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الحراك المدني �أمام الداخلية والمحكمة الع�سكرية و�إطالق الموقوفين باء بالف�شل �أهالي الع�سكريين يلتقون الم�شنوق الثالثاء
بعد ساحتي الشهداء والنجمة مساء أول أمس
ّ
حطت حمالت الحراك المدني أمام وزارة الداخلية
مساء امس ،حيث أقفل شباب من الحراك المدني
الطريق أم��ام ال��وزارة للمطالبة بإطالق سراح
المتظاهرين الذين ت ّم اعتقالهم في تظاهرات يوم
الخميس ،ثم ق ّرروا فتح الطريق الحقاً.
وسبق ذلك اعتصام ن ّفذه الناشطون صباحا ً
أمام المحكمة العسكرية في المتحف للمطالبة
باإلفراج عن الموقوفين الذين ت ّم اعتقالهم خالل
التظاهرة في وسط بيروت ،وعدم تحويلهم إلى
المحكمة العسكرية التي شهدت إجراءات أمنية
مكثفة حولها ،حيث انتشرت في محيطها عناصر
من مكافحة الشغب والجيش اللبناني .وللغاية
نفسها اعتصم أهالي الموقوفين على اوتوستراد
الدامور ،حيث أقفلوا الطريق لبعض الوقت ومن
ثم أعادوا فتحها .من جهة أخرى ،تابع مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر التحقيقات األولية مع الموقوفين ،حيث
أطلق س��راح أرب��ع فتيات وقاصر ،مَن تبين أن
ال جرم عليه ،على أن تتخذ القرارات تباعا ً بعد
انتهاء اإلفادات.
والتقى وف��د م��ن محامي ال��ح��راك القاضي
صقر ،لالعتراض على التوقيفات .وأكد المحامي
واصف الحركة أنه «ال يمكن محاكمة المدنيين
أم��ام المحكمة العسكرية ألنها من اختصاص
القضاء العدلي وال يمكن التعاطي مع الموقوفين
بطريقة بوليسية ،بحيث ل��م ن��ع��رف أسماء
أمكنة التوقيف وطلبنا تزويدنا بها وبتطبيق
األص��ول القانونية التي تسمح للموقوف أن
يتصل بعائلته وإطالق جميع الموقوفين ،ألنهم
موقوفو رأي وحق التظاهر محفوظ بالدستور».
وأش��ار الحركة إل��ى أن القاضي صقر أك��د لهم
أن��ه «ال يمكن تسليم قائمة أس��م��اء وتحديد
أم��ك��ن��ة ال��ت��وق��ي��ف وال يمكن ت���رك الموقوفين
وأن هناك إج����راءات قانونية ستتخذ وبناء
عليه ي��أخ��ذ ال��ق��رار ب��ك��ل ح��ال��ة ع��ل��ى ح���دة».
وأضاف :أن لجنة المحامين ستتابع اإلجراءات
القانونية على َم��ن اعتدى على المتظاهرين
وسنحتفظ بالشق القانوني بسرية الملف ،أما ما
تع ّرض له المتظاهرون من اعتداء سيُالحق أمام
القضاء المختص ،ولن نترك أيا ً من المعتدين
على المتظاهرين دون محاسبته قانونياً».
وختم :سنترك للحراك الشعبي تحديد الخطوات
الواجب اتخاذها في موضوع الضغط إلطالق
الموقوفين شعبيا ً وف��ي ال��ش��ارع ،ون��ح��ن ال
نريد االدع���اء على عسكريين أم��ام المحكمة
العسكرية ألننا ال نثق بها .ونحن موجودون
لخدمة الحراك ونصرته ومنع االعتداء عليه.
وبعد زي��ارة المحامين ،أعطى القاضي صقر
تعليماته إلى القوى األمنية بالسماح للموقوفين
االتصال بذويهم وطمأنتهم عن حالهم.
وأحصت لجنة المحامين في الحراك الشعبي
أكثر من  70موقوفا ً تو ّزعوا على أكثر من مخفر
وفصيلة تابعة للقوى األمنية ال سيما ثكنة
الحلو وفصيلة الجديدة ،حيث هناك أكثر من
 27موقوفا ً في كل منهما ،وقد أفرج عن  4فتيات
اعتقلن أم��س ه��نّ  :سينتيا سليمان وفاطمة
حطيط ومايا ملكاني وليال سبالني ،اللواتي
التحقن بالمعتصمين أمام المحكمة العسكرية
وانتقدن ،طريقة توقيفهن ،وقلن «إنهن تعرضن
لتهديدات في فترة توقيفهن في مخفر البرج،
وإن القوى المسؤولة عن المخفر وضعتهن
ف��ي غرفة صغيرة ج���داً ،حيث كانت تتواجد
عاملة أجنبية حاولت التح ّرش بزميلتها».
واعتبرت الناشطة نعمت بدر الدين «أن الناشطين
طالبوا بعدم توقيف المتظاهرين الذين يمارسون
حقهم ،إضافة إلى عدم مراعاة قواعد قانونية
تفرض اتصال الموقوف بمحا ٍم وإخبار أهله عن
مكان وج��وده ،وه��ذا ما لم يحصل حتى اآلن».
ولفتت إلى «أن القوى األمنية عمدت إلى سحب
بعض المصابين من المستشفيات» ،مشيرة إلى
«أن الحراك ال يهدف إلى التصادم وفتح معركة
مع القوى األمنية» ،محملة الوزير نهاد المشنوق
«مسؤولية سلوك القوى األمنية ،فهي ّ
رشت أكثر
من مئتي طن من المياه على المتظاهرين في
األمس».
وك���ان وس���ط ب��ي��روت اس��ت��ف��اق أم���س على
مشهد الخراب الهائل الذي خلفته االشتباكات
التي حصلت مساء اول ام��س بين متظاهري
الحراك المدني والقوى األمنية ،وما رافق ذلك

ن ّفذ أهالي العسكريين المخطوفين
اعتصاما ً أم��ام وزارة الداخلية بعد
ظهر أم��س قطعوا خ�لال��ه الطريق
ال���م���ؤدي م��ن ال�����وزارة ال���ى ش��ارع
الحمراء ،لناحية مصرف لبنان ،قبل
أن يعيدوا فتحه عند الثالثة والنصف
بعد الظهر.
َ
أرض ال��ط��ري��ق أهالي
واف��ت��رش
المخطوفين ،الذين ح ّملوا الحكومة
ورئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم مسؤولية التقاعس
ف��ي م��ل��ف أب��ن��ائ��ه��م ،راف��ع��ي��ن ص��ور
المخطوفين ،مطالبين بلقاء وزير
الداخلية نهاد المشنوق.
وإذ رفضوا التفاوض مع مستشار
وزير الداخلية العميد منير شعبان
داخ���ل ال�����وزارة ،ط��ال��ب��وه بالنزول
إليهم في الشارع لتحديد موعد مع
المشنوق .وهذا ما حصل .وبعد اللقاء
بين الطرفين ،قال اهالي العسكريين
«العميد شعبان ابلغنا أن لقاءنا
مع المشنوق سيكون ظهر الثالثاء،
إلعطائنا كل جديد ،وأبلغنا أن العمل
لحل الملف يتم بسرية تامة».
وم��ن ال��ص��ن��ائ��ع ،ت��وج��ه االه��ال��ي
ال��ى محيط دارة رئ��ي��س الحكومة
ت��م��ام س�لام ف��ي المصيطبة ،حيث
نفذوا وقفة رمزية في باحة المنزل،
مطالبين بموعد للقائه ،معلنين «أن

ساحة الشهداء قبل تنظيفها من آثار المواجهات

اهالي العسكريين امام مبنى الداخلية
سالم لم يقابلنا منذ خمسة أشهر»،
كاشفين «أننا نطالب منذ مدة بلقاء
م��ع ك��ل م��ن رئيس الحكومة وب��ري
وابراهيم» .وتابعوا «نريد الحقيقة

فقط مهما كانت صعبة ،وسالم قال
لنا إن أبناءنا أمانة في عنقه فليقل لنا
اذا ً ما هو مصيرهم» .ثم عاد األهالي
بعد ذلك إلى رياض الصلح.

ح ّيت موقف الأرجنتين تجاه الق�ضية الفل�سطينية

�أحزاب البقاع :الحوار �سبيل وحيد ّ
لحل الأزمات
البقاع الغربي ـ أحمد موسى

...وبعد
من رشق المتظاهرين للقوى األمنية وعناصر
مكافحة الشغب ب��ال��ح��ج��ارة ،مقابل تفريق
القوى األمنية لهؤالء برشهم بخراطيم المياه
والقنابل المسيلة للدموع .ومع تقدم ساعات
النهار أمس ،باشرت القوى األمنية ورشة إلزالة
العوائق الحديدية واألسالك الشائكة والمكعبات
اإلسمنتية من وسط بيروت ،قبل أن تبدأ بإزالة
الحجارة التي رماها المتظاهرون ،مستعينة
بجرافات .في الموازاة ،تولى عمال «سوكلين»
تنظيف ال��م��ك��ان ورف���ع ال��زج��اج ع��ن األرض.
وم��ع انتهاء ه��ذه ال��ورش��ة ،أعيد فتح الطريق
امام السيارات ،وعادت الحركة الى طبيعتها.
وقام وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
بزيارة تفقدية لمكان التظاهرة ولألضرار .كذلك
تفقد أص��ح��اب المحال المحيطة ممتلكاتهم.
وت��ب��ي��ن أن ف��ن��دق «ل���و غ����راي» ن���ال النصيب
األكبر من األض��رار ،وأع��رب بعضهم عن أسفه
للخسائر الكبيرة التي تلحق باالقتصاد جراء
االشتباكات التي تدور في قلب العاصمة ،داعين
الحراك الشعبي إل��ى إبقاء نشاطاته سلمية.
وفي المواقف ،أكد النائب عاطف مجدالني «ان
ما حصل امس يسيء للحراك المدني والحركة
المطلبية» .وقال« :الساحات لكل الناس ،ولكن
هناك مشاغبون وكان ذلك واضحا ً أول أمس،
ف��إذا وصلوا الى ساحة النجمة هل سيكتفون
بالوقوف أم سيحاولون تكسير باب المجلس
النيابي ويحتلونه .وعندها ماذا يحصل؟ القوى

األمنية تحملت العبء واستوعبت كل أعمال
العنف ،بعض المسؤولين ع��ن ال��ح��راك غير
قادرين على ضبط عناصر الحراك أو التخلص
من المشاغبين المتزايدين من حراك إلى آخر.
يوجه
وإذ أش��ار إلى «أن أحد المسؤولين كان
ّ
مطلبا ً بدعوة مجلس الوزراء لالنعقاد وبحث بند
النفايات ،وهذا مطلب واقعي ومحق وضروري
ونحن طالبنا به» ،لفت إلى «أن الحراك المدني
قدم خطة للنفايات قد تكون خطة مستدامة ،لكن
في المرحلة االنتقالية ال يوجد اال خطة الوزير
أكرم شهيب التي يمكن أن تسير».
وأكد اتحاد جمعيات العائالت البيروتية بعد
لقائه وزي��ر الداخلية «رفضه تحويل الوسط
التجاري إلى ساحة للعبث بأمن بيروت ولبنان
وباقتصادهما ،ودان بشدة أعمال الشغب التي
ُتنسب دائ��م�ا ً إل��ى مندسين مجهولين .وش �دّد
«االتحاد» على «أن المشنوق مستمر في الوزارة
بتأييد منهم وبدعمهم».
في المقابل ،اعتبر األمين العام لـ«التيار
االسعدي» معن األسعد في تصريح «أن انفالت
ال��ش��ارع م��ن دون إق���دام السلطة السياسية
على ات��خ��اذ أي ق��رار ج��دّي وم��س��ؤول لتلبية
م��ط��ال��ب ال��ن��اس ال��ح��ي��ات��ي��ة ،ي��ؤك��د اس��ت��م��رار
ه���ذه ال��س��ل��ط��ة ب��س��ي��اس��ة ال��ف��س��اد وال��رش��ى
وال��س��م��س��رات وال��ص��ف��ق��ات ال��م��ش��ب��وه��ة».
ورأى «أن اختراق المتظاهرين من مجموعات
من خارج الحراك المدني السلمي ورفع منسوب
العنف وسماح القوى األمنية لتحويل وسط
بيروت الى خطوط تماس ،تؤكد أن قرارا ً دوليا ً قد

الحل في لبنان و�سوريا واليمن ال يمكن �إال �أن يكون �سيا�س ًيا

قا�سم :الم�سارات تتجه نحو م�صلحة المقاومة
دعا نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى
عدم الرهان على الخارج ،خصوصا ً أن المسار المعادي
للمقاومة ليس في وضع مريح وال يستطيع تحقيق شيء،
لذلك نقول لشركائنا في لبنان :إذا كنتم تراهنون على الخارج
فهذا الخارج لن يأتيكم بجديد لمصلحتكم ،المسارات تتجه
نحو مصلحة المقاومة ،وال يمكن أن تتجه لمصلحة األطراف
األخرى المعتدية ،والمراهنة على الخارج مضيَعة للوقت،
ال سيما أن لبنان خارج اهتمامات كل دول العالم ،ولذلك
فإن األفضل أن نلجأ إلى خياراتنا الداخلية وأن نتعاون مع
بعضنا.
وأش��ار في كلمة ألقاها في حفل تخريج طالب المرحلة
المتوسطة في م��دارس «المصطفى» و«البتول» في قاعة
الجنان طريق المطار إلى «أن فرصة لبنان تتآكل يومًا بعد
يوم في تفعيل المؤسسات ،لألسف واحد من المسؤولين
اللبنانيين يستطيع أن يعطل كل شيء ،ألن كل مسؤول في
لبنان عنده «حق الفيتو» .وبالتالي إذا كان البعض يظن أنه
في ذلك يصنع شي ًئا فهو مخطئ ،ليست المكرمة في التعطيل
وإنما المكرمة في تسهيل تعامل اللبنانيين في شكل إيجابي
مع بعضهم حتى يفعّ لوا المؤسسات وإال َّ فهذه المؤسسات
تتآكل يومًا بعد يوم والخسائر تقع على المواطنين لألسف».
وقال« :إن المنطقة في أسرها في حالة غليان ،وكل بلد
من البلدان ُتفتح فيها مشكلة ألي سبب من األسباب وتحت
أي عنوان من العناوين فتبدأ التداعيات وال تعود البالد كما
كانت ،بل نصبح أمام فوضى ومشاكل وتعقيدات حقيقية.
وهذا يشمل كل المنطقة تقريبًا .المسارات النهائية في هذه
المنطقة لم ُتحسم ولم ُتحدد بعد ،فليس واضحً ا كيف يكون
الحل السياسي في سورية وال في اليمن ،وال كيف سيستقر
العراق في نهاية المطاف ،وال وضع لبنان إلى أين نصل به،
وال الكثير من بلدان المنطقة ،والمرحلة تتطلب وق ًتا قبل أن
ُتحسم الخيارات المختلفة ،لكن محور المقاومة في أي موقع
من المواقع في الحد األدنى هو صامد أمام التداعيات ،وفي
الحد األفضل يحقق بعض اإلنجازات في أماكن مختلفة ،وكما
تحقق إنجاز االنتصار على العدو اإلسرائيلي في تموز 2006
وكما فعلت إيران باالتفاق النووي األخير ،حيث جلست مع

دول العالم الكبرى ليعترفوا بها دول ًة ذات شأن ،وكما حصل
في سورية حيث صمدت لحوالي خمس سنوات تقريبًا إلى
اآلن من دون أن يتمكن المعادون من إسقاطها ،وكما حصل
في العراق فتحرر ثلث العراق من داعش  ،واآلن تستطيع
السعودية أن تدمر في اليمن أكثر وأكثر ،ولكنها ال تستطيع أن
تقود اليمن أو أن تحسم في اليمن أو أن تحقق أهدافها فضلاً
عن الخسائر الكبيرة التي تحصل في صفوفها.
وأضاف «قررت روسيا أن تقصف بغارات عدة فانقلب
رأس��ا على عقب ،فيما التحالف الذي تقوده أميركا
العالم ً
قصف  3500غارة خالل سنة وأكثر فلم نسمع صو ًتا! ألن في
الحقيقة كانت غارات هذا التحالف حول تواجد التكفيريين
لحمايتهم فقط ،بينما الغارات الروسية هي مباشرة وتؤثر
على مشروعهم» ،معتبرا ً «أن تدخل روسيا في سورية قد
يساهم في تسريع الحل السياسي .وه��ذا مطلبنا الدائم،
وكنا دائما ً نقول :الحل في لبنان سياسي ،والحل في سورية
سياسي ،والح ّل في اليمن سياسي ،أي منطقة ال يمكن أن
يكون الحل فيها عسكرياً ،فيجب أن يكون سياسياً .وعلى كل
ً
معترضا فهذا دليل إيجابي على
حال إذا صرخ الطرف اآلخر
أن مسيرتنا صحيحة».
من ناحية أخرى أكدت قيادتا حزب الله وحركة أمل في
البقاع في بيان صدر بعد اجتماعهما الدوري «أن الحوار هو
السبيل الوحيد لخروج لبنان من أزماته وان انتظار الحلول
من الخارج رهان في غير محله وذلك فأطراف الحوار في
مقدورهم االتفاق على مخارج تنهي حالة التخبط واإلرباك
الذي تعيشه الساحة» .ورأى المجتمعون «أن االستئثار
بالسلطة ومحاوالت اإلقصاء التي يمارسها البعض في
الحياة السياسية هي سياسات أثبتت فشلها على الدوام،
فاللبنانيون إن أرادوا إنقاذ بلدهم فهم ق��ادرون على ذلك
بعيدا ً عن كل اإلمالءات ،فهل يتعظون قبل سقوط الهيكل على
الجميع».
وأشار المجتمعون إلى أن معالجة مشكلة النفايات هي
مسؤولية وطنية ،وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم
حتى ال تحل الكارثة البيئية والصحية ،مطالبين الدولة بأن
تحزم أمرها إلخراج البلد من هذه األزمة المتفاقمة.

اتخذ لتدويل األزمة في لبنان».
وكشف األسعد عن «وجود فريق سياسي ينفذ
أجندة أجنبية ويسوق لها تهدف الى عزل تحالف
ميشال عون وحزب الله ،ودعوة رئيس الحكومة
تمام سالم كما أشيع ليل اول امس الى اجتماع
لمجلس ال���وزراء سيستثنى منه وزراء التيار
الوطني الحر وحتما ً سينضم إليهم وزراء حزب
الله ،ما ينذر بفرط الحكومة والعودة إلى المحاور
وهذا ما سيؤدي الى مزيد من الصراعات ،محذرا ً
من اللعب بالنار وإغراق لبنان بسياسة المحاور
ألن تداعياتها ستكون كارثية على الجميع».
ودع��ا قطاع الشباب وال��ط�لاب ف��ي الحزب
الشيوعي اللبناني ببيان الى «أوس��ع التفاف
شعبي دعما ً للحراك الشعبي» ،مطالبا ً بمحاسبة
المعتدين على المتظاهرين واط�ل�اق س��راح
المعتقلين كافة» .ورأى «أن إقدام القوى األمنية
بقرار سياسي على استخدام العنف والقمع
ال��وح��ش��ي بحق المتظاهرين ،وب��ح��ق حرية
التعبير ،هو دليل إفالس يُضاف إلى سجلها في
إفالس البلد وفراغ المؤسسات ،واعتماد سياسة
الهدر والفساد والمحاصصات التي باتت سمة
هذا الطاقم السياسي الذي لم يعد يملك وسيلة
لتغطية عجزه س��وى اللجوء إل��ى القمع وكم
األف���واه التي تطالب ببيئة نظيفة ومحاربة
الفساد وبالحق بتوفير مقومات الحياة بكرامة
نحو التغيير» .وطالب «وزي��ر الداخلية بفتح
تحقيق فوري وجدي بهذه االعتداءات ،واتخاذ
اإلجراءات المناسبة لمحاسبة المعتدين ،والى
تحمل مسؤوليته وتقديم استقالته».

خري�س :تجاوز الت�شرذم
با�ستمرار الحوار
رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس «أن لبنان يتأثر
بطريقة سلبية باألحداث الجارية ال بل يعيش الوضع األمني الخطر والخوف
األكبر من استمرار التشرذم الحاصل وعدم التوافق على مواصفات النتخاب
الرئيس ،كخطوة أولى تحمي لبنان وتجدد العملية السياسية القائمة المج ّمدة
ألسباب عديدة نستطيع تجاوزها باستمرار طاولة الحوار».
ولفت في احتفال تأبيني في بلدة برج رحال إلى «أن الصراع مع العدو
اإلسرائيلي هو االتجاه الصحيح للقضاء على الشر واإلره��اب والعنصرية
والصهيونية التي ال تدخر جهدا ً إال وتضرب ما تبقى من قوة ووح��دة بين
شعوب األمة وأبناء الوطن الواحد ،في محاولة لتغيير وجهة الصراع من
تحرير فلسطين إلى صراع داخلي إلسقاط دول تقف إلى جانب المقاومة
التي قاتلت الكيان الصهيوني الغاصب وتقف اليوم إلى جانب المحرومين
والمستضعفين».

الخير ّ
يحذر من وقوع
انفجار اجتماعي �شامل
طالب رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير «الحكومة اللبنانية
بالتحرك الفوري لمعالجة قضايا النفايات والكهرباء والماء ،ووضع خطة
الستخراج الغاز اللبناني» ،محذرا ً من «وقوع انفجار اجتماعي شامل في
البلد» .ودعا إلى «تفعيل المؤسسات الدستورية تجنبا ً لخسارة القروض
والمنح المقدمة لمساعدة لبنان ،وألن اللبناني لم يعد قادرا ً على تحمل المزيد
من االستهتار واإلهمال لحياته وصحته ولقمة عيشه الكريم».
وحيّا لدى استقباله وفودا ً شعبية في دارته في المنية ،الرئيس فالديمير
بوتين على وقوفه الى جانب الحق في سوريا وفي وجه اإلرهاب» .واعتبر
«أن انتصار الشعب والجيش والقيادة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار
األسد ،هو أمر حتمي نتيجة صمود سورية في وجه الحرب الكونية الهادفة
إلى تدميرها وتغيير نهجها المقاوم لمدة خمسة أع��وام متتالية» ،مضيفا ً
«نحن على ثقة بأن مسار تغيير منطقة الشرق األوس��ط لمصلحة محور
المقاومة والممانعة والحق قد بدأ انطالقا ً من الميدان السوري ،وأن النصر
قريب».

ع��ق��د ل��ق��اء األح������زاب ال��وط��ن��ي��ة
والقومية اجتماعه الدوري في مركز
ح��زب االت��ح��اد ف��ي البقاع الغربي،
وناقش خالله التطورات في لبنان
والمنطقة.
ورأى اللقاء في بيان ص��در بعد
االجتماع أنّ التحرك الجماهيري
وال��ش��ع��ب��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��س��اح��ة
اللبنانية هو نتيجة لغياب السلطة
في المجاالت كافة ،ما «دفع الشباب
إل���ى ال��ت��ح��رك ب���ص���ورة ع��ف��وي��ة»،
مؤكدا ً أن «غياب السلطة والفساد
المستشري قد بلغا ح ّدا ً خطيراً» .وإذا
ك��ان البعض يحاول أن «يستغل»
هذا الحراك فإنّ السبب هو في غياب
«وح��دة القيادة وال��رؤي��ة» ،لكن في
مطلق األح��وال فإنّ الجماهير كانت
وستبقى ص��اح��ب��ة المصلحة في
التغيير واإلصالح.
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال���ح���وار أك��د
المجتمعون أن��ه «لطالما آم ّنا بأنّ
ال��ح��وار ه��و السبيل ال��وح��ي��د لح ّل
ال��م��ش��اك��ل واألزم�����ات ف��ي ل��ب��ن��ان».
مشيرين إل��ى أنّ ه��ذا ال��ح��وار ،وك ّل
ح��وار ،سيبقى أفضل طريق لتط ّور
وتقدّم البلد ،لكننا نؤمن أيضا ً بأنّ
الحوار يجب أن ينطلق من مسلمات
أساسية ه��ي «إش���راك كافة القوى
واألطراف فيه وأن يكون هدفه وضع
قانون انتخابي ع��ادل على قاعدة
النسبية».

مسؤولو األحزاب في البقاع خالل اجتماعهم في مقر االتحاد
وح����ول م��ت��ف��ج��رة ش���ت���ورا ،رأى
المجتمعون أنّ ه���ذه المتفجرة
«تهدف إلى تخريب السلم األهلي،
ّ
يحضر
وعلينا التنبّه إلى ما يمكن أن
لمنطقة البقاع وللبلد عموماً ،من ّوهين
ب���دور الجيش ال��س��اه��ر على األم��ن
واالستقرار».
وعن استحداث مطمر للنفايات في
البقاع أشار المجتمعون إلى أنّ المكان
المقترح إلقامته في البقاع «يؤثر على
المياه الجوفية التي تغ ّذي أكثر من
 50قرية وبلدة في البقاع ،وبالتالي
فإننا «ننبّه من خطورة إقامته في
المنطقة».
وحول الضربات الجوية الروسية
في سورية ،اعتبر المجتمعون أنّ هذه
العملية «أكدت أنّ الموقف الروسي
انطلق من وح��دة سورية والوقوف

إلى جانب جيشها وشعبها .وهذا هو
هدف ك ّل الوطنيين في األ ّمة».
وح����ول م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى ساحة
فلسطين ،أكد المجتمعون «أنّ العدو
كان وسيبقى عدوا ً يعمل لطمس هوية
الشعب الفلسطيني والسيطرة على
األ ّم��ة ،وأنّ فلسطين يجب أن تبقى
البوصلة لك ّل المناضلين ،وأن ال حياة
لأل ّمة العربية بدون التحرير» .وفي
هذا السياق حيّا المجتمعون موقف
األرجنتين من القضية الفلسطينية
عبر مندوبتها في األمم المتحدة».
واعتبر لقاء األح��زاب أنّ حادثة
«منى» في السعودية هي نتاج «سوء
التنظيم» ،مقدّمين التعازي ألهل
الضحايا ،متمنين أن تعمد السلطات
السعودية إلى «إجراء تحقيق ش ّفاف
في هذه القضية».

احتفال في الذكرى الـ  70لإن�شاء الأمم المتحدة في النبطية

كاغ :اللبنانيون ال يريدون العودة
�إلى �أيام الحرب ال�سوداء
أك����دت ال��م��ن��س��ق ال��خ��اص لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ «أن
شعب لبنان والمؤسسات التي تربطه
ببعضه تع ّرضت لضغوط شديدة
ج��راء التأثيرات المعقدة للنزاع في
س��وري��ة وف��ي المنطقة؛ مجتمعات
بكاملها نزحت وأجبرت على اللجوء
ويتم بشكل ممنهج تدمير ونهب ثروات
ثقافية ال يمكن أن تع َّوض ،لقد عاش
لبنان مثل ه��ذا ال��ك��اب��وس ،ولكنني
اشعر باالطمئنان خالل مباحثاتي مع
كل االط��راف اللبنانية الن ال احد يود
العودة إلى أيام الحرب السوداء».
ك�لام ك��اغ ج��اء في االحتفال الذي
أقامته منظمات االمم المتحدة العاملة
في محافظة النبطية بالذكرى السبعين
إلنشاء االم��م المتحدة تحت عنوان
«يوم االمم المتحدة العالمي» ،برعاية
محافظ النبطية ال��ق��اض��ي محمود
المولى في مركز جابر الثقافي النبطية.
وحضر االحتفال الى كاغ والمولى،
م��م��ث��ل ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي وس��ام قانصو ،ممثلون
عن النواب :محمد رعد ،ياسين جابر،
قاسم هاشم ،عبداللطيف الزين وهاني
قبيسي ،ممثل قيادة يونيفل في لبنان
البريغادير جنرال سانديب سينغ
بهاج ،رئيس اتحاد بلديات الشقيف
محمد جميل جابر ،رئيس بلدية مدينة
النبطية احمد كحيل ،وشخصيات
وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير.
وأشارت كاغ إلى «أن حماية الوضع
ال��ح��ال��ي هنا وال��ت��ع��ددي��ة واح��ت��رام
اآلخر والقواسم المشتركة الثمينة قد
ساعدت على حماية استقرار لبنان
وهويته الفريدة في المنطقة ،فالمرونة
االستثنائية التي يظهرها شعب لبنان
وكرمه في استضافة واح��دة من أكبر

كاغ خالل االحتفال
تحركات الالجئين في العالم تحمل
الكثير م��ن األم���ل ،وي��ج��ب علينا أن
نواصل بناء هذا األم��ل معاً ،استثمر
المجتمع ال��دول��ي أكثر م��ن مليارين
ونصف المليار دوالر ف��ي السنوات
الثالث الماضية لمساعدة الالجئين
والمجتمعات المحلية والمؤسسات
اللبنانية التي تدعمهم ونحن نستمر
بالعمل م��ع شركائنا لضمان تلقي
المساعدة والحماية لجميع األطفال
والنساء وال��رج��ال األكثر ضعفا ً في
لبنان».
وطالب المولى «المجتمع الدولي
المنضوي تحت راي��ة األم��م المتحدة
التحرك السريع وال��دائ��م للمساعدة
وال����ى ت��أم��ي��ن ح��اج��ات ال��س��وري��ي��ن
الموجودين في لبنان قبل حلول فضل
الشتاء ومآسيه التي شاهدناها العام
الماضي».
وث ّمن «ال��دور ال��ذي تقوم به قوات
الطوارئ الدولية  -يونيفل في الجنوب
وعلى طول خط المواجهة مع العدو

اإلسرائيلي في تنفيذ ال��ق��رار 1701
والمراقبة الموضوعية والميدانية لكل
الخروقات االسرائيلية المتكررة اذا لم
نقل الدائمة واعداد التقارير الموضوعية
والحقيقية لهذه ال��خ��روق��ات وعلى
التنسيق العالي الوتيرة واألداء مع
اجهزتنا االمنية».
ورأى جابر بدوره «أن االمم المتحدة
ستبقى شاهدة على أنّ تعاضد الجهود
ق��ادر على النجاح في توفير شروط
االستمرار والعطاء وتحقيق األهداف
المرجوة للمشروع اإلنساني المتقدم
في القرن الـ.21
أما كحيل فأشار إلى «أن ما يحصل
ف��ي ال��ع��ال��م ،ب��ات يحتاج ال��ى لقاح
لتحصين الشعوب المستضعفة من
الظلم فنتفادى مضاعفات الحروب من
قتل واستنزاف وتهجير ،ولذا المطلوب
أن يكون دور األمم المتحدة بمؤسساتها
المتنوعة أكثر ريادة في تحقيق األهداف
االستراتيجية التي تخدم شعوب االمم
واالنسانية جمعاء».

