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خليل :لم يح�صل �أي تعيين في «المالية» بل ت�شكيالت دورية
ولي�س مقبو ًال �أن يكون �أي موظف �أمير ًا
أ ّكد وزير المالية علي حسن خليل،
أ ّننا نريد للمشاركة المتوازنة أن
تع ّزز الحضور المسيحي في السلطة،
الفتا ً إلى أنّ «مصلحتنا تعزيز وجود
المسيحيين في السلطة وعلى أساس
الكفاءة ،وسنواجه ،في سبيل كل
لبناني مهما كانت طائفته».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده
الخليل في مكتبه بالوزارة ،واستهلّه
بموضوع متط ّوعي الدفاع المدني،
م��ؤ ّك��دا ً «أ ّننا ككتلة تنمية وتحرير
وكوزراء في هذه الحكومة ،موافقون
بالكامل على المراسيم الموضوعة
ف��ي ج���دول األع���م���ال .ن��ح��ن وافقنا
على القانون في المجلس النيابي
وملتزمون ب��ه للنهاية ،ون��ذ ّك��ر أنّ
الرئيس نبيه ب ّري عمل خالل جلسة
المجلس إلق��رار القانون بالصيغة
التي وص��ل إليها ،واألم��ر أعتقد أ ّنه
سيُحسم في جلسة نهار الثالثاء،
وعلى كل الوزراء أن يحسموا أمرهم
في هذا الموضوع ،وأن يُثبّتوا هذا
الحق ال ُمثبَت بالقانون م��ن خالل
إصدار المراسيم».
وأ ّك���د أ ّن��ه عندما ع��رض الوضع
المالي في جلسة مجلس الوزراء أول
من أمس «لم يكن الموضوع مرتبطا ً
إط�لاق��ا ً بالدفاع المدني ،بل بواقع
المالية العامة في الدولة والحاجة
لش ّد وعصر النفقات ودراس��ة جدّية
لكيفية تثبيت العجز مرحلياً ،تمهيدا ً
إلقرار الخطط اإلصالحية التي تساعد
على تقليص عجز الموازنة العامة كي
ال نذهب با ّتجاهات أخرى».
وت����اب����ع« :أ ّم������ا ف���ي م��وض��وع
االنتخابات البلدية ،فقد أ ُ ّمنت المبالغ
المالية إلجرائها ولم يعد هناك من
سبب أو مب ّرر لتأجيلها .هذه أبسط
واج��ب��ات ال��دول��ة ،وأبسط واجبات
القوى والهيئات السياسية أن تلتزم
وتعمل بموجبها ،وأن نجدّد هيئات
المجتمع المحلي التي لعبت وتلعب
دورا ً تنموياً .وبالنسبة لنا كجهة
سياسية ،لقد ب��ادرن��ا وم��ن��ذ وقت
طويل نسبيا ً إلى إجراء التحضيرات
حول هذا الموضوع ،حتى أنّ خريطة
التحالفات بالنسبة لنا أصبحت
معروفة ومحدّدة في المناطق التي
نحن متواجدون فيها».

خليل خالل مؤتمره الصحافي
وتط ّرق خليل إلى ما أُثير سياسيا ً
وإعالميا ً عن خلل في وزارة المالية
ّ
موضحا ً أ ّنه «لم
لناحية الوظائف،
يحصل أي تعيين في وزارة المالية
على اإلط�لاق حتى يكون قد حصل
أي خلل فيها» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «كان
هناك تشكيالت ،وهي تحصل بطريقة
دورية وعادية ،وستستمر في الدوائر
العقارية وف��ي المالية وك��ل أماكن
مسؤولية وزارة المال .ما يعني أنّ
تعيينات مجحفة بحق أحد لم تحصل
في وزارة المالية».
«حكي في بعض وسائل
أضافُ :
اإلعالم أنّ هناك تشكيالت كان وعد
وزي��ر المالية بوقفها ول��م يحصل
ذلك ،وأُدخ��ل لألسف عن ُحسن نيّة
أو عدم ُحسن نيّة الرئيس نبيه ب ّري
في هذا الموضوع .لألمانة أقول ،إنّ
توجيهاته الوحيدة لي كوني وزيرا ً
للمالية وع��ض��وا ً ف��ي كتلة التنمية
والتحرير أن أمارس ضميري وأحفظ
التوازن بالقدر الذي نؤمن نحن به،
وبالطريقة التي تع ّزز منطقنا في هذه
الدولة».
وت��اب��ع« :ب��ص��راح��ة ل��ن أتعاطى
بمنطق التحدّي ،لكن فليُعلن أي نائب
أو وزي��ر أو مطران أو شيخ تحدّث
معي في هذا الموضوع .ال أحد تكلّم
معي في هذا الموضوع .وأن��ا لستُ
بعيداً ،بل على تواصل دائم مع الكل،
فقط أحد المسؤولين فاتحني في هذا
األمر منذ شهر وشرحت له الموضوع،

وق��د طالبني بموضوع لموقع آخر
وقلت له صحيح أنّ هذا الموقع حق
ولن أُعيّن فيه أحدا ً قبل التشاور مع
القيادات المعنية ،ولن أُعيِّن أحدا ً
إلاّ حين يتو ّفر التوافق ،ألني أعرف
أهميته وحساسيته بالنسبة لمكوِّن
أساسي لهذا البلد».
وع��رض خليل بالتفصيل واق��ع
ال��ت��وازن في وزارة المال .وأ ّك��د أ ّنه
أصدر  28قرار تشكيل أو تعيين منذ
تو ّليه منصبه 18 ،أسندت مها ّمها إلى
موظفين مسيحيين ،و 10لموظفين
مسلمين».
وأعلن أ ّنه سيقوم «بمداورة بكل
الوظائف التي ت ّتصل بالعالقة مع
الناس ،وليس بالضروري أن تكون
المداورة متعلّقة بأمور فساد ،أل ّنه
ليس مقبوال ً أن يكون الموظف أميرا ً
في الموضوع» .وس��أل «ع��ن شبكة
المصالح التي و ّرط��ت المسؤولين
بمعطيات ح���ول م��س��أل��ة تتعلّق
بتحريك موظف» .أضاف «أنا ال أريد
المناصفة في وزارة المالية ،أنا أريد
حصة وازنة للمسيحيين».
ّ
وخ��ت��م ق��ائ�لاً« :ل���دي م��ل��ف��ات ما
يحصل في باقي ال��وزارات ،وال أريد
الدخول في مواضيع التحدّي ،وهناك
حصص للشيعة ت ّم تعيين مسيحيين
فيها ،ونحن راضون بذلك .ومن المهم
أن ُتعرف الحقيقة ،والسيد المسيح
ي��ق��ول« :ستعرفون ال��ح��ق ،والحق
يح ّرركم».

� أكاليل زهر على �ضريح ال�شهيد ح�سن ق�صير

«التحرير والتنمية» :االنتخابات البلدية واالختيارية
هي المدخل ال�صحيح لتحريك عجلة التنمية
رأى ع��ض��و «ك��ت��ل��ة ال��ت��ح��ري��ر
والتنمية» النائب علي عسيران
في تصريح اليوم ،أنّ «االنتخابات
البلدية واالختيارية هي المدخل
الصحيح لتحريك عجلة التنمية،
وي��ب��ق��ى األم����ل ال��م��ع��ق��ود إج����راء
االنتخابات الرئاسية والنيابية»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «االنتخابات تبقى
الطريق األسلم لحياة المجتمعات
ومنها تنطلق أدوات الدولة ،وهي
ممارسة للروح الديمقراطية ،بهدف
المصلحة ال��ع��ام��ة للمجتمعات
الصغيرة ،وه��ي البلديات .وكما
ه��و معلوم أنّ
الصغريات ه��ي أ ّم
ُّ
ال ُكبريات ،ومن هذا المنطلق نرى
في االنتخابات البلدية الخير على
لبناننا الحبيب».
وط��ال��ب ع��س��ي��ران اللبنانيين
بـ«دعم الجيش أل ّنه خشبة خالص
الوطن وعلى عاتقه تقع مسؤولية
حفظ األمن وحماية االستقرار ،وهو
يتوجب عليه
يقوم وسيقوم بكل ما
ّ
باإلمكانات المتاحة لدرء المخاطر
عن لبنان ،سواء في عرسال أو في
أيّ منطقة أخ��رى» ،مؤ ّكدا ً «حماية
الجيش ودعمه بكل خطوة يقوم بها
من أجل سالمة الوطن والمواطن».

أكاليل زهر

على صعيد آخ���ر ،ق��ام وف��د من
حركة «أمل»؛ قيادة إقليم جبل عامل،
وق��ي��ادة المنطقة األول����ى ،وعضو
المكتب السياسي في الحركة عباس
ّ
وكشافة الرسالة اإلسالمية،
عباس،
ورؤس��اء بلديات صور والبازورية

تو ّقفت قيادتا «رابطة الشغيلة» و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية» ،في بيان بعد اجتماع لهما برئاسة األمين العام للرابطة الوزير
والنائب السابق زاهر الخطيب« ،أمام ما يجري في بلدة عرسال ومحيطها من
استفحال لخطر قوى اإلرهاب التكفيري ،وتعريض أمن واستقرار أهلنا هناك
ألش ّد األخطار».
ورأت القيادتان« ،أنّ بعض القوى السياسية اللبنانية ،ال تزال ُتمعن
في سياسة عرقلة قيام الجيش اللبناني بمه ّمة ّ
فك أسر أهلنا في عرسال
وتحريرهم من قبضة اإلرهابيين ،كما تعمل هذه القوى على مواصلة توظيف
هذا الخطر اإلرهابي في سياق الحسابات الفئوية والمذهبية ،على الرغم م ّما
يسبّبه ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية خطيرة على أمن المواطنين في
عرسال ومحيطها ،واألمن الوطني عموماً».
وأوضحت القيادتان ،أ ّنه «آن األوان كي ُتقلع هذه القوى اللبنانية عن
هذه السياسة ،وتغليب المصلحة الوطنية وأمن لبنان واللبنانيين على أيّة
مصالح فئوية ضيقة» .
وختمت القيادتان بيانهما «بتأكيد أهمية تعزيز الموقف الوطني وااللتفاف
خلف الجيش اللبناني ورجال المقاومة األبطال ،للقضاء على ما تب ّقى من
خطر إرهابي جاثم في عرسال والجرود اللبنانية في سلسلة جبال لبنان
الشرقية».

مخزومي :لقانون انتخابات
يعتمد الن�سبية
ّ
حث رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي في تصريح ،على «ضرورة
إج��راء االنتخابات البلدية في موعدها ،وتفعيل عمل اإلدارات المناطقية
المحلية».
وقال« ،إنّ قرار مجلس الوزراء تأمين االعتمادات اللاّ زمة إلجراء االنتخابات
البلدية واالختيارية ،وكذلك االنتخابات النيابية الفرعية ،خطوة مهمة وفرصة
المؤسسات وتفعيلها»،
لتأكيد أهمية االنتخابات كممارسة ديمقراطية إلحياء
ّ
داعيا ً إلى أن «تكون هذه الخطوة مقدّمة إلنجاز قانون االنتخابات النيابية
يعتمد النسبية ،ويضع ح�� ّدا ً نهائيا ً للتعطيل الذي تعاني منه المؤسسات
الدستورية ،عدا عن الفراغ في رأس الدولة».
ودعا مخزومي إلى «تلبية مطالب متط ّوعي الدفاع المدني وإقرار مرسوم
تثبيتهم ،لكن من دون م ّد اليد إلى جيوب المواطنين المثقلين بأعباء معيشية
صعبة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «أوضاع الناس ال تتح ّمل أيّة زيادات ضرائبية تحت أي
مس ّوغ كان».

«تجمّع العلماء» لح�سم الحكومة �أمرها
وتحرير عر�سال وجرودها من التكفيريين
اعتبر «تجمع العلماء المسلمين» ،أنّ «قضية فلسطين يجب أن تبقى
القضية المركزية لألمة» ،وقال في بيان« :يجب أن ال يحرفنا عن قتال
عدونا الصهيوني أي شيء ،وال يوجد في أمتنا عدو سواه ،وكل المعارك
تصب في خدمته وهي في األساس بتحريك منه ومن أدواته»،
الجانبية
ّ
داعيا ً إلى «تضافر الجهود كي تتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ض ّد
العدو الصهيوني ،وأن تلتفت األمة إلى وجوب دعم هذه المقاومة بالسالح
والمال والتح ّركات الشعبية الضاغطة على حكومات العالم العربي التي
في غالبيتها قد حسمت أمرها في االستسالم للعدو الصهيوني ،وخوض
معارك على جانب آخر ال يستفيد منه سوى الصهاينة».
وحيّا التج ّمع «أبطال االنتفاضة الفلسطينية من أمجد السكري إلى من
قام اليوم بعملية الطعن في وجه ثالثة جنود صهاينة» ،داعيا ً «الشعب
الفلسطيني إلى مؤازرة هؤالء المجاهدين بكل أنواع المؤازرة».
كذلك حيّا «الجيش اللبناني على العمليات البطولية في مواجهة
التكفيريين في عرسال» ،ورأى أن «ال منطقة مح ّرمة على الجيش ،ويجب
على الحكومة حسم أمرها وتحرير عرسال وجرودها نهائيا ً من التكفيريين،
ألنّ الوضع هناك كما ينقل األهالي أصبح ال يُطاق».
وحيّا أيضا ً «أبطال الجيش العربي السوري والمقاومة اإلسالمية على
اإلنجازات الرائعة التي تهدف إلى رفع الحصار عن ُنبُّل والزهراء» ،متم ّنيا ً
«استمرار المعارك ّ
لفك الحصار وتحرير كل المناطق السورية ،وبعد ذلك
يمكن للحوار السياسي مع المعارضة الب ّناءة أن يؤتي ثماره في بناء
سورية دولة حديثة مقاومة رائدة».
وذ ّكر التجمع بأ ّنه دعا إلى «المحافظة على االستقرار األمني في لبنان،
ونبّه لما يعمل له البعض من إشاعة أج��واء فتنة داخلية» ،وح�� ّذر «م ّما
يعلن عنه العدو الصهيوني من معركة مقبلة مع المقاومة ،ما يوجب تمتين
الساحة الداخلية في مواجهة هذا العدوان وإعداد العدّة له ،وإنهاء التخبّط
في موضوع رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس بأسرع وقت لكي يُصار إلى
إنتاج قانون انتخاب جديد مبني على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية
واحدة التي بها تكون استقامة الوضع في لبنان».

وفد «أمل» يضع إكليل زهر على ضريح الشهيد قصير
وال��ب��رج الشمالي ،ورئ��ي��س اتحاد
ب���ل���دي���ات ص����ور ع��ب��د ال��م��ح��س��ن
الحسيني ،ورابطة خ ّريجي مؤسسة
جبل عامل المهنية ،بوضع أكاليل
م��ن ال��زه��ر على النصب التذكاري
للشهيد ح��س��ن قصير ف��ي مكان
العملية االستشهادية ،أمام مؤسسة
جبل ع��ام��ل المهنية  -ف��ي البرج
الشمالي ،لمناسبة الذكرى السنوية
الستشهاده.
وألقى المسؤول التنظيمي إلقليم
جبل عامل علي إسماعيل كلمة ،قال
فيها« :حينما نأتي إلى مؤسسة جبل
عامل المهنية ،ال ب ّد أن نعود بالذاكرة
إلى األساس حين بدأ اإلمام ال ُمغيّب
بناء هذه المؤسسة ،وزرع بذاره في
هذه األرض ،وقال «من هنا سنغيِّر

مجرى ال��ت��اري��خ» ،م��ؤ ّك��دا أنّ «في
هذه المؤسسة تد ّرب الشهداء القادة
مصطفى شمران وأحمد الخميني
ومحمد سعد وخليل جرادي وداوود
داوود ومحمود فقيه وأسعد مواسي،
وكل الشهداء .هنا تعلّمنا أبجدية
ال��م��ق��اوم��ة واالن��ت��م��اء إل���ى األرض
والوطن وكيفية الدفاع عن الحدود
وحب اآلخر ،هنا تعلّمنا أنّ التعايش
التمسك بها،
اإلسالمي ث��روة يجب
ّ
وأنّ لبنان ال يمكن أن يعيش إلاّ
بجناحية اإلسالمي المسيحي ،وأنّ
السلم األهلي أفضل وج��وه الحرب
في معركتنا مع إسرائيل».
وأ ّك��د إسماعيل البقاء على عهد
الشهداء.

«تج ّمع ّ
اللجان» :الت�أخير في انتخاب الرئي�س ّ
يهدد الدولة
عقدت هيئة التنسيق في «تج ّمع
اللجانوالروابطالشعبية»اجتماعها
المنسق العام معن
الدوري ،بحضور
ّ
بشور واألعضاء المؤسسين الوزير
السابق بشارة مرهج ،رئيس هيئة
المحامين في التج ّمع المحامي خليل
بركات ،رئيس دار الندوة الشمالية
فيصل درنيقة ،عضو مجلس أمناء
«المنتدى القومي العربي» خالد
ومنسق أنشطة التج ّمع
ال��ح�ّل�اّ ق،
ّ
مأمون مكحل ،ومسؤولين.
وج����دّد ال��م��ج��ت��م��ع��ون دع��وت��ه��م
«األطراف المعنيين من أجل اإلسراع
ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية،
ألنّ ك��ل تأخير م��ن شأنه أن يهدّد
ّ
تتعطل
وج��ود الدولة نفسها التي
مؤسساتها ال��واح��دة تلو األخ��رى،
وه��و أم��ر م��ن شأنه أن يُثير ذي��وال ً

ّ
«ال�شغيلة» و«تيار العروبة» :بع�ض القوى
تعرقل قيام الجي�ش ّ
بفك �أ�سر عر�سال

خطيرة على المستويات كافة».
رح��ب المجتمعون بـ«عودة
وإذ ّ
ّ
كمؤشر
مجلس الوزراء إلى االنعقاد
إيجابي على إرادة سياسية إلخراج
رحبوا
البالد من الفراغ والتعطيل»ّ ،
بـ«تخصيص االع��ت��م��ادات المالية
اللاّ زمة إلجراء االنتخابات البلدية
واالختيارية في موعدها ،من دون أيّة
عوائق أو مس ّوغات لتأجيلها ،وإعادة
أموال البلديات إليها كاملة ،وفصل
وزارة البلديات عن وزارة الداخلية
باعتبار الثانية عنوان المركزية،
فيما األولى عنوان الالمركزية».
ودع���وا إل��ى «اإلس����راع ف��ي إق��رار
مطالب متط ّوعي ال��دف��اع المدني
المشروعة ،وال سيّما في ض��وء ما
ق��دّم��وه م��ن تضحيات ،وم��ا زال��وا،
من أجل السالمة العامة والخدمة

االجتماعية مدى عقود».
وطالبوا مجلس الن ّواب والحكومة
ّ
بـ«التدخل ال��ف��وري لوقف تطبيق
قانون اإليجار المطعون دستوريا ً
بأبرز مواده».
وتو ّقفوا «أم��ام دخ��ول انتفاضة
القدس شهرها الخامس» ،مقدّرين
«استمرارها وا ّتساعها وتضحياتها
الكبيرة».
وحيّوا «اللجنة الوطنية للدفاع
عن األسرى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني ،إلصرارها على
مواصلة العمل التضامني مع أسرى
الحرية منذ أكثر من  12عاماً».
ورح��ب��وا ب��ـ«ان��ع��ق��اد مباحثات
ّ
جنيف حول األزمة السورية ،والتي
تجعل الحل سوريا ً بمعزل عن كل
ّ
تدخل خارجي».

«منبر الوحدة» يرف�ض
زيادة ال�ضرائب
أشاد «منبر الوحدة الوطنية» بعد اجتماع أمانته العامة في منزل األمين
العام خالد الداعوق« ،بإعادة االجتماعات الدورية لمجلس ال��وزراء» ،آمالً
باستمرارها وإنتاجيتها.
ّ
تتدخل السياسة في المؤسسة
ورحب بالتعيينات العسكرية ،متم ّنيا ً أن ال
ّ
العسكرية.
وأ ّك��د المنبر رفضه «أيّ��ة زي��ادات على الرسوم والضرائب ،نظرا ً للحالة
االقتصادية المتردّية والتي انعكست سلبا ً على الحالة المعيشية للمواطنين،
وبدال ً من فرض أيّة رسوم على صفيحة البنزين ،العمل على وقف هدر المال
العام».
وك�� ّرر مطالبته بإعطاء الصالحيات للبلديات لمعالجة نفاياتها بطريقة
حديثة ال تض ّر بالبيئة عبر تفتيتها « ،»Decompostingكما أيّ��د إجراء
االنتخابات البلدية في موعدها.

«لقاء الجمعيات» :المجموعات الإجرامية
والعدو ال�صهيوني وجهان لعملة واحدة
دعا لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية في بيان بعد اجتماعه
«القوى السياسية اللبنانية إلى التر ّفع عن الخالفات الخاصة والضيّقة،
وتسهيل األمور النتخاب رئيس للجمهورية».
كما طالب «اللقاء» رئيس الحكومة تمام سالم ووزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق« ،بضرورة إقرار مرسوم تثبيت متط ّوعي الدفاع المدني،
الذين يقدّمون التضحيات ويع ّرضون حياتهم للمخاطر خالل تأديتهم
واجبهم ،من دون أن يلقوا الحد األدنى من االهتمام الالزم من قبل الدولة».
من جه ٍة أخرى ،استنكر اللقاء «التفجير اإلجرامي الذي استهدف منطقة
السيدة زينب في ريف دمشق» ،الفتا ً إلى «أنّ سورية ومصر وليبيا واليمن
وغيرها من الدول العربية واإلسالمية تتع ّرض لهجمة وعمليات إجرامية
من قِبل مجموعات تكفيرية تعمل على زرع الكراهية ،وتقتل األبرياء ورجال
السمِحة».
الدين ،لهدف باتَ واضحا ً هو تشويه صورة اإلسالم َّ
واستغرب اللقاء «عدم شنّ المجموعات اإلجرامية هجوما ً واح��دا ً على
العدو الصهيوني الذي يحتل فلسطين منذ عشرات السنين ،ويعمل على
إبادة الشعب الفلسطيني وتهويد المقدّسات ،ما يؤ ّكد أنّ هذه المجموعات
اإلجرامية والعدو الصهيوني وجهان لعملة واحدة ،هدفهم تمزيق وتفتيت
وتشتيت األمة».

دبور التقى وزير الإعالم وفلحة
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جريج :يجب � اّأل ت�شغلنا الحروب حولنا
عن الق�ضية الفل�سطينية
عرض وزير اإلع�لام رمزي جريج
في مكتبه في ال���وزارة سفير دولة
فلسطين ف��ي لبنان أش���رف دب��ور،
ي��راف��ق��ه ال��م��س��ت��ش��ار اإلع�ل�ام���ي في
السفارة حسان ششنية ،شؤونا ً عامة
وأوضاع الالجئين الفلسطينيين في
لبنان ،ف��ي حضور مستشار وزي��ر
االعالم أندريه قصاص ،والمذيعة في
حجاج.
إذاعة لبنان وداد ّ
وقال جريج بعد اللقاء« :س ّرني أن
ألتقي السفير أشرف دبور ،وكان اللقاء
ممتازاً ،استعرضنا فيه كل القضايا
التي ته ّم الشعب الفلسطيني وال
سيّما الفلسطينيين المتواجدين على
أرض لبنان ،وتكلّمنا على القضية
الفلسطينية التي هي قضية مركزية
بالنسبة للبنان ،ولكل العرب».
أضاف« :يجب ألاّ ننسى القضية
الفلسطينية ،وألاّ تشغلنا الحروب
ال��دائ��رة حولنا بين ال��ع��رب عنها،
فهي القضية التي تحتل ضمائرنا
وعقولنا ،والتي ينبغي أن نضاعف
نضالنا من أجلها».
وتابع جريج« :استعرضت مع
السفير الفلسطيني القضايا العادية
التي تعترض إقامة الفلسطينيين
على أرض لبنان ،وك��ان��ت نظرتنا
إلى هذه األمور متقاربة ،وال سيّما أنّ
الفلسطينيين في لبنان حريصون
على االستقرار اللبناني ،وقد أبعدوا
أنفسهم عن كل التجاذبات السياسية
في لبنان وهم عنصر استقرار وأمان
ف��ي ل��ب��ن��ان ب��ان��ت��ظ��ار ع��ودت��ه��م إل��ى
فلسطين».
أ ّم��ا السفير الفلسطيني ،فقال:
«وض��عَ ��ن��ا ال��وزي��ر ج��ري��ج ف��ي آخر
ال��ت��ط�� ّورات ال��ت��ي تشهدها أرضنا
الفلسطينية وم��ا يُعانيه شعبنا
الفلسطيني في الداخل من اعتداءات
إس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ت��ك�� ّررة ع��ل��ى الحجر
والبشر ،واالنتهاكات اإلسرائيلية
لكل القوانين الدولية واإلنسانية

فلحة مستقبالً دبور
واالع���ت���داءات ،وتنفيذ اإلع��دام��ات
الميدانية بحق شبابنا وأهلنا».
أض����اف« :وض��ع��ن��ا معاليه في
صورة ما يُعانيه شعبنا الفلسطيني
في لبنان من حياة إنسانية صعبة،
واطالعا ً
ووجدنا لديه تفهّما ً كبيرا ً ّ
على األوضاع الحياتية للفلسطينيين.
وناقشنا معه م��وض��وع تقليصات
أون��روا ومدى تأثيرها السلبي على
حياة الفلسطينيين ،ووجدنا لديه كل
الدعم لشعبنا الفلسطيني سواء في
فلسطين أو في لبنان».
وشكر دبور لجريج واإلعالميين في
لبنان« ،الدعم الذي يقدّمونه للشعب
الفلسطيني في المجاالت كافة».
كما زار دب���ور وششنية المدير
العام لوزارة اإلعالم الدكتور حسان
فلحة ،وج��رى البحث ف��ي أوض��اع
الفلسطينيين في لبنان وفي الداخل
الفلسطيني.
وبعد اللقاء نقل دب��ور عن فلحة
«ك��ل االس��ت��ع��داد للتعاون م��ا بين
سفارة فلسطين ووزارة اإلعالم».
وش����ك����ر ل��ف��ل��ح��ة «ال���م���ش���اع���ر
الطيبة وال��ع��واط��ف تجاه القضية

الفلسطينية ،وه��ذا بالتأكيد ليس
باألمر الغريب عنه» .وقال« :سيكون
بيننا تعاون مثمر ،وسنرى ثماره
في القريب العاجل بين وزارة اإلعالم
وسفارة دولة فلسطين».
م��ن جهته ،ق��ال فلحة« :عندما
نتكلّم عن القضية الفلسطينية ،فإ ّننا
ننتشل أنفسنا م ّما نغرق به اليوم
من أم��ور أبعدتنا عن قضايا الحق.
القضية الفلسطينية قضية إنسانية،
ويتش ّرف أي إن��س��ان أن يعمل في
سبيلها بأن يرتقي بإنسانيته إلى
أعلى درجات اإلنسانية».
أض��اف« :األخ���وة الفلسطينيون
في لبنان هم أهلنا ،ويلحقهم الظلم
الف��ت��ق��اره��م إل���ى ش���روط إنسانية
يجب أن يتم ّتعوا بها ،ودور اإلعالم
األس��اس��ي وال��ج��وه��ري ب��أن يسلّط
ال��ض��وء على ه��ذه المواضيع وأن
نعمل سو ّيا ً إلبراز الصورة الحقيقية
للقضية الفلسطينية ورفع الصوت
عالياً ،وهذا دور كل إعالمي شريف
ملتزم ومسؤول في لبنان وفي العالم
العربي».

القوى الفل�سطينية واللجان ال�شعبية
�أغلقت مداخل «�أونروا» في بيروت

معتصمون أمام مقر «أونروا» في بيروت
أغلقت الفصائل والقوى الوطنية اإلسالمية والفلسطينية
واللجان الشعبية ،المدخلين الرئيسيين الشرقي والغربي
لمكتب لبنان اإلقليمي لوكالة «أونروا» في بيروت ر ّدا ً على
قراراتها ،ومنعت دخول الموظفين وسيارات الوكالة ،إذ
استمر قرار المنع من الخامسة صباحا ً وحتى الحادية
عشرة ظهراً.
وأ ّكد عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين» علي فيصل م��واص��ل��ة التحركات
الجماهيرية ،مشيرا ً إلى أنّ اإلقفال الرمزي أمس لمق ّر
«أونروا» ولمقا ّر مدراء المناطق « ليس إلاّ خطوة أساسية
في سياق هذا التصعيد» ،داعيا ً إلى التراجع «عن القرارات
الظالمة المجحفة التي استهدفت الخدمات الصحية ومن
قبلها الخدمات التعليمية ،والحقا ً ستحاول استهداف
الخدمات اإلغاثية ،ألنّ في هذا استهدافا ً سياسيا ً بحق
الالجئين في العودة ،وللقمة عيشهم وحياتهم الكريمة».

أضاف« :نحن هنا نقول بوضوح ،سنصل إلى االعتصام
المفتوح إذا لم تتراجع إدارة أونروا عن قراراتها الجائرة»،
مؤ ّكدا ً «التصميم على مواصلة هذا التحرك وعلى نيل
مطالبنا ،أل ّننا نخوض معركة سياسية ،معركة البقاء
وحق العودة والحياة الكريمة» ،داعيا ً «الدولة اللبنانية
باعتبارها ال��دول��ة المضيفة ألن تتح ّرك بشكل عاجل
وتضغط على الدول المانحة».
وتابع فيصل« :ب��األم��س ك��ان لقاء مع رئيس لجنة
توجه الدولة اللبنانية
الحوار ،وقررنا بشكل مشترك أن ّ
مذ ّكرة رسمية للدول المانحة ولألمم المتحدة وللمف ّوض
العام بأن يتراجع عن إجراءاته ويو ّفر األم��وال لصحة
جيدة وتعليم كامل وإغاثة كاملة ،ولفتح فرص التشغيل
لشعبنا واستكمال إعمار مخيم نهر البارد والعودة إلى
خطة االستشفاء ألهله ،وصرف بدالت اإليجار للنازحين
الفلسطينيين من سورية».

«لجنة دعم المقاومة»:
انت�صار ثورة �إيران انت�صار لفل�سطين
ن ّوهت «لجنة دعم المقاومة في
فلسطين» في بيان إثر اجتماعها
ال��دوري في بيروت برئاسة أمين
س ّرها النائب السابق حسن حب
الله ،بـ«التضحيات الجِّ سام التي
يقدّمها شعبنا الفلسطيني في
الداخل» ،وحيّت «شهداء انتفاضة
القدس الباسلة ،وخصوصا ً روح
الشهيد البطل الشرطي الفلسطيني
أمجد السكري الذي تصدّى لجنود
االحتالل الصهيوني في رام الله
المحتلة» ،مؤ ّكدة «أهمية تطوير
ودع�����م االن��ت��ف��اض��ة ح��ت��ى دح��ر
االح��ت�لال الصهيوني ع��ن أرضنا
ومقدّساتنا».
وه�� ّن��أت الجمهورية اإلسالمية
في إيران بالذكرى السنوية الـ37
النتصار الثورة اإلسالمية بقيادة
مؤسسها اإلمام الخميني ،معتبرة
ّ
أنّ «انتصار الثورة اإلسالمية في
إيران هو انتصار للقدس وفلسطين،

جانب من اجتماع لجنة دعم المقاومة
ولكل المجاهدين في أمتنا العربية
واإلسالمية».
وأ ّك���������دت ال���ل���ج���ن���ة دع��م��ه��ا
«للتحركات الشعبية الفلسطينية

في لبنان بمواجهة إجراءات أونروا
التعسفية» ،مطالبة «الدول المانحة
وإدارة أونروا بالقيام بمسؤولياتهم
تجاه الالجئين الفلسطينيين».

