتجار
الوسط التجاري وأصحاب المؤسسات والمستثمرون
فيه ،إل��ى اجتماع يُعقد في الحادية عشرة قبل ظهر
ال��ي��وم ف��ي مق ّر غرفة ب��ي��روت وجبل لبنان ،ف��ي غياب
رئيس الهيئات الوزير السابق عدنان القصار بداعي
السفر ،للبحث في ما آل��ت إليه الحركة التجارية في
منطقة «سوليدير» ،ج ّراء االعتصامات والتظاهرات التي
تشهدها المنطقة.
وعشية االج��ت��م��اع ،أوض���ح رئ��ي��س ات��ح��اد الغرف
اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير

الموسع «سيض ّم نواب بيروت
لـ«المركزية» ،أن اللقاء
ّ
ألنهم يلعبون دورا ً كبيرا ً في المحافظة على العاصمة
وقلبها ،إذ إن قلب بيروت ولبنان هو الوسط التجاري
الذي يقتلونه اليوم لألسف ،مع إقفال الطرقات المؤدّية
إلى وسط بيروت بسبب انعقاد طاولة الحوار ،إضافة
إلى الحراك المدني في ساحة الشهداء الذي خرج عن
خطه المطلبي ،وبث بعض وسائل اإلع�لام .وهنا أسأل
هل المقصود ضرب ما تبقى من لبنان واقتصاده؟».
ولفت إلى أن «أوضاع التجار والمستثمرين في الوسط
التجاري صعبة جدا ً في ضوء ما يحصل حالياً».

ا�ستذكار «�صبرا و�شاتيال» وتنديد باالعتداءات على الأق�صى:
لتوحيد الف�صائل وت�صعيد المقاومة �ضد االحتالل ال�صهيوني

تحول �إلى فو�ضى ومواجهات مع القوى الأمنية
الحراك المدني
ّ

م�ساء
اعت�صامات متنقلة في العا�صمة والإفراج عن الموقوفين ً
ت��ح�� ّول وس���ط ب��ي��روت أم���س إل���ى ساحة
مواجهات بين عناصر ق��وى األم��ن الداخلي
والمعتصمين اع��ت��راض�ا ً على التئام طاولة
الحوار ،لكن الشعارات والهتافات التي رفعت من
قبل المشاركين في االعتصامُ ،و ّجه مجملها ضد
رجال قوى األمن الذين أنيطت بهم مهمة حماية
البرلمان ،كما تلقوا العشرات من قناني المياه
والمفرقعات ،قبل أن يقدم عدد من الناشطين
على ت��ج��اوز الحواجز الحديدية ،م��ا اضطر
عناصر مكافحة الشغب إلى مالحقة الفاعلين
واعتقلت عددا ً منهم تم إطالق سراحهم مساء.
وك��ان ناشطو الحراك المدني توافدوا إلى
وسط بيروت تزامنا ً مع انعقاد جلسة الحوار
الثانية في مجلس الن ّواب ،بهدف منع دخول
أط���راف ال��ح��وار إل��ى الجلسة ،وف��ق م��ا أعلن
القيمون على حملة «طلعت ريحتكم».
وبعد رش��ق البيض وال��زج��اج��ات الفارغة
وتوجيه العبارات النابية إلى القوى األمنية،
حاول بعض الناشطين إزالة العوائق الحديدية
بالقوة للدخول الى مجلس النواب ،ونجحت
في ذلك جزئياً .وفي وقت استقدمت التعزيزات
األمنية إلى مكان االعتصام ،تكررت محاوالت
رفع العوائق ،فتصدت القوى األمنية للمحاولة
وأوقفت عددا ً من الشبان .ما أغضب المعتصمين
الذين راح��وا يصرخون واصفين ق��وى األمن
«بالشبيحة» وموجهين اليهم الشتائم ،فما كان
من عناصر مكافحة الشغب في قوى األمن إالّ أن
تخطت في شكل مفاجئ الحواجز الحديدية،
نحو المتظاهرين ،على جوالت متكررة ،والحقت
ع��ددا ً من الشبان والشابات ،من أم��ام مبنى
«النهار» حتى محيط تمثال «الشهداء» وجرت
مواجهات بين الطرفين أدت إلى وقوع عدد من
االصابات.
في غضون ذلك ،لفتت «طلعت ريحتكم» الى
أن  38شخصا ً من ناشطيها ومن بينهم نسوة
تم توقيفهم ،ومعظمهم من القيمين على الحملة
ومن بينهم م��روان معلوف ومعروف األسعد
وعلي البطل وحسن شمص وإيلي كلداني.
كما اعتقلت القوى األمنية المضرب عن الطعام
وارف سليمان بعد أن حاول القفز فوق الحواجز
الحديدية ،إال أنه تم اطالق سراحه بعد الظهر.
وكانت للصحافيين حصتهم من المواجهات
ح��ي��ث ت��ع��رض م��راس��ل «وك���ال���ة الصحافة
الفرنسية» أن��ور عمرو إلصابة في يده جراء
ال��ت��داف��ع ال���ذي ح��ص��ل ب��ي��ن ال��ق��وى األمنية
والمعتصمين.
ولفت أي��ض�ا ً ظهور العنصر النسائي في
قوى األمن الداخلي للمرة األولى منذ بدء حراك
«طلعت ريحتكم» ،وك��ان من مهامهن توقيف
متظاهرات حاولن تخطي العوائق الحديدية،
ول��م تسلم ن��س��وة ق��وى األم���ن م��ن واب���ل من
الشتائم تعرضن له لدى مشاركتهن في عمليات
التوقيف.

توضيح قوى األمن

ووس��ط الهرج وال��م��رج ،وأم��ام إص��رار عدد
من المعتصمين على إهانة األمنيين وتكرار
عبارة «انتو بال شرف» ،معتبرين أنهم يحمون

يوسف الجردي ،أجود بو حمدان ،مايا ارناؤوط،
علي سليم ،علي موسى ،عدنان المقداد ،خالد
م��رع��ي ،علي ح��م��د ،حسين م��وس��ى ،عباس
اسماعيل ،ي��ارا الحركة ،نضال اي��وب ،ماريا
بو روفايل ،حسين ناصر الدين ،ديانا الحكم،
ساره شكر ،حنان سليم ،عربي العنداري ،محمد
ح��ي��در ،نعيم الحسين ،علي بصل ،معروف
األس��ع��د ،ن��ادي��ن ب��وك��روم ،خالد أح��م��د ،ايلي
كلداني ،بالل رس�لان ،هيثم عطوي ،علي زهر
الدين ،احمد أمهز ،خلدون جابر ،مروان معلوف
وحسن شمص.
ومساء أم��س نفذ اعتصام آخ��ر في ساحة
رياض الصلح للمطالبة باإلفراج عن الموقوفين
وبالفعل تم ذلك بقرار من مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ،وقد
توجه المفرج عنهم إلى مكان اعتصام رفاقهم.

«أمل»

االعتصام المسائي
«الفاسدين» داعين إياهم الى الوقوف معهم بدل
الوقوف ضدهم ،أسفت القوى األمنية لتعرض
عناصرها المولجة حماية المتظاهرين وحفظ
األمن الى الضرب والشتائم من المعتصمين.
وأف��ادت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
أن عناصرها المتواجدة في وسط بيروت تعمل
على توقيف األشخاص الذين يعتدون عليها
بالضرب ويقومون على حض المتظاهرين
على ع��دم استعمال العنف وخ��رق الحواجز
األمنية .وأضافت عبر توتير أنه «عندما يتم
خ��رق الحاجز واإلع��ت��داء على عناصر قوى
األمن الذي يشكل خرقا ً للقانون ،تضطر قوى
األمن للتدخل ليس للدفاع عن نفسها بل حفظا ً
للنظام» .ونشرت على «تويتر» صورا ً لعدد من
العناصر األمنية الذين أصيبوا خالل الصدامات
مع المتظاهرين.
في المقابل ،اتهم بعض الناشطين القوى
األمنية باالعتداء عليهم وطالبوا بمحاسبة وزير
الداخلية واستقالته ،متحدثين عن إفراط في
القوة ضد أبرياء لم يعتدوا على القوى األمنية
ولم يوجهوا إليها أي إهانات.
وبعد الظهر ،وقبيل انتهاء جلسة الحوار،
استعاد محيط «النهار» ه��دوءه ،اال ان التوتر
انتقل الى منطقة بشارة الخوري قرب اللعازارية
حيث كان عدد من الناشطين يقطعون الطريق
تضامنا ً مع المضربين عن الطعام .فشهدت
المنطقة بعض الكر والفر أيضاً ،وعمدت القوى
األمنية إلى تحويل السير .وفي وقت حضرت
مجموعة من الشبان إلى المنطقة واعتدت على
عدد من المعتصمين ،أكدت قوى األمن أنها تعمل

على حماية خيم المضربين عن الطعام وخيمهم
وعلى التحقق من هوية المعتدين وتوقيفهم.
وإثر ما شهدته التظاهرة من توقيفات ،دعا
عدد من الحمالت الى اعتصام مفتوح في ساحة
رياض الصلح ابتداء من «اآلن» ،احتجاجا ً على
ما حصل وللمطالبة بإطالق سراح الموقوفين.
ورأت حملة «طلعت ريحتكم» ان ما حدث اليوم
من «اع��ت��داء وحشي على المعتصمين دليل
واضح على ان السلطة السياسية ضاقت ذرعا ً
بمطالب المعتصمين ،وهي ما ع��ادت تتحمل
الخطاب الذي يبثه الحراك بين المواطنين»،
معتبرة ان «السلطة حاولت انهاء الحراك عبر
الطريق الميليشيوية» ،مشيرة الى ان «المماطلة
م��ن قبل وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق في
محاسبة المسؤولين عن االعتداء على الناس،
والتضليل اللذين تنتهجهما قوى االمن الداخلي
يهدفان إلى التأثير على الرأي العام».
وفي بيان لها دعت الحملة الى االعتصام
المفتوح في ساحة ري��اض الصلح إل��ى حين
اط�لاق س��راح الموقوفين كافة من  22آب الى
اليوم ،كما طالبت بعدم المس بحرية التعبير
المكفولة من الدستور .وأك��دت الحملة «إننا
ذاهبون الى التصعيد ألنه عندما أعطينا فرصة
للسلطة ك��ي تحل القضايا التي طالبنا بها
فشلت» ،مشيرة الى أن «عدد الموقوفين أصبح
.»40
وتوجه عدد من الناشطين الى محيط ثكنة
الحلو للمطالبة بإطالق من تم توقيفهم أمس
نقلوا الى الثكنة المذكورة ،وعددهم  35وهم:
ضياء هوشر ،حكمت األمين ،سامر عبد الله،

م��ن جهة أخ���رى ،أص��در المكتب االعالمي
المركزي لحركة «أم��ل» البيان التالي« :مرة
أخرى ،باألمس اتهم حرس المجلس النيابي،
واليوم حركة أمل ،والمتهم الرئيسي هو الذي
يعتدي على كرامات الناس عبر الشاشات ،مما
يحرك مشاعر الناس ،لذلك ،مع االحتفاظ أمام
القضاء المختص تجاه من وجه كالما ً نابيا ً
بحق األخ رئيس الحركة ،نتمنى من الجميع
الحفاظ على الهدوء وعدم االنجرار إلى الفتنة،
علما ً ان ال عالقة لحركة «امل» بما جرى».

عون

وف��ي سياق ردود الفعل على «مواجهات»
ال��ع��اص��م��ة ،غ���� ّرد رئ��ي��س ت��ك��ت��ل «التغيير
واالصالح» النائب ميشال عون عبر تويتر قائالً:
«يحصد لبنان هذه األيام نتائج ضرب العملية
الديمقراطية ومنع اللبنانيين من التعبير عن
إرادتهم في صندوق االقتراع».

نقيب المحررين

وس��ج��ل نقيب م��ح��رري الصحافة الياس
عون في بيان «للحراك الشعبي نجاحه في
االضاءة على مكامن الفساد في الدولة» ،ورأى
أن «على ال��ح��راك الشعبي أن يحصن نفسه
ضد محاوالت االستغالل والتسييس من أي
جهة أتت وأن يحافظ على سلميته ألن سلمية
نشاطاته وتحركاته هي عنوان ديموقراطيته
وسر قوته».
وإذ استنكر «أع��م��ال العنف التي س��ادت
التحركات وأوقعت إصابات بين المحتجين
ورجال االمن وتعرض بعض الزمالء الذين كانوا
يتولون تغطيتها لالعتداء والمعاملة الخشنة
من قبل القوى االمنية وأحد أطراف الحراك»،
دعا الدولة «بكل أجهزتها الى االنصات باهتمام
وجدية ال��ى نبض ال��ش��ارع ،واتخاذ التدابير
الجذرية والحاسمة لحل كل المشكالت التي
يعانيها المواطن اللبناني ،قبل أن تكبر كرة
الثلج ويصبح من الصعب لجم الشارع وما قد
ينجم عنه من إنفالت يصعب التكهن بنتائجه».

تزامنت الذكرى الـ  33لمجزرة صبرا وشاتيال التي ارتكبها
العد الصهيوني إبان اجتياحه لبنان عام  1982مع مجازر
جديدة يرتكبها العدو في القدس المحتلة بحق المقدسيين
والمسجد األقصى ،ولمناسبة الحدثين ص��درت مواقف
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودها
وتصعيد عملياتها ردا ً على جرائم االحتالل الصهيوني.
وفي هذا السياق ،توقفت لجنة دعم المقاومة في فلسطين
في بيان إثر اجتماعها ال��دوري في بيروت ،أم��ام الذكرى
السنوية الـ  33لمجزرة صبرا وشاتيال ،وقالت« :المجازر
الصهيونية لن ترهبنا ولن تثنينا عن التمسك بخيار الجهاد
والمقاومة من التحرير والعودة».
ودانت «بشدة العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد
األقصى المبارك» ،محذرة «العدو الصهيوني من التمادي في
تنفيذ مخطط تقسيم األقصى لالستيالء عليه تمهيدا ً لهدمه
وبناء الهيكل المزعوم مكانه».
ودعت«فصائلالمقاومةالفلسطينيةكافةلتوحيدجهودها
وتصعيد عملياتها ردا ً على جرائم االحتالل الصهيوني
وتأكيدا ً لحق الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل والدفاع
عن أرض��ه وشعبه ومقدساته» ،مطالبة «ال��دول العربية
واإلسالمية بالتحرك العاجل وعقد اجتماعات قمة عاجلة
لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي لوضع
استراتيجية موحدة إلنقاذ القدس والمسجد األقصى من
خطر التهويد».
كما دعت «األمة العربية واإلسالمية وأح��رار العالم الى
التحرك العاجل والضغط على الحكومات التخاذ قرارات
جادة لدعم قضية القدس والدفاع عن المقدسات اإلسالمية
والمسيحية في فلسطين وتعرية الكيان الصهيوني الغاصب
ومحاكمة قادته كمجرمي حرب ضد اإلنسانية».
وأك��دت «جمعية الصداقة الفلسطينية  -االيرانية» في
بيان «أن «خيار المقاومة التي أثبتت جداوتها ومشروعيتها،
هي الطريق الوحيد لمواجهة اإلحتالل الذي يمعن في تقسيم
وتهويد مقدساتنا في ظل صمت وتآمر بعض األنظمة على
المقاومة وفلسطين».
ورأت «ان اإلرهاب الصهيوني منذ ما قبل مجزرة صبرا
وشاتيال وما تالها من مجازر ،هو المصدر الرئيسي لإلرهاب
وهو يشكل اليوم مع التيار التكفيري المجرم وجهين لعملة
واحدة».
وأكدت ان «الشعب الفلسطيني المقاوم والذي يدافع عن
المسجد األقصى بمواجهة عصابات االحتالل ومستوطنيه،
يدعو كل أبناء األمة للوحدة ونبذ الفرقة واإلنقسام ومشاريع
الفتن التي تهدد القدس وفلسطين واألمة جمعاء».
واعتبر الدكتور عبدالرحمن البزري بعد استقباله وفدا ً
مركزيا ً من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ،برئاسة
عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها على الساحة
اللبنانية علي فيصل ،أن «تدنيس المقدسات والتعدي على
األقصى يأتيان في سياق مخطط «إسرائيلي» ،يستفيد

من ضياع البوصلة العربية واإلسالمية وتشرذم الجهود،
ووضع اإلمكانات والطاقات العربية في االقتتال في الساحات
الداخلية» ،داعيا ً «بمناسبة أداء مناسك الحج وعيد األضحى
المبارك الى وقفة إسالمية عربية واحدة جادة ومدوية لردع
العدو «اإلسرائيلي» وتهديد مصالح حلفائه وداعميه».
بدوره ،دعا فيصل الى «وحدة حقيقية فلسطينية سياسية
في وجه التحديات ،والى انتفاضة شعبية في وجه العدو
«اإلسرائيلي» ،وإع�لان فشل أوسلو ،والدعوة الى مؤتمر
وطني فلسطيني يبحث في مشروع فلسطيني جديد يواجه
التحديات والمستجدات».
وأك��د المؤتمر الشعبي اللبناني ،في بيان أن «مجزرة
صبرا وشاتيال ستبقى حية في وجدان كل لبناني وعربي
ح��ر ،وش��اه��دا ً على بربرية الصهاينة وعمالئهم» ،داعيا ً
«السلطتين اللبنانية والفلسطينية الى إحالة هذا الملف إلى
المحكمة الجنائية الدولية».
ورأت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان في بيان ،أنه
«بعد مرور  33عاما ً على ذكرى مجزرتي صبرا وشاتيال،
يتحمل المجتمع الدولي واإلدارة األميركية تحديدا ً والعديد
من األنظمة الغربية والعربية ،المسؤولية في عدم محاسبة
دويلة الكيان العدو الصهيوني الغاصب عن كل المجازر
الرهيبة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني واللبناني،
وبحق كل الشعوب العربية منذ احتالله فلسطين إلى
اليوم».
ولفتت الى أن «ما يجري اليوم من هجوم عسكري همجي
مباشر على المسجد األقصى هو أيضا ً برسم كل المحافل
والهيئات والمجتمع الدولي ،وبرسم الكثير من األنظمة
العربية التي تدعم التقاتل العربي واإلسالمي وتشارك
فيه مباشرة ،وتدير ظهرها للقضية الفلسطينية المحقة
وتتجاهلها وكأنها لم تكن إال في كلمات عابرة خجولة بين
فترة طويلة وفترة أطول من سابقتها».
واعتبر رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة
الصحافيين وسجناء الرأي المحامي عمر زين ،في رسالة
الى النقابات الحقوقية في العالم ،ان المسجد األقصى يمر
في واحدة من أدق المراحل وأخطرها منذ احتالله عام 1967
مع تصعيد السلطات «اإلسرائيلية» من وتيرة اعتداءاتها
على المسجد واستهداف مكوناته وعناصر الدفاع عنه،
يهدف االحتالل منها الى فرض التقسيم الزماني على األقصى
كأمر واقع ،ومن ثم ليصبح أمرا ً مقبوال ً في التعاطي الشعبي
أو الرسمي على حد سواء».
وطالب زين الهيئات والمنظمات الحقوقية والقانونية
في العالم «بخوض معركة قانونية مع االحتالل ،وتأصيل
الحق القانوني للفلسطينيين بالقدس واألق��ص��ى ،كون
القانون الدولي يصنف مدينة القدس على أنها مدينة محتلة،
وصدرت العديد من القرارات من الهيئات والمنظمات الدولية
التي تؤكد بطالن إج��راءات االحتالل في القدس وتهويده
للمدينة».

