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«م�ستعدّ ون لم�ساعدة الدولة في البقاع»

حزب اهلل :االنت�صارات على التكفيريين و�شيكة
أكد حزب الله أن مسؤولية األمن
في البقاع تقع على عاتق الدولة
معربا ً ع��ن اس��ت��ع��داده للمساعدة
«ليس في ال��دوري��ات والمداهمات،
بل في المعلومات والتسهيل وعدم
إعطاء غطاء ألي أحد ول ُت ِرنا الدولة
كيف ستعمل» ،وأعرب عن ارتياحه
لنتائج الحرب مع التكفيريين مشيرا ً
إلى أن االنتصارات على هؤالء باتت
وشيكة وقريبة جداً.

قاسم

وف��ي السياق ،رأى نائب األمين
العام للحزب الشيخ نعيم قاسم،
أن «الدولة اللبنانية ال تستطيع أن
تتنصل من مسؤولياتها في األمن
ّ
في البقاع أو في غيره ،تحت ذرائع
غير مقبولة وغير صحيحة» ،معتبرا ً
أن��ه «إذا ك��ان ه��ن��اك أح��د يحملنا
مسؤولية األم��ن ك��ح��زب ،نقول له
ح��زب ال��ل��ه ليس م��س��ؤوال ً ع��ن كل
األم��ور التي تتح ّملها الدولة ،ال في
األم��ن وال في االقتصاد ،وال في كل
األمور التي هي من اهتمامات الدولة
ومسؤولياتها».
وأض���اف ق��اس��م خ�لال المجلس
ال��ع��اش��ورائ��ي ال��م��رك��زي ف��ي مقام
السيدة خولة في بعلبك« ،قلنا مرارا ً
ون��ك��رر ،ح��زب الله ليس بديالً عن
الدولة ،ولن يكون بديالً عنها ،وال
يهدف إلى أن يكون محل الدولة في
أي عمل من أعمالها» ،الفتا ً إلى أن
«حزب الله ،هو حزب مقاومة ،ألنه
يعتبر أن خطر احتالل البلد يفوق كل
األخطار ،فتصدينا لهذا الخطر ،ولكن
على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها
في األخطار والمسائل األخرى».
وتابع قاسم« :ال��ي��وم نقول في
ال��ب��ق��اع المسؤولية على ال��دول��ة.
نعم ح��زب الله يساعد ،ليس في
الدوريات والمداهمات ،بل يساعد
ف��ي المعلومات والتسهيل وع��دم
إعطاء غطاء ألي أحد ،ولترنا الدولة
كيف ستعمل».
وعن الحرب مع التكفيريين أكد
قاسم «أننا مرتاحون إلى النتائج
ال��ت��ي ح��ص��ل��ت ح��ت��ى اآلن ،حيث
منعنا إق��ام��ة إم���ارة تكفيرية لهم
في لبنان ،ومنعنا إسقاط الدولة

قاووق متحدّثا ً في الطيبة
السورية المقاومة ،وبالتالي حرمنا
التكفيريين م��ن إم��ك��ان تصليب
وضعهم في كل البلدان المحيطة،
واستطعنا أن نكشف أن ه��ؤالء
خطر على الجميع وليسوا على فئة
دون أخرى ،لذلك النتائج اإليجابية
ستستمر».

رعد

ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رع��د ،خالل المجلس
العاشورائي في حسينية بلدة صير
الغربية  -النبطية ،أن «الذي حفظ
أمن واستقرار لبنان هو الذي دافع
عن لبنان بوجه هؤالء التكفيريين
وقطع الطريق عليهم من أن يصلوا
ال عبر عرسال وال عبر جرود القلمون
إل��ى ل��ب��ن��ان» ،وأض���اف« :ث��م يأتي
من يمنّ علينا بأنه هو مسؤول عن
األمن بالبلد ،وكأنه هو الذي يصنع
األم��ن» ،مؤكدا ً أنه «يوجد في البلد
رج���ال ي��ص��ن��ع��ون األم����ن ،وت��وج��د
مقاومة في البلد تحمي أمنه».
واع��ت��ب��ر رع���د أن���ه «ل����وال ه��ذه
المقاومة ليس هناك من أحد يفكر
على المستوى البعيد ،ألنهم يفكرون
على مستواهم الصغير ،في ما نحن
نقوم بواجبنا ألننا حين نقاتل هؤالء
إنما نقاتلهم دفاعا ً عن وجودنا وعن
بلدنا ،وحيث يتطلب قتالهم ويستلزم
حضورنا سنكون حاضرين إن شاء
الله» ،مؤكدا ً أنه «كما هزمنا العدو

(رانيا ّ
العشي)
اإلسرائيلي ،ف��إن ه��ؤالء لن يجدوا
مجاال ً وال منفذا ً للدخول إلى مجتمعنا
وبلدنا وسننتصر عليهم».

قاووق

ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق���اووق خ�لال االح��ت��ف��ال التأبيني
للشهيد حسن شريف حجازي في
بلدة الطيبة  -قضاء مرجعيون «أن
المشكلة الحقيقية في البلد تكمن
في خوض فريق  14آذار منذ العام
 2005إل��ى اليوم معركة الهيمنة
واالستئثار ،فتارة يكون المستهدف
أمل وحزب الله كما حصل في العام
 ،2006وتارة يكون المستهدف هو
العماد ميشال عون .ومن هنا فإننا
وم��ن م��وق��ع المسؤولية الوطنية
سنبقى إل��ى جانب الجنرال عون
لنخوض مسار تصحيح المعادلة
القائمة ،ف�لا يمكن أن نستم ّر في
بناء دولة مؤسسات إذا كان هناك
فريق يريد أن يستأثر بالقرار ويعمل
على كسر أو إقصاء مك ّون وشريك
أساسي في البلد».

أكدت حركة «أمل» أن الحوار هو
الحل الوحيد إلنقاذ لبنان والحفاظ
عليه ،ويشكل ج���دارا ً لمنع وصول
النيران إلى لبنان من الدول العربية
المجاورة.

قبالن

وفي هذا اإلط��ار ،أكد عضو هيئة
الرئاسة في الحركة رئيس مجلس
الجنوب الدكتور قبالن قبالن خالل
مجلس ع���زاء حسيني ف��ي ش��ارع
م��ع � ّوض «أه��م��ي��ة التمسك وحفظ
مشروع المقاومة الذي جلب العزة
للبنان وال��ع��رب وذل���ك م��ن خ�لال
انتصارها على المشروع الصهيوني
في المنطقة» ،معتبرا ً أن «التخلّي
عنها ما هو إال تخ ٍّل عن العزة والكرامة
والشرف».
خص الشأن اللبناني قال
وفيما
ّ
قبالن إن «الشعب اللبناني م ّل من
كثرة الحديث عن الشغور الرئاسي
وتعطيل عمل الحكومة ،والسبب
في ذل��ك هو أن البعض في الداخل
اللبناني أصبح يعتمد على الخارج
لتلقي األوام����ر» .وأك��د أن «ال��راب��ح
األكبر من هذا التعطيل وكل ما يجري
في المنطقة من أح��داث ،هو العدو
الصهيوني و َم��ن يمشي في فلكه»،
م���ش���ددا ً ع��ل��ى «أه��م��ي��ة ح��ف��ظ نهج
المقاومة والسير بها وحفظ تاريخ
شهدائها وأبطالها» ،كذلك شدّد على

المصري

وش����دد ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة «أم���ل» الشيخ
ح���س���ن ال���م���ص���ري ف����ي م��ج��ل��س
عاشورائي في الشياح ،على أهمية
الحوار بين اللبنانيين ،مؤكدا ً أن
«مشهد ج��ل��وس ك��ل ال��زع��م��اء على
ط��اول��ة واح����دة ،ه��و كفيل بعكس
ص��ورة للوحدة الوطنية وتشكل
ج���دارا ً لمنع وص���ول ال��ن��ي��ران إلى
لبنان من الدول العربية المجاورة،
لتشكل أمنا ً وأمانا ً للوطن».
وف���ي ال��وض��ع الفلسطيني أك��د
المصري أن «في فلسطين ُي ّ
ذل اإلسالم
و ُت ّ
��ذل العروبة وال مترحِّ م عليهما،
واالستيطان اإلسرائيلي اجتاح القرى
الفلسطينية بمباركة عربية».

فوعاني

وأك���د م��س��ؤول ح��رك��ة «ام���ل» في
ال��ب��ق��اع مصطفى ال��ف��وع��ان��ي خالل
المجلس العاشورائي في بلدة القصر
الهرمل« ،االلتزام الكربالئي في كل
خطوة من أجل وحدة الوطن وأمنه
واستقراره ،ومنعته ومواجهة الشر
المطلق إسرائيل ،والتنبه للفتن التي
تحيكها عصابات التكفير واإلجرام».
وأش���اد «ب��ال��دور الوطني الكبير
ال��ذي يقوم ب��ه الرئيس نبيه ب��ري،
ودع��وت��ه ورعايته للحوار الجاري
في المجلس النيابي» ،م��ؤك��دا ً «أن
الحوار هو الحل الوحيد إلنقاذ لبنان
والحفاظ عليه ،والوصول إلى انتخاب
رئيس للجمهورية ،يقف على رأس
الدولة» ،خصوصا ً «في هذه المرحلة
المصيرية ،التي تم ّر بها المنطقة،
وأيضا ً الوصول إلى قانون انتخابي
جديد على أساس النسبية».
وأش��ار إلى «أن انتخاب الرئيس
ن��ب��ي��ه ب����ري وب���اإلج���م���اع رئ��ي��س �ا ً
للبرلمانات العربية ي��ؤك��د الثقة
المطلقة ب��ه وبحنكته وتحركاته،
واجتراح المبادرات ليعمم هذا الحوار
على كل المنطقة ،ألننا بالحوار وحده
نستطيع أن نحافظ على بلداننا
وشعوبنا في ظل الهجمة التكفيرية
واإلرهاب الذي هو الوجه اآلخر للعدو
اإلسرائيلي».

حمدان يدعو الم�شنوق
العتقال «ع�صابات جعجع»
رأى أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين المرابطون» العميد مصطفى حمدان أن
«ال��ح��زن الكبير على رحيل معالي الحبيب الياس
ج��وزي��ف سكاف م��ن قبل ك��ل اللبنانيين م��ن جميع
األطياف السياسية والدينية واالجتماعية ،ش ّوهته ّقلة
من عصابات المدعو سمير فريد جعجع ،وذلك جريا ً
على عادتها في محاوالت تصفية الزعامات الوطنية
المسيحية استنادا ً إلى عقدة النقص المتغلغلة في
شخص مجرم وس ّفاح كسمير جعجع ،أُضيفت إلى هذا
الواقع عصبية عائلية كارثية» .
وأضاف حمدان في بيان« :لقد ش ّوه زعران عصابة
سمير جعجع القواتية دخول الروح الطاهرة الوديعة
لآلدمي الياس سكاف إلى مدينته زحلة ،حيث ُرفعت
بالقرب من نعشه المكلّل بعلمه اللبناني الجامع أعالم
حزب اإلجرام واالغتياالت حزب القوات اللبنانية ،كما
يسمونه» .

ودعا حمدان وزير الداخلية نهاد المشنوق «وهو
الحريص على تطبيق خطة البقاع األمنية ،ونحن معه،
إلى البدء بهذه الخطة عبر اإليعاز إلى األجهزة األمنية
باعتقال هؤالء المسلحين من عصابات المدعو سمير
فريد جعجع ،حيث ظهرت وجوههم سافرة وسالحهم
اإلره��اب��ي الميليشياوي على شاشات التلفزة وفي
وسائل اإلعالم المكتوبة من صحف ومواقع إلكترونية
وعبر صفحات التواصل االجتماعي ،وهذا حكما ً إخبار
للقضاء العسكري إذا استمع وشاهد» .
قاض في المحكمة
وتساءل «هل يُعقل أن يشاهد
ٍ
العسكرية على شاشات التلفزة كل ه��ذه المظاهر
الميليشياوية المسلحة ويستمر في اعتقال وارف
سليمان وب��ي��ار ح��ش��اش بتهمة إه��ان��ة ق��وى األم��ن
الداخلي والتعدي على األمالك العامة والخاصة ،وأيّ
ّ
ذل أكثر مما شاهدناه من هذا السالح الميليشياوي
المتفلت؟» .

الخطيب :نب�ش «الم�ستقبل»
القبور �أمر خارجي
الحظ األمين العام لـ«جبهة البناء
اللبناني» ورئيس «هيئة مركز بيروت
الوطن» زهير الخطيب أن «أمر اليوم
الخارجي لرموز من حزب المستقبل
ب��ال��ع��ودة إل���ى ن��ه��ج ن��ب��ش القبور

واستحضار األرواح يهدف أساسا ً
لتوظيفه من قبل سيدهم اإلقليمي حول
طاولة التفاوض على خريطة النفوذ
في المنطقة ،ويأتي متزامنا ً في شكل
مشبوه مع تحجيم الضربات الروسية

استقبل السفير البابوي المونسنيور غبريللي كاتشا ،رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،وتداوال األوضاع العامة.
بعد اللقاء ،قال الخازن« :تشرفت بلقاء السفير البابوي المونسنيور غبريللي
كاتشا ،حيث تداولنا التطورات الداخلية واالستحقاقات المؤجلة وعلى رأسها
االستحقاق الرئاسي واستصدار قانون انتخابي جديد ،فأكد سعادته أن ال شيء
يبرر أو يبيح التلكؤ عن إنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،خصوصا ً أن هذا
المنصب هو المرتكز األساسي في نظام لبنان التعددي المتنوع وخصوصيته
المسيحية في المنطقة».
أضاف« :وعزا المونسنيور كاتشا األسباب ،إلى ارتباط العوامل الداخلية في
لبنان بأزمات المنطقة وتنازعاتها التي تتجاذب وتتفاعل على خلفية مذهبية
مع األسف الشديد ،مؤكدا ً حرص الفاتيكان على االستقرار في لبنان والتعايش
اإلس�لام��ي المسيحي بين مكوناته كافة من أج��ل درء الخطر ال��ذي يتهدد
المسيحيين في منطقة الشرق األوسط وتذليل معاناتهم في ظل ما تعرضوا له
في العراق وسورية من تهجير ونزوح وتنكيل ،األمر الذي ح ّرك المجتمع الدولي
بر ّمته لمواجهة خطر اإلرهاب الذي يفتك بالجميع من دون هوادة ،مسلمين
ومسيحيين».
وتابع« :لقد أثنى كاتشا على المبادرة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب
نبيه بري لتفعيل الحوار بين األقطاب ،وتمنى أن يفضي إلى التفاهم على تأمين
األجواء النتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون مدخالً لح ّل سائر االستحقاقات.
وإذا كان رأس الكنيسة المارونية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قد ب ُّح صوته وهو يدعو جميع القوى النتخاب رئيس جديد ،فإن البابا
فرنسيس بحث مع الدول المؤثرة ،خصوصا ً أثناء لقائه الرئيس (األميركي)
باراك أوباما ،مساعدة لبنان على تأمين هذا االستحقاق الرئاسي ،حرصا ً منه
على هذا الموقع األوحد الذي يعني ،في رمزيته المحافظة على الوجود المسيحي
في الشرق ،ألنه األقدم واألرسخ أصوال ً في تاريخه ،وهو جوهر العيش والتفاعل
بين األديان والثقافات والحضارات في دول المنطقة».

مراد :لمَ التباط�ؤ في ا�ستخراج النفط؟

ياغي

بدوره ،أكد مسؤول منطقة البقاع
في حزب الله محمد ياغي ،في مجلس
عاشورائي في بلدة شمسطار ،أن
«أيام االنتصارات على التكفيريين
باتت وشيكة وقريبة جداً».

«�أمل» :الحوار ينقذ لبنان ويحافظ عليه
«ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية
الداخلية».
وس����أل ق��ب�لان «ل���م���اذا ال��ع��رب
يتف ّرجون وال يحركون ساكنا ً من
أجل الشعب الفلسطيني والمسجد
األقصى المبارك؟ أليس العرب هم
مَن يدّعون بأن فلسطين هي القضية
ال��م��رك��زي��ة األم؟ ول��م��اذا الجامعة
العربية لم تتحرك ألجل هذا الشعب
ك��م��ا ادع���ت أن��ه��ا ت��ح��رك��ت م��ن أج��ل
الشعب السوري؟ أالّ يستحق الشعب
الفلسطيني أن ت��رف��ع قضيته في
محافل األمم؟».

الخازن نق ًال عن كات�شا:
الفاتيكان حري�ص على ا�ستقرار لبنان

للجماعات اإلرهابية التكفيرية في
سورية وفشل الحرب على اليمن بعد
تراجع الفريق اليمني الموالي للحلف
الغربي الخليجي بقبوله م��ؤخ��را ً
التنازل لمصلحة المطالب الحوثية».

من المأدبة التكريميّة لمراد

(أحمد موسى)

أكد رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبد الرحيم مراد خالل مأدبة أقامها
على شرفه الشيخ سعيد خليل في منزله في بلدة بكا  -راشيا« ،العزم على
متابعة مسيرة البناء المستمرة منذ أربعة عقود والتي كانت ترجمة إلرادة
الخير بوجه إرادة الشر التي عصفت بالوطن» ،وقال« :مشروع البناء الذي
بدأنا به لرفع الحرمان عن منطقتنا ،لم يتوقف منذ أربعة عقود ولن يتوقف
طالما نشعر بحاجة أهلنا إلى مشاريع إنمائية تنعش الريف البقاعي وتشجع
المواطن على البقاء في أرضه والمغترب على العودة إليها».
أض��اف« :ذقنا م��رارة الحرمان لهذا الريف ،فكان واجبنا أن نعمل لرفعه
وأن يكون ألبنائنا مدرسة وجامعة بقرب أماكن سكنهم ،إسهاما ً منا في تغيير
واقع الحرمان ،وامتثاال ً لآلية الكريمة «إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما
بأنفسهم» ،وأحدثنا تغييرا ً في مستوى الرسالة التربوية من الحضانة إلى
الجامعة ،وبات أبناء البقاع يشعرون بالفخر وأصبحت منطقتنا محجة لطالبي
العلم ،إضافة إلى الدور الذي لعبته المؤسسات في تشجيع المغتربين على
العودة».
وتساءل مراد عن «سبب التباطؤ في استخراج الثروة النفطية التي تسد
الدين العام» ،مستغربا ً «عدم إيجاد الحل لمشكلة الكهرباء علما ً بأن الحلول
المؤقتة والناقصة لهذا الملف تكلّف الخزينة أضعاف كلفة إنجاز مشروع
عصري للكهرباء».
وح ّمل مراد «النظام المريض مسؤولية كل ما يتخبّط به الوطن من أزمات»،
داعيا ً إلى «اعتماد نظام االنتخاب النسبي الذي ينتج تمثيال صحيحا ً ويستطيع
صياغة نظام جديد يؤمن االستقرار لألجيال».
وك ّرر مراد دعوته لتوسيع طاولة الحوار ودعوة النقابات واألحزاب إليها «ألن
الذين يتحاورون ال يمثلون كل اآلراء» .كما جدّد مراد دعوته إلى الحوار السني –
السني «لمصلحة الطائفة والوطن» ،مشيرا ً إلى أننا «نم ّثل اليوم نصف الطائفة
السنية ،فلماذا ال يتم الحوار بيننا وبين مَن يمثل النصف اآلخر علما ً بأننا سعينا
وسنظل نسعى إلى هذا الحوار».
وختم مراد موجها ً «تحية تضامن للشعب الفلسطيني الثائر بوجه االحتالل
والمنتصر بإذن الله ،ألن قوة الحق أقوى من ظلم القوة».

«منبر الوحدة» :الن�سبية
بداية الطريق �إلى �شاطئ الأمان
استنكر «منبر الوحدة الوطنية» في بيان أمس« ،ما آلت إليه التحركات
الشعبية للمطالبة بأمور حياتية وطنية محقة والتي بدأت سلمية وما لبثت
أن تح ّولت من بعضهم إلى أعمال شغب واعتداءات على الممتلكات العامة
والخاصة ،مما يصرف الحراك الشعبي عن أهدافه المحقة».
وح ّذر من «اندساس القوى الغوغائية في هذه التحركات السلمية ومحاولة
إشعال الفتنة ،وربما أيضا ً إلنهاك لبنان في هذه الظروف العصيبة السياسية
واألمنية واالقتصادية التي تعانيها المنطقة» ،مطالبا ً «أصحاب العالقة بالعمل
فورا ً على إصدار قانون انتخابات نيابية يقوم على النسبية والدوائر الكبيرة،
إذ إنه بداية الطريق السليم إليصال لبنان إلى شاطئ األمان والنتخاب رئيس
للبالد وتفعيل مؤسساته».
أما في ما يتعلق بـ«معاناة المواطن من آفات الكهرباء والمياه المزمنة إضافة
إلى آفة النفايات المستجدة» ،فقد طالب المنبر «السلطة بإيجاد الحلول العاجلة
التي تؤمن مصلحة الجميع وبالتساوي بين المناطق».
وحيّا «المنبر» الشعب الفلسطيني الشقيق البطل في صموده األسطوري
تجاه الكيان الصهيوني الغاشم المغتصب ألصحاب الحقوق ،مناشدا ً «األمة
العربية اإلسالمية بما فيها جامعة الدول العربية العمل فورا ً إليصال الشعب
العربي الفلسطيني إلى حقوقه التاريخية».

مخزومي :لتح ّمل الغرب م�س�ؤولياته
بتر�سيخ ال�سالم في �سورية
التقى رئيس حزب «الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي السفير اليوناني
في لبنان تيودور باساس إلى مأدبة غداء ،وتناول معه تطورات المنطقة وأزمة
النازحين واألوضاع في لبنان.
إثر اللقاء ،اعتبر مخزومي أن «تجربة اليونان جديرة باالهتمام ،من حيث
التغيير الذي أراده اليونانيون لتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية»،
مؤكدا ً «أهمية توطيد العالقات بين لبنان واليونان والبلدان المتوسطية
عموما» ،آمالً أن «تشهد المنطقة انفراجات ،وأن تنعكس إيجابا ً على لبنان
ومشاريع التسويات السياسية اإلقليمية ،بما يفتح آفاقا ً سياسية جديدة في
المنطقة ويحررها من ضغط العنف واإلرهاب».
ودع��ا «أوروب��ا والغرب عموماً ،إلى تح ّمل مسؤولياتها تجاه الالجئين
النازحين من مناطق التوتر ،ليس فقط عبر دعم البلدان المضيفة وفي المقدمة
منهم لبنان ،بل بذل الجهود من أجل وقف هذا النزف والعمل لترسيخ السالم في
مختلف مناطق النزاع ،خصوصا ً في سورية ،وبما يحقق آمال الشعب السوري
وطموحاته باالستقرار وتقرير مصير الحكم في بالده».
وشدد السفير باساس ،بدوره ،على «التعاون في مجاالت تأهيل الشباب في
مخيمات النزوح الكتساب الخبرات العلمية ،تحضيرا ً لعودتهم إلى بالدهم».
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الم�شنوق بحث مو�ضوع الالجئين مع جيرار
وكاغ جالت في عكار واطلعت على �أو�ضاعهم
بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق مع ممثلة مكتب المفوضية
ل��ش��ؤون ال�لاج��ئ��ي��ن م����اري ج��ي��رار
موضوع النازحين إلى لبنان.
وق����ال����ت ج����ي����رار ب���ع���د ال��ل��ق��اء
«استعرضنا عمل مفوضية األم��م
المتحدة لشؤون الالجئين واألم��ور
المشتركة بين المفوضية ووزارة
الداخلية والبلديات ،وشكرت وزير
الداخلية على ج��ه��وده ف��ي متابعة
الملفات وعلى دعمه في متابعتها بين
هيئات األمم المتحدة ووزارة الداخلية
والبلديات».
أضافت« :ك��ان نقاشا ً مستفيضا ً
وتباحثنا في األوض���اع العامة في
لبنان».
بدوره ،ركز المشنوق على «أهمية
تعزيز دع��م البلديات والمجتمعات
المضيفة لالجئين لمعالجة تداعيات
ّ
وحث على
أزمة النازحين السوريين»،
«ضرورة دعم القرى التي يتواجد فيها
النازحون في مشاريع تنموية».

كاغ

وفي سياق متصل ،قامت المنسقة
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ بزيارة ،هي األول��ى لها
إل��ى محافظة ع��ك��ار ،بهدف االط�لاع
على أوض��اع��ه��ا العامة وتداعيات
أزمة اللجوء السوري على واقع هذه
المنطقةواحتياجاتها.
المحطة األول���ى كانت ف��ي مقهى
السارناي  -منيارة ،حيث عقدت لقاء
م��ع ن��واب المنطقة معين المرعبي
ونضال طعمة وخالد زهرمان ورياض
رح����ال ،ف��ي ح��ض��ور م��ح��اف��ظ عكار
عماد لبكي .وبحسب بيان صادر عن
مكتب ك��اغ ،جرى بحث «التحديات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وتأثير األزم��ة السورية على مجمل
النشاط العام ،وقدم النواب شروحا ً
تفصيلية عن مجمل األوضاع الحياتية
والمعيشية الصعبة التي يعيشها

كاغ خالل جولتها العكارية
ال�ل�اج���ئ���ون ال���س���وري���ون وض��ع��ف
المساعدات المقدمة لهم ،ما تسبب
بآثار سلبية على المجتمعات المحلية
المضيفة ال��ت��ي ه��ي بحاجة أيضا ً
للمساعدة ،وذلك عبر مشاريع تنموية
عدة مقترحة والممكن تحقيقها على
مختلف الصعد».
ثم انضم ال��ى اللقاء ممثلون عن
هيئات المجتمع األه��ل��ي والمدني،
أع��ض��اء الهيئة اإلداري����ة للمجلس
المدني إلنماء عكار ،وكان بحث في كل
الشؤون المتصلة «بمعاناة العكاريين
على الصعد كافة ،وال سيما لجهة
التأثيرات السلبية للجوء السوري
والحلول المقترحة وما يتم اآلن فعله
على هذا الصعيد».
بعد ذلك زارت كاغ والوفد المرافق
مخيم الالجئين السوريين في بلدة
الكواشرة ،فالتقت العائالت واستمعت
إلى معاناتهم ومطالبهم لجهة تأمين
المأكل والملبس والمشرب واألدوية
والمدارس ونقل الطالب الى المدارس
والمازوت للتدفئة وفرص العمل.
ثم زارت بلدة الرامة في وادي
خ��ال��د ،وال��ت��ق��ت أي��ض��ا ً ب��ع��ائ�لات
سورية الجئة إلى إحدى المدارس

واستمعت لشكاويهم.
واختتمت ك��اغ جولتها ب��زي��ارة
ثكنة الجيش في بلدة ش��درا ،حيث
مركز القوة األمنية المشتركة لضبط
ومراقبة الحدود.
وإث���ر ال��زي��ارة ق��ال��ت ك���اغ« :إنها
ال��زي��ارة االول��ى لي لمحافظة عكار،
ح��ي��ث التقيت ال��ن��واب والمحافظ
وفاعليات محلية أهلية ،للتحدث عن
التحديات االقتصادية واالجتماعية
وأزم��ة النفايات المتفاقمة والحلول
الممكنة ،وإمكان التوصل الى حلول
لمشكلة البطالة المتفشية في المنطقة
والمشاكل االقتصادية ،وم��ا يمكن
القيام به لتنمية المنطقة وهذا سيكون
ف��ي مصلحة الجميع ،والسيما أن
العكاريين قد قاموا بعمل رائع وهائل
باستضافة أعداد كبيرة من الالجئين
السوريين لفترة طويلة ،رغم الظروف
الصعبة التي يعيشها أبناء عكار».
وختمت« :يجب أن يكون هناك
تركيز على تمتين الوضع االقتصادي
واالجتماعي في المنطقة ككل وعلى
المدى الطويل وإن ذلك ممكن ،ونتطلع
إل��ى المناقشات واالجتماعات التي
نجريها للنظر في ما يمكن القيام به».

«التمييز الع�سكرية» �أخلت �سليمان ّ
وح�شا�ش
ورفاقهما يف ّكون االعت�صام �أمام المحكمة
فسخت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني
لطوف أمس ،قرار قاضي التحقيق العسكري األول رياض
أبو غيدا ،ر ّد طلب تخلية سبيل الناشطين في الحراك
المدني وارف سليمان وبيار ّ
حشاش ،بكفالة مقدارها 500
ألف ليرة لبنانية لكل منهما.
وأوضحت هيئة المحكمة أنها اجتمعت أمس كهيئة
اتهامية تبتّ طلبات النقض في قضايا الجنح وتجتمع كل
اثنين وأربعاء وجمعة ،أما هيئة المحكمة التي تبتّ طلبات
النقض في قضايا الجنايات فتجتمع كل ثالثاء وخميس
وبما أن الجرائم المسندة إلى الموقوفين المذكورين هي جنح
عقدت أمس جلسة عادية وطبيعية وليست استثنائية.
وعلى األث��ر تابع محامو الحراك الشعبي اإلج��راءات
وتوجهوا لدفع قيمة
المؤدية إلى اإلف��راج عن موكليهما
ّ
الكفاالت المالية.
وفي هذا اإلطار ،قال أحد محامي الحراك فاروق المغربي:
تقدمنا بطلب إخ�لاء سبيل سليمان وحشاش الجمعة
الفائت أمام القاضي أبو غيدا الذي عندما رد الطلب تقدّمنا

باستئناف قراره أمام محكمة التمييز العسكرية التي هي
المرجع األساس للنظر في قرار قاضي التحقيق ،سندا ً إلى
المادة  45و 72من قانون أصول المحاكمات العسكرية
وبناء على ذلك ت ّم فسخ قرار قاضي التحقيق العسكري
األول.
وإذ أعلن المغربي عدم وجود أي موقوف آخر في هذا
الملف ،أوضح أن هناك  13شخصا ً سيستمع إليهم قاضي
التحقيق العسكري الذي يمكنه إص��دار مذكرات توقيف
وجاهية في حقهم.
وتزامن قرار تخلية السبيل ،مع استدعاء الناشط علي
سليم إلى ثكنة بربر الخازن لالستماع إليه في قضية
االعتداء على عتاد عسكري ورمي الحجارة.
وفي المناسبة تج ّمع عدد من شبان الحراك أمام المحكمة
العسكرية واحتفلوا بإطالق س��راح حشاش وسليمان
وتوجه الجميع وسط الزغاريد
من مخفر الرملة البيضاء
ّ
والهتافات إلى محيط «العسكرية» لفك العتصام المفتوح
الذي أقيم حتى تخلية سبيلهم.

د ّبور عر�ض مع «حما�س» الو�ضع الفل�سطيني
وت�ضامن من «�أهالي الع�سكريين» مع االنتفا�ضة

الوقفة التضامنية مغ االنتفاضة
ع��رض سفير دول���ة فلسطين في
لبنان أشرف دبّور ،مع وفد من حركة
«ح��م��اس» ،برئاسة علي بركة ،في
مقر السفارة ،التطورات في األراضي
الفلسطينية ،مع تأكيد «توحيد الجهود
الفلسطينية ف��ي مواجهة االحتالل
الصهيوني».
ووجهالمجتمعون«التحيةللشهداء
ّ
والجرحى وألبناء الشعب الفلسطيني
الذي يواجه الهجمة الصهيونية على
المقدسات اإلسالمية والمسيحية،
خصوصا ً المسجد األقصى المبارك».
وع���رض���وا أوض�����اع المخيمات
الفلسطينية في لبنان وش��ددوا على
«ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى أم���ن المخيمات
واستقرارها وتعزيز العمل الفلسطيني
المشترك ،وبناء أفضل العالقات بين
الشعبين اللبناني والفلسطيني».
من جهة أخرى ،نظمت لجنة أهالي
العسكريين اللبنانيين المخطوفين
و«ال���ل���ق���اء ال��ش��ب��اب��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي -
الفلسطيني» ،وق��ف��ة تضامنية مع
الشعب الفلسطيني في ساحة رياض
الصلح ،ألقى خاللها خليل شداد كلمة
باسم أهالي العسكريين المخطوفين
حيّا فيها «ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن سقطوا
دف��اع�ا ً عن العزة وال��ك��رام��ة» ،وق��ال:

«أيها اإلخوة ،مجرد وقوفكم معنا في
مطلبنا ،مطلب الحق والعزة والشرف،
يعني لنا أننا أقوياء في قول الحق،
ونتحدّى بكم الباطل ،ونتحدى بكم
كل من س ّولت إليه نفسه أن يلعب بدم
أبنائنا وأبنائكم».
وتوجه إلى المعنيين بالقول« :لقد
طال االنتظار ،وقتلنا األلم ،فردوا لنا
األمانة التي هي ش��رف ه��ذا الوطن،
ألن هيبة الدولة لن تعود إال بإعادة
أبنائنا».
وان��ض��م إل��ى الوقفة التضامنية
وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبوفاعور
ومناصرون للحزب التقدمي االشتراكي
بعدما كانوا نفذوا وقفة مماثلة أمام مقر
«اإلسكوا» في وسط بيروت.

«الشغيلة»
و«تيار العروبة»

إلى ذلك ،وجهت «رابطة الشغيلة»
و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية» ،في بيان بعد اجتماع
م��ش��ت��رك ب��رئ��اس��ة األم���ي���ن ال��ع��ام
ل��ـ«ال��راب��ط��ة» النائب السابق زاه��ر
الخطيب« ،تحية اإلج�ل�ال واإلك��ب��ار
لشهداء وشباب المقاومة واالنتفاضة

المتجددة الذين اسقطوا كل منظومة
اإلجراءات األمنية الصهيونية وح ّولوا
فلسطين كلها إلى ساحة مواجهة مع
المحتل والمستوطنين ،وأثاروا الفزع
وال��رع��ب ف��ي نفوسهم ،وتمكنوا من
إدخال كيان العدو في حالة من النزف
والفزع والهلع والرعب والعجز».
ورأى البيان «أن انتفاضة السكاكين
وال��ده��س ،إن��م��ا ج���اءت ردا ً صاعقا ً
وقويا ً على تمادي العدو الصهيوني
ومستوطنيه في جرائمهم الوحشية
واإلرهابية ضد أبناء الشعب العربي
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،وس��رق��ت��ه��م ل�ل�أرض
الفلسطينية وتهويدها ،وتدنيسهم
للمقدسات في القدس».
وأك����د ال��ب��ي��ان أن «االن��ت��ف��اض��ة
الفلسطينية الثالثة أسقطت مخطط
طمس القضية الفلسطينية ،وتم ّكن
شبابها من الجيل الجديد من إعادتها
إل���ى ص����دارة وواج���ه���ة األح�����داث»،
داعيا ً إلى «االلتفاف حول االنتفاضة
ومساندتها وتقديم الدعم لها» .كما
دع���ا «ال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية على
اختالفها إلى االرتقاء بأدائهم ودورهم
إلى مستوى االنتفاضة التي تم ّكنت
م��ن تجديد حركة النضال الوطني
الفلسطينيالتحرري».

