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بيانات وم�سيرات واعت�صامات ّ
نددت باالعتداءات ال�صهيونية:
للتم�سك بالوحدة الوطنية والمقاومة لتحرير كل فل�سطين
ّ

حزب اهلل :لن ن�سمح بك�سر عون
والمقاومة �ستنت�صر على الإرهاب
أعلن حزب الله أنه ّ
يفضل أن يدعم الحكومة السورية
الشرعية ويقاتل معها بدال ً من أن يصل «داعش» إلى الحكم
ويجتاح لبنان ،مؤكدا ً أن «المقاومة ستنتصر على اإلرهاب
كما انتصرت على إسرائيل» .وشدد على أنه لن يسمح
بكسر رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون.

تواصلت ال��م��واق��ف والمسيرات
واالعتصامات المنددة باالعتداءات
الصهيونية على المدنيين في القدس
والضفة الغربية وقطاع غزة من حرق
وقتل واعتقاالت ،مح ّذرة من مخاطر
مشروع التهويد والتقسيم الزماني
والمكاني للمسجد األقصى.
واع���ت���ب���رت أن ال��م��خ��ط��ط��ات
الصهيونية ال تستهدف الفلسطينيين
وحدهم بل هي تح ٍّد سافر لكرامة
ك��ل ال��ع��رب وال��م��س��ل��م��ي��ن ،داع��ي��ة
إل���ى التمسك ب��ال��وح��دة الوطنية
الفلسطينية وبخيار المقاومة لتحرير
كل فلسطين.

قاووق

وفي هذا اإلطار ،قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في
الحزب الله الشيخ نبيل قاووق «إننا لن نسمح بإقصاء
مك ّون أساسي في البلد» ،موضحا ً أن «المشكلة في لبنان
ال تحتاج إلى معجزات ،وأنّ المشكالت واألزم��ات ليست
مستعصية على الحل ،ولكنهم يرفضون الشراكة الفعلية
والمناصفة الحقيقية».
وأوض��ح الشيخ ق��اووق خ�لال حفل تأبيني في بلدة
عدشيت ،أنه «تبين بالدليل الملموس أنّ هناك مَن يسعى
لكسر وإقصاء العماد عون ،وأنّ هناك أمر عمليات يأتي من
الخارج كلما اقترب البلد من الحل».
كما شكر الشيخ قاووق مساعي رئيس مجلس النواب
نبيه بري الى طاولة الحوار إليجاد الحلول المناسبة،
ويعطل الح ّل بات معروفاً» ،مشيرا ً
ِّ
لك ّنه رأى أنّ «مَن ّ
عطل
إلى أنّ «محور السعودية في لبنان يرفض الح ّل ويفاقم
األزمات».
بغنى عن أزمة جديدة مفتعلة،
وقال إنّ «لبنان كان
ً
وتكفيه أزمات سياسية ومعيشية وآخرها أزمة النفايات»،
متهما ً «فريق  14آذار بافتعال مشكلة جديدة مع المكون
المسيحي األساسي في البلد ،األمر الذي دفع الحكومة إلى
مسار التعطيل والشلل».

الساحلي

من جهة أخرى ،أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ن��وار الساحلي أن «المقاومة التي دخلت إل��ى الحرب
السورية متأخرة تدافع عن لبنان ضد اإلرهاب التكفيري

المؤتمر
القومي – اإلسالمي

الشيخ قاووق
العالمي الذي لم يكن ليرحمنا لو استطاع اجتياح لبنان».
وذ ّكر الساحلي خالل احتفال تربوي لجمعية اإلمداد
الخيرية في مجمع السيدة زينب في الضاحية الجنوبية
لبيروت ،بكالم الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي قال
إنه سيأتي ليحارب اإلره��اب في سورية ولن ينتظر أن
يأتيه إلى موسكو.
وش��دد على أن «المقاومة ب��دأت حربها ضد اإلره��اب
بعد أن وصل إلى ح��دود الهرمل وك��ان يلقي الصواريخ
ويرسل السيارات المفخخة» ،وقال« :نحن نفضل أن ندعم
الحكومة السورية الشرعية ونقاتل معها بدال ً من أن يصل
«داع��ش» للحكم ويجتاح لبنان» ،ومؤكدا ً أن «المقاومة
ستنتصر على اإلرهاب كما انتصرت على إسرائيل».

الخازن من الرابية :عون يرف�ض
يم�س ب�أحكام الد�ستور
كل ما ّ
أكد رئيس المجلس العام الماروني
ال��وزي��ر السابق ودي���ع ال��خ��ازن أن
األم��ور تستدعي حلوال ً عاجلة وأن
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون قد يكون رئيسا ً توافقيا ً
وأن بكركي تعتبره كذلك إذا ما تم
هذا األمر.
استقبل العماد عون في دارته في
الرابية الخازن ال��ذي أش��ار إل��ى أنّ
«الحديث تناول القضايا المعلقة في
البالد والتي تستدعي حلوال ً عاجلة
لئال يسقط الوطن ومعه الدولة في
فراغ مميت».
ون��ق��ل ال��خ��ازن ع��ن العماد عون
«إص��راره على المقاطعة ورفض كل
ما يمس أحكام الدستور ،ألن الحق
مقدس ،وقد أعلن عن ذلك في خطاب
الذكرى التي أدت إل��ى خروجه من
قصر بعبدا».
أضاف« :كان الرأي متفقا ً على أنّ
من حق العماد ع��ون بما يتمتع به
من تمثيل شعبي ونيابي أن يكون
مرشحا ً يجسد األرجحية الغالبة
ل��م��واص��ف��ات ال��رئ��ي��س األق���وى بين
المرشحين وأن يص ّر على ما يراه
إنصافا ً للمعايير الديمقراطية في
االنتخابات الرئاسية ،إال أنّ األوضاع
السياسية التي تنعكس على هذا

عون مستقبال السفير السويسري
االستحقاق بخالفاتها وتناقضاتها،
ّ
عطلت مفاعيل هذا االنتخاب».
وأع��رب ال��خ��ازن عن اعتقاده أنّ
«ف���ي ح���ال اس��ت��م��رار رف���ض بعض
األفرقاء ،ال سمح الله ،على أن يكون
العماد ع��ون مرشحا ً توافقياً ،فمن
الممكن أن يتعامل مع هذا اإلشكال
للوصول إلى قاسم مشترك» ،معتبرا ً
أن «المهرجان الذي أقيم على مقربة
من القصر الجمهوري في بعبدا هو
امتحان شعبي لحجم تمثيله الذي
يخوله أن يطرح نفسه بالمواصفات
المطلوبة ،إال أنني أميل إلى ما يتمتع

ب��ه م��ن ح��رص على حماية البالد،
وال��ذي ال بد أن ينعكس في النهاية
خيارا ً لمصلحة لبنان العليا».
وردا ً عن سؤال ،قال« :يمكن العماد
عون أن يكون رئيسا ً توافقيا ً وعلى
رئيس البالد أن يكون هكذا ،وإذا اتفق
الجميع عليه ،فبكركي ستعتبره
توافقياً».
وك����ان ع���ون اس��ت��ق��ب��ل السفير
السويسري فرنسوا باراس في زيارة
استطالعية بحضور المسؤول عن
العالقات الدبلوماسية في التيار
الوطني الحر ميشال دي شادرفيان.

الأ�سد ووفود �سيا�سية وع�سكرية و�شعبية ّ
يعزون ب�سكاف

دروي�ش :زلزال �ضرب زحلة ف�صارت منكوبة
لليوم الثاني على التوالي ،واصلت
عائلة الوزير والنائب السابق إيلي
سكاف تقبّل التعازي بوفاته في مقر
«الكتلة الشعبية» في زحلة.

الرئيس األسد

وبتكليف من الرئيس بشار األسد
قدّم سفير سورية في لبنان علي عبد
الكريم ال��ت��ع��ازي إل��ى أس��رة الراحل
سكاف.
وذك��رت وكالة «سانا» أن «أس��رة
الفقيد سكاف عبّرت عن عميق الشكر
واالم��ت��ن��ان لتعزية ال��رئ��ي��س األس��د
داعية له بالنصر واالستقرار لسورية
بقيادته».
وم���ن أب���رز المعزين أم���س :قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،الوزيران
السابقان مخايل ضاهر وجان عبيد،
النائب السابق إميل إميل لحود ،المدير
العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة،
المدير السابق لمخابرات الجيش
العميد ريمون ع��ازار ،العميد الياس
طبجي ،رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في البقاع ادمون جريصاتي،
راعي ابرشية زحلة المارونية المطران
جوزف معوض على رأس وفد من كهنة
االبرشية ،المطران ج��ورج اسكندر،
األب العام الياس معلوف ،المونسنيور
نقوال حكيم ،مطران األرمن مع وفد من
الكهنة ،األب سابا سعد على رأس وفد
من الكلية الشرقية ،رئيس بلدية زحلة ـ
المعلقة جوزف دياب المعلوف ،رئيس
بلدية شتورا نقوال عاصي ،رئيس بلدية
أبلح روبير سمعان ،ميشال ضاهر،
روالن ال��ي��اس ال��ه��راوي ،زلفا بويز،
انطوان حداد ،خطار حدثي ،اإلعالمية
ماغي فرح ،السفير سمير شما ،القاضي
جوزف غنطوس وعقيلته القاضية ندى
نخلة ،القاضي أحمد سفر ،الصحافي
جوزف ابو فاضل ،الصحافي غسان
حجار ،أندره حروق.
وق��ال وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيّب
في بيان :بأسف وح��زن ،تلقيت نبأ
وفاة وزير الزراعة السابق ،الصديق

الماروني الوزير السابق وديع الخازن
تعازيه على رأس وفد ،وقال« :نفتقد
هذه الشخصية الوطنية في هذا الظرف
الصعب الذي يمر فيه لبنان».

الوزير والنائب السابق الياس سكاف
ال��ذي لم يوفر جهدا ً في حياته ،قبل
توليه وزارة الزراعة وأثناء توليه هذه
المهمة وبعدها ،لتطوير الزراعة في
لبنان والدفع في اتجاه تنمية الزراعة
واإلن��ت��اج ال��زراع��ي ودع��م المزارعين
للتشبث باألرض واإلنتاج فيها.
وأض��اف« :باسمي وباسم موظفي
وزارة الزراعة والعاملين فيها ،أتقدّم
من عائلة الراحل الكريمة ومن ذويه
ومحبيه ،بأح ّر التعازي ،سائالً للفقيد
الرحمة ولهم طول البقاء».
وفي هذا السياق ،قال وزير شؤون
التنمية اإلدارية نبيل دو فريج إن وفاة
سكاف «خسارة كبيرة للبنان عموما ً
وزحلة والبقاع خصوصاً ،فرحيله
سيترك فراغا ً في الساحة الزحلية،
وهي التي كانت تتفاعل مع هذه العائلة
العريقة وسياساتها ،تاركة بصمات ال
تمحى في تاريخ هذه المنطقة».

وكان راعي ابرشية الفرزل وزحلة
وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي���ش قد
وج��ه رسالة ع��زاء نعى فيها الراحل
سكاف ،واصفا ً فقدانه بـ«زلزال ضرب
مدينة زحلة فصارت منكوبة» ،وقال:
«غاب الرجل الذي عمل بتعاليم السيد
المسيح ،فساعد الفقراء والمحتاجين
وأدخل الفرح إلى قلوبهم .عزاؤنا اليوم
أن زحلة أصبح لها شفيع في السماء
ستبقى ص��ورت��ه أي��ق��ون��ة ف��ي قلوب
أبنائها .باسمي الشخصي وباسم أبناء
األبرشية أتقدّم بخالص العزاء إلى
عائلة الفقيد ومحبيه».

فارس

«الكتلة الشعبية»

ونعى النائب مروان فارس سكاف
في بيان جاء فيه« :لقد خسر لبنان
ومنطقة البقاع عموماً ،ومدينة زحلة
الرجل «المتواضع» النائب والوزير
ايلي س��ك��اف ،فلقد تميّز ه��ذا الرجل
حيث عرفته ف��ي المجلس النيابي،
وف��ي المجلس األعلى لطائفة ال��روم
الكاثوليك ،بالمرونة القصوى والذكاء
ال��ح��ادّ ،فعمل م��ن أج��ل ال��وط��ن بك ّل
حيوية وق���درة تمثيلية مشهود لها
بمحبة ال��ن��اس ف��ي منطقته ،وحيث
عرفوه صاحب موقع ثابت وقناعات
راسخة».
أضاف« :إنّ غياب ايلي سكاف عن
مدينة زحلة هو غياب لرمز من رموز
بقائها واستمرارها ،فقد بقيت صامدة
بوجه كل المصاعب التي أل ّمت بها.
وه��ي اآلن تفقد كبيرا ً م��ن كبارها ال
يُستعاض عنه بسهولة .ايلي سكاف
وجه من وج��وه لبنان ،وهو خسارة
كبيرة».
وق����دم رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام

درويش

ودعت الكتلة الشعبية إلى االلتزام
التام بعدم إط�لاق النار خالل موكب
التشييع غ��دا ً األرب��ع��اء ،انطالقا ً من
م��ب��ادئ ال��راح��ل الكبير وتوصياته،
حفاظا ً على السالمة العامة ،وإنفاذا ً
للقوانين المرعية اإلجراء.
ودعت في بيان إلى التجاوب التام
مع اإلج��راءات األمنية التي ستواكب
التشييع ،ال سيما في ما يتعلق بمواقف
السيارات وتحويل خطوط السير.
ونعت هيئة قضاء زحلة في «التيار
الوطني الحر» «فقيد المدينة وكبيرا ً
من كبارها هو معالي الوزير الياس
بك السكاف» ،وإذ اعتبرت ان «بفقدانه
تفتقد المنطقة احد زعاماتها الوطنية
ال��ج��ام��ع��ة» ،دع��ت «جميع ناشطي
التيار إلى المشاركة الكثيفة في مراسم
وداعه».
إلى ذلك ،أعلن وزير التربية الياس
بو صعب عن إقفال المدارس الرسمية
والخاصة في مدينة زحلة فقط اليوم
الثالثاء ،حدادا ً على وفاة سكاف.

وف���ي ال��س��ي��اق ،أص����درت لجنة
المتابعة للمؤتمر القومي – اإلسالمي
بعد اجتماعها في بيروت يوم األحد
الماضي ،بحضور المنسق العام خالد
السفياني واألعضاء ،نداء موجها ً إلى
األم��ة لالنخراط في المواجهة ضد
ال��ع��دو الصهيوني وإع���ادة توجيه
البوصلة إلى فلسطين ومقدساتها
اإلسالمية والمسيحية .وج��اء فيه
«ألجل دماء أطفال فلسطين ،ونسائها
وشيوخها وأبطالها ،التي تنزف دفاعا ً
عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية
في وجه التهويد السافر.
نوجه هذا النداء ،لنصرة المسجد
ّ
األقصى وكل المقدسات في فلسطين...
إلى شعبنا العربي واإلسالمي ،وإلى
ال��ق��ادة والحكومات ،وإل��ى العلماء
والمثقفين ،وإلى اإلعالميين ،وإلى كل
الهيئات والجمعيات واألف��راد ،وكل
األحرار في هذا العالم...
ما يجري في أرض فلسطين اليوم،
من شمالها إلى جنوبها ،ليس صراعا ً
على األرض وحدها ،بل هو صراع
الكرامة والمقدسات .إن العصابة
الصهيونية الحاكمة تعلن ،بال خجل
وال مواربة ،أنها تريد فرض التقسيم
ال��زم��ان��ي وال��م��ك��ان��ي ف��ي األق��ص��ى،
وتخفي ما هو أخطر من ذلك بكثير.
إن السكوت والصمت على جرائم
ال��ع��دو ،وف��ي مقدمها انتهاك حرمة
مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية،
وما يرتكبه من مجازر بحق الشعب
الفلسطيني األعزل في القدس الشريف
واألراض����ي المحتلة ع��ام ،1948
وف��ي الضفة وقطاع غ��زة المحاصر
والصامد والمقاوم ،سيج ّرئه على
المضي ق��دم �ا ً ف��ي مخططات هدم
المسجد األقصى المبارك ،إمعانا ً في
إذالل األمة العربية واإلسالمية.
إن المخططات الصهيونية ال
تستهدف الفلسطينيين وح��ده��م،
بل هي تح ٍّد سافر لكرامة كل العرب
والمسلمين .والشعب الفلسطيني
يقف ال��ي��وم رأس ح��رب��ة األم���ة في
الدفاع عن مقدساتها وكرامتها ،فال
تتركوه وحيداً.
يا شعوب أمتنا :مسرى الرسول
(ص) ي���ن���ادي .وق��ب��ة ال��ص��خ��رة
تستصرخ الضمائر .وكنيسة القيامة
تستغيث .فلبوا نداء المقدسات ،بكل
الوسائل :بالمسيرات والمظاهرات
واالعتصامات ،وبالتبرع بالدماء
واألموال ،وبالدعاء والصلوات ،يجب
أن يفهم هذا العدو أن األقصى وراءه
أم��ة كريمة ع��زي��زة ل��ن تتركه لقمة
سائغة لمطامعه وأوهامه التلمودية.
أيتها ال��ح��ك��وم��ات ،أي��ه��ا ال��ق��ادة:
إن فرطتم باألقصى ،كما تفرطون
بالقدس وسائر فلسطين ،فلن تقوم
لدولة عربية قائمة بعد اليوم ،مما
يلزمكم ،وباستعجال ،قطع العالقات
وإلغاء االتفاقات والعقود المبرمة مع

العدو كافة ،ووقف أشكال التطبيع
كافة معه ،والعمل على طرد الكيان
الصهيوني من المنتديات الدولية
ومالحقة المجرمين الصهاينة.
يا علماء األمة :األمانة في أعناقكم
ثقيلة ،وأن��ت��م الطليعة ف��ي الدفاع
عن المقدسات ،فلبوا ن��داء مسرى
الرسول ،وكونوا قادة مواكب التحرير
ونصرة األقصى وتحرير القدس.
أي��ه��ا اإلع�لام��ي��ون :ال��ح��دث جلل
في األقصى ،وفي كل فلسطين ،فال
تضيّعوا البوصلة ،واستنهضوا
العزائم والهمم في صراع الحق ضد
الباطل ،واكشفوا للعالم الفظائع
والمجازر واالنتهاكات واالعتقاالت
ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا ال��ع��دو ،واج��ع��ل��وا
فلسطين بوصلة عدساتكم.
يا أح��رار العالم :ه��ذا هو الكيان
الصهيوني بوجهه القبيح ،قاتل
األط��ف��ال ،ومنتهك الحرمات ،ي��ر ّوع
اآلم��ن��ي��ن ،و ُي��ج��ه��ز ع��ل��ى ال��ج��رح��ى.
ف��زي��دوا م��ن دعمكم لفلسطين ومن
حمالت المقاطعة ،وافضحوا أساليبه
وجرائمه ،وضيّقوا عليه الخناق.
وأنت يا شعب فلسطين العظيم..
تباركت دماء أبنائك وبناتك ،وأطفالك
وشيوخك ورجالك ونسائك .قدرك أن
تكون عزيزا ً دوم�اً ،وأن تكون منارة
لهذه األم��ة في ظل الفتن المظلمة.
فالعزة والشموخ لجهادك وألرواح
ش��ه��دائ��ك ال��ط��اه��رة وألن��ي��ن أس��راك
األبطال ولعذابات جرحاك األحرار.
وإنها النتفاضة  ...حتى النصر».
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كرامي

من جهته ،اعتبر الوزير السابق
فيصل كرامي في بيان أن «فلسطين
ال��م��ب��ارك��ة ت��وح��دن��ا م��ن ج��دي��د في
انتفاضة األقصى التي جمعت الضفة
وغزة والجليل والنقب وكل الشعب
الفلسطيني ف��ي انتفاضة الكرامة
دفاعا ً عن المقدسات ورفضا للذل
والمهانة وإصرارا ً على انتزاع الحق
بالحياة بقلوب ج��س��ورة ف��ي وجه
أعتى آلة عسكرية إرهابية يديرها
جيش العدو وعصابات المستوطنين
والمستعربين».
وأضاف« :إن فلسطين هي العنوان
العربي المضيء في زمن أسود تتولى
فيه ترسانات الجيوش العربية ذبح
شعوبها وجيرانها واالقتتال فيما
بينهم ،بينما ينتفض جيل فلسطيني
جديد أعزل ال يمتلك سوى الحجارة
والسكاكين واإلي��م��ان الساطع بأن
الحق منتصر بقوة الحق».
وختم« :يا شعب العزة والكرامة
ف��ي فلسطين الحبيبة ،اكتبوا لنا
ب��ال��دم��اء خريطة ال��ش��رف العربي
بعد س��ن��وات ال��ه��وان .وكما للبيت
رب يحميه ،فلألبطال ،رب ينصرهم
بإذنه تعالى».

حزب الله
و«الجبهة الديمقراطية»

وفي السياق أيضاً ،استقبل عضو
المجلس السياسي ف��ي ح��زب الله
النائب السابق حسن حب الله ،في
ح��ض��ور م��ع��اون��ه الشيخ عطاالله
ح��م��ود ،وف����دا ً ق��ي��ادي �ا ً م��ن الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة
علي فيصل وعضوي القيادة محمد
خليل وع��دن��ان ي��وس��ف ،وت��م خالل
اللقاء البحث في المستجدات على
الساحتين الفلسطينية والعربية.
واستعرضوا األوض���اع األخيرة
في فلسطين ،بحسب بيان صادر عن
«الديمقراطية» ،منددين «بالصمت
العربي والدولي ،حيال ما تقوم به

الوقفة التضامنية للحراك اللبناني أمام سفارة فلسطين
قطعان المستوطنين في حق المدنيين
في القدس والضفة والقطاع ومناطق
الـ 48من حرق وقتل واعتقاالت ،ومن
خ��ط��ورة ال��م��ش��روع الصهيوني في
التهويد والتقسيم الزماني والمكاني
للمسجد األقصى».
وح���يّ���ا ال���ط���رف���ان «ال��ص��م��ود
األسطوري ألهلنا في الداخل ،رغم
ال��ظ��روف اإلنسانية الصعبة أم��ام
همجية االحتالل» ،داعين إلى «أوسع
حملة تضامن عربي وإس�لام��ي مع
الشعب الفلسطيني وحقه في مقارعة
االحتالل والمقاومة».

مسيرات واعتصامات

ونظمت الفصائل الفلسطينية،
ولجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية
المشتركة في منطقة «داوود العلي»
ف��ي س��ب��ل��ي��ن ،م��س��ي��رة واع��ت��ص��ام �ا ً
تضامنيا ً م��ع فلسطين واألق��ص��ى،
وتنديدا ً باالعتداءات «اإلسرائيلية».
وألقيت خ�لال االعتصام كلمات
أك��دت «التمسك بالمقاومة لتحرير
فلسطين» .وحيّت «انتفاضة الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي» ،م���ن���ددة «بصمت
المجتمع الدولي حيال االعتداءات
وال��ج��رائ��م ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة» ،داع��ي��ة
إل��ى «التمسك ب��ال��وح��دة الوطنية
الفلسطينية واستراتيجية فلسطينية
موحدة تحمي المقاومة».
ون���ظ���م «ال�����ح�����راك ال��ش��ب��اب��ي
ال��ل��ب��ن��ان��ي» وق��ف��ة ت��ض��ام��ن��ي��ة مع
الشعب الفلسطيني أم���ام سفارة

دولة فلسطين ،بمشاركة مجموعات
شبابية لبنانية وفلسطينية وممثل
السفارة الفلسطينية.
وفي نهاية النشاط ،استقبل سفير
دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور
وفدا ً من الشباب اللبناني الذي دعا
إل��ى ه��ذا النشاط ،وشكر ل��ه «ه��ذه
اللفتة الكريمة تجاه أبناء شعبنا
في ه��ذه الظروف التي يم ّر بها في
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي» ،مثنيا ً
على «دور الشباب اللبناني الذي
يتمثل دائما ً بدعم الشعب الفلسطيني
وقضيته العادلة».
وب������دوره ،أك���د ال���وف���د «ال���ت���زام
الشباب اللبناني بقضية فلسطين،
وان البوصلة باتجاه فلسطين لن
تتغير أبدا ً ووضع نفسه في تصرف
أي نشاط م��ن أج��ل دع��م أهلنا في
فلسطين».
كما نظمت مسيرات واعتصامات
مماثلة في المخيمات الفلسطينية.
وحيّت «جمعية قولنا والعمل»
العمليات البطوليّة التي يقوم بها
المجاهدون في فلسطين المحتلة
معتبرة أنها مقدمة النتفاضة ثالثة
تعيد فلسطين ألهلها .وأش��ارت إلى
أن «ما يحدث في فلسطين المحتلة
يجعلنا أكثر تمسكا ً بخيار المقاومة
المسلحة التي ال بديل عنها الستعادة
المقدسات واألراضي المغتصبة».

اتحاد الصحافيين العرب

إل��ى ذل��ك ،تلقت نقابة الصحافة

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن االت����ح����اد ال��ع��ام
للصحافيين العرب نسخة عن كتاب
االتحاد الموجه إلى األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون حول الوضع
المتردي في األراض��ي الفلسطينية
المحتلة وخصوصا ً القدس الشريف.
وأكد االتحاد إدانته «لالنتهاكات
والجرائم اإلسرائيلية ،خصوصا ً في
ما يتصل منها بالمساس واالعتداء
على المقدسات وال��ت��راث العربي
بشقيه اإلس�ل�ام���ي وال��م��س��ي��ح��ي».
وطالب منظمة «اليونسكو» كذلك
وك���االت األم���م المتحدة المختصة
«باالضطالع بمسؤولياتها القانونية
نحو حماية التراث الديني والثقافي
لضمان ح��ق الشعب الفلسطيني
في حرية القيام بعبادته وممارسة
شعائره الدينية وحماية مقدساته
واحترام معتقداته».
وأع��ل��ن االت���ح���اد ت��ض��ام��ن��ه «م��ع
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ض���د ه��ذه
االعتداءات المستمرة على المسجد
األقصى والتي تكشف بكل وضوح
عن النيات واألطماع الصهيونية في
المسجد األقصى ومحاوالت إسرائيل
لتهويد ال��ق��دس ال��ش��ري��ف» ،ودع��ا
االمم المتحدة والمنظمات الحقوقية
واالع�لام��ي��ة ك��اف��ة إل���ى إدان����ة ه��ذه
االع��ت��داءات المستمرة على الشعب
الفلسطيني والوقوف بقوة ضد جرائم
«إسرائيل» الوحشية والتي تتعارض
مع كل القوانين الدولية.

«الع�سكرية» تحقق مع موقوفي �أحداث ال�شغب و ُتفرج عن  9من 11
طلب قاضي التحقيق العسكري رياض ابو
غيدا سوق الموقوفين األحد عشر من تظاهرة
يوم الخميس الماضي في وسط بيروت :وارف
سليمان ،بيار ح��ش��اش ،فايز ياسين ،منح
حالوي ،خضر أبو حمدي ،إضافة إلى خلدون
جابر ،حسام نحولي ،حسين ابراهيم ،محمد
موسى ،محمد الترك ورامي محفوظ ،من المخافر
إلى المحكمة العسكرية للبدء باستجوابهم في
جرائم القيام بأعمال شغب المدعى عليهم بها
من النيابة العامة العسكرية ،وذلك بعد إحالة
ملفاتهم إليها.
واستمع القاضي أبوغيدا إلى  9موقوفين من
بينهم بيار حشاش ووارف سليمان وحسام
نحولي الذي ُترك بسند إقامة .وقرر
أبو غيدا ترك  5موقوفين وبقي  5وقد صادق
م��ف��وض الحكومة ال��م��ع��اون ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي داني الزعني على القرار.
ومساء أُخلي سبيل الموقوف منح حالوي
من فصيلة حبيش .كما أخلي الموقوفان خلدون
جابر وخضر بو حمزة.

اعتصام

وكان أهالي الموقوفين اعتصموا أمام المحكمة
العسكرية بالتزامن مع التحقيقات ،حيث قال
أحد محامي الحراك نزار صاغية« :نحن نرفض
محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية ألننا
نعتبرها محكمة امتيازات وال يتوفر فيها الحد
األدنى من المحاكمات العادلة».
وفي هذا اإلط��ار ،أعلن المحامي رامي عليق
أن��ه «استكماال ً للجهود التي ب��دأت بمقابلة
المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود،
ليل السبت الفائت ،ونزوال عند إلحاح عدد من
ذوي الموقوفين ،وانطالقا ً من ممارستنا لمهنة
المحاماة بشكل مهني وف��ق األص���ول ،قمنا
بمتابعة القضية التي وصلنا فيها إلى إطالق
س��راح الموقوف حسام نحولي ظهر اليوم
(أمس) والى التسريع االستثنائي في تحديد

حالوي بعد اخالء سبيله
جلسات التحقيق لدى المحكمة العسكرية بعد
الظهر».
وأمل أن «يتم إطالق عدد آخر من الموقوفين»،
متمنيا ً أن «يكون منهم الناشطان بيار حشاش
ووارف سليمان».
وشكر عليق النائب العام التمييزي القاضي
سمير حمود «لوفائه بوعده ،أم��ا بخصوص
المزايدات التي حصلت ،فإننا قد وضعنا كل
ذلك برسم نقيب ونقابة المحامين في بيروت».
فيما أعلن أح��د محامي الحراك المدني مازن
حطيط عقب صدور قرار أبو غيدا ترك خمسة من

الموقوفين واإلبقاء على الخمسة اآلخرين ،أن
«توقيف الناشطين سياسي ،وسيتقدّم محامو
الحراك غدا ً بطلبات إخالء سبيل الموقوفين».
واعتبر المتحدث ب��اس��م ال��ح��راك المدني
المحامي واصف الحركة في مؤتمر صحافي ،أن
«ما حصل اليوم (أمس) عند قاضي التحقيق هو
فضيحة قانونية» ،موجها ً التحية إلى «جميع
مَن بقوا قيد الحجز لدى القوى األمنية» ،وقال:
«لن نترككم قيد االعتقال ولن نسكت عن ذلك».
أضاف« :يجب أن نقوم بتقييم لتعامل القوى
األمنية مع المتظاهرين في  8الحالي .نحن

نخاف كثيرا ً على مستقبل هذا الوطن ،ال أحد
يمكنه أن يقضي على الحراك ،ألنه يمثل مطالب
الناس .إن حرية التظاهر مكفولة بالدستور وال
يمكن أي قانون أو مرسوم أن يحد منها ،كما أن
القرارات الوزارية ال يمكن أن تؤدي إلى تضييق
الخناق على الحراك».
وتابع« :لقد تص ّرفنا بشفافية ككل التظاهرات،
ونحن معروفون وال يمكن القول إن الداعين إلى
الحراك هم أشخاص مجهولون .لقد تصرفت
القوى األمنية بشكل ممنهج لثنينا عن التظاهر،
ول��م تحصل محاسبة للعناصر األمنية وال
الميليشياوية التي اعتدت على المتظاهرين».
وأردف« :نفهم مقتضيات األمن ،ولكن ال نفهم
منع التظاهر أمام المجلس النيابي».
من جهتها ،أوضحت «حملة الشعب يريد
إص�لاح النظام» في بيان تعليقا ً على زي��ارة
المحاميين ع��ب��اس س���رور وعليق القاضي
حمود يوم السبت الماضي وما رافقها من رد
فعل البعض« ،أن كل موقف أو بيان يصدر
عن الحملة ال يحمل توقيع أو توكيل منسقها
المحامي حسن بزي ال يلزمها ويشكل انتحال
صفة يعطي الحملة الحق باتخاذ اإلج��راءات
القانونية المناسبة».
وأكدت أن سرور بصفته محاميا ً وبطلب من
بعض أهالي الموقوفين قد أخذ المبادرة بصفة
شخصية للتحرك واالجتماع مع النائب العام
التمييزي خدمة لمصلحة جميع الموقوفين.
وأكدت أن سرور «هو عضو فاعل في الحملة
وبالتالي نرفض المس به أو التعرض له على
اإلط�ل�اق» .وأش���ارت الحملة إل��ى أنها «عضو
فاعل في الحراك الشعبي وتعمل بالتنسيق
مع حمالته وتتخذ قراراتها على هذا األساس
من دون أي تفرد منها ،وستبقى كذلك خدمة
لألهداف المشتركة».
وختمت أن «ه���ذا ال��ب��ي��ان يشكل الموقف
الرسمي لها وكل ما عداه يكون صادرا ً عن غير
ذي صفة».

