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«الوفاء للمقاومة» :على الحكومة الوقوف بحزم
ّ
�ضد �ضغوط النظام ال�سعودي للإ�ساءة لحزب اهلل
أ ّك��دت كتلة ال��وف��اء للمقاومة أنّ «المقاومة ماضية
بإصرار وثبات في الدفاع عن لبنان وحماية سيادته
والتعبير عن قناعتها وموقفها الجريء من السياسات
الظالمة والعدوانيّة ،ولن يثنيها عن ذلك تآمر أو توعّ د
أو وعيد» ،مؤ ّكدة أنّ على الحكومة «الوقوف بحزم ض ّد
الضغوط التي يمارسها النظام السعودي في االجتماعات
الم ّتصلة بالق ّمة اإلسالمية من أجل اإلساءة إلى حزب الله
وسمعة مقاومته».
واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس
برئاسة النائب مح ّمد رع��د ،أنّ ق��رار منع قناة «المنار»
ّ
البث الفضائي عبر «نايل سات» ومن قبل عبر «عرب
من
سات» ،هو «قرار سياسي ظالم ومخالف ألبسط القوانين
واألع���راف واألص���ول ،ويتنافى مع شعارات وادّع���اءات
الحرص على الحرية والديمقراطية ،كما أ ّنه يكشف عن
المدى الذي بلغه النظام السعودي في حنقه وعدائيته
للمقاومة وخيارها ،ولكل صوت واع�لام ح ّر في عالمنا
العربي» .وأ ّكدت أنّ هذا القرار «لن يؤدّي مطلقا ً إلى تغيير
موقفنا الواضح من السياسات السعودية الخاطئة ،كما
أ ّنه لن يُلغي حق «المنار» وغيرها في التعبير عن قناعاتها
ورأيها الحر».
ورأت «أنّ الحكومة اللبنانية معنيّة بالقيام بواجبها
ّ
بالبث وضمان حرية اإلعالم
من أجل إعادة حق «المنار»
لمؤسساتها».
ودان����تِ الكتلة «ال��ض��غ��وط ال��ت��ي يمارسها النظام
السعودي في االجتماعات الم ّتصلة بالقمة اإلسالمية
من أجل اإلساءة إلى حزب الله وسمعة مقاومته ،وهو ما
يوجب على الحكومة اللبنانية الوقوف ضدّها بحزم ومن
دون تردّد باعتبار أنّ حزب الله المقاوم هو مك ّون أساسي
في الحكومة وفي البالد ،وبأنّ االفتراء عليه بتهمة اإلرهاب
توجه كيدي وطعن يطالها ،ويجب االعتراض عليه
هو
ّ
والتصدّي له».
وأشارت إلى أنّ «مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية قد
أ َ َق َّر في القاهرة قبل أيام حق المقاومة في تحرير أراضيها

من االحتالل ،واستعادة حقوقها المشروعة» ،موضحة أ ّنه
«ال يجوز للحكومة اللبنانية أن تقبل بإسقاط هذا الحق عبر
السكوت أو مج ّرد التح ّفظ عن أي إساءة للمقاومة يحاول
البعض تمريرها في أي محفل أو مؤتمر من المؤتمرات،
خصوصا ً تلك التي يكون لبنان مشاركا ً فيها» ،ومشدّدة
على أنّ «التسامح أو المجاملة في هذا المجال يجب أن
َ
يوضع له حدّ ،منعا ً للتمادي وحرصا ً على مصلحة بالدنا
العليا».
من جه ٍة أخرى ،رأت الكتلة أنّ «أولويّة ملء الشغور
ال��رئ��اس��ي ال ت��ب� ّرر لبعض ال��ق��وى السياسية اإلطاحة
بالمتطلّبات األخ��رى لالستقرار والنهوض بالدولة في
لبنان ،خصوصا ً تفعيل عمل المجلس النيابي وإق��رار
قانون جديد لالنتخابات».
ورأت أنّ «االرتكابات الخطيرة ،سواء في قضية اإلنترنت
الشرعي أو في قضيّة اإلتجار بالبشر أو في قضية
غير
ّ
االختالسات للمال العام ،هي اليوم محل متابعة وتر ّقب
من الرأي العام الذي ال ينظر بعين ال ّرضى إلى اإلجراءات
القضائية الم ّتخذة في هذه الملفات ،ويكاد يفقد ثقته
بإمكان الوصول إلى محاسبة حقيقية» .وشدّدت على «أنّ
على القضاء اللبناني أن يتح ّمل مسؤوليّته التاريخيّة في
هذه المرحلة الحساسة ،وأن يكافح الضغوط السياسية
التي تما َرس عليه في العديد من القضايا والمحاكمات».
والحظت الكتلة «تغييبا ً مفجعا ً لقضية فلسطين عن
واإلقليمي ،وما يجري فيه من
المحلي
المشهد السياسي
ّ
ّ
تح ّركات واضطرابات أو ا ّتفاقات وتحالفات في ظل تش ّتت
ّ
التوغل «اإلسرائيلي» العدواني
االهتمامات الكيانية ،ورغم
وتوسعه في بناء المستوطنات في الضفة الغربية
ال ُمدان،
ّ
ّ
«مؤشرا ً جل ّيا ً على حالة الوهن
والقدس» واعتبرت ذلك
السائدة في المنطقة ،مؤ ّكدة قناعتها بأنّ المقاومة هي
بقيّة الضوء ال��ذي يُح ِّفز على األم��ل بإمكانيّة أن يصمد
لبنان بوجه تهديدات العدو «اإلسرائيلي» ،وأن يتصدّى
في الوقت نفسه لعبث عصابات اإلرهاب التكفيري».

�سفراء الخليج من بكركي:
الخالف مع حزب اهلل م�ستم ّر

لبّى سفراء دول مجلس التعاون
الخليجي :سفير الكويت عبد العال
ال��ق��ن��اع��ي ،سفير ال��س��ع��ودي��ة علي
ع���واض ع��س��ي��ري ،سفير اإلم����ارات
العربية المتحدة حمد ب��ن سعيد
الشامسي وسفير قطر علي بن حمد
ال��م��ري ،فيما تغيّب سفير سلطنة
عمان ألسباب طارئة ،دعوة البطريرك
الماروني بشارة الراعي إلى االجتماع
في بكركي.
بداية ،تحدّث الراعي إلى السفراء
ُمعربا ً عن أسفه «لغيمة صيف م ّرت
وع��� ّك���رت األج�����واء» م��ع ب��ع��ض من
بلدانهم.
بعد اللقاء ،ص � ّرح سفير الكويت
باسم السفراء بالقول «لقد ُسعدنا
بزيارة البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي في بكركي التي ُتعتبر مرجعيّة
وطنيّة للّبنانيين كا ّفة ،واستمعنا
باهتمام كبير إلى األفكار والمواضيع

والثقافيّة .ومن المهم المحافظة على
هذه المعادلة التي أدّى اختاللها إلى
الحالة التي يشهدها لبنان حالياً».
ور ّدا ً على س����ؤال ،ق��ال السفير
ُرحل أي لبناني
الكويتي «إ ّن��ه لم ي َّ
من دول الخليج بطريقة اعتباطية،
إ ّن��م��ا ألس��ب��اب ق��ان��ون��ي��ة ،وال أزم��ة
دبلوماسية مع لبنان» ولكن حصلت
بعض الخالفات بسبب االختالف في
وجهات النظر» .وأ ّك��د «أنّ الخالف
مستمر مع ح��زب الله وغيره طالما
هناك هجوم على دول الخليج من
حزب الله وغيره».
واستقبل ال��راع��ي المدير العام
للدفاع المدني العميد ريمون خطار،
وت��م ع��رض الوضع العام لمديرية
الدفاع المدني ،وخصوصا ً موضوع
المتطوعين والموظفين والمراسيم
المتعلقة بهم بهدف النهوض بهذه
المؤسسة.

جري�صاتي و«القوات» ير ّدان على �سكاف
ر ّد الوزير السابق سليم جريصاتي
على مواقف رئيسة «الكتلة الشعبية»
«ترسخ
ميريام سكاف ،وقال في بيان
ّ
بياني كل
اقتناعي ،بعد االستماع إلى
ّ
ّ
المرشح إلى رئاسة بلدية زحلة
من
المهندس أس��ع��د زغ��ي��ب والسيدة
ميريام طوق سكاف ،أنّ االستحقاق
البلدي ف��ي زحلة ا ّت��خ��ذ عند األول
طابعا ً إنمائ ّيا ً مدعوما ً من مروحة
ت��ح��ال��ف مسيحي ك��ب��ي��ر وش��رك��اء
آخرين في الوطن وفي عاصمة البقاع
تحديداً ،وعند عقيلة الراحل الياس

س��ك��اف طابعا ً سياسيا ً بامتياز،
ينطلق من زعم إقفال البيت السياسي
العريق ،في حين أنّ ال أحد يرغب في
هذا اإلغالق ،وأنّ عقيلة الراحل الكبير
لم تسعَ إلى أيّة مصالحة داخل زحلة
مع رجال دين ودنيا كي تهدأ النفوس
قبل االنطالق إلى خارج المدينة في
رحلة رفع العتب ،وفي حين أنّ الركن
األس���اس ف��ي التحالف المسيحي،
العماد ميشال عون ،جعل من الراحل
الياس سكاف شريكا ً
مؤسسا ً في
ّ
«تك ّتل التغيير واإلص�لاح» ومارس

النابل�سي التقى يزبك وقاووق
استقبل العلاّ مة الشيخ عفيف النابلسي رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله
الشيخ محمد يزبك.
كما التقى نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق.

النابلسي مستقبالً يزبك

رأى النائب السابق لرئيس مجلس الن ّواب ميشال معلولي في بيان أمس،
أنّ «أخطر ما يُعانيه لبنان اليوم هو تف ّكك النظام الديمقراطي البرلماني .هذا
النظام الذي كان الحامي الوحيد للبنان من المخاطر والحروب واألزمات
والكوارث التي عصفت به».
أضاف« :فالنظام الديمقراطي البرلماني قد القى حتفه بعد أن مدّد مجلس
الن ّواب واليته م ّرتين من دون أيّة أسباب موجبة .وقد جاء الشغور الرئاسي
لمدة سنتين ليزيد من تداعي هذا النظام .وهكذا يبقى الخطر الوجودي
الذي يهدّد الكيان هو تغييب الشعب من القيام بواجباته كمصدر للسلطات
السلطة
بدءا ً بانتخاب السلطة التشريعية ،وصوال ً إلى مراقبة ومحاسبة ّ
التنفيذية».
واعتبر أنّ «ما يزيد األوضاع المأساويّة خطورة هو الوضع المالي .فالدّين
العام بفوائده يلتهم موارد الدولة ،أي أنّ جميع الواردات من رسوم وضرائب
تذهب كلّها إلى وفاء ما يتر ّتب من فوائد .ويبقى الخطر الداهم أن ليس هناك
أيّة مبادرة أو محاولة من أي فريق للخروج من هذه األزمة التي إن استمرت
س ُتطيح االستقرار ،وبالتالي الكيان».

مراد :ال ّتن�سيق مع الحريري
لتخفيف االحتقان
لم ي ِ
ُخف رئيس «حزب االتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد وجود
«بعض» الخالفات مع الرئيس الحريري في شأن قضايا سياسية عدّة ،لك ّننا
نسق» معا ً في كل ما له عالقة بالشارع الس ّني من أجل تخفيف
رغم ذلك « ُن ّ
االحتقان وتقريب المسافات وتقديم المساعدات».
وأوضح في حديث لـ«المركزية» أنّ «من جملة ما ا ّتفقنا عليه مع الرئيس
الحريري أن نكون على مسافة واح��دة من الجميع ،وأن ندعو إلى التوافق
في االنتخابات البلديّة في مختلف المناطق اللبنانيّة ،أل ّنه «حرام» في ظل
هذه الظروف ال ّذهاب إلى معركة انتخابيّة في القرى وتشتيت العائالت ،أ ّما
إذا تع ّذر التوافق ال سمح الله ،فإ ّننا نتم ّنى إجراء معارك انتخابية «أخويّة»
وديمقراطيّة».
من جه ٍة ثانية ،لفتَ مراد إلى «أهميّة عودة العالقات بين لبنان والسعوديّة
إلى طبيعتها» ،متم ّنيا ً ألاّ «نخلق مب ّررات جديدة لنسيء إلى هذه العالقات ،وأن
نص
نبقى على عالقة جيّدة بالدول العربية وعالقة «مميّزة» مع سورية وهذا ما ّ
عليه الدستور».

كرامي عر�ض الأو�ضاع مع مل�ص
أولم تكريم ًا له
وف ّتال � َ

الراعي مع السفراء
التي عرضها غبطته ح��ول الوضع
الداخلي اللبناني ،ولمسنا حرصه
على التواصل مع القوى السياسية
كافة من أجل تحقيق المصلحة العليا
�وص��ل إلى
للبنان وف��ي مقدّمها ال��ت� ّ
انتخاب رئيس جديد للجمهورية في
أقرب وقت ممكن لينتظم عمل الدولة
ومؤسساتها الدستورية ،كما أ ّك��د
صاحب الغبطة أهميّة تنقية عالقات
لبنان م��ع أش� ّق��ائ��ه ال��ع��رب ،وإنهاء
أسباب التوتر التي شهدتها المرحلة
السابقة ،وض��رورة المحافظة على
أفضل العالقات األخوية بين لبنان
وال����دول العربية الشقيقة ،ودول
الخليج خصوصاً».
وأض��اف أنّ «ال��دول العربية وفي
م��ق�دّم��ه��ا دول الخليج ه��ي ال��م��دى
الطبيعي للبنان ،والرئة االقتصادية
والسياسية التي يتن ّفس منها ،ولبنان
هو قبلة العرب السياحيّة والخدماتيّة

معلولي :الأزمات �س ُتطيح اال�ستقرار
وال�سيادة ّ
وتهدد الكيان
ّ

ضغطا ً معروفاً ،ضمن أقصى المتاح
في حينه ،لتوزيره في ظل معارضة
شرسة من ّ
الطارئين اليوم على البيت
السكافي وضيافة ميريام».
ّ
واعتبر أنّ «أقصى طموح الزحليّين
ال��ي��وم ال��م��واءم��ة ب��ي��ن التفاهمات
المسيحية والوطنية ال��وازن��ة من
جهة ،والخصوصيات الزحلية من
جهة ثانية».
وختم «نش ّد على يد أسعد زغيب،
وندعوه إلى تأليف فريق عمل بلدي
متجانس مع ميريام إن ع��ادت إلى
بيئتها الطبيعية ،أو من دونها إن
استمرت في غيِّها ،مجلس ينهض
بالمدينة وبالزحليّين جميعا ً من دون
تمييز».
بدوره ر ّد المكتب اإلعالمي لمنسقيّة
زحلة في «ال��ق��وات اللبنانية» على
سكاف ،موضحا ً أ ّنه «يوم طرحنا أن
يكون كل فريق مم َّثالً بخمسة أعضاء،
ك ّنا على يقين بأنّ زحلة تستحق م ّنا
أن نخدمها مجتمعين ،على أساس
أن تتم ّثل الكتلة الشعبية بخمسة
أعضاء ،والقوات اللبنانية والتيار
الوطني الحر والكتائب اللبنانية
والشخصيات المستقلة والرئيس
الحيادي يتم ّثلون مجتمعين بخمسة
عشر عضواً ،انطالقا ً من مبدأ «من
س��اواك بنفسه ما ظلمك» ،لكن هذا
األمر أثار استياء السيّدة سكاف التي
لم تتراجع عن خيار العشرة أعضاء،
وه��و م��ا ي��ت��رك ع��ش��رة أع��ض��اء فقط
لكل مكوِّنات المجتمع الزحلي الذي
ن��ح��رص ك��ل ال��ح��رص على تمثيله
ّ
وبقطاعاته كافة».
حزب ّيا ً وعائل ّياً،

استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في مكتبه في طرابلس ،وفدا ً من «اللقاء
التضامني الوطني» برئاسة الشيخ مصطفى ملص ،حيث ت ّم البحث في عدد
من القضايا وفي مقدّمها االستحقاق البلدي وضرورة المشاركة فيه ،إضاف ًة
إلى قضيّة النفايات وفضيحة سرقة اإلنترنت.
وبعد اللقاء ،استنكر ملص «تص ّرف بعض الجهات التي تسعى إلى تأجيل
االستحقاق البلدي والتمديد للمجالس الحالية بهدف الوصول مجدّدا ً فيما بعد
إلى التمديد للمجلس النيابي إمعانا ً في تعطيل الحياة السياسية اللبنانية»،
داعيا ً القوى السياسية إلى «إيجاد ح ّل لموضوع رئاسة الجمهورية ،ألنّ
مصالح اللبنانيين باتتْ تواجه مخاطر وتهديدات ال قدرة لهم على احتمالها».
على صعي ٍد آخر ،رعى كرامي حفل غداء أقامه على شرفه المحامي نشأت
ف ّتال في مطعم منتجع البالما السياحي في طرابلس في حضور قادة األجهزة
األمنية العاملة في المدينة ،وعدد من الشخصيات الطرابلسيّة.
رحب فتال بكرامي والحضور ،وق��ال« :هذا الشاب
بعد النشيد الوطنيّ ،
الوطني ابن البيت الكرامي ال��ذي كانت له اليد النظيفة واليد الطولى في
درء الفتنة المذهبية والطائفية عن وطننا لبنان ،فيصل كرامي كان وال يزال
كما أركان البيت الكرامي ينادي إلى بناء الوطن والحفاظ على مؤسساته
الوطنية»ُ ،معربا ً عن اعتزازه «بقادة األجهزة األمنيّة المشكورة على دورها
الطليعي في الحفاظ على أمن البلد».

حمدان ع ّزى دبّور
والتقى الرفاعي
زار أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان على رأس وفد سفير دولة فلسطين أشرف دبّور مع ّزيا ً
بزيدان.
الموحد في مواجهة كل من يحاول
وث ّمن حمدان «الموقف الفلسطيني
ّ
العبث بأمن واستقرار المخيّمات» ،معتبرا ً أنّ «حركة فتح مستهدفة من خالل
هذه األعمال اإلجرامية المتتالية ضدّها ،لدورها في الحفاظ على المشروع
الموحد وحماية الوجود الفلسطيني
الوطني الفلسطيني والعمل الفلسطيني
ّ
في لبنان».
من جهته ق �دّر دبّ��ور «م��واق��ف العميد حمدان الملتزمة بدعم القضيّة
الفلسطينيّة» ،مشدّدا ً على أنّ «حركة فتح ومخيّماتنا ستبقى ،رغم كل ما
تتع ّرض له من تآمر ،عصيّة على الكسر ،وأنّ االستهداف لن يزيدنا إلاّ إصرارا ً
على حماية شعبنا ومشروعنا الوطني».
من جه ٍة أخ��رى ،استقبل حمدان مسؤول «حركة الجهاد اإلسالمي» في
لبنان أبو عماد الرفاعي على رأس وفد.
وأ ّكد ال ّرفاعي «أنّ أحداث مخيم عين الحلوة هي استهداف واضح لقضيّة
الالجئين الفلسطينيين» ،معتبرا ً «اغتيال أمين س ّر حركة فتح في مخيم المية
ومية العميد فتحي زيدان هدفه ّ
بث الفتنة ،وجعل المخيّمات تعيش حالة من
القلق والتو ّتر خدمة ألجندات خارجية».
ودع���ا إل��ى «توحيد الجهود الفلسطينية واللبنانية لمواجهة هذه
المخططات» ،مطالبا ً السلطة الفلسطينية «بضرورة وقف التنسيق األمني
مع االحتالل ،أل ّنه يخدم المشروع «اإلسرائيلي» في سياسة تهويد المسجد
األقصى».
رحب حمدان بالوفد ،فن ّوه بـ«الدّور ال ّريادي المقاوم لـ«الجهاد
بدورهّ ،
اإلسالمي» التي تقدّم الشهداء من أجل تحرير كل فلسطين وقدسها الشريف»،
مح ّذرا ً «من خطورة المرحلة التي تم ّر بها المخيّمات ،والتي كان آخرها
استشهاد فتحي زيدان».
وقال« :إنّ كل مجموعة تحاول إدخال الفلسطينيّين في أتون صراع داخلي
ّ
مخططا ً «إسرائيلياً» ،ورهاننا الدائم على قدرة أهلنا
في المخيمات هي تن ّفذ
الفلسطينيّين على مواجهة كل هذه المشاريع هو رهان رابح».
ودعا إلى «تضافر الجهود الفلسطينية  -اللبنانية لمواجهة الواقع ال ُمستج ّد
في المخيّمات» ،مشدّدا ً على «وجوب دعم القيّمين على الملف الفلسطيني،
وللجهود التي تقوم بها القوى الفلسطينية في مكافحة هؤالء الذين ال يحملون
سوى فكر العمالة والخيانة».

حمدان مستقبالً الرفاعي

ه ّن�أ ال�سوريين ب�إنجاز اال�ستحقاق الت�شريعي
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لقاء الأحزاب :لمالحقة ومحا�سبة
ال�ضالعين في الف�ساد في م�ؤ�س�سات الدولة

جانب من لقاء األحزاب في الجنوب
َ
دان لقاء األح��زاب والشخصيّات الوطنية اللبنانية
جريمة اغتيال القيادي في حركة «فتح» فتحي زيدان،
داعيا ً إل��ى تعزيز التنسيق اللبناني الفلسطيني في
إطار خطة سياسيّة أمنيّة إنمائيّة لمحاصرة الجماعات
اإلرهابية وتطهير المخيّمات من وجودها وخطرها،
وطالب الحكومة واألجهزة األمنيّة والقضائيّة بمالحقة
مؤسسات
ومحاسبة الضالعين في جرائم الفساد داخل
ّ
الدولة.
وكان لقاء األح��زاب في بيروت عقد اجتماعه الدوري
أمس في مق ّر الحزب السوري القومي االجتماعي وناقش
خالله التط ّورات واألح��داث المستجدّة ،وتو ّقف ،حسب
بيان صدر عنه ،عند «عملية اغتيال مسؤول حركة فتح
في مخيم الميه وميه فتحي زي��دان ،واستمرار مسلسل
الفضائح في البالد ،وع��دم وج��ود تح ّرك ج�دّي من قِبل
والسعي بدال ً من ذلك
الحكومة لمحاربة الفساد ال ُمزري،
ّ
إلى محاولة لفلفة القضايا وااللتفاف على أي جهد لمحاربة
جادّة للفساد والفاسدين».
كما تو ّقف اللقاء «عند العلم اللبناني ،وخطورة عدم
ا ّتخاذ أي إجراء ض ّد جريدة «الشرق األوسط» التي أهانته
من خالل كاريكاتير تع ّمد اإلساءة للبنان».
وأك ّد اللقاء في ختام نقاشاته إدانته لجريمة اغتيال
زيدان« ،والتي تندرج في ِ
سياق مخطط إرهابي يستهدف
أم��ن المخيّمات وأم��ن لبنان إلث��ارة الفتنة ،ودف��ع أبناء
المخيمات إلى الهجرة خدمة للمشروع األميركي الصهيوني
الهادف إلى تصفية حق العودة».
الفلسطيني
اللبناني
التنسيق
ودعا اللقاء إلى «تعزيز
ّ
ّ
في إطار ّ
خطة سياس ّية أمن ّية إنمائ ّية لمحاصرة الجماعات
اإلرهابية وتطهير المخيمات من وجودها وخطرها الذي
يهدّد أمن المخيمات وجوارها».
وطالب اللقاء المسؤولين في الحكومة واألجهزة األمنيّة
والقضائ ّية «بمالحقة ومحاسبة ّ
الضالعين في جرائم
الفساد داخ��ل مؤسسات ال��دول��ة» ،معتبرا ً أنّ «ك��ل من
يتراخى في ذنب إ ّنما يساهم في التشجيع على الفساد
وتوفير الحماية للفاسدين».
كما طالب اللقاء األجهزة القضائية والرقابية بالتح ّرك
ّ
الضالعين ف��ي شبكات الفساد «مهما كانت
لتوقيف
مواقعهم ،وع��دم ال ّتساهل أو الخضوع أليّ��ة ضغوط
سياسيّة لمحاسبتهم وإنزال أش ّد العقاب بحقهم» ،ودعا
ه��ذه األج��ه��زة كذلك إل��ى «ا ّت��خ��اذ اإلج���راءات القانونية
بحق جريدة «الشرق األوسط» التي أهانت لبنان ،وعدم

اقتصار األمر على محاسبة الشباب الذين ردّوا على هذه
اإلساءة».
وأخ��ي��راً ،ه ّنأ اللقاء «الجمهورية العربية السورية
والشعب العربي السوري بنجاحه في إنجاز استحقاق
وج��ه��ت صفعة قوية
االن��ت��خ��اب��ات التشريعية ال��ت��ي ّ
للمخططات الخارجية ،وأ ّك��دت جدّية الدولة وقدرتها
والتفاف الشعب حولها ،وأ ّن��ه ق��ادر على ممارسة ح ّقه
في تقرير مصيره بعيدا ً عن أي ّ
تدخل خارجي قي شؤون
سورية الداخلية».

أحزاب الجنوب

بدوره ،عقد لقاء األحزاب اللبنانيّة في الجنوب اجتماعه
الدوري في مق ّر قيادة التنظيم الشعبي الناصري ،وأصدر
بيانا ً أ ّكد فيه تنديده المطلق بالجريمة البشعة التي أودت
بحياة زيدان ،داعيا ً الفصائل الفلسطينية كا ّفة إلى «تح ّمل
مسؤوليّاتها اتجاه من يحاول ج ّر المخيم إلى معارك
جانبيّة تهدف إلى تعزيز التفرقة ،وعدم التفاهم حول
مصلحة الفلسطينيين في لبنان».
وح ّمل اللقاء «القوى الظالميّة والتكفيريّة مسؤوليّة
تفجير األوضاع في المخيّمات الفلسطينيّة وفي مخيمات
صيدا تحديداً ،وهو التفجير الذي يستهدف األمن اللبناني
الوطني والفلسطيني» .واعتبر أنّ «هذه القوى التي لم
ِ
تكتف بالعبث بأمن المخيم ،تحاول العبث بأمن مدينة
صيدا عاصمة الجنوب والمقاومة».
وأبر َز اللقاء «أهمية إجراء االستحقاق البلدي لما فيه
مصلحة اللبنانيين جميعا ً في تعزيز التنمية في المناطق،
وتكريس الديمقراطية ،وتجديد اختيار ّ
الشعب لمم ّثليه في
البلديّات والهيئات االختياريّة».
وأ ّك���د «وق��وف��ه خلف الجيش الوطني ف��ي مواجهته
للقوى الظالميّة والتكفيريّة ،وفي وضع ح ّد للفلَتان األمني
السلم األهلي».
وحماية ّ
وش�دّد على «حرية التعبير وال��رأي» ،مستنكرا ً إقدام
إدارة «عرب سات» و«نايل سات» على «وقف ّ
بث تلفزيون
«السلطة اللبنانية إلى أخذ دورها في الدفاع
المنار» ،داعيا ً ّ
عن اإلعالم الوطني المقاوم».
وتو ّقف عند «ظاهرة فضائح الفساد المستشري في
مؤسسات الدولة» ،داعيا ً إلى «عدم لفلفة األمور ومباشرة
ّ
إجراء التحقيقات العدليّة الجدّية لمحاسبة المسؤولين
عن االرتكابات كافة ،وال سيّما فضيحة اإلنترنت لخطورتها
على األمن الوطني».

«الأمن الفرعي» جنوب ًا بحث في الجريمة

مزيد من اال�ستنكار الغتيال زيدان
ّ
و«ال�شباب الم�سلم» ينفي عالقته

جانب من اجتماع مجلس األمن الفرعي
فيما تستم ّر التحقيقات في جريمة اغتيال أمين سر
«حركة فتح» في مخيّم المية ومية العميد فتحي زيدان،
عقد مجلس األمن الفرعي في الجنوب اجتماعا طارئا
برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ومشاركة
قادة أجهزة األمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب
في مكتب المحافظ في سراي صيدا الحكومي.
وت��داول المجتمعون األوض��اع على صعيد منطقة
الجنوب عموما ً وصيدا ومنطقتها خصوصاً ،وتوقفوا
مطوال ً عند الوضع في مدينة صيدا وفي مخيمي عين
الحلوة والمية ومية ف��ي ظ��ل جريمة التفجير التي
استهدفت زيدان.
وأكد المجلس «متابعة التحقيقات في هذه الجريمة
واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بحفظ األمن واالستقرار
وتعزيز التنسيق بين كافة األجهزة األمنية والعسكرية،
ودع��وة القوى الفلسطينية إل��ى اتخاذ التدابير التي
تحفظ أمن مخيماتهم من أي إستهداف لها أو من خاللها
لإلستقرار والسلم األهلي اللبناني».
في غضون ذلك ،نفى «تج ّمع الشباب المسلم» في عين
الحلوة أن يكون له أيّة عالقة مطلقاً ،ال من قريب وال من
بعيد ،في عملية االغتيال.
وقال التج ّمع في بيان« ،إ ّننا ّ
تأخرنا في إصدار هذا
البيان حتى ال نزيد األجواء المحتقنة احتقانا ً والتوتر
توتراً ،وحتى ال ندخل إلى ميدان المزايدات والمتاجرة
بدماء الناس».
ولفتَ إلى «أ ّننا نو ّد أن ننأى عن الصراع اإلعالمي لوال
أن َ
السيل ال ُزبى ،ولم ن َر اإلنصاف في قضية اغتيال
بلغ ّ
سلط الكل كنانتهم
الضابط الفتحاوي «الزورو» ،والتي َ
وسهامهم على مخيم عين الحلوة ظلما ً وعدواناً».
وأ ّك��د أ ّن��ه ال يملك مشروعا ً خارجياً« ،بل مشروعنا
اإلسالم فقط ،ولن نكون إلاّ مفاتيح للخير مغاليق للشر».
وفي السياق ،استنكر رئيس الحزب «الديمقراطي

اللبناني» النائب طالل أرسالن ،في بيان أمس ،التفجير
متوجها ً بالتعازي من
اإلره��اب��ي ال��ذي ط��اول زي��دان
ّ
«الرئيس محمود عباس ومن حركة» فتح» ،ومن أركان
السفارة في بيروت ،ومن القياديين الفلسطينين في
المخيمات ،وأهلنا الفلسطينيّين المسالمين كا ّفة».
وأسف «الستهداف صيدا في أمنها واستقرارها بعد أن
تجاوزت محنة التط ّرف في السنة الماضية ،ووضعت
ح � ّدا ً مع الجيش ألخطر الخاليا» ،مؤ ّكدا ً أنّ «الوفاق
الصيداوي أهم من أن ته ّزه المشاريع المغرضة» ،راجيا ً
أن «يتح ّرك القضاء بأسرع ما يمكن لكشف مالبسات
الجريمة المستنكرة وإنزال أش ّد العقوبات بالمسؤولين
عنها ،ب��ع��ي��دا ً ع��ن االستنسابية وم��ح��اوالت طمس
الحقائق».
بدورها ،ح ّذرت «جبهة العمل اإلسالمي في لبنان»،
من خطورة األوضاع األمنيّة في المخيّمات الفلسطينية،
وال سيّما مخيّم عين الحلوة ،وذلك بعد سلسلة األحداث
األمنيّة والفرديّة واغتيال العميد زيدان.
وأشارت إلى أنّ «كل ما يحدث في المنطقة من وقائع
أمنيّة مؤسفة ومتالحقة ومن فتن داخليّة وانقسامات،
هدفه تصفية القضيّة الفلسطينيّة».
ولفتتْ إلى «مسألة تحويل الصراع واله ّم العربي
واإلسالمي من ه ّم تحرير فلسطين ،إلى اإليحاء للشعوب
العربية واإلسالمية وإيهامهم بضرورة نسيان القضيّة
الفلسطينيّة ومهادنة العدو اإلسرائيلي».
إلى ذلك ،استقبل سفير دولة فلسطين أشرف دبّور
عضو مجلس قيادة «الحزب التقدمي االشتراكي» بهاء
أبو كروم موفدا ً من رئيس الحزب النائب وليد جنبالط.
وتل ّقى د ّب��ور ا ّتصاال ً هاتف ّيا ً من السفير العراقي في
لبنان علي العامري ،مع ّزيا ً باستشهاد زيدان و ُمدينا ً
للجريمة النكراء .كما تل ّقى برقيّة من السفير الجزائري
أحمد بو زيان للغاية نفسها.

