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ً
حامال ر�سالة من هوالند:
نائب فرن�سي في بيروت
التفاق �شامل على مر�شح للرئا�سة
ج��ال أمين سر لجنة ال��دف��اع في
البرلمان الفرنسي النائب غويندال
روي���ار على ك��ل م��ن ال��رئ��ي��س أمين
ال��ج��م��يّ��ل ورئ��ي��س «تكتل التغيير
واإلص��ل��اح» ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع ،في إطار زي��ارة رسمية إلى
لبنان يلتقي خاللها كل القيادات،
على ما قال.
ور ّدا ً ع��ل��ى س���ؤال م��ا إذا كانت
ّ
مرشحا ً معينا ً لرئاسة
فرنسا تدعم
الجمهورية وهل يحمل رسالة ما ،قال
رويار« :الرسالة هي رسالة الرئيس
فرانسوا هوالند ،الذي أعلن أنّ فرنسا
تتم ّنى إيجاد اتفاق شامل بين مجمل
األفرقاء اللبنانيين للتم ّكن من انتخاب
رئيس ،وحضور الن ّواب إلى المجلس.
يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق مع
جميع األط���راف ،نحن ال ندخل في
األسماء هذا شأن اللبنانيين والن ّواب
في اختيار ّ
مرشحهم التوافقي .نقول
ّ
با ّتفاق شامل يمكن من سير عجلة
البلد ودولة القانون والرئاسة فيه.
ورأى أنّ األشهر تمر ومن غير المقبول
أن تستمر األم��ور على هذا المنوال،
لبنان بحاجة لرئيس لتفعيل دور
المؤسسات فيه».
وع��ن الهِبة السعودية لتسليح
الجيش اللبناني ،ق��ال« :إنّ فرنسا

عون مستقبالً رويار
ملتزمة تنفيذ ات��ف��اق «دون����اس»،
وينكب وزي��ر الدفاع الفرنسي جان
ّ
إي��ف ل��ودري��ان شخصيا ً على هذا
الملف ،وت ّم التوقيع مع المؤسسات
الفرنسية على عدد من االتفاقات عام
 ،2015واألولوية هي لتسليم الجيش
اللبناني نحو  240آلية عسكرية في
األسابيع المقبلة والبقية س ُتسلَّم
في الح ّد األقصى العام  ،2017وهذا
يتطلّب أحيانا الكثير من المباحثات
م��ع السلطات ال��س��ع��ودي��ة لكيفية
تطبيق هذا االتفاق وتسليم السالح

لح للجيش اللبناني».
ال ُم ّ
وأوض���ح أنّ «ه��ذا االت��ف��اق ليس
العنصر الوحيد للتعاون العسكري
بين فرنسا ولبنان الذي ي��زداد قوة
بين البلدين ،وفرنسا حاضرة في
القوات الدولية وتلعب دورا ً مهما ً
ف��ي جنوب لبنان ،وه��ن��اك تعاون
عسكري اآلن مع الجيش في منطقة
ّ
فالشق المهم هو التعاون
عرسال،
بين الجيشين اللبناني والفرنسي،
ونحن حريصون على نوعية هذا
التعاون».

مزيد من الإ�شادات بالثورة الإيرانية
ّ
ووهاب �شارك في احتفال ال�سفارة بدم�شق
شارك رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّ اب على رأس وفد من مشايخ
الموحدين الدروز في سورية في إحياء الذكرى الـ  37النتصار الثورة
طائفة
ّ
اإلسالمية في إيران في مبنى السفارة بدمشق ،حيث قدّم وهّ اب التهاني للسفير
محمد رضا شيباني بهذه المناسبة.
وكان وفد ض ّم كالً من مشايخ هيئة العمل التوحيدي إلى جانب أعضاء من
المكتب السياسي ومجلس األمناء في حزب التوحيد العربي ،باإلضافة إلى
وفد نسائي من الحزب شارك في االحتفال الذي أقامه السفير اإليراني في لبنان
محمد فتحعلي بمناسبة العيد الوطني في قاعة «بيال» أول من أمس ،ناقلين له
تحيّات الوزير وهّ اب وتهنئته للشعب اإليراني.
وجه «تج ّمع العلماء المسلمين» رسالة تهنئة إلى قادة
وللمناسبة أيضا َ ّ
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وعلى رأسهم السيد علي خامنئي ورئيس
الجمهورية الشيخ حسن روحاني.
تمسكه بالعالقة المميّزة مع الجمهورية اإلسالمية ،شاكرا ً
وأ ّكد التج ّمع
ّ
دعمها له «ولكل المخلصين في األمة» ،راجيا ً أن «تتم ّتن هذه العالقة لما فيه
خير وازدهار وسعادة الشعبين اإليراني واللبناني».
كما ه ّنأت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان في بيان ،الجمهورية اإلسالمية
قياد ًة وشعبا ً بذكرى انتصار الثورة ،معتبر ًة أنّ «هذه الثورة المباركة تستحق
كل التقدير واالحترام والثقة ،أل ّنها رفعت منذ اليوم األول شعار نصرة القضية
الفلسطينية المح ّقة ،ووقفت بصدق إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم
داخل فلسطين المحتلة وخارجها ،ومدّت له يد العون والمساعدة من الجوانب
كافة».
واعتبر األمين العام لـ«التج ّمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة»
يحيى غدار في بيان ،أنّ «الثورة هي ثورة العصر في الصبر واألداء وإرادة
الحياة ،بمواجهة االستكبار العالمي ومخططاته المتوحشة».
أض��اف« :ما يشهده العالم ،وعلى وجه الخصوص في المنطقة العربية
واإلسالمية ،وفي سياق ترتيب وتركيبات ما يُس ّمى بالخرائط والتشكيالت
السياسية ،وما يُس ّمى بالشرق األوسط الجديد ،أضحى من األحالم الوردية».

اجتماع تن�سيقي بين «حزب اهلل» و«�أمل»:
تجديد التحالف البلدي والعمل لإي�صال �أ�صحاب الكفاءة
وهاب ووفد من المشايخ مع السفير شيباني

«حما�س» وا�صلت جولتها على القيادات

قدمت ً
�أبو مرزوق :ما من دولة ّ
دعما
للمقاومة الفل�سطينية مثل �إيران
جانب من اجتماع الحزب والحركة
ش����دّدت ح��رك��ة «أم����ل» و«ح����زب ال��ل��ه» ع��ل��ى إج���راء
االنتخابات البلدية في موعدها والعمل معا ً إليصال
ّ
واألكف البيضاء.
أصحاب الكفاءة
أعلنت قيادتا الحركة والحزب عقد «االجتماع التنسيقي
المخصص
األول في مكتب حزب الله في الضاحية الجنوبية
ّ
إلطالق عجلة التحضيرات لالستحقاق االنتخابي ،إنطالقا ً
من التفاهم الموقع بين القيادتين في العام  ،2010وذلك
بعد إقرار الحكومة اللبنانية إجراء االنتخابات البلدية
في مواعيدها المق ّررة في أيار  ،2016والتأييد السياسي
لها ،والموقف الذي أطلقه رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري
واألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله».
حضر االجتماع رئيس المجلس التنفيذي في «حزب
الله» السيد هاشم صفي الدين ،ومسؤول ملف العمل
البلدي المركزي في الحزب سلطان أسعد ،رئيس الهيئة
التنفيذية في «أم��ل» محمد نصر الله ،ومسؤول المكتب
البلدي المركزي ف��ي الحركة بسام طليس ،مسؤولو
المناطق واألقاليم التنظيمية في لبنان ،وم��دراء العمل
البلدي في المناطق اللبنانية كافة.
وق��ال صفي الدين خ�لال االجتماع« :يش ّرفنا اليوم
أن نكون بخدمة األخ��وة في حركة أم��ل لنعلن وإيّاهم
انطالق وتجديد هذا التحالف على مستوى العمل البلدي
واالختياري في إطار االتفاق الذي حصل سنة  .2010بال
ّ
شك هذا تحالف من أجل خدمة الناس وللتعاون على الب ّر
والتقوى ،وفي خدمة اإلنماء والقضايا األساسية في كل
بلدة وقرية ومدينة نتواجد فيها معاً ،وهو تحالف يقوم
على قاعدة احترام العائالت والفعاليات لتحديد أولوية
واضحة لإلنماء ولمصالح هذه البلدات والقرى والمدن».

ودع��ا إل��ى «التعاون من أج��ل إنجاز ه��ذا االستحقاق
االنتخابي بروحية تغليب التضحية بالمصلحة الخاصة
من أجل المصلحة العامة ،وتقديم أولوية اإلنماء على أي
عنوان آخر ممكن أن يتقدّم في لحظة سياسية ما».
ب��دوره ،أ ّك��د نصر الله «أ ّننا نشترك سويّة في رحلة
التعاطي مع أه�� ّم محطة إداري��ة وسياسية في لبنان،
أي االنتخابات البلدية واالختيارية .كما نؤ ّكد ضرورة
استشعار الخطر الشديد ال ُمحدق بنا جميعا ً في لبنان
والمنطقة».
وأش��ار إلى «النجاح الكبير في المواجهة على جميع
الصعُ د» ،داعيا ً إلى «اإلصرار الكامل على تعزيز ما تح ّقق
ُّ
حتى اآلن ،لنصل إلى مزيد من االنتصارات» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«الطرفين أصبحا مثالً للغير في التحالف والتعاون
وممارسة األخ ّوة بالمعنى اإليماني الكامل».
وقال« :يجب تكريس ذلك عمليا ً في االنتخابات البلدية
واالختيارية القادمة ،لكي نكون خدما ً للناس في مجالس
بلدية كفوءة بالح ّد األعلى وليس األدنى ،وألن نبحث عن
نقطة ضوء في سبيل تحقيق ما نطمح إليه في بلديات
قابلة ألن ُتعوِّض تقصير الدولة».
أضاف« :هناك مجالس بلدية رائدة ومتقدّمة وفاعلة،
وأخ��رى متع ّثرة بأدائها ،علينا في ه��ذا االستحقاق أن
نعمل على تعزيز اإليجابيات ومعالجة السلبيات .ويجب
التعاون مع األهالي الكرام في إيصال أصحاب الكفاءة
ّ
واألك��ف البيضاء إل��ى المجالس البلدية لخدمة القرى
والناس ،وتجاوز سلبيات التعاطي مع االنتخابات لكي ال
نحصد السلبيات في النتائج».

ها�شم :للإ�سراع في انتخاب رئي�س
حمدان :الجي�ش هو ال�ضامن لكل المواطنين
استقبل أمين الهيئة القيادية في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
المرابطون» العميد مصطفى حمدان،
النائب قاسم هاشم ال��ذي رأى «أنّ
شغور منصب رئ��اس��ة الجمهورية
يصب ف��ي خانة سياسة التعطيل
ّ
المستمرة في لبنان ،والتي انعكست
س��ل��ب��ا ً ع��ل��ى م���س���ار ال��م��ؤس��س��ات
الدستورية وعلى حياة المواطنين
المعيشية» ،داع��ي��ا ً إل��ى «وج��وب
اإلس���راع بانتخاب رئيس للخروج
من أزمة الشلل والعودة الى انتظام
الحياة السياسية ،لتؤدّي المؤسسات
دورها الطبيعي في معالجة األزمات
المتراكمة المستعصية ،وال سيّما
االقتصادية منها».
وأ ّكد أنّ «حل األزمة المالية ال يكون
عبر زيادة الضرائب على المواطنين،
بل بإقرار الموازنة التي لم ُتنجز منذ
 11عاماً».
م��ن ج��ه��ت��ه ،اع��ت��ب��ر ح��م��دان «أنّ
زم��ام المبادرة في عرسال هي بيد
الجيش الوطني اللبناني ،وبيد أهلنا
العرساليين القادرين على حماية
ظهر جيشنا من أي محاولة لممارسة
اإلره����اب على أرض��ن��ا ف��ي لبنان»،

حمدان مستقبالً هاشم
مشدّدا ً على أنّ «جيشنا هو المؤسسة
الوطنية ال��ص��اب��رة والضامنة لكل
المواطنيناللبنانيين».
ووصف حمدان «العجز في انتخاب
رئيس للجمهورية ،وت���داول أسماء
ّ
المرشحين عبر صفقات» بـ«ال ُمهين
بحق الكرامة وال��س��ي��ادة الوطنية،
والديمقراطية التي نتغنى بها».
وخ��ت��م :إن «كنتم ع��اج��زي��ن عن
انتخاب رئيس ،فعلى األقل فعّ لوا عمل

مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام
سالم الذي يتح ّمل الطبقة السياسية»،
معتبرا ً «أ ّننا وصلنا إلى الدرك األسفل
في المواضيع الحياتية ،وعلى الطبقة
السياسية في هذه المرحلة االنتقالية
تفعيل مجلس ال��وزراء والتقليل من
ال��ك�لام اإلع�لام��ي ،وال��ع��م��ل ال��ج��دّي
والفعلي كي يستطيع المواطن إكمال
حياته في الح ّد األدن��ى من العيش
الكريم في وطنه».

واصل وفد حركة حماس جولته على القيادات اللبنانية لعرض العالقات
وسبُل تمتينها.
اللبنانية الفلسطينيةُ ،
وفي السياق زار الوفد الذي ترأّسه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس» موسى أبو مرزوق وض ّم :رئيس الدائرة السياسية في الخارج أبو
أحمد جمال ومم ّثل الحركة في لبنان علي بركة ونائب المسؤول السياسي في
لبنان أحمد عبد الهادي ،مق ّر المكتب السياسي لحركة «أمل» ،والتقى رئيس
المكتب جميل حايك ،بحضور نائبه الشيخ حسن المصري واألعضاء :محمد
وبسام كجك.
الجباوي ،حسن ملك ،محمد غزال ،حسن قبالن ،محمد خواجه ّ
وأوض��ح بيان لحركة «أم��ل» أ ّن��ه «ج��رى ع��رض آلخ��ر المستجدات على
صعيد القضية الفلسطينية ،واألوضاع في لبنان والمنطقة .وت ّم تأكيد دعم
االنتفاضة المباركة وضرورة توفير كل وسائل الدعم الستمرارها باعتبارها
فرصة لتوحيد جهود األم��ة ومواجهة العدو الصهيوني ال��ذي يستبيح
األرض والشعب والمقدّسات في فلسطين المحتلة ،ودعم جهود المصالحة
الفلسطينية وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه السياسية،
وإع��ادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ،وتعزيز الشراكة الوطنية عبر
استراتيجية فلسطينية واحدة تتب ّنى برنامج االنتفاضة والمقاومة حتى
تحقيق التحرير والعودة».
وأ ّكد الجانبان حرصهما «على السلم األهلي في لبنان والمحافظة على
أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية
الفلسطينية ،ورفضهما للفكر المنحرف والمتط ّرف ،وإدانتهما لألعمال
اإلجرامية التي تقوم بها الجماعات المتط ّرفة والمنحرفة».
كما زار الوفد رئيس «االتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود
في مكتبه.
وأ ّك��د المجتمعون في بيان «رفض أي قرار يرمي إلى التوطين وأنّ أمن
المخيمات من أمن لبنان» ،متط ّرقين إلى «دور الجمهورية االسالمية في
إي��ران في دعم المقاومة في فلسطين ،وتأييد مشروعها المقاوم من أجل
تحرير فلسطين» ،مشدّدين على «أهمية واستراتيجية عالقة حماس والقوى
الفلسطينية مع الجمهورية اإلسالمية في إيران» ،داعين إلى «ضرورة استمرار
الدعم واإلسناد اإليراني لقوى المقاومة الفلسطينية ،أل ّنه يساهم فعليا ً في
تحصين المقاومة وتفعيل دورها» ،معتبرين أنّ «عالقة القوى المقاومة مع
الجمهورية اإلسالمية لن تؤ ّثر فيها أخطاء عارضة أو إشاعات ُمغرضة».
وأ ّكد أبو مرزوق ،أ ّنه «ما من دولة عربية أو إسالمية قدّمت دعما ً حقيقيا ً
للمقاومة الفلسطينية مثلما قدّمت إيران وخاصة منذ العام  ،2006حيث
تن ّوع الدعم اإليراني لفلسطين فشمل إلى جانب المقاومة دعم الحكومة
الفلسطينية.
وأقام حمود عشاء على شرف الوفد.
كذلك التقى الوفد رئيس «كتلة المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة.

غندور :هل ّ
يحل الأ�صيل
مكان الوكيل؟
رأى رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر عبد القادر غندور
ّ
بتدخل الحلف األطلسي في سورية تحت ُمس ّمى
في بيان ،أنّ «التهويل
ّ
مواجهة اإلرهاب «الداعشي» ،أو الحلف الجديد للدول السنية الذي تتزعّ مه
ّ
للتدخل األرض��ي في الشأن ال��س��وري ،أو التنسيق السعودي
السعودية
الخليجي األميركي لتحضير قوات مشتركة مجهزة ب ّريا ً وجويا ً تحت يافطة
«محاربة اإلره��اب» للدخول المباشر إلى العراق وسورية بعد فشل أدواتها
كـ»داعش» والنصرة وفسيفساء التنظيمات التكفيرية المولودة في زمن الربيع
العربي ،بعد تضعضعها وانعدام فعاليتها أمام عاصفة السوخوي الروسية
والقوى األخرى ،بعد أن أدّت دورها لتشويه اإلسالم كقيمة إنسانية رائدة ،هل
يبقى التهويل تهويالً أم يتط ّور إلى حتمية حلول األصيل مكان الوكيل على أرض
تدخلت الواليات المتحدة تسليحيا ً
الواقع؟ وهو ما تؤ ّكده التجارب السابقة يوم ّ
والسعودية تمويليا ً في حرب العراق على إي��ران  ،1986-1980وتشكيل
الواليات المتحدة تحالفا ً عسكريا ً من ثالثين دولة إلخراج القوات العراقية من
الكويت العام  ،1991والحرب االستباقية التي أدّت إلى احتالل أفغانستان في
تشرين الثاني  2001والعراق في نيسان  ،2003والحلف السعودي األميركي
الدولي ضد الشعب اليمني العام  .2015واليوم نرى ال ُمن َتج األميركي ال ُمس ّمى
«الربيع العربي» كيف ي ِّ
ُفخخ البالد العربية و ُيشعِ ل فيها حروبا ً أهلية أفضت
إلى قيام «إرهاب إسالمي» مصطنع سرعان ما تح ّول إلى إرهاب عالمي يُوجب
اليوم قيام تحالفات للقضاء عليه ،وهو هدف ظاهري ،بينما الهدف الحقيقي
إسقاط منطقتنا العربية ،خ ّزان النفط والغاز والموقع الجيوستراتيجي ،وإنتاج
دويالت جديدة في إطار فيدراليات مذهبية وعرقية متناحرة».
وختم« :المؤ ّكد في هذا السيناريو أنّ الشعوب العربية واإلسالمية صاحبة
األرض والثروة ستكون الضحية ،والخاسر األكبر».

رف�ض �إقرار �ضرائب جديدة وتمريرها بمر�سوم حكومي
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«اللقاء الوطني» :المخرج للمع�ضلة الد�ستورية
بتفعيل العمل الت�شريعي والحكومي والن�سبية

جانب من اجتماع اللقاء الوطني
أ ّكد «اللقاء الوطني» أنّ «المخرج الفعلي للمعضلة
الدستورية وضمان االستقرار يكون فقط بتفعيل العمل
التشريعي والحكومي على أساس إصالحات سياسية،
مدخلها الحقيقي إق��رار قانون انتخابي عادل ومنصف
يقوم على مبدأ التمثيل النسبي الكامل وجعل لبنان دائرة
إنتخابية واحدة».
وأعلن اللقاء في بيان أص��دره بعد اجتماعه الدوري
في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته،
رفضه رفضا ً قاطعا ً إقرار ضرائب جديدة وتمريرها عبر
مرسوم حكومي ،في الوقت الذي يحتاج إقرار الضرائب
فيه لقانون صادر عن المجلس النيابي» .ودعا إلى «إقرار
الموازنة التي تعتمد على إصالح ضريبي شامل بوقف
الهدر وسرقة المال العام ،وإنهاء وضع اليد على األمالك
البحرية وال ّنهرية ،وض��رورة عصر النفقات وترشيد
اإلنفاق العام ،األمر الذي يو ّفر للدولة الموارد المالية
المطلوبة».
وحيّا «نضال متط ّوعي الدفاع المدني بانتزاعهم ح ّقهم
بالتثبيت» ،مذ ّكرا ً «بضرورة االستجابة للمطالبين بتنفيذ
سلسلة الرتب والرواتب» ،مؤ ّكدا ً «أنّ الثبات واإلصرار
على المطالبة بالحقوق ال ب ّد أن يؤدّي إلى تحصيلها».
كما حيّا اللقاء الوطني «الجيش اللبناني واألجهزة
األمنية على اإلن��ج��ازات التي تح ّققها في ضبط األمن
والقضاء على المجموعات اإلرهابية في الداخل ،وعلى
الحدود الشرقية للبنان».
على صعيد الوضع السوري ،رأى اللقاء «أنّ انسحاب

بعض أطراف المعارضة السورية من مباحثات جنيف
 ،3هو دليل على عدم جدّيتها ،وتعطيل المفاوضات
وتذ ّرعها بمطالب كان يمكن أن تكون مادة على طاولة
الحوار» ،معتبرا ً «أنّ السبب الحقيقي وراء االنسحاب
هو االنتصارات التي يح ّققها الجيش العربي السوري،
وخصوصا ً في ريف حلب الشمالي واقترابه من الحدود
مع تركيا».
واعتبر «أنّ الحل السياسي ما زال ممكنا ً في سورية،
ّ
التدخالت الخارجية التي أسهمت في
بعيدا ً من المزيد من
إشعال األزمة وإطالة أمدها ،وضرورة مراجعة وتضامن
عربي حقيقي يُسهم في انقاذ سورية ووحدتها من خطر
المجموعات اإلرهابية وأطماع الدول اإلقليمية بما يو ّفر
لألمن القومي العربي فرص التماسك ،ومنع قيام دول ذات
طبيعة عرقية وطائفية لطالما سعى الكيان الصهيوني
الغاصب لتحقيقه في محيط فلسطين».
وحيّا اللقاء «الشهيد السوداني البطل كامل حسن الذي
استشهد على أرض فلسطين العربية كأول عربي مشارك
في انتفاضة القدس ،تعبيرا ً منه عن وحدة النضال والدم
العربي لتحرير فلسطين» ،معتبرا ً «أنّ دماءه تدعو األمة
إلى عودة فلسطين كقضية مركزية وأولوية لها ،ووقف
أي انشغال عنها بصراعات جانبية» .كما حيّا األسير
الفلسطيني محمد القيق ،ال ُمض ِرب عن الطعام احتجاجا ً
التعسفي ،واعتبر «أنّ األمعاء الخاوية
على اعتقاله
ّ
ستنتصر على جبروت االحتالل وعنصر ّيته».

ا�ستمرار االحتجاجات الفل�سطينية
على �إجراءات «�أونروا»
تواصلت التح ّركات الفلسطينية
اح��ت��ج��اج��ا ً ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ص وك��ال��ة
«أون�������روا» ت��ق��دي��م��ات��ه��ا الصحية
والتربوية للاّ جئين.
وفي هذا اإلطار ،عقدت خلية إدارة
األزمة مع «أونروا» مؤتمرا ً صحافياً،
أم���ام م��رك��ز ال��وك��ال��ة الرئيسي في
بيروت ،بحضور عدد من مسؤولي
الفصائل الفلسطينية ،ومم ّثلي اللجان
الشعبية والمجتمع المحلي.
وت��ل��ا م���م��� ّث���ل ح�����زب ال��ش��ع��ب
الفلسطيني في لبنان وعضو خلية
إدارة األزمة غسان أيوب بيانا ً شرح
فيه واق��ع الفلسطينيين في لبنان،
م��ن��اش��دا ً «ال���دول���ة اللبنانية دع��م
مطالب المحتجيين بمواجهة قرارات
وإجراءات وكالة أونروا الظالمة».
وطالب «بتوفير األم��وال الالزمة
إلغاثة أبناء مخيم نهر البارد إلى أن
تنتهي عملية اإلعمار بشكل كامل،
وكذلك إع��ادة تقديم ب��دالت اإلي��واء
للفلسطينيين النازحين من سورية
إلى لبنان» ،مشدّدا ً على «ض��رورة
رف���ع ن��س��ب��ة م��س��اه��م��ة «أون�����روا»
ف��ي االستشفاء الصحي للاّ جئين
الفلسطينيين في لبنان ،وزيادة عدد
الصفوف والمعلمين ف��ي م��دارس
«أونروا» بما ال يزيد عن  40طالبا ً في
كل صف».
وفي الختام قال نائب ممثل حركة

«حماس» في لبنان عضو خلية إدارة
األزم��ة ،الدكتور أحمد عبد الهادي:
«رغ���م ع���دم ت��ج��اوب أون�����روا ،ف��إنّ
التصعيد مستمر ،وبأشكال مختلفة
حتى تتراجع أونروا عن قراراتها».
م��ن ج��ه�� ٍة أخ����رى ،أغ��ل��ق أه��ال��ي
مخيّمي المية ومية وعين الحلوة
مكتب «أونروا» صباح أمس في طلعة
المحافظ في صيدا ،رفضا ً لقرارات
األونروا األخيرة بـ«تقليص خدماتها
االستشفائية».
وفي إطار جولتهم على القيادات
وال��م��س��ؤول��ي��ن ل���ش���رح م��ع��ان��اة
الفلسطينيين ،التقى الوزير السابق
فيصل كرامي وفدا ً من قادة الفصائل
الفلسطينية في مخيمات البداوي
ونهر البارد.
بعد اللقاء ،قال أمين السر الدوري
للفصائل أب��و ع��دن��ان ع���ودة باسم
الفصائل« :أ ّكدنا شكرنا لمعالي الوزير
فيصل كرامي على المواقف الوطنية
التي يطلقها يوميا ً حيال القضية
الفلسطينية والشعب الفلسطيني .لقد
أطلعنا معاليه على حقيقة الوضع
اإلنساني الذي يتع ّرض له الشعب
الفلسطيني ف��ي مخيمات لبنان،
بحيث بدأت السياسات الدولية عبر
وكالة «أون��روا» بالضغط لتقليص
خدماتها بطريقة تؤدّي إلى إنهاء هذه
الوكالة».

«رحبنا
من جهته ،ق��ال ك��رام��ي:
ّ
بالفصائل الفلسطينية في الشمال،
واستمعنا إلى همومها وما أكثرها،
وقد شددنا على أيديهم وأ ّكدنا وقوفنا
دائ��م��ا ً إل��ى جانبهم ف��ي م��ا يتعلّق
بالقضية الفلسطينية ،قضيتنا
المركزية التي يجب أن تكون لنا
كعرب البوصلة األساسية في الدفاع
عن الشعب الفلسطيني».
وأض������اف« :ش���دّدن���ا ع��ل��ى حق
ال��ع��ودة ،ول��دى الفصائل الشعور
بالتضييق دوليا ً عليها ،وخصوصا ً
م���ن وك���ال���ة «أون�������روا» ع��ب��ر وق��ف
ال��خ��دم��ات أو خفضها وخصوصا ً
ال��خ��دم��ات الصحية .ل��ذل��ك نناشد
رئيس الحكومة الذي استمعنا إلى
تصريحه أخ��ي��را ً ووزي��ر الخارجية
معالجة ه���ذا ال��م��وض��وع وإي��ج��اد
حلول».
وف���ي ال��س��ي��اق أع��ل��ن��ت الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين في
بيان ،أنّ وف��دا ً من الجبهة برئاسة
ع��ض��و م��ك��ت��ب��ه��ا ال��س��ي��اس��ي علي
فيصل ،التقى مطران بيروت للروم
األرث��وذك��س الياس ع��ودة ،وعرض
معه األوضاع الفلسطينية ،خصوصا ً
اإلج���راءات التي ا ّتخذتها «أون��روا»
أخيرا ً بتخفيض الخدمات وما سبّبته
م��ن ن��ت��ائ��ج ك��ارث��ي��ة ع��ل��ى أك��ث��ر من
صعيد.

«التيار ال�سلفي» التقى كرامي و«التوحيد»
استقبل ال��وزي��ر السابق فيصل
ك��رام��ي ،ف��ي دارت����ه ف��ي ط��راب��ل��س،
وف���دا ً م��ن مشايخ «التيارالسلفي»
في الشمال ،تقدّمه الشيخ صفوان
الزعبي.
ودار البحث ،بحسب بيان ،حول
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة،
وال سيّما االوضاع في طرابلس.
وعرض الشيخ الزعبي «لمروحة
االت���ص���االت ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا على
الساحة الس ّنية والحوار اإلسالمي
– اإلس�لام��ي ،وتحديدا ً بين تيّاره
وقيادات من حركة «أمل».
وقال بعد الزيارة« :التقينا معالي
فيصل عمر ك��رام��ي وه��و مرجعية
وطنية عريقة ،وطرحنا عليه ضرورة
القيام بحوار داخلي س ّني  -س ّني
بين مختلف األط��راف السياسيين،
ّ
والكف عن الحمالت اإلعالمية والكالم
الذي ال يقدّم وال ّ
يؤخر ،وااللتفات إلى
خدمة الناس ورعاية مصالحهم».
كما زار الوفد األمين العام لـ«حركة
التوحيد اإلس�لام��ي» الشيخ بالل
شعبان .واعتبر المجتمعون في بيان،

كرامي مستقبالً وفد التيار السلفي
«أنّ من واجب الحركات والجمعيات
اإلسالمية العمل لتوضيح الصورة
النقية لسماحة اإلس��ل�ام وع��دل��ه
ورحمته».
من جهته ،قال شعبان« :لن نقف
مكتوفي األي��دي ونحن نرى األع��داء

يزرعون الفتن بين مك ّونات أمتنا،
وسننطلق ما استطعنا لنطفئ كل
فتنة سواء كانت دينية أو مذهبية أو
عرقية ،ولن نسمح باستمرار إزهاق
األرواح وزرع ب��ذور الكراهية باسم
الدين».

