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«التغيير والإ�صالح» :قابل الأيام
قد يحمل جديد ًا في اال�ستحقاق الرئا�سي
أع���ل���ن ال���وزي���رال���س���اب���ق سليم
جريصاتي ،أنّ «قابل األيام قد يحمل
ج��دي��دا ً ف��ي االستحقاق الرئاسي»،
مشيرا ً إلى أنّ مشاركة وزراء التيار
الوطني الحر ف��ي جلسة الحكومة
المقبلة مرهونة بمساعي م��ا قبل
جلسة يوم الخميس.
وت��ن��اول جريصاتي بعد اجتماع
التكل األسبوعي برئاسة العماد عون
في الرابية أمس موضوع االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ،وق���ال« :الح��ظ التيّار أنّ
ث ّمة إغ��راق �ا ً إعالميا ً في ه��ذه اآلون��ة
يتعلّق بهذا الموضوع تحديداً .نحن
لسنا من القوم الذي يُخفي خياراته
واستحقاقاته واتصاالته .قابل األيّام
قد يحمل ج��دي��دا ً في المراكمة على
الحيثيّة المسيحيّة األقوى ،والحيثيّة
يجسدها العماد ميشال
الوطنيّة التي
ّ
عون».
وأشار إلى أنّ «مقاربة تفعيل العمل
الحكومي تت ّم م��ن منطلقين؛ األ ّول
آليّة العمل الحكومي .الح ّل التوافقي
يُرضينا ولم يعُ د يش ّكل عقب ًة طالما أ ّننا
ارتضينا جميعا ً التوافق الذي ِّ
يوفق
بين مستلزمات الوثيقة والدستور،
والتفعيل على أن يستمر هذا التوافق
ويسود من دون أي مواربة أو استثناء.
أ ّم��ا المنطلق الثاني ،أيّ التعيينات
العسكريّة واألم��ن� ّي��ة ،ف��إنّ الح ّل لم
نصل إليه بعد لمسألة التعيينات
في المواقع القياديّة والشواغر في
األسالك العسكريّة واألمنيّة» .وكشف
عن «أنّ هناك مسعى نتم ّنى أن يَنفذ
إل��ى ات��ف��اق .ل��ذا إنّ مشاركة وزراء
التيار الوطني الح ّر أو عدم مشاركتهم
أو مشاركتهم مع االع��ت��راض القويّ
ف��ي جلسة مجلس ال���وزراء المقبلة
أم � ٌر مرهون بمساعي ما قبل جلسة
الخميس» ،موضحا ً أنّ «تفعيل العمل
الحكومي يفت ِرض أن تكون الحكومة
موجودة أوالً ،وألاّ يختزل بعض من
ف��ي الحكومة ص�لاح� ّي��ات الحكومة
كاملة .هذه المقاربة محسومة لدينا».
وأ ّكد أنّ الموقف اللبناني في مؤتمر

جريصاتي متحدثا ً بعد اجتماع التكتل
وزراء الخارجيّة العرب في القاهرة
«يش ّرف لبنان ،ودبلوماسيّته الرائدة
في الحفاظ على المصلحة اللبنانية
العليا التي تسمو ك � ّل اعتبار ،من
يمس هذا الموقف بما يُس ّمى
دون أن
ّ
التجانس واإلج��م��اع العربي» الفتا ً
إل��ى أنّ الموقف ال��ذي ا ّت��خ��ذه وزي��ر
الخارجيّة جبران باسيل «يُزا ِوج بين
ميثاق الدول العربيّة ،وتحديدا ً المادّة
واتفاقيتي فيينا للعالقات
 8منه،
ّ
الدبلوماسيّة ،واالتفاقيّة العربيّة
لمكافحة اإلرهاب وال سيّما الديباجة
والمادّة  2منها ،التي ُتع ّرف اإلرهاب
وتستثني كِفاح الشعوب المسلّح
ل��ص� ّد أيّ ع���دوان واع��ت��داء م��ن أجل
التحر ّر وتقرير المصير .كما أيضا ً
يحترم ه��ذا الموقف اتفاقية الدفاع
العربي المشترك ،كما المادة  55من
ميثاق األم��م المتحدة .وهو على ك ّل
حال يُعبّر عن سياسة الحكومة كما
هي مبيّنة في البيان الوزاري».
ومسألة النفايات ،أ ّكد جريصاتي
ٌ
مرفوض أن ي ّتخذ وزي��ر البيئة
«أ ّن��ه
المستفيق من ُسبات عميق ،ق��رارا ً
ب��وق��ف اس��ت��ي��راد م��ص��ان��ع التفكيك
ال��ح��راري ،ب��ش��رط موافقة ال���وزارة

المسبقة ،وال مواصفات لديه متوافرة
أو ُمق ّرة في مجلس الوزراء ،ما يعني
االستنساب ،في حين يمكنه أن يعتمد
المعايير الدولية ،كالتي يعتمدها مثالً
االتحاد األوروبي الستيراد هذا النوع
من مصانع التفكيك الحراري ،علما ً
بأ ّنه سبق لمجلس ال��وزراء برئاسة
الرئيس سعد ال��ح��ري��ري ،أن ا ّتخذ
قرارا ً مبدئيا ً عام  ،2010باللجوء إلى
هذه التكنولوجيا المتقدمة لح ّل هذه
المعضلة».
وذ ّك��ر برفض التكتل حل ترحيل
النفايات «المته ّور» جذرياً ،متسائالً
«أي���ن أم���وال البلديات م��ن ع��ائ��دات
الخليوي؟ لماذا حجب اإلمكانات عن
البلديات العتماد المعالجات المتاحة
للنفايات؟ فهل هذا الحجم بريء؟»،
داعيا ً إلى اعتماد الالمركزية لمعالجة
معضلة النفايات.
وطلب من المديرية العامة لألمن
العام ،معالجة مسألة تقاضي هذه
الرسوم عند استبدال جوازات السفر،
م� ّرت��ي��ن ع��ن ال��خ��دم��ة ال��ع��ام��ة ذاتها
والتحصن ب��رأي هيئة
ول��و جزئياً،
ّ
التشرييع واالستشارات.

«تج ّمع العلماء» :ا�ستمرار الحوار
يحافظ على الأمن والتوافق

الج�سر :الم�ستجدات الأخيرة ح ّتمت
اللقاء الثاني بين الحريري وفرنجية
أوضح النائب سمير الجسر الذي يُشارك في الحوار كمم ّثل عن «تيار
المستقبل» إلى جانب وزير الداخلية نهاد المشنوق في الحوار مع حزب
الله ،أنّ «تفعيل الحكومة استحوذ على الحيّز األكبر من المناقشات،
إذ ا ّتفقنا على تسهيل عملها وتذليل العقبات وألاّ تكون جلسة الخميس
الوحيدة ،إ ّنما االستمرار بعقد جلسات أخرى» ،مشيرا ً إلى وجود قناعة لدى
معظم أطراف الحكومة بضرورة تفعليها ،ألنّ إنجاز االستحقاق الرئاسي
ّ
سيتأخر».
يبدو
أنّ
ول��ف��تَ إل��ى «الجلسة كانت ه��ادئ��ة وج � ّي��دة ،إذ تجاوزنا األج��واء
ال ُمتش ّنجة التي سيطرت على البلد ،ألنّ جلسة الحوار الشامل التي عُ قدت
في عين التينة بحثت في المواقف التصعيدية التي برزت أخيراً ،وتحديدا ً
كالم النائب محمد رعد بحق الرئيس سعد الحريري الذي أثاره بالتفصيل
الرئيس فؤاد السنيورة ،ما انعكس هدوءا ً على الحوار المسائي».
وأشار إلى أ ّننا «تط ّرقنا إلى الملف الرئاسي من زاوية الخطوة التي
يُمكن أن يُقدم عليها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بتب ّني
ترشيح رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون ،إذ طرح مم ّثلو
حزب الله في الحوار تساؤالت حول توقيت الطرح ،وما إذا كان ر ّد فعل على
طرح الرئيس الحريري تب ّني ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان
فرنجية ،أم أ ّنه طرح قديم بفضل الحوار القائم بين «القوات» و«التيار
الوطني الحر»؟».
وأوض��ح الجسر أ ّننا «لم نتط ّرق في الحوار إلى مسألة االتفاق على
«تهدئة إعالمية» بعد المواقف التصعيدية األخيرة» ،لك ّنه أ ّكد في الوقت
نفسه «وجود قرار باالستمرار بالحوار على رغم كل ما يحصل».
ِ
إلى ذلك ،لم
ينف الجسر المعلومات التي تحدّثت عن حصول لقاء ثانٍ
بين الرئيس الحريري والنائب فرنجية في باريس أول من أمس ،الفتا ً إلى
أنّ «المستجدات األخيرة على الساحة الداخلية ح ّتمت حصوله».
وع ّما يتردّد عن اتجاه «القوات» لتب ّني ترشيح عون ،قال «نحن نحترم
خياراتهم ،والنائب جورج عدوان أبلغ مك ّونات « 14آذار» خالل اجتماعها
(األح��د) ب �ألاّ يتفاجؤوا إذا ذهبت «ال��ق��وات» بهذا الخيار ،وهم يقومون
بمشاورات في هذا اإلطار ستحدّد موقفها النهائي في ضوء نتائجها».
واعتبر الجسر أنّ «ترشيح «القوات» لعون ليس ر ّد فعل على ترشيح
الحريري لفرنجية ،ألنّ االتصاالت القائمة منذ أشه ٍر بين «القوات» وعون
تتمحور حول مواضيع عدّة منها رئاسة الجمهورية ،لذلك من الطبيعي أن
ُتفضي إلى خيار ترشيح عون».
وأ ّكد «وجود ا ّتفاق داخل « 14آذار» بألاّ يترك قرار كهذا أيّة تداعيات
على وحدتها واستمراريتها».

مراد� :ستبقى فل�سطين البو�صلة
أحمد موسى
ّ
نظمت «منظمة شباب االتحاد» بمناسبة ميالد الرئيس المصري جمال عبد
الناصر ويوم الشهيد الفلسطيني ،احتفاال ً في الجامعة اللبنانية الدولية فرع
المصيطبة برعاية وحضور رئيس اللقاء الوطني ورئيس حزب االتحاد النائب
السابق عبد الرحيم مراد ،حضره مم ّثل السفير الفلسطيني في لبنان خالد
عبادي ،مدير الجامعة اللبنانية الدولية الدكتور سمير أبو ناصيف ،ومسؤولو
المنظمات الشبابية اللبنانية والفلسطينية ،عضو المكتب السياسي في حزب
االتحاد طالل خانكان ،باإلضافة إلى حشد من الطالب.
بعد النشيد الوطني اللبناني والنشيد الفلسطيني تحدّث عبّادي ث ّم ألقى مراد
كلمة ،أ ّكد فيها أنّ «فلسطين كانت وما زالت وستبقى البوصلة أليّ عمل» وحيّا
«االنتفاضة الفلسطينية والشباب الفلسطيني العازم على الدفاع عن أرضه بكل
الطرق وتقديم النفس ألجل الوطن».
توجه الجميع الفتتاح معرض الصور بالمناسبة.
وفي الختامّ ،

«�أمل»� :صيانة الوطن وحمايته
بالوحدة بين �أبنائه

جانب من اجتماع التجمع
ع��ق��د ال��م��ج��ل��س ال���م���رك���زي في
«تج ّمع العلماء المسلمين» اجتماعه
األسبوعي ،تداول خالله األوضاع في
لبنان والمنطقة ،وأصدر بعده بيانا ً
أعرب فيه عن أسفه «لوصول األمور
في منطقتنا اإلسالمية إلى صراعات
إثنية على خلفيات طائفية ومذهبية
وقومية ،ما أدّى إلى تدمير عدّة دول
خصوصا ً ف��ي العالم العربي ،كل
ذلك كان بتحريض واضح وتخطيط
مسبق من دوائر استخباراية أميركية
وصهيونية والهدف منها ضرب خط
المقاومة الذي ح ّقق انتصارات مه ّمة
في لبنان وفلسطين».
واعتبر أنّ «الخطر األك��ب��ر على

أمتنا هو الكيان الصهيوني والفكر
التكفيري اإلرهابي ال��ذي يعمل في
موجها ً «التحية
خدمة هذا الكيان»،
ّ
ألب��ط��ال االن��ت��ف��اض��ة ف��ي فلسطين،
ول��روح الشهيد نشأت ملحم الذي
أرعب الصهاينة» ،مؤ ّكدا ً «ضرورة
استمرار الحراك في داخل فلسطين،
كل فلسطين ،واستعمال األسلحة
المتوافرة ك��ا ّف��ة ،م��ن العبسة إلى
السكين إلى العبوة».
واس��ت��ن��ك��ر ال��ت��ج� ّم��ع «اس��ت��غ�لال
الوضع اإلنساني في سورية وتصوير
األمر على خالف واقعه في إطار حملة
لتعويض الخسائر التي منيت بها
الجماعات التكفيرية ،واختراع صور

قديمة َ
بان زيفها ليكتشف العالم أنّ
ال��ذي يجوِّع الشعب هم الجماعات
المسلحة التي تسرق المساعدات
وتبيعها» ،كما استنكر «التفجير
اإلرهابي في اسطنبول في تركيا».
ون��� ّوه ب��ـ«اس��ت��م��رار ال��ح��وار ،إن
على الصعيد الوطني العام أو بين
المستقبل وحزب الله ،ألنّ من شأن
ذل��ك تخفيف التوتر وال��وص��ول إلى
قواسم مشتركة أه ّمها الحفاظ على
األمن والتوافق الداخلي الذي نتم ّنى
أن ي��ؤدّي الحقا ً إلى انتخاب رئيس
للجمهورية يكون سببا ً في عودة
البلد إلى وضعه الطبيعي».

«بدنا نحا�سب» اعت�صمت في العدلية:
لمحا�سبة �سارقي المال العام
وجه ناشطو «حملة بدنا نحاسب»
ّ
خ�ل�ال اعتصامهم أم���س أم���ام قصر
العدل في بيروت رسالة في اتجاهين:
الرسالة األول��ى باتجاه المؤسسات
الرقابية التي عليها القيام بدورها
بصورة صحيحة بالسهر على األموال
العمومية واألموال المودعة في الخزينة
بمراقبة استعمال هذه األم��وال ومدى
انطباق هذا االستعمال على القوانين
واألنظمة ،أ ّما االتجاه الثاني فهو نحو
القضاء.
وأشارت المحامية رانيا غيث التي
تلت البيان ،إلى أنّ «حق المواطنين
على مجلس القضاء األعلى هو مكافحة
الفساد ومحاسبة المسؤولين عن سرقة
المال العام دون الرضوخ لضغوطات
السلطة السياسية وفضح ّ
تدخلهم ،وإلاّ
كان القضاء أيضا ً مشاركا ً في الفساد أو
على األقل ساكتا ً عن الحق».
م��ن جهته ،دع��ا المحامي واص��ف
الحركة الناس للنزول إل��ى الشارع
غ���دا ً الخميس أث��ن��اء ان��ع��ق��اد جلسة

أ ّكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «أمل» الشيخ حسن المصري
خالل احتفال تأبيني في الصرفند ،أنّ «صيانة الوطن وحمايته ال تكون
بالسالح فقط ،إ ّنما أيضا ً بالوحدة بين أبناء الوطن» مشيرا ً إلى أنّ «الرئيس
نبيه ب ّري ومن خالل رعايته للحوار حريص على أن يكون لبنان أنموذجا ً
بين األمم في التعايش والوحدة والتالقي».
ورأى أ ّنه «ال يوجد على وجه الكرة األرضية حوار بين الس ّنة والشيعة في
هذه األيام إلاّ في لبنان ،وهذا فخر لخط اإلمام الصدر ولحركة أمل ولرئيس
مجلس الن ّواب رئيس حركة أمل ،األستاذ نبيه ب ّري» .
وأ ّكد أنّ «اللبنانيين وبعد أن ج ّربوا كل األساليب وكل أنواع الحروب فيما
بينهم ،ال خيار وال قدر لهم لحل مشاكلهم إلاّ بالحوار والتالقي في ما بينهم»،
معتبرا ً أنّ «من يراهن على اإلرهاب لن يحصد إلاّ اإلرهاب ،وهذا ما يحصل
في الكثير من الدول لألسف».
وأشار إلى أنّ «الخالف اإلسالمي  -اإلسالمي ال يُفيد أحدا ً على اإلطالق،
ألنّ المستفيد الوحيد من الفتنة فقط إسرائيل» ،داعيا ً إلى «تفعيل عمل
المؤسسات وفي مقدّمها انتخاب رئيس للجمهورية ،وإطالق العمل الحكومي
والنيابي».
بدوره دعا المسؤول التنظيمي إلقليم البقاع في حركة «أمل» مصطفى
الفوعاني خالل احتفال في ذكرى انطالق حركة «فتح» في مخيم الجليل
في بعلبك« ،الجميع إلى السعي لحماية االستقرار الداخلي وتعزيزه في ظ ّل
التداعيات األمنية والعسكرية واالجتماعية من ج ّراء الربيع العربي الدامي
الذي عصف بكل مكونات المنطقة ،وزاد من انتقامه من كل ما له عالقة من
نسيج اجتماعي وسياسي وديني ،وف ّتت بنيوية الدول والجيوش ،وخ ّرب
وهجر في كل الدول العربية».
المنشآت،
ّ
أضاف« :من هنا ،إنّ سعي الرئيس نبيه ب ّري الدائم للحفاظ على الحوار
سيستمر ،ألنّ لغة الحوار هي من ثقافة حركتنا ووصية من وصايا اإلمام
الصدر ،وقد وجد الرئيس ب ّري فيها باب الخالص من األزمات وإبعاد اللهيب
الحاصل من حولنا ،ومنعه من العبث في أمننا وساحتنا».
ورأى أنّ «الخطابات المتش ّنجة ،والسقوف العالية في النيران التي
صدرت أخيرا ً تؤ ّكد وجوب التنبّه وعدم استغالل ما يجري للنفخ في البوق
المذهبي ،بل علينا تغليب لغة العقل والحوار ،وعلى جميع األفرقاء مالقاة
الرئيس ب ّري ،وبذل الجهود للحفاظ على الحوار بشكليه الثنائي والجامع
من أجلنا جميعاً».
والتوحد خلف
وجدّد «دعوة الشعوب العربية إلى الصحوة والتالقي
ّ
الموحدة للعرب ،وإعطائها
القضية الفلسطينة لتبقى القضية األس��اس
ّ
األولوية على كل القضايا ،ألنّ العدو إ ّنما أوجد هذه الفوضى في المنطقة
لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها .لذلك ،نجدّد التأكيد أنّ القدس
عاصمة فلسطين وقبلة العرب ،وعنوان وحدتهم».

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير �سكاف:
ال يمكن و�صف المقاومة بالإرهاب

معتصمون أمام قصر العدل
مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف
ص��ب��اح��اً» ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ «ت��ح � ّرك��ات
بدنا نحاسب مستمرة وسيكشفون
باألسماء أسماء الفاسدين ،ومعرقلي
عمل القضاء».
وحمل المعتصمون الفتات يسألون

من خاللها القضاء عن األسباب التي لم
تدفعه بعد إلى البتّ بمل ّفات «سوكلين»
ووزارة األش��غ��ال ومجلس الجنوب،
وأ ّكدوا أ ّنهم يريدون قضا ًء نزيها ً وعادال ً
يطبِّق قانون المحاسبة العمومية.

دانتْ لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف «ا ّتهام بعض الدول العربية
للمقاومة في لبنان باإلرهاب» ،ولفتتْ إلى أ ّنهم «هم أول من يدعمون اإلرهاب
و يساندوه في مواجهة قوى المقاومة».
وأسفتْ اللجنة «لما وصل إليه بعض العرب من تجاهل ت��ا ّم للقضية
الفلسطينية التي يقدّم من أجلها الشعب الفلسطيني أرواح��ه الطاهرة»،
وقالت« :ال نرى أحدا ً يسانده في معركته المح ّقة إلاّ المقاومة في لبنان التي
تتع ّرض إلى الحمالت الظالمة ،بسبب وقوفها مع قضية فلسطين ،وإلحاقها
الهزائم بالعدو الصهيوني من خالل تحرير الجنوب اللبناني عام ،2000
وانتصار المقاومة في تموز  ،2006وحماية لبنان من األخطار ال ُمحدقة به».
وأ ّك��دت أنّ «خيار المقاومة هو الطريق الصحيح الذي يجب أن تسلكه
كل األمة من أجل تحرير مقدّساتنا وأراضينا المحتلة واألسرى في سجون
العدو ،وعلى الجميع الوقوف مع المقاومة ومساندتها أل ّنها تدافع عن كرامة
وع ّزة األمة بأكملها ،فألف تحية للمقاومة وقائدها سماحة السيد حسن نصر
الله».

ا�ستنكر تفجيرات بغداد وا�سطنبول
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حزب اهلل :لإدانة م َْن يدعم الإرهاب
ال م َْن يحاربه في �سورية

الموسوي مستقبالً السن
َ
دان حزب الله في بيان «بشدة األعمال اإلرهابية
المتواصلة التي تستهدف المدن العربية واإلسالمية،
والتي يذهب ضحيتها عشرات األبرياء ،والتي كان
آخرها التفجيرات التي حصلت في مدينتي اسطنبول
وبغداد» ،وتقدّم بالتعازي من أهالي الضحايا راجيا ً
للجرحى الشفاء العاجل».
وق��ال« :إن اإلره��اب ال��ذي يضرب في كل مكان بال
حدود وال ضوابط يتطلّب من الجميع على مستوى
ال��دول والمنظمات والهيئات واألف���راد ،التكاتف في
مواجهته وبذل كل الطاقات لمنع استشراسه ،لكونه
يهدّد كل المنطقة والعالم ،وال يقتصر خطره على فئة
دون أخرى».
ورأى أنّ «مواجهة اإلره���اب تتطلّب توجيه كل
االهتمام إلى المنابع الحقيقية له ،من أجل تجفيف
هذه المنابع ومنع مدّها بالمزيد من القوة ،وال يمكن
أن تكون بإثارة أزمات جانبية تش ّتت الجهود وتو ّزع
االهتمامات بما يسمح لإلرهاب بالتمدّد واالنفالش.
كما أنّ محاربة اإلره��اب ال يمكن أن تكون من خالل
إدانة من يحارب اإلرهاب في سورية ،فيما من يستحق
اإلدان���ة واالستنكار هو من يدعم اإلره���اب ويم ّوله
ويغ ّذيه فكريا ً وسياسيا ً وماليا ً وعسكرياً ،ويتح ّمل
بالتالي المسؤولية الكاملة ،المباشرة وغير المباشرة،
عن اإلرهاب وأعماله القذرة».
على صعيد آخر ،استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب ن��واف ال��م��وس��وي ،ف��ي مكتبه ف��ي المجلس

النيابي ،سفيرة االتحاد األوروب��ي كريستينا السن
والوفد المرافق لها ،وعرض معها التطورات المحلية
والدولية واإلقليمية.
وأش��ار بيان ص��ادر عن مكتب الموسوي إل��ى أنّ
األخير دعا «االتحاد األوروبي إلى تح ُّمل مسؤولياته
الحضارية بوقف انتهاكات حقوق اإلن��س��ان التي
يرتكبها النظام السعودي ض ّد معارضيه السلميّين،
وض ّد الشعب اليمني الذي ِيُفرض عليه عدوان غاشم
وحصار تمويني قاتل».
كما ش �دّد الموسوي على «ض���رورة وق��ف تمويل
المجموعات التكفيرية اإلرهابية في سورية ،وعلى ّ
فك
الحصار عن كفريا والفوعة و ُنبُّل والزهراء الذي مضى
عليه أكثر من ثالث سنوات».
وف ّند الموسوي «المزاعم التي تطلقها اآللة الدعائية
ال ُمعادية حول وقائع مختلفة» ،الفتا ً إلى «أنّ مئات
اآلالف من النازحين السوريين يعيشون بين أهلهم في
الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ،ال في مخيمات
كما في مناطق أخرى».
وح� ّ
�ض الموسوي االتحاد األوروب��ي على «تقديم
الدعم الالزم للبنان ليتم ّكن من مواجهة األعباء التي
يفرضها العدد الكبير من النازحين».
واستعرض م��ع السفيرة الس��ن وال��وف��د المرافق
مشاريع تنمويّة يمكن لالتحاد األوروب��ي المساهمة
فيها ،منها تنظيف مجرى نهر الليطاني من النبع إلى
المصب ،وإنشاء مرفأ تجاري في الناقورة.
ّ

االحتجاجات على تقلي�ص �أونروا تقديماتها تت�صاعد

�شاب �أحرق نف�سه في البرج ال�شمالي
واللجان �أقفلت مكتب الوكالة في عين الحلوة

وفد اللجان أمام مقر أونروا
ال ت��زال قضية تقليص وكالة
«أون�������روا» خ��دم��ات��ه��ا تتصاعد
شعبيا ً وسياسيا ً في المخيمات
الفلسطينية وس��ط ال��ت��داع��ي��ات
ال��س��ل��ب��ي��ة ل���ق���رار ال��وك��ال��ة على
المستوى الصحي للاّ جئين.
وأق��دم أمس الفلسطيني محمد
عمر خضير ( 23عاماً) من مخيم
ب��رج الشمالي ش��رق ص��ور ،على
إضرام النار في جسده ،ما أدّى إلى
إصابته بحروق بليغة.
ويُ��ع��ان��ي خ��ض��ي��ر م���ن م��رض
التالسيميا الذي يستدعي حصوله
على تحويل إل��ى المستشفى من
قبل «أنروا» التي قلّصت خدماتها.
وقد نقل خضير إلى مستشفى
جبل عامل في ص��ور ،وتستدعي
حروقه البالغة العناية الفائقة
والمر ّكزة.
وإث����ر ال���ح���ادث ،ق���ام وف���د من
ال��ل��ج��ان الشعبية الفلسطينية
ب��إق��ف��ال م��ك��ت��ب م��دي��ر خ��دم��ات
«أون���روا» في مخيم عين الحلوة
وإخراج الموظفين منه ،احتجاجا ً
على سياسة «أونروا» في تقليص
خدماتها الصحية وتضامنا ً مع
األهالي في مخيم برج الشمالي،
معبِّرين عن غضبهم واستيائهم
ل��م��ا وص���ف���وه «ب��إه��ان��ة وإذالل
ال�لاج��ىء الفلسطيني بحرمانه
م���ن أب���س���ط ح��ق��وق��ه ف���ي ت��ل� ّق��ي
ال��ع�لاج واالس��ت��ش��ف��اء» ،واصفين
ق���رارات «أون����روا» ف��ي م��ا يتعلّق

بالملف الصحي بغير المقبولة،
وبأ ّنها تهدف لتيئيس الالجئين
وتهجيرهم إلنهاء حق العودة.
م��ن جهته ،أ ّك��د مم ّثل «حركة
الجهاد اإلسالمي» في لبنان ،أبو
عماد الرفاعي« ،تضامن «حركة
الجهاد» مع االحتجاجات الشعبية
تمسك
في مخيمات لبنان في وجه
ّ
وك��ال��ة أون���روا بسياسة تقليص
الخدمات المستمرة» ،معتبرا ً أنّ
«التصعيد في االحتجاجات هو
حق مشروع ألهلنا في المخيمات
أم��ام المشهد غير المقبول ،حيث
نشاهد أ ّمهاتنا وآباءنا وأطفالنا
يموتون م��ن دون تقديم العالج
الالزم والكافي لهم».
وح ّمل الوكالة مسؤولية إقدام
خضير على إحراق نفسه ،الفتا ً إلى
منحى
أنّ «االحتجاجات قد تأخذ
ً
متدحرجا ً خالل األيام المقبلة ما لم
يصار فورا ً إلى تلبية مطالب أهلنا
في المخيمات».
وط���ال���ب «ال�������دول ال��م��ان��ح��ة
وال ُمضيفة بتح ّمل مسؤولياتها
كاملة» ،مشدّدا ً على «ضرورة قيام
الحكومة اللبنانية بالضغط على
أون��روا لإليفاء بالتزامتها تجاه
الالجئين».
ب�����دوره ،أ ّك����د ع��ض��و ال��ق��ي��ادة
السياسية لـ«حركة حماس» في
لبنان جهاد طه في بيان ،أنّ «ما
تشهده المخيمات الفلسطينية
في لبنان من احتجاجات وحراك

شعبي واس���ع ،ف��ي وج��ه ق��رارات
تقليص خ��دم��ات أون���روا ،ه��و ر ّد
فعل طبيعي على سياستها التي
تستهدف الالجئين الفلسطينيين
في حياتهم وكرامتهم».
ودعا «أبناء الشعب الفلسطيني
وفصائل المقاومة لـ«الوقوف ص ّفا ً
واحداً ،وبحزم ،وتصعيد التح ّركات
الشعبية في وجه هذه السياسة
ال��ت��ي س��ت��ؤدّي لشطب مؤسسة
أونروا والتي تعتبر الشاهد الحي
على قضية اللجوء ،وص��وال ً إلى
تصفية قضية الالجئين ضمن
مخطط تسعى له بعض األطراف
الدولية واإلقليمية».
وطالب األمم المتحدة بـ«تشكيل
�ص للحقائق م��ن أج��ل
ف��ري��ق ت��ق� ٍّ
الوقوف على حقيقة الفساد داخل
إدارة أون����روا ،وت��رش��ي��د األم���وال
ب��ات��ج��اه خ��دم��ة الالجئين داخ��ل
المخيمات ،وال��ت��راج��ع ع��ن كافة
القرارات الظالمة التي لم ُتنصف
الالجئ الفلسطيني وحقوقه كما
كفلتها المواثيق والمؤسسات
الحقوقية الدولية».
�وج��ه بـ«التحية إل��ى أبناء
وت� ّ
المخيمات المنتفضين في وجه
سياسة أون����روا» ،ودع��اه��م إلى
االس���ت���م���رار «ف���ي رف���ع ال��ص��وت
عاليا ً من أجل كسر هذه القرارات
ال��م��ج��ح��ف��ة ف����ي ح����ق ال��ش��ع��ب
الفلسطيني».

