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انفجارات وحرائق في مخيم نازحين بعر�سال

توقيف العن�صر الأ�سا�سي في تفجيري ال�ضاحية
و�إرهابيّين يجمعان المال وال�سالح لـ«�أحرار ال�شام»
ح ّققت القوى األمنية إنجازات جديدة في إطار مكافحة
اإلرهاب وتوقيف خالياه.
وفي هذا السياق ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة ،أ ّنه «بنتيجة المتابعة
وال�� ّرص��د الدقيقين ،قامت ال��ق��وة الضاربة ف��ي شعبة
المعلومات فجرا ً بتاريخ  2016/1/10-9بتنفيذ عملية
أمنية نوعية في أحد المباني في محلّة القبة في طرابلس،
ت ّم توقيف العنصر األساسي في المجموعة اإلرهابية،
التي ن ّفذت تفجيري برج البراجنة في الضاحية الجنوبية،
وحاولت تنفيذ تفجيرات متزامنة في الشمال ،وهو المدعو:
خ .ز( .مواليد العام  ،1986لبناني) ملقب «أبو طلحة».

التحقيقات جارية
بإشراف القضاء المختص»

بدورها أوقفت المديرية العامة لألمن العام بنا ًء إلشارة
المختصة المدعو (م.ح) من الجنسية
النيابة العامة
ّ
السورية النتمائه إلى تنظيم إرهابي واللبناني (ع.ج)
الشتراكه مع السوري المذكور بنقل وإيواء إرهابيين مقابل
مبالغ مالية ،في إطار متابعة ورصد نشاطات المجموعات
اإلرهابية والخاليا النائمة التابعة لها.
وأوضحت المديرية في بيان ،أ ّنه «بنتيجة التحقيق
معهما ،اعترف ال��س��وري بانتمائه إل��ى حركة «أح��رار
الشام» ،وأ ّنه ش ّكل بتكليف من السوري «أبو عبد الرحمن»
قائد المجموعة المسلحة التي كان يقاتل في صفوفها خلية
ناشطة في مجال تأمين الدعم المالي واللوجستي وشراء
أسلحة وذخائر حربية على أنواعها لصالح التنظيم
المذكور ،إضاف ًة إلى قيامه باالشتراك مع اللبناني (ع.ج)
بتهريب جرحى التنظيم بطرق غير شرعية إلى لبنان
بموجب هويّات م��ز ّورة أو غير عائدة لهم ومعالجتهم
وتسهيل فرارهم وتواريهم.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء التحقيق معهما أح��ي�لا إل��ى القضاء
المختص».
كذلك دهمت دورية من مخابرات الجيش منزل سوري
في بلدة مجدليا في قضاء زغرتا ،حيث ضبط في حوزته
قنابل يدوية ،وت ّم تسليمه مع المضبوطات إلى المراجع
المختصة.

أبو طلحة

انفجارات

على صعيد أمني آخر ،سمع ليل أمس دوي انفجارات
عنيفة في بلدة عرسال تضاربت المعلومات حول طبيعتها.
ففي حين أُفيد أ ّنها ناتجة عن انفجار قوارير غاز في مخيّم
للنازحين في البلدة ،ذكرت معلومات أخرى أنّ حريقا ً
اندلع في خيمة كبيرة للنازحين قرب مدرسة «المالذ» في
عرسال ،وأتى عليها ،وقد سمع منها دويّ انفجارات ناتجة
عن وجود مواد قابلة للتفجير ،لم ُتحدّد طبيعتها .ولم يُفد
عن وقوع ضحايا.
في غضون ذل��ك ،واصلت مدفعية الجيش اللبناني
قصف مواقع المسلحين في جرود عرسال مح ّقق ًة إصابات
مباشرة في صفوفهم.
وف��ي إط��ار االع��ت��داءات على العناصر األمنية أطلق
مجهولون يستقلون سيارة نوع جيب شيروكي بزجاج
حاجب للرؤية ،النار باتجاه المقدّم في قوى األمن الداخلي
ف .ح ،ف��ي بلدة بريتال ،بينما ك��ان على متن سيارة
عسكرية ،من دون أن يصيبوه بأي أذى ،وف ّروا إلى جه ٍة
مجهولة.

وقفات ا�ستنكار لإعدام ال�شهيد النمر:
ذنبه مطالبته بالحقوق ال�ضائعة
ّ
نظمت بلدة العين في البقاع الشمالي ،لقا ًء سياسياً ،استنكارا ً إلعدام الشيخ
نمر باقر النمر في السعودية ،حضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
المقداد ،رؤساء بلديات ،رجال دين مسلمين ومسيحيّين ،وحشد من الفاعليات
واألهالي من مختلف بلدات وقرى البقاع الشمالي.
وتخلّل اللقاء كلمة إلمام بلدة الفاكهة الشيخ فادي سكرية ،الذي أ ّكد أنّ
«فتوى إعدام الشيخ النمر سياسية ،وليست دينية ،وال تستند في مضمونها
إلى أيّ شيء يستحق إعدام الشيخ الشهيد».
بدورهَ ،
دان راعي أبرشية جديدة الفاكهة األب برنارد بشور «إعدام الشيخ
النمر» ،داعيا ً إلى «احترام حق اإلنسان في حرية إبداء الرأي» ،معتبرا ً أنّ «ذنب
الشهيد الشيخ النمر ،هو انتقاده الشديد للسلطة بجرأة عالية ،ومطالبته
بالحقوق الضائعة والمهدورة».
من جهته رأى إمام بلدة النبي عثمان الشيخ محمود نزهة ،أنّ «الشهيد نمر
أُعدم لشجاعته في الوقوف بوجه الظالم ،وأل ّنه كان يرفض الظلم بك ّل أشكاله،
ويُطالب بالحقوق المهدورة».
كما عُ قد لقاء في مركز باسل األسد الثقافي االجتماعي في بعلبك ،استنكارا
إلعدام الشهيد النمر ،بدعوة من «تج ّمع إعالميي البقاع» ،وبمشاركة النائبين
المقداد وكامل الرفاعي ،رئيس بلدية بعلبك حمد حسن ،رئيس قسم إعالم حزب
الله في البقاع أحمد ريّا ،وفاعليات سياسية واجتماعية وإعالمية.
اس ُته ّل اللقاء بالنشيد الوطني ،ث ّم أُلقيت كلمات لكل من الزميل بالل الموسوي،
الزميل حسين دروي��ش باسم اإلعالميين ،أحمد خليل باسم رابطة التعليم
األساسي في البقاع ،عباس طليس باسم «هيئة دعم المقاومة اإلسالمية»
والدكتور هولو فرج باسم مركز باسل األسد ،وكان إجماع على «استنكار قمع
حرية إبداء الرأي والتعبير» ،وأنّ «حجب قناتي الميادين والمنار عن عربسات
يهدف إلى حجب الحقيقة الساطعة والرأي الح ّر ،والتغطية على الجرائم التي
ُترتكب بحق اإلنسان واإلنسانية في الوطن العربي».
كما أ ّكد المتحدّثون أنّ «شجاعة الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر
ّ
تقض مضاجع آل سعود ،وأنّ «هذه الجريمة النكراء التي اع ُتمدت
ستبقى
عقوبة ،غير إنسانية وغير عادلة مرفوضة بكل المعايير» ،رافضين «الظلم
والجهل» ،ومشدّدين على «أ ّننا لن نسكت عن نصرة الحق ،ولن نخاف من
مواجهة الظالمين والدواعش والتكفيريين».
وألقى النائب الرفاعي كلمة أعلن فيها «أ ّننا نلتقي مع الشهيد الشيخ النمر في
قضيتين ،األولى أ ّننا وإياه من منطقة محرومة ،والثانية أ ّننا وإياه في خندق
واحد لنصرة القضية الفلسطينية».
أضاف« :خالل العدوان «اإلسرائيلي» على لبنان في صيف  ،2006تحدّثت
وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس عن مشروع الفوضى الخالقة التي
كان من نتائجها ما يُس ّمى بالربيع العربي ،وعنوانها الفتنة المذهبية ،ولك ّننا
سنبقى نتصدّى للفتنة ونسعى إلخمادها ،وستبقى فلسطين قضيّتنا المركزية،
وسنبقى نقف إلى جانب من ينصر فلسطين ويناضل لتحريرها».

ها�شمي في مليتا :نعت ّز بمنطقة
تحكي ف�صو ًال من البطوالت ّ
�ضد العدو
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هاشمي والوفد المرافق في مليتا
زار وزير الصحة اإليراني الدكتور
حسن قاضي زاده هاشمي ،يرافقه
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
محمد فتحعلي ،مَعْ لَم مليتا السياحي
الجهادي في منطقة إقليم التفاح،
حيث كان في استقباله مدير المَعْ لَم
أبو مصطفى حجازي وإداريون.
وبعد استراحة في صالون المعلم،
كانت جولة للوفد اإليراني ومستقبليه
ف��ي منطقة «ال��ه��اوي��ة» ال��ت��ي تض ّم
دبابات وآليات عسكرية «إسرائيلية»

ُمد َّمرة ،ث ّم سلكوا «المسار الجهادي»
الذي كان المقاومون يسلكونه أثناء
توجههم للقيام بعمليات عسكرية
ّ
ض ّد مواقع االحتالل «اإلسرائيلي»
ال��ت��ي ك��ان��ت ُتحيط بالمنطقة قبل
التحرير ،العام .2000
وتو ّقفوا أمام دشمة األمين العام
لحزب الله الشهيد السيد عباس
ال��م��وس��وي ال��ت��ي ك��ان يلتقي فيها
ال��م��ج��اه��دون ،ث��م دخ��ل��وا ف��ي «نفق
مليتا» ال���ذي يمت ّد لمسافة تحت

التلة ،وص��وال ً إلى ساحة الشهداء.
وجالوا ختاما ً في المعرض الحربي
الذي يض ّم غنائم المقاومة من العدو
«اإلسرائيلي» في عدوان .2006
وعبّر الوزير اإليراني عن اعتزازه
بزيارة أرض الجنوب« ،وهذه المنطقة
التي تحكي فصوال ً من البطوالت ض ّد
ال��ع��دو الصهيوني ،وال��ت��ي ارت��وى
ترابها بدماء الشهداء الزكية التي
ُتنير دروب األمة نحو النصر».

ّكرمت �إعالميين في الجنوب

«�أمل» :لمواجهة الفتنة بوحدة الموقف
أ ّك��دت حركة «أم��ل» أ ّنه «ال يمكن
مواجهة الفتنة إلاّ بوحدة موقفنا»
ودع��ت إل��ى «تفعيل الحكومة ألنّ
هذه الحكومة هي التي تحمل شؤون
وشجون المواطنين ،وهي العنوان
األساس للدولة وكيانها».

قبيسي

من اللقاء التضامني مع النمر في بعلبك

ال�سنيورة� :سنعاود الحوار
مع حزب اهلل

حرائق في مخيمات النازحين بعرسال

قوى الأمن ُت�ش ِّيع ال�شهيد عز الدين
شيّعت قيادة قوى األمن الداخلي وأهالي بلدة عرسال
المؤهل الشهيد زاهر أسعد عز الدين ،الذي استشهد ليل
الجمعة  -السبت الماضي بعد تعرضه لكمين مسلّح من
قِبل المجموعات المسلحة في بلدة عرسال.
وكان اس ُتقبل موكب الشهيد في بلدة اللبوة حيث يقطن
مع عائلته على وقع المفرقعات والعيارات النارية ،قبل أن
تستقبله أمام منزل والديه في محلة عين الشعب الواقعة

بين بلدتي اللبوة وعرسال ُثلَّة من رفاق السالح بالتحية
العسكرية على وقع لحن الموت والخلود ،عزفته فرقة
موسيقى قوى األمن الداخلي.
وألقى آم��ر مفرزة سير بعلبك العقيد محمد ناصر،
بيان التأبين الذي نعت فيه المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ،شهيدها عز الدين من ّوها ً بمناقبيته ومسيرته
العسكرية.

جانب من التشييع

الأ�شقر وها�شم �أ�شادا بر ّد «الد�ستوري»
الطعن في ا�ستعادة الجن�سية
أشاد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم،
المحامي بيتر األشقر واألمين العام المركزي محمد
هاشم في بيان ،بالمجلس الدستوري على ق��راره
الذي ر ّد مراجعة الطعن بقانون استعادة الجنسية
للمتحدّرين من أص��ل لبناني ،واعتبراه «انتصارا ً
لكل المنتشرين والمغتربين اللبنانيين الذين يودّون
استعادة هويّتهم اللبنانية ،ألنّ هذه الجنسية هي حق
لهم بعد اإلهمال الذي حرمهم من هذا الحق ،وال سيّما
في ممارستهم الواجبات تجاه وطنهم األم ،خصوصا ً
ّ
والترشح ،وتمثيلهم في المجلس النيابي».
االقتراع

وقال األشقر وهاشم« ،إ ّننا ك ّنا نحن في الجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم أول من طالب بهذا
الحق إلى جانب مطالب كثيرة تتعلّق بالمتحدّرين
والمغتربين ،خ��ص��وص��ا ً إع��ط��اء الجنسية ألبناء
اللبنانيات ال��م��ت��زوج��ات م��ن أجنبي أس���وة ب��دول
العالم».
وناشدا «كل المتحدّرين والمغتربين الذين فقدوا
جنسيتهم اللبنانية اإلسراع في تسجيل أسمائهم لدى
البعثات اللبنانية في الخارج .فهنيئا ً لهم باستعادة
حقهم في الجنسية ،وغيرها من حقوق».

أعلن رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،أنّ «تيار
«المستقبل» سيعاود الحوار مع «حزب الله» في جلسة اليوم ،و«أنّ األمور
مؤخرا ً وسبّبت تش ّنجا ً وتوتراً ،ستكون مادة للبحث» ،معتبرا ً
ّ
التي سمعناها
أنّ «ليس هناك من مصلحة ألحد في أن ترتفع نبرة الخطاب السياسي ،والتنكرّ
لصيغة لبنان واتفاق الطائف».
وأ ّكد على هامش لقاءاته في مكتبه بالهاللية ،أنّ «األفكار المتعلقة بمبادرة
الرئيس سعد الحريري الرئاسية ما زالت موجودة على الطاولة ولم ُتسحب،
ولكن أتت ظروف أخذت هذا األمر بعيدا ً عن االهتمام» ،الفتا ً إلى أنّ «أحد أسباب
فرملة التسوية ،موقف «حزب الله» الذي يضع شروطا ً حتى ال تت ّم».
وشدّد على أهمية «دعوة رئيس الحكومة تمام سالم لعقد جلسة لمجلس
الوزراء» ،وقال« :إنّ رئيس الحكومة عندما يضع جدول األعمال يكون ذلك في
ضوء ما يعتقده أ ّنه ال يؤدّي إلى مزيد من التوتر ،وأنا أعتقد أنّ رئيس الحكومة
عندما وضع جدول األعمال ،ودعا إلى هذه الجلسة كان هذا هاجسه واألسلوب
الذي يعتمده».

كورتز تف ّقد الجئين في بئر ح�سن
تف ّقد وزير الخارجية والهجرة النمساوي سيباستيان كورتز ،برفقة المدير
العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق ،ونائب مم ّثل اليونيسف في
لبنان لوتشيانو كارستين وسفيرة النمسا أورسوال فاهرينغر ،مدرسة «ابتهاج
ق��دورة» الرسمية في مج َّمع بئر حسن للمدارس ،التي تض ّم  595تلميذا ً من
الالجئين السوريين من الصف األول ابتدائي حتى التاسع أساسي .وكان في
استقبالهم مدير المدرسة عمر الجعيد ،وأعضاء الهيئتين االدارية والتعليمية.
وبعدما جال كورتز وأعضاء الوفد على أرجاء المدرسة ،متف ّقدين الصفوف
ومتحدّثين مع التالمذة عن أهم النشاطات التي يقومون بها ،عقدوا لقا ًء في
إدارة المدرسة استفسروا خالله عن الواقع الذي يعيشه الطالب اللاّ جئون.
رحب فيها بـ«الحكومة النمساوية كشريك
وألقى نائب ممثذل اليونيسف كلمة ّ
جديد لدعم التعليم في لبنان الذي يرزح تحت عبء العدد الكبير من اللاّ جئين
على أراضيه».
واستفسر كورتز من إدارة المدرسة عن الدوامين ،وتأثير ذلك على إنتاجية
التالميذ ،كما سأل عن أوضاعهم وأوض��اع أهاليهم وعن دراستهم في هذا
المج َّمع المدرسي ،وآمالهم وطموحاتهم للمستقبل .ث ّم ألقى كلمة أشار فيها إلى
أنّ حكومة بالده «تب ّرعت بمبلغ  750ألف يورو لترميم المدرسة وتأهيلها كي
تستوعب ألف طفل من أبناء الالجئين السوريين للسنة المقبلة» ،معلنا ً أ ّنها
ستقدّم مبالغ أكبر من أجل دعم التعليم ودعم مؤسسة اليونيسف.
وعبَّر عن سعادته بهذه الخطوة «حيث أنّ الحكومة النمساوية وللمرة األولى
تقوم بعملية التب ّرع هذه ،استجابة النعكاسات األزمة السورية الصعبة جدا ً
على لبنان».
ورحب بالوفد ،آمالً «استمرار
بدوره شكر يرق للحكومة النمساوية دعمهاّ ،
المساعدة لما فيه خير هؤالء اللاّ جئين ،وال سيّما أنّ لبنان يتكبّد أكالفا ً تفوق
قدرته كثيرا ً في موضوع الالجئين السوريين».

وفي السياق ،رأى النائب هاني
قبيسي أنّ «العدو الصهيوني يؤ ّكد
من خ�لال االغتياالت التي ق��ام بها
في لبنان والجوالن وفلسطين أ ّنه
ال يعرف إلاّ لغة القتل والتخريب
وال���دم���ار ،وه���ذا ال��ع��دو يقف وراء
كل المؤامرات التي يم ّر بها لبنان
وسورية والعراق ،واليمن».
وقال خالل احتفال تأبيني أقامته
ح��رك��ة «أم����ل» وأه���ال���ي عدشيت
بحضور النائب عبد اللطيف الزين،
ورئيس مجلس الجنوب الدكتور
ق��ب�لان ق���ب�ل�ان ،ورئ���ي���س المكتب
السياسي للحركة جميل حايك،
والمسؤول التنظيمي للحركة في
إقليم الجنوب باسم لمع« :في ظل
هذا الواقع نرى التش ّتت العربي في
نصرة الشعب الفلسطيني .فأين
الجامعة العربية م ّما يجري في
فلسطين؟».
وأشار إلى أ ّننا «في لبنان نعاني
م��ن ه��ذا ال��ع��دو ،ونعاني م��ن فتنة
ُنشرت و ُزرع���ت في ه��ذه المنطقة،
وك�� ّرس��ت االن��ق��س��ام على الساحة
اللبنانية» ،م��ؤ ّك��دا ً أ ّن��ه «ال يمكن
مواجهة الفتنة إلاّ بوحدة موقفنا»
داعيا ً إلى «تفعيل الحكومة ألنّ هذه
الحكومة ه��ي التي تحمل ش��ؤون
وشجون المواطنين ،وهي العنوان
األساس للدولة وكيانها».

تكريم إعالميين

من جه ٍة أخرى ،رعى عضو هيئة
ال��رئ��اس��ة ف��ي ح��رك��ة «أم���ل» خليل
حمدان حفل تكريم إعالميي النبطية،
والذي أقامه المكتب العمالي للحركة
في إقليم الجنوب ،وتخلّله عشاء
تكريمي وتوزيع دروع تقديرية على
شرف ال ُمحتفى بهم ،بحضور النائب
قبيسي ،رئيس المكتب السياسي
لحركة «أم��ل» جميل حايك ،نائب
رئ��ي��س االت���ح���اد ال��ع��م��ال��ي ال��ع��ام
ف��ي لبنان حسن فقيه ،المسؤول
اإلعالمي للحركة في إقليم الجنوب
الزميل علي دي��اب ،ومسؤولين في
الحركة واإلعالميين واإلعالميات
ال ُمحتفى ب��ه��م ،ورؤس���اء بلديات
ومخاتير وفاعليات.
وبعد كلمات لعدد من اإلعالميين
والمسؤول الع ّمالي المركزي لحركة
أمل علي حمدان ،تحدّث خليل حمدان
ال��ذي أش��ار إل��ى «أنّ دع��م اإلره��اب
التكفيري له قنوات وله من اإلعالميين

الزميل مصطفى الحمود يتسلم درعا ً من قبيسي

 ...ودرع للزميل أبو سالم من خريس
ما ال يُع ّد وال يُحصى ،كما أنّ هناك
جيشا ً ي ّ
ُوظف في الغباء وفي الجهل
لنشر اإلرهاب التكفيري ولمواجهة
المقاومة والجيوش العربية ،التي
أُعدّت لقتال «إسرائيل» ،كما أنّ هناك
جيشا ً من اإلعالميين أُع ّد في غرف
سوداء كي ير ّوج لإلرهاب التكفيري،
وكي يعبّر عنه».

 ...وفي صور

وب���رع���اي���ة ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
ال��م��رك��زي ف��ي ح��رك��ة أم���ل ك�� ّرم��ت
مؤسسة «ليدر للدعاية واإلع�لام»
لصاحبها محمد شحادي ع��ددا ً من
اإلعالميين اللبنانيين والعرب في
فندق «بالتنيوم» في صور ،بحضور
النائبين علي خريس وعبد المجيد
ص��ال��ح ،رئيس المجلس الوطني
ل�ل�إع�ل�ام ع��ب��د ال���ه���ادي م��ح��ف��وظ،
ال��م��س��ؤول اإلع�لام��ي ال��م��رك��زي في
«أم�����ل» ال��دك��ت��ور ط�ل�ال ح��اط��وم
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد المحسن الحسيني ،ومم ّثلين
ع��ن ال��ق��وى السياسية واإلعالمية
اللبنانية والفلسطينية وفاعليات.
وبعد كلمة تقديم للزميلة وداد
حجاج ،ألقى محفوظ كلمة قال فيها:
«أص��ب��ح اإلع�ل�ام ف��ي ظ�� ّل العولمة
السلطة األولى ،ذلك أ ّنه كسر حدود
ال��دول وأصبحت المعلومة في ظ ّل
اإلع�لام الحديث بمتناول الجميع

وخ���ارج االح��ت��ك��ار ،وعاصية على
االحتواء والرقابة».
وألقى حاطوم كلمة طالب فيها
«رئيس المجلس الوطني لإلعالم
بضرورة تشريع اإلعالم اإللكتروني
ع��ب��ر ض��ب��ط م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي وتحصينها لكي ال يُعتدى
عليها ،كما اع ُتدي على الصحافة
باألمس».
ومن جهته ،ألقى الزميل فيصل
عبد الساتر كلمة ق��ال فيها« :إنّ
اإلعالم رسالة إلى الرأي العام فيها
مسؤولية وقناعة ،وأ ّول��ه��ا الدفاع
ع��ن ال��ح��ق ،وأن يعكس اإلع�لام��ي
الخبر الصحيح في وسائل اإلعالم
وال��م��وق��ف الصحيح ف��ي مجالسه
الخاصة ،وليس فقط عبر العام».
وتسلّم اإلع�لام��ي��ون المك ّرمون
الدروع التقديرية ،ومن بينهم مراسل
جريدة البناء الزميل محمد أبو سالم
 ،رئيس الدائرة اإلذاعية في «الوكالة
الوطنية ل�لإع�لام» محمد غريب،
الزميلة في إذاعة لبنان وداد حجاج،
مسؤول مكتب «الوكالة الوطنية
ل�لإع�لام» ف��ي ص���ور ق��اس��م صفا،
ومندوبا «ال��وك��ال��ة الوطنية» في
صور جمال خليل وحسين مع ّنى.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى أح��ي��ت حركة
«أمل» وأهالي بلدة كفرحتى ،الذكرى
السنوية لشهداء الحركة في البلدة،
باحتفال أقيم في النادي الحسيني.

في ندوة «�ستبقى فل�سطين عنوان ًا للق�ضية والكرامة»

عبد العال :االنتفا�ضة �صنعت قوة ردع ّ
بالده�س وال�سكين
أُقيمت أمس ندوة بعنوان «ستبقى فلسطين
عنوانا ً للقضية وال��ك��رام��ة» في قاعة توفيق
طبارة في بيروت ،بدعوة من االتحاد البيروتي
وحضور حشد من المهتمين.
وتحدّث مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ف��ي لبنان م���روان عبد ال��ع��ال ،عن
«نظرية الصراع ،وحقيقة االشتباك الدائر في
المنطقة وعليها ،حيث أنّ الصراع ال يك ّرر نفسه
بقدر ما هو مستمر».
وقال« :في تقييم لكل ما يجري في المنطقة
العربية ،يدور ذلك حول مسألتين ،األولى :أن
ال تبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية،

والثاني :أن نستبعد «إسرائيل» خطرا ً أساسياً،
وعدوا ً حقيقيا ً لألمة ،وما االنتفاضة إال نموذج،
وبعد مائة وعشرين يوماً ،ومائة وخمسين
شهيداً ،وع��ش��رات اآلالف من الجرحى ،وفي
الوقت نفسه هناك خسائر وقعت في صفوف
العدو أكثر من تسعة وعشرين قتيالً وعدد كبير
من الجرحى.
ونحن هنا لسنا بصدد المديح والتصفيق
والهجاء ،فاألهم أن نرتقي إلى مستوى الدم،
ونفهم الدروس التي تحصل اآلن على األرض،
والوقائع الجديدة ،والتفكير بتفعيل االنتفاضة
التي تحصل اآلن على األرض».

وأض����اف« :اس��ت��ط��اع��ت االن��ت��ف��اض��ة فرض
حالة منع التج ّول للمستوطنين ،وهي إحدى
إنجازاتها ،وهذا الكالم لمن يقول إنّ االنتفاضة
ل��م تح ّقق شيئاً ،واستطاعت االنتفاضة أن
تصنع قوة ردع ،بالح ّد األدنى ،التي تمتلكها؛
الدهس ،السكين ،الطلقة ،وأنّ طلب االتحاد
األوروبي بوقف تصدير منتجات المستوطنين،
وهي إحدى إنجازات االنتفاضة».
وح ّذر من الرهان على االنقسامات السياسية،
والفصائلية ،والجغرافية ،معتبرا ً أنّ «إعادة
بناء المشروع الوطني الفلسطيني يكمن في رفع
مستوى التجديد الفكري ،الثقافي ،السياسي،

عبد العال متحدثا ً في الندوة
الكفاحي ،ونحتاج الستعادة القدرة والكفاءة
القيادية الفلسطينية التي ترتقي إلى مستوى
العطاء الشعبي ،ويكون أساس هذا المشروع
هو فلسطين بكل أقانيمها ،ومرتكزاته في كل
أماكن تواجد الشعب الفلسطيني».

