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لجنة �إعداد قانون االنتخاب �أنهت عملها

معاد للأجواء اللبنانية
تزامن مع خرق جوي ٍ

عدوان :القرار النهائي للهيئة العامة
منسق لجنة إعداد قانون االنتخابات النيابية،
أعلن
ّ
النائب جورج عدوان ،أنّ اللجنة أنهت عملها .وأشار إلى
أ ّنها ستضع تقريرها بعد عودة بعض أعضائها من السفر،
رافضا ً الكشف عن العناوين العريضة للمشروع.
وكانت اللجنة اجتمعت قبل ظهر أم��س في مجلس
الن ّواب ،بعيدا ً من عدسات المصورين برئاسة النائب
عدوان .وهي تض ّم الن ّواب سيرج طورسركيسيان ،علي
فياض ،م��روان حمادة ،أحمد فتفت ،آالن ع��ون ،ميشال
موسى ،سامر سعادة ،إميل رحمة ،وروبير فاضل.
بعد االجتماع عقد ع��دوان مؤتمرا ً صحافيا ً أعلن فيه
مضي فترة الشهرين المعطاة لها.
إنهاء عمل اللجنة بعد
ّ
وقال« :أنهت اللجنة المكلّفة إعداد قانون االنتخابات
الجديد مه ّمتها ،وسننصرف إل��ى وض��ع التقرير الذي
سنرفعه إلى رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري لعرضه على
هيئة مكتب المجلس».
أضاف عدوان« :ستبقى لقاءاتنا متواصلة حتى بعد
إعداد التقرير للتمحيص به والقراءة األخيرة قبل إقراره،
أل ّننا اليوم لم نتم ّكن من إقراره ألنّ هناك قسما ً من أعضاء
اللجنة مكلّفا ً بمه ّمة من المجلس النيابي بالسفر إلى
الواليات المتحدة في موضوع آخ��ر ،وبالتالي سنضع
التقرير ونعقد جلسة واح��دة إلق��راره في شكله النهائي

بعد ع��ودة الزمالء األعضاء .وبذلك تكون اللجنة أدّت
مه ّمتها ،وبالتالي يصبح القرار للهيئة العامة التخاذ القرار
المناسب المتعلق بقانون االنتخابات الجديد ،ونحن
بالطبع نع ّول على الهيئة العامة إلقرار قانون انتخابات
جديد في أسرع وقت ،كون الدورة العادية ستبدأ بعد 15
آذار المقبل ،وهذه الدورة التي ستسبق اإلعداد لالنتخابات
التي ستحصل العام  ،2017وبالتالي إذا ك ّنا فعالً كن ّواب
نريد قانون انتخابات جديداً ،علينا إقرار هذا القانون لكي
تتم ّكن الحكومة من االن��ص��راف للتحضير لالنتخابات
الجديدة التي ستحصل عام  2017على قانون االنتخابات
الجديد».
والتوجه العام
وحول الخطوط العريضة لهذا التقرير
ّ
للجنة ،قال« :ا ّتفقنا في اللجنة على أن تكون كل أعمالنا
ومداوالتنا سريّة ،وأنا أشكر جميع الزمالء على هذا االلتزام
الكبير ،ويمكن أن تكون هذه من الم ّرات القليلة التي تبقى
ّ
مصغرة سريّة ،وبالتالي نحن مستمرون
مداوالت لجنة
في اجتماعاتنا وسيكون التقرير ملك الهيئة العامة ،وبعد
تقديمه لن يكون هناك أي تسريب أو كالم ،وذلك تأمينا ً
إلعطاء أكبر فرص لنجاح إقرار هذا المشروع أمام الهيئة
العامة للمجلس».

ور�شـة عمل «�صياغة م�شاريع القوانين» بمجل�س النواب

توافق على و�ضع دليل ومعايير وا�ضحة للت�شريع

االجتماع الثالثي في الناقورة
ناق�ش تطبيق الـ1701

الطيران المعادي فوق العرقوب
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان ،أ ّنه عُ قد الساعة التاسعة
والنصف قبل ظهر أمس اجتماع ثالثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات
األم��م المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ،وحضور
منسق الحكومة اللبنانية لدى هذه
وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة ّ
القوات العميد الركن محمد جانبيه ،ت ّمت خالله مناقشة المواضيع المتعلقة
بتطبيق القرار  ،1701والحوادث الحاصلة في الفترة األخيرة في منطقة جنوب
الليطاني.
وأوضحت القيادة أنّ «الجانب اللبناني ر ّكز على الخروقات «اإلسرائيلية»
البرية والجوية والبحرية ،وشدّد على موضوع الخروقات الجويّة التي تصل
إلى عمق األراضي اللبنانية شماال ً وشرقاً ،ثم ر ّكز على الخروقات «اإلسرائيلية»
تنصت في األراض��ي اللبنانية ،وعرض الئحة ُتبيّن أجهزة
عبر زرع أجهزة
ّ
التنصت التي ت ّم اكتشافها من العام  2009حتى العام  ،2015والتي تظهر إلى
ّ
جانب أبراج االتصاالت المتطورة المنتشرة على طول الخط األزرق ،مدى اعتماد
العدو «اإلسرائيلي» على الحرب اإللكترونية .بعدها ،شكر الجانب اللبناني
قيادة قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان على الجهود التي تبذلها للحفاظ
على الهدوء في منطقة جنوب الليطاني ،وعلى التضحيات التي قدّمتها في
سبيل تطبيق القرار  ،1701وآخرها استشهاد جندي إسباني بمدفعية العدو
«اإلسرائيلي» في مطلع العام الماضي.
من جهته ،ذ ّكر الجنرال لوتشيانو بورتوالنو بأنّ القرار  1701يُلزم «إسرائيل»
باالنسحاب الفوري من شمال الغجر وبتوقيف ّ
الطلعات الجوية فوق لبنان،
وشجع الجانبين على القيام بخطوات ميدانية ُتساهم في معالجة المواضيع
ّ
والتوصل إلى ترتيبات لبعض المناطق
العالقة مثل متابعة تعليم الخط األزرق
ّ
الحساسة ،وشدّد على ضرورة استخدام آلية التنسيق واالرتباط مع القوات
الدولية من أجل الحفاظ على االستقرار في منطقة جنوب الليطاني وصوال ً إلى
الخط األزرق».

خروق

جانب من ورشة العمل
ّ
نظم مجلس النواب و«مؤسسة كونراد اديناور»
األلمانية قبل ظهر أمس في مكتبة المجلس النيابي
برعاية رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري مم ّثالً بالنائب
ياسين ج��اب��ر ،ورش��ة عمل ح��ول صياغة مشاريع
واقتراحات القوانين والممارسات الجيدة من وجهتي
النظر اللبنانية واألوروبية .حضرها الن ّواب غسان
مخيبر ،عبد اللطيف ال��زي��ن ،سمير الجسر ،جمال
الجراح ،هنري حلو ،عباس هاشم ،بالل فرحات ،نوار
الساحلي.
بداي ًة ،تحدّث النائب جابر وشكر باسم الرئيس ب ّري
االتحاد األوروبي على مبادرته «التي ليست األولى»،
وأمل ألاّ تكون األخيرة «لما فيها من منفعة تشريعية
للتطوير والتحديث ،ولتدريب الموظفين على تنظيم
العمل التشريعي وتسهيل الصياغة ومعاونة الن ّواب
على إعداد القوانين».
ث � ّم ت��ح�دّث النائب مخيبر ،ف��أ ّك��د ض��رورة تدعيم
وتطوير العمل التشريعي من خالل الصياغة السليمة
للقوانين وأهمية صناعتها وصياغتها «التي باتت
ت ّتسم بالعمل السياسي» ،وشدّد على «ضرورة تطوير
الصياغة التشريعية التي يُفترض أن تكون هدفا ً لنا
بالتنسيق مع االتحاد األوروبي».
وتحدّث رئيس قسم الشؤون السياسية في بعثة
االتحاد األوروب��ي في لبنان ماتشي غولوبيفسكي،
فأ ّكد أهمية التعاون بين البرلمان اللبناني وبرلمان
االتحاد األوروبي.
كما ر ّكز يوهان هوبس من االتحاد على مشروع دعم
التنمية البرلمانية في لبنان ،تاله بيتر ريميله عن
«مؤسسة كونراد اديناور» فأ ّكد استعداد المؤسسة
لدعم البرلمان اللبناني وال��ت��ع��اون معه ،وتبادل
الخبرات.

جلسات العمل

بعد ذل��ك ب��دأت جلسات العمل ،وت��رأّس الجلسة
األول��ى النائب روبير غانم ،وت��ر ّك��زت على المبادئ
الدستورية التي ترعى التشريع ،فضالً عن المعايير
الدستورية والمميّزات ال ُفضلى في التشريع.
وتحدّث في الموضوع وزير العدل السابق خالد
قباني ،الذي ر ّكز على أهمية عمل المجلس الدستوري
وتناول حاالت الطعن في القوانين ،مذ ِّكرا ً بأنّ أول
مجلس دستوري ت ّم تشكيله في العام  1994لم يكن
ّ
تدخلت السياسة في هذا المجلس
مسيَّساً ،ومن ث ّم
ّ
تعطل عمله.
الدستوري ،ولهذا السبب
فيما أ ّكد عضو المجلس الدستوري أنطوان مسرة
أهمية عمل المجلس الدستوري ،الفتا ً إلى أ ّنه المخ ّول
بتفسير القوانين حتى ول��و أخ��ط��أ ،وعلى الجميع
االلتزام والتسليم بهذا األمر.
وش���ارك ف��ي النقاش باتريك وينغر م��ن مجلس
االتحاد األوروب���ي ،وتيفاني كوسيني عن الجمعية

الوطنية الفرنسية ،فدارت النقاشات حول المبادئ
الدستورية التي ترعى التشريع ،واألسباب الموجبة،
ومعايير صياغة النص التشريعي ،وأهمية وجود
مبادئ توجيهية عامة لصياغة النص التشريعي.

الجلسة الثانية

وبعد استراحة قصيرة ،عُ قدت جلسة العمل الثانية
التي تر ّكزت على دليل الصياغة ،وتناولت النقاشات
التجارب المقارنة في شكله وأ ُ ُطر استخدامه اإللزامية
وغير اإللزامية ،فضالً عن تحديد الهيئات المنوطة بها
صياغة النصوص القانونية .ترأّس الجلسة النائب
مخيبر ،وتحدّث فيها وليد النقيب وباتريك وينغر
عن مجلس الن ّواب األلماني ،وتيفاني كونسيني عن
الجمعية الوطنية الفرنسية.

الثالثة

بعد ذلك عُ قدت جلسة العمل الثالثة التي ترأّسها
وأداره���ا النائب سمير الجسر ،وت��ر ّك��زت النقاشات
فيها على الجدوى من التشريع ،واألسباب الموجبة،
وتحليل المشكلة ،وتقويم الحاجة إل��ى النصوص
التشريعية والتنظيمية إل��ى جانب تدابير أخ��رى،
والتحضير لصياغة النص ب��ح��وارات واستشارات
والمستندات المرفقة من دراسات قانونية أو عملية،
وإج���راء ج��داول مقارنة .تحدّث في ه��ذا الموضوع
رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر،
كما تناولت هذه المواضيع المدير العام لوزارة العدل
القاضية ميسم النويري.

الرابعة

ث ّم عُ قدت الجلسة الرابعة ،رأَسها وأداره��ا النائب
نوار الساحلي ،وتر ّكزت على صياغة النص التشريعي
وهيكليّته باعتماد تعريفات وعناوين للمواد وتقسيمها
وتبويبها واستخدام اللغة وال��ع��ب��ارات القانونية
الواضحة في النص واألحكام العامة .وتحدث في هذه
المواضيع الرئيس السابق لمجلس القضاء األعلى
القاضي غالب غانم ووينغر وكوسيني.
وت � ّم التوافق على إع��داد دليل التشريع لمجلس
الن ّواب اللبناني ،وتضمينه معايير واضحة لرجال
القانون ،والتشريع آللية إعداد اقتراحات ومشاريع
القوانين والتعديالت الالحقة ،وسيساعد هذا الدليل
أعضاء مجلس الن ّواب وخبراء التشريع في المجلس
على تطوير نوعية التشريع ،وسيُعرض هذا الدليل
في جلسة نقاش خاصة قبل وضعه موضع التنفيذ.
كما لفتَ المجتمعون إل��ى أنّ برنامج دع��م التنمية
البرلمانية في لبنان يهدف إلى تطوير فعالية العمل
في مجلس الن ّواب من خالل نشاطات محدّدة وخاصة
بأعضاء المجلس وباإلداريين ،وهو مم ّول من بعثة
االتحاد األوروبي في لبنان.

ياغي التقى قيادة «الوطني الحر» في زحلة
استقبل مسؤول منطقة البقاع
في حزب الله النائب السابق محمد
ياغي في مكتبه في مدينة بعلبك،
منسق ق��ض��اء زح��ل��ة ف��ي «التيار
ّ
الوطني ال��ح��ر» المهندس قزحيا
الزوقي ،بحضور عدد من أعضاء
قيادة المنطقة.
وشدّد المجتمعون على «تعزيز
التواصل وتأكيد الثوابت والتنسيق
والتعاون في مختلف الميادين ،وال
سيّما ما يتعلّق بتقديم الخدمات
ألبناء البقاع».

وبالتزامن م��ع االج��ت��م��اع ،خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو
«اإلسرائيلي» األجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ،ون ّفذتا طيرانا ً دائريا ً
فوق المناطق اللبنانية كا ّفة ،ث ّم غادرتا األجواء عند الساعة  11,10من فوق
بلدة عيترون.
كما حلّق الطيران ال ُمعادي فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ
ومزارع شبعا على عل ّو متوسط.
وكانت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه أشارت في بيان ،إلى أ ّنه عند الساعة
 6,20من صباح أمس ،خرقت طائرة استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي»
األجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ،ون ّفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق
البقاع الغربي ،الجنوب ،زحلة ،رياق ،بيروت وضواحيها ،ث ّم غادرت األجواء
عند الساعة  15,20من فوق بلدة الناقورة.
على صعي ٍد آخر ،قامت منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع األلغام ،ما
بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد ظهر أمس بتفجير ذخائر غير منفجرة
في محيط بلدة البرج الشمالي  -الجنوب.

«الديمقراطي» طالب طاولة الحوار
با ّتخاذ قرار الحرب على التكفيريين
أشار األمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في تصريح ،إلى أنّ
«طاولة الحوار هي ضرورة وطنية في هذه المرحلة التي يم ّر بها لبنان ،وفي ظل
التعقيدات في مسألة رئاسة الجمهورية ،وهي مطالبة باتخاذ قرار نهائي بشنّ
الحرب على الجماعات التكفيرية إلقفال البؤرة اإلرهابية في جرود عرسال».
ولفتَ بركات إلى أ ّنه «ال يجوز أن تؤ ّثر الخالفات بين األفرقاء على التحالفات
السياسية ،في المقابل يجب أن تبدأ المساعي الجديّة لمعالجة مسألة رئاسة
الجمهورية اللبنانية» ،مؤ ّكدا ً أنّ «قوى  8آذار لن تذهب إلاّ
موحدة إلى جلسة
ّ
انتخاب رئاسة الجمهورية بعكس الفريق اآلخر الذي يواجه مشكلة أساسية في
الترشيح ،أعادت خلط األوراق بشكل غير مسبوق» ،ومشيرا ً إلى أنّ «انتخابات
الرئاسة بحاجة إلى المزيد من الحوار والتشاور ما بين األطراف الداخليين ،وهي
بحاجة إلى مزيد من الوقت ،مع العلم أنّ جلسة  8شباط ستكون كسابقاتها» .
وشدّد بركات على «ضرورة تكثيف الحوار الجديّ على المستوى الوطني
العام» .وأ ّكد أنّ غياب النائب طالل أرسالن عن الجلسة األخيرة لطاولة الحوار
كان بداعي المرض ،وليس بسبب أي خالف في ال��رأي بين مك ّونات الحلف
السياسي.
وأشار إلى أنّ «الظروف الخارجية ُتعرقل مسألة الرئاسة كما التخبّط داخل
فريق  14آذار نتيجة المرجعيات المتعدّدة» .
أضاف»:أ ّننا ندفع ثمن أخطاء الطبقة السياسية والنظام السياسي الذي
ال نيّة له إلخراج البلد من أزمته رغم إجماع طاولة الحوار على ضرورة تفعيل
العمل الحكومي وإعادة التشريع إلى مجلس النواب ،ويعود سبب ذلك إلى وجود
أطراف مرتبطين بأجندات خارجية ومكاسب سياسية ومصالح انتخابية ،ه ّمهم
الوحيد إثارة المسائل الفتنوية والتحريضية بدل المصلحة الوطنية العليا»،
مح ّذرا ً «من ال َّنيل من حقوق الناس» ،وداعيا ً إلى «العمل على وقف الصفقات
وعمليات ال ّنهب ،وهدر المال العام».
وطالب بركات «بضرورة دعم الجيش اللبناني وتسليحه في حرب االستنزاف
التي يخوضها ض ّد الجماعات اإلرهابية ،وإلى االلتزام بالقرارات الدولية وبقرار
مجلس األمن الدّاعي إلى محاربة «داعش» و«النصرة» أينما ُوجدوا» ،مشدّدا ً
على ضرورة «الوقوف وراء الجيش اللبناني والمقاومة وتوفير الغطاء اللاّ زم
لمواجهة هذه الحالة».

لجنة �سكاف حيّت ن�صر اهلل والمقاومين
توجهت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف بالتحية إلى “األمين العام
ّ
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،وإلى أبطال المقاومة اإلسالمية في ذكرى
يوم الحرية الذي أطلقه سماحته في  ٢٩كانون الثاني عام  ،٢٠٠٤خالل تحرير
المقاومة للعدد األكبر من األسرى اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية”.
واعتبرت اللجنة في بيان ،أنّ “هذا اليوم سيبقى في ذاكرة ووجدان أبناء
األمة وأحرارها الشرفاء ،وهو يضاف إلى سلسلة من االنتصارات التي ح ّققتها
المقاومة في لبنان من خالل بطوالت المقاومين و قيادتهم الحكيمة في مواجهة
العدو”.
أراض لبنانية وأسرى وكامل فلسطين
وأ ّكدت اللجنة أنّ “تحرير ما تب ّقى من
ٍ
من البحر إلى النهر سيت ّم من خالل قبضات المقاومين ،الذين أثبت خيارهم أ ّنه
الوحيد القادر على مواجهة العدو”.

ّ
غدار :المقاومة في �أعلى جهوزيتها

ياغي مجتمعا ً إلى قيادة «الوطني الحر»

أشار «التج ّمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة» ،في بيان ،أ ّنه «في
متوجسة من
اآلونة األخيرة تعاظمت تصريحات قادة االحتالل اإلسرائيلي
ّ
حرب متعددة الجبهات ،األمر الذي يعكس عمق اإلرباك اإلسرائيلي».
وأ ّك��د أمين عام التج ّمع يحيى غ��دار ،أنّ «ق��ادة االحتالل ال يزالون أسرى
للهزيمة المدويّة التي لحقت بهم وبصورة جيشهم عام  ،2006ولذلك لم يو ّفروا
فرصة أو إمكانات لزيادة التدريب والتسلح ،وهم يدركون حتى هذه اللحظة
أنّ الجاهزية المطلوبة لديهم لم تتوافر بعد ،فيما المقاومة باتت جاهزيتها في
أعلى درجاتها».

فرنجية :كل الدعم للجي�ش والمقاومة على الجبهات
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ّ
تجدد اال�شتباكات بين «داع�ش» و«الن�صرة» في الجرود
والجي�ش يرفع جهوزيته لمنع ّ
تمددها �إلى عر�سال
تواصلت االشتباكات العنيفة بين تنظيمي «داعش»
و«جبهة النصرة» اإلرهابيين في جرود عرسال من الجهة
اللبنانية – السورية ،فيما رف��ع الجيش اللبناني من
جاهزيّته منعا ً لتمدّد االشتباكات إلى الداخل اللبناني،
وال سيّما إل��ى بلدة ع��رس��ال التي يحتلّها التنظيمان
المتناحران.
وس ّجل أمس تقدّم لـ« داعش» إلى مواقع «النصرة» في
ُ
خربة الحصن ،حرف وادي الدب ،خربة حمام ،الزمراني،
معبر ميرا في جرود القلمون.
وقد اس ُتخدمت في هذه االشتباكات األسلحة الخفيفة
والثقيلة ،وأوقعت عددا ً من القتلى والجرحى في صفوف
الطرفين ،فضالً عن وقوع أسرى ،وفقدان  4مسلحين من
تنظيم «داعش» عند حاجز الزمراني.
وأوضحت مصادر أمنية أنّ االشتباكات نشبت ليل
أول من أمس ج ّراء خالفات بين التنظيمين على مناطق
تقاسم النفوذ في المنطقة الجردية بسبب رغبة الطرفين
في التمدّد جغرافياً ،ومحاولة جبهة «النصرة» التي كانت
تمركزت سابقا ً في مواقع في الزمراني في الجرود السورية
تحسبا ً لمعارك مع «داع���ش» ،االنسحاب منها بسبب
ّ

الطقس المثلج وموجة الصقيع ،فاشتبكت مع «داعش»
أثناء االنسحاب.
فيما أش��ارت مصادر أخ��رى إلى أنّ هذه االشتباكات
جاءت على خلفية قيام «النصرة» منذ فترة بتجنيد شبّان
من أبناء بلدة عرسال ومخيمات النازحين فيها لمصلحتها،
وهو ما أغضب «التنظيم» في المنطقة ،وبدأ التضييق على
«النصرة» عبر إقامة الحواجز .في المقابل قامت «النصرة»
بتوسيع انتشارها العسكري في الجرود إلى أن اندلعت
االشتباكات األخيرة بين الطرفين.
من جهته ،استهدف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة
وراج��م��ات الصواريخ مجموعات من تنظيم «داع��ش»
حاولت التسلّل باتجاه مواقعه في عرسال ،انطالقا ً من
سهل عجرم ومنطقة المالهي ،وح ّقق إصابات مؤ ّكدة في
صفوف المتسلّلين.
إلى ذلك غ ّرد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
عبر حسابه على موقع «تويتر» ،فقال« :حراس الحدود
يتصدّون لهجوم إرهابي في عرسال (أول م��ن) أمس،
المضحين على الجبهات ،الجيش
كل الدعم للرابضين
ّ
اللبناني ،والمقاومة».

الأول من نوعه منذ �سنوات

اغتيال م�س�ؤول اللجنة الأمنية في مخيم �شاتيال
بتجار مخدرات في ارتكاب الجريمة
واال�شتباه ّ
ت��ج �دّد مسلسل االغ��ت��ي��االت في
المخيمات الفلسطينية .إذ أق��دم
مجهولون على اغتيال المسؤول
عن القوة األمنية المشتركة واللجان
الشعبية ف��ي مخيم شاتيال أحمد
حزينة (أبو وسيم) فجر أمس ،وهو
الحادث األول من نوعه في المخيم
المذكور ،وه��ذا ما أح��دث بلبلة في
صفوف أبنائه وفي الجوار.
وحزينة قيادي في حركة «فتح
 االنتفاضة» في العقد الرابع منعمره ،ومسؤول اللجنة األمنية داخل
المخيم منذ أكثر من  10سنوات ،كما
يُعرف عنه أ ّن��ه من أش � ّد المناوئين
لتجار المخدرات الذين ينشطون بين
ّ
مخيمي شاتيال وصبرا ومحيطهما،
ضمن مجموعات تض ّم فلسطينيين
ولبنانيين وسوريين.
وفي تفاصيل الجريمة أنّ حزينة
ك���ان ف��ي دوري����ة روت��ي��ن��ي��ة عندما
أُطلقت النيران في اتجاهه من سالح
كالشينكوف ،ونقل إل��ى مستشفى
الساحل وفارق الحياة عند وصوله
إل��ي��ه��ا .وت��� ّم تشييعه ف��ي جبانة
الشهداء بعد ظهر أمس.
وق���ال ال��م��س��ؤول السياسي عن
«فتح  -االنتفاضة» ،حسن زيدان ،إنّ
«الهدف من اغتيال أحمد هو خلق حال
من الفوضى في شاتيال .ونحن من
جهتنا ش ّكلنا ،بالتعاون مع الفصائل،
لجنة تحقيق لمعرفة الجهة التي
ن ّفذت االغتيال»ُ ،مبديا ً كل استعداد
للتعاون في هذه القضية مع األجهزة

السلم
األمنية الرسمية للحفاظ على ّ
األهلي في المخيم والجوار».
أضاف« :هذه الجريمة ستدفعنا
أك��ث��ر إل���ى تشكيل وح����دات أمنية
ف��ي المخيم بالتنسيق م��ع الدولة
اللبنانية لمنع تكرار هذه األعمال،
خصوصا ً في مخيمات بيروت».
وأضاف زيدان« :ال نستطيع تحديد
الجهة التي اغتالته سواء كانت من
الجماعات اإلرهابية أو من رؤوس
ُت ّجار المخدرات ،أل ّنه كان يُش ّكل لهم
العدو األول في المخيم».

اجتماع الفصائل

وف��ي وق��ت الح��ق ،إجتمع ممثلو
فصائل ال��ث��ورة وال��ق��وى اإلسالمية
الفلسطينية وال��ل��ج��ان الشعبية

وال��ق��وة األم��ن��ي��ة المشتركة وق��ادة
األمن الوطني الفلسطيني في بيروت
ف��ي ق��اع��ة «ال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي» في
مخيم شاتيال ،وع��رض��وا األوض��اع
ف��ي المخيم عقب إغتيال حزينه،
وأص�����دروا ب��ي��ان �ا ً أك����دوا ف��ي��ه «أن
اإلغتيال يستهدف السلم األهلي في
المخيم ،وزعزعة األمن واإلستقرار في
المخيم والجوار .وعليه ،تم تشكيل
لجنة تحقيق مشتركة من الفصائل
للتحقيق في الحادث للوصول إلى
يد الفتنة والغدر وذلك بالتعاون مع
األجهزة اللبنانية ذات الصلة .كما
أكدت الفصائل وقوفها في وجه أي
محاولة إلثارة الفتنة الداخلية ،وعدم
توجيه أصابع االتهام ألي جهة كانت
قبل انتهاء التحقيق».

ً
فل�سطينيا
ق�ضية تقلي�ص تقديمات «�أونروا» تتفاعل
و�إقفال مكتبي م�س�ؤوليها في الكوال و�صيدا
ال ت��زال قضية تقليص تقديمات
وكالة أون���روا تتفاعل في األوس��اط
الفلسطينية .وفي هذا اإلطار أغلق وفد
من فصائل الثورة والقوى اإلسالمية
الفلسطينية واللجان الشعبية في
بيروت أمس ،مكتب مدير منطقة لبنان
الوسطى»أونروا» في منطقة الكوال
حتى إشعار آخر ،تنفيذا ً لقرار القيادة
السياسية.
وأوض���ح مم ّثل ح��رك��ة «الجهاد
اإلس�لام��ي» أب��و وس��ام أنّ «اإلغ�لاق
يشمل مكتب م��دي��ر المنطقة محمد
خالد فقط ،أ ّما باقي األقسام المتعلقة
بالتحويالت االستشفائية واألمراض
وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة فتستمر
بعملها لتسهيل أم���ور اللاّ جئين
الفلسطينيين».
من جهته ،تجاوب خالد مع قرار
اإلغ�لاق ،وأب��دى ارتياحه «الستمرار
العمل في بقية مكاتب المنطقة».
كذلك واص��ل��ت اللجان الشعبية
الفلسطينية والحراك المدني تح ّركاتها
للضغط على وكالة «أونروا» للتراجع
عن قراراتها األخ��ي��رة في ما يتعلّق
بالملف الصحي.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ت� ّم إقفال مكتب
مدير الوكالة في منطقة صيدا.
إل����ى ذل�����ك ،أع��ل��ن��ت ال��م��ؤس��س��ة
الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد)
في بيان ،أنّ وفدا ً من المؤسسة ض ّم:
م��دي��ر المؤسسة محمود الحنفي،
م��س��ؤول ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة محمد
الشولي ،زار السفارة األميركية حيث
كان في استقبالهم الملحق السياسي
ألكس فاسيلوف والمسؤولة اإلعالمية
آن ج���رب���ي ،وم��س��ت��ش��ار ب��رن��ام��ج
الالجئين في الخارجية األميركية
جورج بطرس.
ولفتَ الوفد إلى «أنّ ث ّمة مسؤولية
قانونية وأخالقية ُملقاة على عاتق
المجتمع الدولي بشكل ع��ام ،وعلى
الواليات المتحدة األميركية خصوصا ً
تجاه اللاّ جئين الفلسطينيين وأزمتهم

ممثلو الفصائل أمام مكتب «أونروا» في الكوال
الممتدة منذ العام  1948وحتى هذا
التاريخ .وهذه المسؤولية السياسية
واإلنسانية ال تزول إلاّ بعودة الالجئين
إل��ى مدنهم وق��راه��م طبقا ً للقرارات
الدولية ذات الصلة .وأنّ أونروا تم ّثل
بالنسبة للاّ جئين الفلسطينيين الرئة
التي يتنفسون منها».
وق����دّم ال��وف��د «ع��رض��ا ً تفصيليا ً
عن معاناة اللاّ جئين الفلسطينيين
المرتبطة بتقليص خدمات أون��روا،
خصوصا ً ف��ي م��ا يتعلّق بسياسة
االستشفاء الجديدة والتعليم ،والتي
بدأت في شهر أيلول  .»2015وشرح
الوفد «اآلثار اإلنسانية السيئة التي
س��وف تتر ّتب على ه��ذه ال��ق��رارات،
وذلك بمعطيات وحقائق وأرقام».
كما ت��ط � ّرق ال��وف��د إل��ى «التو ّقف
ع��ن دف���ع ب���دالت اإلي��ج��ار للاّ جئين
الفلسطينيين من سورية ،وتقليص
قيمة المعونة الغذائية بنسبة النصف
تقريباً» .وأبلغ الوفد أنّ «أوض��اع
تدخالً
اللاّ جئين الفلسطينيين تتطلّب ّ
عاجالً من المجتمع الدولي لثني أونروا
المضي ُق �دُم �ا ً بهذه السياسة،
ع��ن
ّ
وزيادة الدّعم المقدّم لموازنتها».
كما ت��ح�دّث ال��وف��د ع��ن «العقبات
التي تواجه إع��ادة اإلعمار في مخيم

نهر البارد ،والذي لم يكتمل منه سوى
 ،40%ومخاوف أهالي المخيم من
أنّ اإلعمار سوف يتو ّقف» .ولفتَ إلى
«المخاطر المترتبة ع��ن ن��زع صفة
مخيم نهر البارد كمنطقة طوارئ».
وح������ول ه����واج����س ال�ّل�اّ ج��ئ��ي��ن
الفلسطينيين فيما إذا ك��ان ث ّمة أي
قرار سياسي لتصفية األون��روا ،أشار
البيان إلى «نفي الملحق السياسي
ذل����ك» .وق����ال إ ّن����ه «ي��ت��ف � ّه��م غضب
اللاّ جئين الفلسطينيين وقلقهم ،لكن
األزم��ة مالية بسبب أع��داد اللاّ جئين
الهائل في منطقة الشرق األوس��ط،
وأ ّنه سوف ينقل هذه الهواجس إلى
المسؤوليين األميركيين».
وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ،س �لّ��م ال��وف��د
ف��اس��ي��ل��وف م���ذك���رة إل���ى ال��رئ��ي��س
األميركي باراك أوباما حول «أوضاع
الالجئين الفلسطينيين ومخاطر
سياسة أونروا».
وللغاية نفسها زار الوفد السفارة
اليابانية ،حيث استقبلهم مستشار
السفير الياباني كايسوكي ياماناكا
الذي «وعد ببذل قصارى جهده لدى
حكومته والبحث عن آليات لالستمرار
ب��دع��م ال�لاج��ئ��ي��ن الفلسطينيين»،
بحسب بيان لـ«شاهد».

