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«�أخطر مر�ض ن�شهده اليوم هو تفتيت المجتمعات»

افتتاح العام الدرا�سي في «الحربية»

ّ
والمقد�سات
ن�صراهلل :من واجبنا تح ّمل الم�س�ؤولية تجاه الأمة والمنطقة

قهوجي :اللبنانيون ينظرون �إلينا
ح�صن ًا و�سند ًا ولن نخ ّيب �آمالهم

استغرب األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله خالل إحياء الليلة الثالثة
م��ن ع��اش��وراء ف��ي مجمع سيد الشهداء -
الرويس ،من الذين يعتبرون أن «األسوأ أنه
إذا اهتم الشخص بشؤون المنطقة فيُساء
إليه ولجماعته» ،وشدد على التنبه «لهذا
التضليل والتزييف الذي ال يمت إلى العقل
والفطرة ودي��ن أنبياء الله بصلة» ،وقال:
«نحن كمسلمين من واجبنا أن نعمل لخير
وأم��ن الناس في بلدنا وكل مكان يمكن أن
نصل إليه».
تقسم
وأوضح أن «الثقافة االستعمارية
ّ
الشعب إل��ى ش��ع��وب» ،وذك��ر ان��ه «حصل
تركيز في السنوات األخ��ي��رة على الحرب
الناعمة بسبب تطور وس��ائ��ل» التواصل،
الفتا ً إل��ى أن «ال��ح��رب الناعمة تعمل على
مراحل متعددة في ما يتعلق بالمسؤولية
العامة أو األوضاع العامة».
وأش��ار إل��ى أن��ه «ف��ي المرحلة األول��ى ت ّم
العمل على الموضوع الجغرافي من خالل
القول إن على اللبناني تح ّمل مسؤولية بالده
وأن ال يتدخل بباقي ال���دول» ،وتابع «في
المرحلة الثانية دخلوا إلى كل بلد بعينه
وقسموا الهموم والمسؤوليات فبعد أن كنا
ّ
نتحدث عن الهم اللبناني أو الهم الوطني
أصبح الحديث عن شأن شيعي ومسيحي
ودرزي وسني».
وأض��اف «المرحلة الثالثة هي مرحلة
العائالت والعشائر ،المرحلة الرابعة التي
هي هدف إبليس هي الفرد ،حيث يتحول كل
همه في الحرب الناعمة إلى أموره الشخصية
وشهواته ومصالحه وأحقاده».
ول��ف��ت السيد نصرالله إل��ى أن «أبشع
تصوير ل��ه��ذا المستوى االن��ح��ط��اط ال��ذي
وصلنا إليه في البالد هو ما وصلت إليه
أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات ،حيث تحولت المطامر
طائفية ومذهبية» ،وق��ال« :نحن في زمن
تلعب قوى االستكبار في عقولنا حتى في
البديهيات» معتبرا ً أن «أخطر مرض نشهده
اليوم هو تفتيت المجتمعات وأن نشاهد ما
يصيب المنطقة والمقدسات وهناك أناس ال
يتألمون».
وأكد أن «الفطرة والعقل اإلنساني يأمران
اإلن��س��ان بمساعدة اآلخ��ري��ن وإن��ق��اذه��م»،
م��وض��ح�ا ً أن «ال��ع��ق��ل وال��ف��ط��رة يتوجهان
ال��ى اإلن��س��ان كانسان وليس ال��ى طائفته
ومنطقته وحزبه» .وشدد على أن «اإلسالم
هو دين من جملة مكوناته هو أن على أتباعه
تحمل المسؤولية تجاه الناس» ،واعتبر ان
هناك مسؤولية كبيرة تجاه اآلخرين بمعزل
عن أية اعتبارات».
وأك��د أن «من واجبنا تح ّمل المسؤولية
تجاه األمة والمنطقة والمقدسات» ،والفتا ً
إلى أن «في الخطاب الديني هناك مسؤوليات

وعن مصيرهم بعد عام ونيّف ،ومنكم من
ي��دع��م ،وال أق��ول ي��ب��رر ،فهل عصي عليكم
ذلك أم أن المسألة فيها نظر؟ وماذا أعددتم
لتهديدات العدو اإلسرائيلي ،وانتهاكاته
الدائمة والمستمرة؟ ،وهل من عجز حقيقي
وه���ل ال��م��ح��اص��ص��ة وص��ل��ت ك��ي��ده��ا إل��ى
النفايات؟».

رعد

السيد نصرالله
عامة ويجب أن نتحملها».

قاسم

من جهته ،أشار نائب األمين العام للحزب
الشيخ نعيم قاسم خالل مجلس عاشورائي
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،إلى «أن
المقاومة أصبحت رمزا ً للعزة» ،مشددا ً على
أن «االستقرار في لبنان مدين إلى معادلة
ّ
تعطلت
الجيش والشعب والمقاومة ،وقد
إمكانية وجود جماعة إسرائيل في لبنان أو
بيئة حاضنة لإلرهابيين أو التكفيريين ،ما
جعل كل الواقع اللبناني مجتمعا ً على منع
تغلغل اإلرهابيين إلى مجتمعنا ،قد حصلت
مواجهات ولوالها ما كانت ساحتنا آمنة في
منطقة ملتهبة».
وش��دد على أن «السعودية تساهم في
تسعير أزمات المنطقة ،وما يحصل في اليمن
جريمة بكل ما للكلمة من معنى ،والسعودية
تريد تدمير دول المنطقة لتفرض سيطرتها»،
م��ؤك��دا ً أن «االح���ت�ل�ال ال��س��ع��ودي لليمن
والبحرين لن يستمر وسينهزم هزيمة كبرى،
وأنا أنصحهم أن يراجعوا حساباتهم ،وقد
أصبح التدخل السعودي في المنطقة عنوانا ً
للجرائم واإلره��اب واالزم��ات ،والسعودية
راعية القاعدة وداعش .راجعوا حساباتكم
فلن تقلبوا الحقائق علينا».

صفي الدين

من جهته ،أ ّكد رئيس المجلس التنفيذي

في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن
«ما يحصل في سورية يؤكد تماما ً أن اللحظة
التي اتخذت فيها المقاومة ق��رارا ً بالتدخل
كانت صائبة» ،معتبرا ً أنها «تدافع عن القيم
وعن األع��راض وعن البالد وعن الحق وعن
المستقبل».
ولفت صفي ال��دي��ن ،خ�لال إحياء الليلة
الثانية من عاشوراء،
إل��ى أن «ق��وة المقاومة ال��ي��وم وقدرتها
وتألقها وتقدمها في كل صعيد أثبتت أنها
ليست قادرة عن الدفاع عن لبنان في وجه
العدو اإلسرائيلي أو العدو التكفيري ،بل
إنها تمتلك ق��درة القرار والتصميم والعزم
واالس��ت��ش��ه��اد والتضحية ل��رس��م معادلة
جديدة في سورية ،وهي يمكنها أن ترسم
معادلة جديدة في أي مكان إذا اقتدى األمر
ذلك».

يزبك

من جانبه تطرق رئيس الهيئة الشرعية
في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك في كلمة
له لمناسبة بداية السنة الهجرية ،في مدينة
بعلبك ،إلى الشأن الداخلي ،مشيرا ً إلى أن
«البلد يغرق وعلى الجميع أن ينهض من
سباته وتغافله عما يحاك ويجري ضدنا
حتى تبنى الدولة الحضارية بمؤسساتها
وطاقاتها وجيشها ومقاومتها عزيزة منيعة
ذات سيادة واستقالل».
وق��ال« :أيها الساسة اللبنانيون ،يسأل
كل لبناني عن ملف العسكريين المخطوفين،

وسأل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رع��د خ�لال المجلس العاشورائي
المركزي في بلدة سحمر في البقاع الغربي،
َّ
«لماذا ي َّ
تعطل
ُعطل المجلس النيابي ولماذا
ال��ح��ك��وم��ة؟» ،وق���ال« :ط���رح على طاولة
الحوار تسوية جزئية سياسية من أجل أن
تذلل بعض العقبات وتفعّ ل العمل الحكومي
وتفتح المجلس أمام دوره في سن القوانين
وف��ي ال��رق��اب��ة والمحاسبة ،ول��ك��ن إص��رار
البعض على رفض هذه التسوية أجهضها
واآلن نحن أم��ام مزيد من التعقيدات التي
ستشل العمل الحكومي وق��د ت��رب��ك عمل
المجلس النيابي وال��ره��ان على انتهاء
ال��ح��روب التدميرية التي يفتعلها بعض
دول الخليج ض��د م��ن ي��رف��ض الخضوع
لسياساتهم».

الموسوي

ب��دوره ،أشار عضو الكتلة النائب نواف
الموسوي إلى أن سبب األزمة في لبنان «هي
أن رئيس الجمهورية الذي يستحق أن يكون
رئيسا ً للجمهورية تمانع السعودية في أن
يكون كذلك ،ولذلك هي تعطل االستحقاق
االنتخابي وترهن كل لبنان لما يحصل في
اليمن وسورية .ونحن في المقابل نقول إننا
لن نساوم على لبنان مقابل أي شيء آخر،
فالرئاسة في لبنان هي شأن لبناني مستقل
ليس مرتبطا ً باألزمة السورية وال بالعدوان
السعودي على اليمن ،ونحن متمسكون بأن
يمأل سدة الرئاسة رئيس األكثرية المسيحية
وصاحب القاعدة الشعبية والقرار المستقل
القادر على تحقيق الشراكة والتوازن على
مستوى السلطات جميعا ً أال وهو الجنرال
ميشال عون .فإما أن نذهب إلى االنتخابات
ونعيد هذا الحق إلى أصحابه ،أو لنبدأ من
اآلن وصاعدا ً بتأسيس سلطة جديدة ال يمكن
أن تكون معبرة بصورة دقيقة عن المجتمع
اللبناني إال ّ إذا قامت على أساس النسبية».
وأض����اف ال��م��وس��وي خ�ل�ال المجلس
العاشورائي المشترك ال��ذي أقامه حزب
الله وحركة أمل في حسينية بلدة الخيام،
«لذلك إذا كنتم ال تريدون انتخابات رئاسة
فلنذهب إلى انتخابات على أساس النسبية،
وكل واحد لديه حجمه وفي ضوء ذلك تتقرر
الخطوات األخرى».

«الع�سكرية» ُتطلق  3موقوفين و ُتبقي 2
والحراك ي�ص ّعد احتجاج ًا و�شاب يحرق نف�سه
أغضب ق��رار قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا بإبقاء اثنين من موقوفي
الحراك قيد التوقيف هما وارف سليمان وبيار
الحشاش ،ال��ح��راك المدني المعتصم أمام
المحكمة العسكرية ،فيما أقدم
أحد المعتصمين ويُدعى محمد حرز على
إحراق نفسه ،وعندما حاول رفيقه إياد الشيخ
حسن إطفاء النار أصيب بحروق طفيفة،
وعمل الصليب األحمر على نقلهما الى
المستشفى وتبين أن حروق حرز من الدرجة
الثالثة.
وأصدرت مجموعة «بدنا نحاسب» ،بيانا ً
جاء فيهُ « :فجع الرأي العام بحادثة إحراق
أحد الشباب نفسه احتجاجا ً على مماطلة
القاضي رياض أبو غيدا في إطالق المعتقلين
السياسيين لدى المحكمة العسكرية .إننا إذ
نربأ بالشباب اللبناني الوصول إلى اعتماد
االنتحار وسيلة لالحتجاج ضد هذه السلطة
الساقطة ،نح ّمل السلطة السياسية أوال ً
والقضاء ثانيا ً مسؤولية إيصال األوضاع إلى
حافة االنفجار».
وك��ان أب��و غيدا أطلق س��راح  3موقوفين
من الحراك المدني ،هم :فايز ياسين ،رامي
محفوظ وحسين إبراهيم في مقابل كفالة
مالية رمزية مقدارها  100ألف ليرة لبنانية».
وأبقى رهن التحقيق سليمان وحشاش وذلك
في قرار أصدره بعدما راجع في مكتبه أفالم
الشغب في تظاهرات وس��ط بيروت .وجاء
فيه:
ّ
اإلط�لاع على طلبات تخلية سبيل
«بعد
المدعى عليهم :رام��ي محمد محفوظ ،بيار
الحشاش ،فايز ياسين ،حسين ابراهيم ووارف
سليمان .وبعد االط�ل�اع على الفيديوهات
والصور المأخوذة من التظاهرة التي حصلت
في  2015/10/8في ساحة رياض الصلح،
وحيث تبيّن إقدام بعض المتظاهرين ومنهم
المدّعى عليهم الخمسة على التعدي على
ع��ن��اص��ر ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ت��ي كانت
تقوم بوظيفتها بحماية المؤسسات العامة
ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وفي الوقت
نفسه أمن التظاهرة برمي الحجارة والقناني
الفارغة ون��زع األس�لاك الشائكة والعوائق
ال��ح��دي��دي��ة ،ل��ل��وص��ول ب��ال��ق��وة إل��ى مجلس
النواب ،األمر الذي أدى إلى إصابة العديد من
تلك العناصر إصابات مختلفة.
كما ج��رى التعدي على األم�لاك الخاصة
وتحطيم م��دخ��ل وزج���اج أح��د ال��ف��ن��ادق في
المحلة ،حيث بذلك يكون ه��ؤالء استغلوا
سلمية الحراك المدني وعاملوا قوى األمن
الداخلي بالشدة والعنف مخالفين م��وا ّد
عديدة من قانون العقوبات ،وحيث إن فعل كل
من المدّعى عليهم الخمسة يختلف عن اآلخر
لناحية الوصف القانوني والمادة المتوجب
تطبيقها استنادا ً إلى المشاهدات في الوقائع
المص ّورة ،وبالتالي يكون النظر في طلبات
تخلية السبيل على ضوء مضمونها ،لذلك
نقرر وفقا ً لما أوردناه أعاله وخالفا ً لمطالعة
مف ّوض الحكومة:
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أوالً :تخلية سبيل المدّعى عليهم فايز
ياسين ،حسين ابراهيم ،رامي محفوظ لقاء
كفالة مالية نقدية لك ّل منهم ،مقدارها مئة ألف
ليرة لبنانية.
ثانياً :ر ّد طلبَي تخلية سبيل المدّعى عليهما
بيار الحشاش ووراف سليمان».
وقوبل قرار أبو غيدا بعاصفة غضب خارج
المحكمة من قبل ناشطي الحراك الذين صعدوا
خطواتهم احتجاجا ً على االستمرار في توقيف
حشاش وسليمان ،فافترشوا األرض وقطعوا
الطريق بمستوعبات النفايات ومن ثم أعادوا
فتحها بعد تدخل ع��دد من ناشطي الحراك
تسهيالً ألمور المواطنين.

محامو الحراك

ورأى محامو ال��ح��راك بعد خروجهم من
المحكمة ان «الملف أصبح سياسيا ً وليس
ق��ض��ائ��ي�اً ،واس��ت��ه��داف ح��ش��اش وسليمان
اس��ت��ه��داف ل��ل��ح��راك» ،معلنين أن��ه سيكون
ل��ه��م ح��دي��ث آخ���ر ،وأن االع��ت��ص��ام مستمر
أم��ام المحكمة .ودع��وا «كل الحراك والناس
وال��م��ح��ام��ي��ن ال���ى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي خ��ط��وات
تصعيدية يعلن عنها الحقاً» .وقالوا« :لن
نترك لمجموعة تدافع عن سلطة فاسدة أن
تضع الناس في السجون» .وأش���اروا إلى
أن اإلبقاء على توقيف سليمان والحشاش
ال يتعلّل إال بخلفيات سياسية يستهدف
ال��ح��راك ،وأن القضية تح ّولت إل��ى قضية
سياسية بامتياز.
ودعا وكيل الدفاع عن الحشاش أصدقاء
موكله وجميع المواطنين الى التجمع أمام
المحكمة العسكرية.
ب���دوره ،ق��ال وكيل ال��دف��اع ع��ن سليمان:

«اتخذت كل اإلج��راءات كمحام وأن��ا موجود
هنا كمواطن لبناني أتضامن مع موقوفين
تعسفاً» .وق��ال��ت وال���دة سليمان م��ن أم��ام
المحكمة العسكرية« :السلطة فاسدة».
أما شقيق سليمان فقال« :سنبقى هنا حتى
يتم إخالء سبيل جميع الموقوفين وستكون
هناك خطوات تصعيدية احتجاجا ً على قرار
القاضي أبوغيدا».
وب��ع��د ال��ظ��ه��ر ان��ض��م��ت ح��م��ل��ة «طلعت
ريحتكم» إلى االعتصام الذي أدى إلى زحمة
سير خانقة في المتحف باالتجاهين.
وأص��درت حملة «طلعت ريحتكم» بيانا ً
ح ّملت فيه «ال��ح��ك��وم��ة مسؤولية رفضها
اإلص��غ��اء إل���ى ال��م��ط��ال��ب المحقة للشعب
اللبناني ،وانتهاجها سياسة القمع واالعتقال
بحق الشباب المنتفض .هذا ما أوصد كافة
أبواب التعبير المتاحة ودفع بالشاب محمد
حرز إلى إحراق نفسه لعله يُسمع صوته».
وتمنت السالمة لحرز ،داعية «كل الشبان
الى عدم تعريض أنفسهم ألي شكل من أشكال
األذى» ،معاهدة إياهم «االستمرار في الضغط
بكل أسلوب سلمي ممكن حتى تحرير جميع
المعتقلين وتحقيق كل المطالب المرفوعة».
وات��ه��م��ت حملة «ال��ش��ع��ب ي��ري��د اص�لاح
النظام» ،في بيان ،األجهزة األمنية بمعاودة
«ممارسة الضغوط على «الحراك المدني»
عبر مالحقتها المتظاهرين وتحويلها الملفات
إلى المفرزة القضائية  -ثكنة بربر الخازن»،
مستنكرة «هذه الخطوات المخالفة للدستور
ال��ذي يعطي الحق للمواطنين جميعا في
التعبير ع��ن آرائ��ه��م وه���ذه ح��ري��ة مقدسة
ومصانة».
واعتبرت أن «العودة إلى الوراء كمفعول

أقيم قبل ظهر أمس في الكلية الحربية ،احتفال أكاديمي
لمناسبة افتتاح السنة الدراسية لتالمذة ضباط السنتين
الثانية والثالثة ،بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئيس األركان اللواء الركن وليد سلمان ،وقادة األجهزة
األمنية والدكتور كميل حبيب ممثالً رئيس الجامعة
اللبنانية ،إلى عمداء كليات الجامعة وعدد من األساتذة
الجامعيين وكبار ضباط الجيش.
وبعد إقامة مراسم االحتفال ،ألقى قهوجي كلمة قال
فيها« :بداية ،تحية لكم في الكلية الحربية ،قيادة ومدربين.
وتهنئة على ما تبذلونه من جهود ليبقى هذا الصرح ،رافد
المؤسسة العسكرية بنخبة الرجال».
أضاف« :يدخل إلى هذا الصرح التعليمي فتيان بأحالم
كبيرة ،فيتخ ّرجون منه رج��اال ً ب���إرادات صلبة وعزائم
تتحدى كل المخاطر .وهذا تماما ً ما تحتاجه المؤسسة
العسكرية وما يحتاجه الوطن».
وخ��اط��ب ال��ت�لام��ذة الضباط ب��ال��ق��ول« :ت��ب��دأ سنتكم
الدراسية ووطننا يواجه تحديات مصيرية .فالفراغ في
رئاسة الجمهورية منذ أكثر من ستة عشر شهراً ،انعكس
شلالً على الكثير من مفاصل ال��دول��ة .وه��ا هو الجيش
يتح ّمل مسؤولياته فيبقي األمن مضبوطا ً واالستقرار قائماً.
نتحصن بالتفاف اللبنانيين
ووسط الحرائق من حولنا،
ّ
حول المؤسسة العسكرية ،لنتمكن من الحفاظ على كل
اإلنجازات التي حققناها ،خصوصا ً في مواجهة اإلرهاب».
أضاف« :قبلكم تخرج من هذا الصرح آالف الضباط،
وسيتخرج اآلالف من بعدكم .فكونوا أوفياء لمن سبقوكم
عبر االلتزام بمبادئ المؤسسة العسكرية من الشرف إلى
التضحية إلى الوفاء .وكونوا قدوة لمن سيليكم ،باإلبقاء
على وحدتكم وتضامنكم ونقائكم وعلى التمسك بالقيم

الوطنية واألخالقية .وقبل هذا وذاك ،كونوا كما أردتم
أن تكونوا لحظة اختياركم الدخول إلى إح��دى أشرف
المؤسسات الوطنية :أبطاال ً تؤمنون بلبنان وتدافعون
عن كل ذرة من ترابه .فالمؤسسة التي إليها تنتمون قدّمت
آالف الشهداء دفاعا ً عن الوطن .وجنودها منتشرون اليوم
على الحدود يصدون اإلرهاب من جهة والعدو اإلسرائيلي
من جهة ثانية .واللبنانيون ينظرون إلينا كحصن وسند
ونحن لن نخيّب آمالهم مهما غلت التضحيات .تح ّملنا
ونتح ّمل الكثير ،ولكن كل الصعاب تهون أمام مصلحة
الوطن والناس».
وختم« :تحية لكم جميعاً ،ولكل غيور على المؤسسة
العسكرية يحرص على إبقاء السياسة خارج أسوارها.
والشكر الخاص لألساتذة الجامعيين الذين يكرسون
الجهد والوقت للتعليم في الكلية .وإني على ثقة بأن هذه
الوحدة التدريبية المميزة ،ستبقى مصنعا ً للرجال األبطال
ومدرسة للكرامة والعنفوان .ارفعوا رؤوسكم أيها الشباب،
فأنتم أبناء الجيش اللبناني».

غريب

وك��ان قائد الكلية العميد ف��ادي غريب قد ألقى كلمة
عرض فيها إنجازات الكلية والخطة المقررة لتطويرها على
الصعيدين العمالني واألكاديمي ،بالتعاون مع الجيوش
الصديقة والوزارات والجامعات الوطنية.
وك��ان العماد قهوجي استقبل في مكتبه في اليرزة،
السفير اإليطالي في لبنان ماسيمو ماروتي يرافقه الملحق
العسكري العميد بيترو لويجي مونتدورو ،وتناول البحث
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وعالقات التعاون
بين جيشي البلدين.

مراد :لحوار ي�شمل كل ال�شرائح
ي�ؤمن الحل وال ي�ؤجله
البقاع الغربي ـ أحمد موسى

رجعي ف��ي م��وض��وع التوقيفات بحجة أن
هؤالء قد ألحقوا الضرر بالممتلكات العامة
والخاصة أثناء التظاهر ،ليس إال محاولة
للنيل من عزيمة هذا الحراك الذي أثبت وألول
مرة في تاريخ لبنان ،أنه حراك وطني يعبر
عن مختلف الشرائح اللبنانية».
ودعت الحملة إلى «إطالق سراح الموقوفين
جميعهم» ،مطالبة السلطة القضائية «بعدم
فتح ملفات قديمة من شأنها أن تزيد األمور
تعقيدا ً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها
لبنان».
وتوجه أهالي الموقوفين مساء إلى مخفر
ّ
الرملة البيضاء ،حيث يتواجد الموقوف
سليمان ،وأعلنوا عن تحرك لهم اليوم في
ساحة رياض الصلح.

حروق في أنحاء جسد حرز

خالل االحتفال في «الحربية»

وأعلن «التجمع الطالبي الديموقراطي في
لبنان»  -قطاع الطالب في التجمع الوطني
الديموقراطي في لبنان و«تجمع الشباب
الوطني الديموقراطي في لبنان»  -قطاع
ال��ش��ب��اب ف��ي التجمع ،ف��ي ب��ي��ان ،رفضهما
«ال��زي��ادة التي فرضتها إدارات ال��م��دارس
والمعاهد الخاصة على األق��س��اط وأسعار
الكتب والقرطاسية وبدل النقليات ،مشددين
على «ض���رورة التأمين الصحي اإلل��زام��ي
للطالب من خالل التعاقد مع أطباء وأطباء
اسنان او استحداث عيادة طب وطب اسنان،
او التعاقد مع المراكز الطبية أو المستشفيات
القريبة ،تنفيذا للقوانين المرعية اإلجراء».
وأكد البيان «استمرار المشاركة في الحراك
الشبابي والشعبي ،مع دعوة المواطنين كافة
ال��ى االن��خ��راط في النضال اليومي السلمي
الديموقراطي المشروع للحراك».

بصبوص في ذكرى الحسن:
ملتزمون حماية األمن والنظام

إلى ذل��ك ،أش��ار المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في ذكرى
اغتيال اللواء وسام الحسن إلى أن «وطننا يمر
بظروف صعبة على األصعدة كافة واألسوأ في
تاريخه وتنعكس سلباً ،على وضعه األمني
وفي ظل هذه الظروف انطلق الحراك المدني
وأكدنا أن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي
هي حريات مقدسة كفلها الدستور ،ونحن
ملتزمون بالدفاع عنها وحماية المتظاهرين
وتأمين ال��ظ��روف لهم لممارسة حقوقهم،
كما نحن ملتزمون بحماية األم��ن والنظام
والمؤسسات وكذلك عناصرنا».
وتوجه بصبوص إلى أبناء الوطن داعيا ً
ّ
إياهم «ليعوا خطورة المرحلة والتي تهدد
ال��وط��ن بأكمله وال��ت��ي تمثلت ب��اع��ت��داءات
إره��اب��ي��ة ت��ن��وع��ت م��ص��ادره��ا» ،م��ؤك��دا ً أن
«التهديدات ال تزال ماثلة أمامنا وليحتكموا
للعقل وليعملوا على إعالء المصلحة الوطنية
فوق كل اعتبار».

أكد رئيس اللقاء الوطني النائب
السابق عبد الرحيم مراد «ضرورة
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ش���رط أن يشمل
كل الشرائح وتتمثل فيه النقابات
واألحزاب» ،معتبرا ً أن «الحوار الذي
يُختصر بـ١٧شخصية ال ينتج إال
تأجيل المشاكل وليس حلها».
وكرر دعوته «إلى الحوار الس ّني
الس ّني وأنه مستمر في الدعوة إلى
هذا الحوار رغم رفض البعض له»،
مشيرا ً إلى أن «ه��ذا الحوار مطلوب
لمصلحة الطائفة والوطن».
ودعا مراد إلى «ضرورة استعادة
ال��ط��ائ��ف��ة ال��س��ن��ي��ة دوره����ا ال��رائ��د
ومواقعها التي تستحق في الوظائف
العامة» .وأكد أن «مسيرة البناء التي
بدأناها منذ أربعة عقود مستمرة
بإذن الله ولن تتوقف طالما المنطقة
تحتاج ذل��ك» ،مجددا ً رفضه إقامة
مطمر للنفايات في البقاع نظرا ً آلثاره

مراد متحدثا ً في الال
السلبية على المياه والمزروعات.
كالم مراد جاء خالل مأدبة عشاء
على شرفه أقامها خالد عمر أبوغوش
في دارت��ه في الال بالبقاع الغربي،

بحضور مدير عام «مؤسسات الغد
األفضل» حسن م��راد ورئيس بلدية
الال الحاج حسين طربين وفاعليات
تربوية واجتماعية .

«التن�سيق اللبنانية الفل�سطينية»:
لتوحيد الجهود دعم ًا النتفا�ضة القد�س
عقدت لجنة التنسيق اللبنانية
الفلسطينية اجتماعها الدوري في
مقر قيادة حركة «أمل» في مدينة
صور ،وناقشت «آخر المستجدات
ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،
خ��ص��وص�ا ً ف��ي ظ��ل م��ا ي��ج��رى من
م��واج��ه��ات وه� ّب��ة شعبية عارمة
في كل المدن والبلدات والقرى،
والشعب الفلسطيني يسطر أروع
ال��م�لاح��م البطولية ف��ي مواجهة
العدو الصهيوني» ،بحسب بيان
صدر عن االجتماع.
ووج���ه المجتمعون «التحية
ّ
ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ب��ط��ل
المنتفض في القدس وكل فلسطين
ال�����ذي ي���داف���ع ع���ن ال��م��ق��دس��ات
اإلسالمية والمسيحية ،وخصوصا ً
في المسجد األقصى المبارك حيث
ي��ح��اول ال��ع��دو الصهيوني تنفيذ
مخطط لتقسيم المسجد األقصى
زمانيا ً ومكانيا ً للسيطرة عليه
وبناء الهيكل المزعوم».
وأك�������دوا «ت���وح���ي���د ال��ج��ه��ود
الفلسطينية والعربية واالسالمية
ك��اف��ة ،ل��دع��م ان��ت��ف��اض��ة ال��ق��دس
وت��أم��ي��ن ك��ل أش��ك��ال ال��دع��م حتى
تحقق أهدافها ،وفي المقدمة دحر
االح��ت�لال ،لذلك المطلوب اليوم
ح��ش��د ك��ل ال��ط��اق��ات السياسية

مسيرة في عين الحلوة
والشعبية واإلع�لام��ي��ة والمادية
ل��دع��م االنتفاضة وف��ض��ح جرائم
العدو الصهيوني ال��ذي يرتكبها،
بحق األطفال والعزل من الشعب
الفلسطيني» .وأشاروا إلى أن «هذا
االنتفاضة أعادت توجيه البوصلة
نحو فلسطين وهي الرد الطبيعي
على االحتالل».
أم���ا ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��داخ��ل��ي
ف��أك��دوا «دع��م ال��ح��وار ال��ذي يقوم

بها الرئيس نبيه بري» وأثنوا على
«المواقف الداعمة من كل القوى
السياسية في لبنان التي تقف إلى
جانب الشعب الفلسطيني».
من جهة أخرى شهدت المخيمات
الفلسطينية مزيدا ً من المسيرات
ووق��ف��ات التضامن م��ع انتفاضة
الشعب الفلسطيني واحتجاجا ً
على االنتهاكات «اإلسرائيلية» في
القدس والمسجد األقصى.

