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«�أمل» :ن�سعى �إلى وطن ال ت�سوده الطائفية
بقانون انتخابات عادل ِّ
يمثل الجميع
أ ّكد النائب هاني قبيسي في احتفال
تأبيني في بلدة ميفدون الجنوبية
بحضور النائبين ياسين جابر وعبد
اللطيف الزين وقيادتي حركة «أمل»
و«ح��زب الله» وعلماء وشخصيات،
«أنّ راية السواد التي يحملها البعض
ال عالقة لها باإلسالم» ،مشيرا ً إلى أ ّنها
«لغة اإلره��اب التي تتنقل في العالم
العربي بهدف الفتنة والقتل».
وقال« :نحن بتعليمات اإلمام القائد
السيد موسى الصدر وتوجيهاته،
عملنا م��ع جميع المجاهدين حتى
ت��ح � ّررت األرض ،وان��س��ح��ب العدو
الصهيوني ودفعت المقاومة الكثير
الكثير من شبابها ومن قدراتها لكي
تتح ّرر األرض ،لكي يُصان لبنان ولكي
يكون لنا دولة .وها نحن أصبحنا بعد
كل هذا الواقع المرير في دولة مشلولة
ال تعرف كيف تخرج من مشكالتها،
إن ك��ان على المستوى االقتصادي
أو السياسي أو على مستوى وحدة
الكلمة».
أضاف« :نحن أبناء اإلمام الصدر
نقول بوحدة الكلمة ،وندعو دائما ً
لوحدة العيش المشترك مع كل أبناء
هذا الوطن ،نحن اآلن ندعو كل القوى
السياسية ل��ك��ي تتنبّه إل���ى حجم
المخاطر ،الخطر كبير على الدولة
ومؤسساتها وعلى الكيان ،ألنّ العدو
ّ
الصهيوني هو ال��ذي يتربّص ويدير
األزم��ة بكافة مفاصلها ،إن كان على
مستوى الجنوب أو الشرق».
وشدّد على أ ّننا «نسعى إلى وطن ال
تسوده الطائفية وال المذهب من خالل
قانون انتخابات عادل ويم ّثل الجميع،
إن كان بالسير من خالل عمل المجلس
النيابي أو من خالل عمل الحكومة على
المستويات كافة ،هناك أ ُ ُسس وثوابت
هي التي تحافظ على العيش المشترك
وعلى الثوابت والمناصفة ،لنتم ّكن من
انتخاب رئيس للجمهورية ،هناك
عدالة ال يمكن أن تتح ّقق إلاّ من خالل
النسبية في قانون االنتخابات ،مهما
كان شكلها وحجمها ودوائ��ره��ا ،من
أجل وحدة الكلمة ،ولنكون إلى جانب
الجيش الوطني اللبناني ،الوحدة
الوطنية الداخلية هي عنوان للعيش
المشترك ولحماية هذا الوطن ،وهو ما
دعا إليه اإلمام موسى الصدر».
من جهته ،أ ّكد عضو هيئة الرئاسة
في حركة «أمل» الدكتور قبالن قبالن،
خالل إفطار جمعيّة «كشافة الرسالة
اإلسالمية» بحضور النائبين قاسم

قبالن متحدثا ً في إفطار كشافة الرسالة
هاشم وعلي ب��زي« ،أنّ الكشاف هو
المساحة األس��م��ى ف��ي ه��ذه األي��ام
لكل شبابنا وه��و ملجأ م��ن مالجئ
ال��ح��ص��ان��ة واألم�����ان ،ألنّ أخ��ط��ر ما
يعانيه مجتمعنا هو محاوالت ضربه
من ال��داخ��ل ،عبر التسلّل إل��ى عقول
شبابنا وأطفالنا وبيوتنا ،ألنّ عد ّونا
قد ج ّرب في الميدان كل أنواع األسلحة
ول��م يستطع االن��ت��ص��ار على أهلنا
وشعبنا ،وهو يلجأ اليوم إلى سالح
آخر ،وعلينا أن نكون بمستوى الوعي
المطلوب لمواجهة هذه األخطار».
وشدّد قبالن على «ضرورة مواجهة
األخطار الداهمة بزرع مفاهيم الوحدة
والمحبة والتعلّق ب��ال��وط��ن ،ونبذ
الطائفية في نفوس الشباب واألجيال
اآلت��ي��ة» ،وق��ال« :لنعلِّم أوالدن��ا حب
الوطن ،وحب الوطن يكون بالدفاع
ع��ن��ه ،ف��ال��ع��دو على ال��ح��دود يحذر
ويناور ويستع ّد لالنقضاض علينا
وه��و األخ��ط��ر ،وهناك ع��دو آخ��ر وهو
التكفير الذي يريد أن يطيح اإلسالم»،
موجها ً النداء إلى الجمعيات الكشفية
ّ
وتتوحد على الوالء للوطن
«لتتكاتف
ّ
واإلي��م��ان ب��اإلن��س��ان ،واالب��ت��ع��اد عن
الهرطقات السياسية».
وك��ان��ت ك��ل��م��ة ل��ل��م��ف � ّوض ال��ع��ام
رحب
للجمعية حسين قرياني ،الذي ّ
بالحضور ،مثنيا ً على «ال��دور الكبير
ال��ذي يقوم به القادة الكشفيون في
إن��ش��اء جيل رس��ال��ي واع���د» ،م��ؤ ّك��دا ً
«اس��ت��م��رار واج����ب ب��ن��اء اإلن��س��ان
وتكريس نظم التربية واألخ�لاق في
زمن يسير فيه الكون نحو الكراهية
وال��ب��غ��ض والتخلف وال��ت��ه � ّرب من
المسؤوليات».

ب��دوره ،رأى المسؤول التنظيمي
إلقليم البقاع في حركة «أمل» مصطفى
الفوعاني ،أنّ الحركة كانت وما زالت
تعتبر أنّ الحوار الذي يقوده الرئيس
نبيه ب ّري «هو المعبر اإللزامي لتجاوز
المزيد من العقبات ،في ظل تعقيدات
تحكم المنطقة بأسرها ،وخاصة أنّ
لبنان يعوم على بحر من األزم��ات،
وأنّ الحوار ال��ذي ترعاه حركة أمل
بين تيار المستقبل وح��زب الله هو
التواصل الوحيد بين الطائفتين في
العالم اإلسالمي».
وقال خالل لقاء عُ قد في بلدة فيسان
ق��ض��اء ال��ه��رم��ل ،لمناسبة ال��ذك��رى
السنوية لالستشهادي بالل فحص:
«نحن معنيّون بالتصدّي لإلرهاب
التكفيري واإلره����اب الصهيوني،
وبالتأكيد اللحمة التي تربط الجيش
اللبناني والمقاومة والشعب ،ألنّ
التحدّيات التي تستهدف لبنان هي
اآلن أكثر حضورا ً من أي وقت ،حيث
يتجسد الخطر اإلره��اب��ي التكفيري
ّ
في الشرق .وما الخاليا النائمة التي
ت ّم اكتشافها من قبل القوى األمنيّة إلاّ
خير دليل على أ ّننا تحت مرمى الخطر
اإلرهابي التكفيري يتماهى ذلك مع
التهديدات الصهيونية التي يُطلقها
ق��ادة العدو الصهيوني بين الحين
واآلخر».
وأ ّك���د أنّ «ح��ال الشلل المتح ِّكم
بمؤسسات الدولة سيترك آثارا ً سلبية
ّ
على الوضع في البلد عموماً ،وأنّ
لبنان لن يكون متمايزا ً عن المنطقة
في ظل التص ّرف الالمسؤول للعديد
من المسؤولين في البلد والالمباالة
التي تحكم آداءهم».

حمدان طالب بمنع دخول با�سم يو�سف لبنان
استنكر أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
«تهجم
المستقلين -المرابطون» العميد مصطفى حمدان،
ّ
المدعو باسم يوسف على الرئيس المصري الراحل جمال
عبد الناصر ،بإسفاف وشتائم ال تعبِّر إلاّ عن المستوى الال
أخالقي واالنحالل في منظومة القيم اإلنسانية والوطنية
التي يحاول المدعو يوسف تعميمها في أنحاء أمتنا
َ
عاث
العربية ،تكامالً مع مشروع الصقيع العربي الذي
قتالً وسفكا ً للدماء ،وتدميرا ً وتحطيما ً للعقد االجتماعي
والسياسي لمجتمعاتنا العربية في مختلف األقطار تحت
ّ
التلطي بالممارسة الديمقراطية وشعارات مزيّفة
ستار
منافقة تدافع عن حقوق اإلنسان ،وهي تخدم فقط واقع
تعميم الفوضى الفكرية التي تمهّد لنشر اإلحباط والتخلّي

ع��ن االرت��ب��اط ب���األرض وال��وط��ن بين شبابنا العربي،
وبالتالي دفعه إ ّما إلى الهجرة واللجوء القاتل في أنحاء
العالم ،وإ ّم��ا رفع راية التطرف والجهل واإلره��اب تحت
مختلف التسميات الطائفية والمذهبية».
وطالب حمدان المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم بأن يمنع دخول يوسف وأمثاله إلى لبنان« ،أل ّنه
تطاول عامدا ً ومتع ّمدا ً بشتم عبد الناصر في مكان عام في
أحد المسارح في بيروت ،وقد تصدّى له عدد من المواطنين
وكاد يتط ّور األمر إلى فتنة ال يُحمد عقباها».
وأ ّكد أ ّنه «ال يجوز أليّ كان أن ي ّتخذ من الديمقراطية
وحرية التعبير عن ال��رأي غطا ًء ألهدافه المشبوهة في
التخريب واإلرهاب الفكري».
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يونان ا�ستنكر تفجير القام�شلي:
حاكته قوى الظالم لزرع الفتن
استنكر بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي مار أغناطيوس يوسف
الثالث يونان ،في بيان و ّزعته أمانة سر البطريركية ،بأش ّد العبارات ،التفجير
اإلرهابي الذي وقع في مدينة القامشلي في سورية ظهر أمس بعد انتهاء
مراسم تدشين النصب ال ّتذكاري لشهداء اإلبادة السريانيّة «سيفو» ،التي
أقامها بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان األرثوذكس مار أغناطيوس
أفرام الثاني.
وإذ أدان يونان «هذا العمل اإلرهابي الذي حاكته كما في السابق قوى
الظالم لزرع الفتن وتهجير المواطنين األبرياء اآلمنين» ،شكر الله «على
سالمة قداسة أخيه البطريرك أفرام الثاني وأعضاء الوفد المرافق لقداسته
واألساقفة واإلكليروس والمؤمنين».
وختم سائالً الله «أن يرحم من استشهد ويع ّزي ذويهم ويشفي الجرحى،
وينعم على القامشلي ومحافظة الحسكة وسورية الحبيبة باألمن والسالم،
وعلى مواطنيها بالطمأنينة واالستقرار».

�شاتيال :الطبقة ال�سيا�سية ّمتجهة لالنتحار
في حال عدم �إقرار الن�سبيّة
استقبل رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال وفدا ً شباب ّيا ً
من رأس بيروت والطريق الجديدة وبرج أبي حيدر ،أ ّكد له «تأييد الخط
الوطني التوحيدي الذي يعبِّر عنه».
من جهته ،شكر شاتيال الوفد وقال« :بيروت ت ّمت السيطرة عليها منذ
عام  92من خالل تفاهم دولي إقليمي ،فأنتجت طبقة حاكمة أفلست البالد
والعباد .والحمد لله الشعب يتح ّرك بوعي في الحراك الشعبي ،وا ّتضح
في انتخابات البلدية أنّ الكثيرين من أطراف الطبقة الحاكمة سقطوا ،وما
عاد بإمكان من صادروا قرار بيروت أن يدّعوا تمثيلها بعد نيلهم  5في
المئة من أصوات الناخبين».
واعتبر أنّ «لبنان ليس بحاجة إلى مزيد من الفساد والمعاناة واستمرار
ّ
لمرشح رئاسي يلتزم اتفاق الطائف ،فالطبقة
تح ّكم الرأسمال الوحشي ،بل
السياسية م ّتجهة لالنتحار في حال ق ّررت التجديد لنفسها من خالل إقرار
قانون انتخابي ال يكون على أساس النسبيّة ولبنان دائرة واحدة».
ورأى أنّ «الحل الوحيد الديمقراطي السلمي اآلن هو إق��رار قانون
انتخابي نسبي يسمح بتمثيل أوسع للقوى الشعبية ،وينهي االحتكار
السياسي والفيدرالية المذهبية ،فبغير هكذا قانون لبنان يواجه أوضاعا ً
خطيرة».
على صعي ٍد آخر ،أقامت هيئة اإلسعاف الشعبي  -إحدى مؤسسات
المؤتمر الشعبي اللبناني  -إفطارها السنوي الخيري في ع ّكار ،بحضور
فاعليات ثقافية ،قيادات حزبية ،مم ّثلين عن هيئات المجتمع المدني و
رؤساء بلديات ومخاتير.
رحب فيها بالحضور ،عارضا ً ألنشطة هيئة
وألقى علي ع ّفان كلمة ّ
اإلسعاف الشعبي في مختلف المجاالت.
ث ّم كان توزيع دروع تكريميّة على عدد من الشخصيّات.

الأ�سعد :لمواجهة العقوبات الأميركية
بجبهة وطنية عربية �إ�سالمية
تو ّقع األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن األسعد «تصعيد
العقوبات المالية األميركية على المقاومة وتضييق الخناق على البيئة
الحاضنة لها في لبنان وبالد االغتراب ،وصوال ً إلى مرحلة قاسية بدأت
أميركا والسائرون في سياستها التلويح بها ،وهي ورقة تهجير اللبنانيّين
من دول اغترابهم».
وأشار األسعد في تصريح إلى «بداية التضييق والخناق على اللبنانيّين
المهاجرين من خالل التشديد ووض��ع القيود المالية على تحويالتهم
إلى عائالتهم بهدف إفقار البيئة الحاضنة للمقاومة في محاوالت يائسة
لتأليب جمهورها عليها».
وأ ّكد «ضرورة تصدّي فريق المقاومة لهذا المخطط األميركي الصهيوني
المشبوه الذي يستهدف المقاومة من خالل المبادرة إلى تشكيل جبهة
وطنية عربية إسالمية لمواجهة هذه العقوبات» ،داعيا ً إلى «أخذ العبر
والتجربة الناجحة من إيران التي صمدت وواجهت العقوبات األميركيّة
بثبات وصبر وإجراءات بديلة ،وخرجت منها أكثر ق ّوة وصالبة ومكانة
إقليميّة ودوليّة اقتصادية وسياسية».
وح ّذر من «محاوالت خصخصة قطاعي النفط والغاز ،وتحويل أموالهما
إلى جيوب السماسرة من السياسيّين وأصحاب الشأن في هذا البلد»،
معتبرا ً أنّ «السارق لثروة لبنان النفطية واحد ،إن كان من الداخل أو من
العدو «اإلسرائيلي» الذي يسرق ثروة لبنان وخيراته من هذا القطاع الذي
إذا أحسن المسؤولون األداء وإدارة شؤون البلد بمسؤولية ونأوا بأنفسهم
عن الفساد وعقد صفقات السمسرات والعموالت ،فإنّ قطاعي النفط والغاز
هما األمل الوحيد إلنقاذ لبنان وتسديده والنهوض باقتصاده».
وأيّد موقف الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،الذي أ ّكد فيه أنّ «العالم
سيتزعزع إذا ما تف ّككت سورية» ،مشيرا ً إلى «قرار ا ّتخذته واشنطن لضرب
الطيران الروسي والسوري» ،متو ّقعا ً أن «يش ّكل هذا القرار الجه ّنمي بداية
االنفجار العسكري الكبير الذي سيمت ّد لهيبه على الساحتين اإلقليمية
والدولية والعربية تحديدا ً ولبنان ،وسيكون من أكثر المتض ّررين
والمع ّرضين للخطر».

«حزب اهلل» نفى ح�صول ا�شتباكات
مع الجي�ش ال�سوري
نفى «حزب الله» حصول اشتباكات بينه وبين الجيش
السوري ،مؤ ّكدا ً أ ّنها «ادّعاءات وأكاذيب تصدر عن ماكينة
إعالمية اعتادت قلب الحقائق والتزوير ،ومرتبطة بأجهزة
مخابرات محليّة وعربيّة ودوليّة تهدف إلى رفع المعنويّات
البائسة للجماعات المرتبطة بأميركا وبـ»إسرائيل»
وأدواتها التكفيرية».
وأصدر الحزب البيان اآلتي« :دأب عدد من وسائل اإلعالم
المحليّة والعربية في األيام القليلة الفائته على اختراع
سلسلة من األكاذيب عن الوضع الميداني في سورية،
ومنها حصول اشتباكات بين الجيش العربي السوري
وحزب الله ،واشتباكات أخرى بين الحزب وفصائل حليفة.
وكذلك ادّعاء سقوط عدد من شهداء حزب الله في غارات
جويّة للطيران السوري على مواقع لمجاهدي الحزب في
األراضي السورية .إ ّننا ننفي بشكل قاطع هذه االدّعاءات
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واألكاذيب التي تصدر عن ماكينة إعالمية اعتادت الكذب
واالفتراء وقلب الحقائق وتزوير الوقائع والقيام بحمالت
مضلّلة ،وهي مرتبطة بأجهزة مخابرات محليّة وعربيّة
ودوليّة تهدف إلى رفع المعنويات البائسة للجماعات
المرتبطة بأميركا وبـ»إسرائيل» وأدواتها التكفيرية».
وأضاف« :أنّ مجاهدي «حزب الله» األبرار الذين ارتقوا
إلى مراتب الشرف والشهادة في اآلونة االخيرة في ريف
حلب ومناطق أخرى في سورية ،استشهدوا في مواجهات
عنيفة ومباشرة مع جماعات اإلرهاب والتكفير ،وليس كما
تزعم تلك األدوات اإلعالمية .وفي هذه المناسبة ،نؤ ّكد
عمق تحالفنا وعالقتنا الوطيدة بالجيش العربي السوري
وسائر حلفائنا على أرض سورية الكرامة ،وهي عالقة الدم
والشرف والوفاء والمصير المشترك والمقاومة الثابتة
والمعركة الواحدة ،حتى تحقيق النصر ودحر اإلرهاب».

رعى م�صالحة في ّ
عكار

البعريني :بتمتين عي�شنا الواحد
وبالحفاظ على مقاومتنا ن�ضع ّ
حد ًا ل ّأي فتنة

من لقاء المصالحة في دارة البعريني
رعى رئيس «التج ّمع الشعبي الع ّكاري» النائب السابق
وجيه البعريني في دارته بوادي الريحان  -ع ّكار ،مصالحة
عائليّة بين آل الرفاعي من السويسة ،حضرها حشد كبير
من فاعليّات سياسية ودينية ،تقدّمهم رئيس دائرة األوقاف
اإلسالمية في ع ّكار الشيخ مالك جديدة ،مشايخ الدائرة،
رؤساء بلديات ومخاتير ،فاعليّات اجتماعية وعموم أهالي
السويسة.
اس ُته ّل اللقاء بكلمة للبعريني ،أ ّكد فيها «أنّ دارته ستبقى
تالق وحوار ومحبة بين جميع العكاريّين» .وقال:
مساحة ٍ
«إنّ الوطن بحاجة إلى جميع أبنائه لمواجهة التحدّيات
واألخطار التي تز ِّنرنا من كل صوب .وفي تمتين وحدتنا
الداخلية والتر ّفع عن الحساسيّات والمبادرة في إرساء
المحبة وتمتين عيشنا الواحد وبالحفاظ على مقاومتنا،
نضع ح � ّدا ً أليّ فتنة قد تأتينا من هنا وهناك» ،مشيدا ً
بآل الرفاعي «الذين تعالوا عن الصغائر وفتحوا صفحة
جديدة في عيشهم مع بعضهم بعضاً».
بدوره ،قال جديدة« :إ ّننا في شهر رمضان شهر الخير
والبركات ،نجتمع في هذه ال��دار الوطنيّة العريقة لكي

نجمع أخوة أبناء عم من أجل عودة الوئام فيما بينهم»،
وأضاف« :أنّ األيادي البيضاء للنائب السابق البعريني
ولنجله وليد وشقيقه محمود أع��ادت جسر التواصل
والتالقي بين المتخاصمين ،وتغاضوا عن جرحهم في
هذه األيام المباركة» ،معتبرا ً «أنّ ع ّكار ستبقى نموذجا ً في
عيشها وعاداتها وتقاليدها ،وفي مرجعيّاتها».
وق��دّم البعريني مسدس آل البعريني لعبد الكريم
الرفاعي بمثابة المسدس ال��ذي أُطلقت به النيران في
ال��ح��ادث��ة على نجله ،وق��د ر ّد ال��رف��اع��ي المسدس إلى
البعريني شاكرا ً عاطفته ومحبّته ،وقال« :إنّ هذا المسدس
سيبقى عزيزا ً على كل العكاريّين ،وسيُرفع في وجه أعداء
الوطن» ،واهبا ً البعريني نسخة من المصحف الشريف.
كما شكر الرفاعي مساعي المصالحة لعودة األمور إلى
طبيعتها بين األهل األقرباء.
بعد ذلك ،جرت وفق العادات والتقاليد المصافحة بين
المتخاصمينُ ،
وطلب من محامي الفريقين إكمال اإلجراءات
القانونية لتخلية سبيل الموقوفين.

لقاء بين «جبهة التحرير» و«حزب ال�شعب»:
ال�شعب الفل�سطيني حري�ص على �أمن لبنان

مكتب ّفتو�ش :يعمل تحت ّ
مظلة القوانين
وا�ستثماراته مطابقة ل�شروط ال�صحة والبيئة
أوضح المكتب اإلعالمي لبيار ف ّتوش ،أنّ «البعض من مدّعي حماية
البيئة بالتواطؤ مع أعضاء في بلدية عين دارة والمختار طوني بدر يلجأ
إلى إطالق حمالت إعالمية مضلَّلة تبتعد عن الحقيقة والواقع واألصول
واألع��راف لتشويه سمعة رجل األعمال بيار ف ّتوش ،عبر نشر الصور
كسارات ضهر البيدر».
واألكاذيب وتلفيق ال ّتهم عن موقع ّ
ّ
نوضح للرأي العام اللبناني
وقال في بيان أمس« :عليه ،يهمنا أن
وت��ح��دي��دا ً أله��ال��ي بلدتي عين دارة وق��ب ال��ي��اس الحقائق المتعلقة
باالستثمارات في ضهر البيدر ،إلزالة أيّ التباس أو سوء فهم .من ضمن
مشاريعه التي تؤمن آالف فرص العمل ،وتساهم في نهوض اإلقتصاد
اللبناني ،حصل السيد بيار فتوش عام  1994على تراخيص قانونية
تك ّرست الحقا ً بأحكام قضائيّة مبرمة تؤ ّكد متابعة استثمارها ،وتتض ّمن
كسارات ومقالع ومجابل باطون ومجابل زفت ومعمل
إنشاء واستثمار ّ
أحجار باطون كلينكر ،وذلك على أرض شاسعة يملكها في منطقة ضهر
البيدر -عين دارة».
أضاف« :أنّ التراخيص المذكورة أعاله أُعطيت من الجهات المختصة،
تطبيقا ً للقوانين واألنظمة اإلدارية والبيئية وبموافقة الوزارات المعنية،
وأنّ استيراد وتشغيل المعدّات واآلالت واستثمار المواد األولية يخضع
لموافقات ُمسبقة من اإلدارات المسؤولة ،وهو يتوافق مع المعايير المعروفة
دول ّيا ً تأمينا ً ألعلى درجات الحماية والسالمة .ويوجد في لبنان مئات
والكسارات التي تعمل من دون تراخيص قانونية ،هذه المقالع
المقالع
ّ
والكسارات يحميها أو يملكها سياسيّون يسعون إلى تشويه سمعة السيد
ّ
بيار ف ّتوش والتطاول عليه بوقاحة ،ألنه يعمل ويلتزم القوانين واألنظمة،
الكسارت والمقالع العائدة للسيد بيار ف ّتوش في منطقة ضهر
وأنّ مواقع
ّ
البيدر ال يمكن رؤيتها من طريق بيروت  -دمشق الدولية وفقا ً للتحديد
الطوبوغرافي الذي قامت به قيادة الجيش  -مديرية الشؤون الجغرافية،
الكسارات المرئية بوضوح من هذه الطريق تعود لجهات سياسية
ومواقع
ّ
وطائفية معروفة».
وختم« :استنادا ً إلى كل ما تقدّم ،يؤ ّكد السيد بيار ف ّتوش أ ّنه يعمل تحت
مظلّة القوانين واألنظمة النافذة ،وأنّ استثماراته مطابقة ألعلى شروط
الصحة والبيئة والسالمة العامة ،وسيتم الر ّد على كل محاولة افتراء أو
تشويه سمعة أو قدح وذ ّم من خالل القضاء المختص».

جانب من اللقاء
عُ قد أمس اجتماع بين «جبهة التحرير الفلسطينية»
و«حزب الشعب الفلسطيني» ،في مق ّر «حزب الشعب»،
حضره عضو المكتب السياسي للجبهة عباس الجمعة
على رأس وفد وعضو اللجنة المركزيّة وسكرتير إقليم
لبنان لـ«حزب الشعب» أبو فراس أيوب على رأس وفد،
وتو ّقف المجتمعون أمام األوضاع الفلسطينيّة والعربية.
ووصف المجتمعون قرار ترشيح «إسرائيل» لرئاسة
اللجنة األمميّة القانونية المختصة بالنظر في المسائل
المتعلقة باإلرهاب ،بأ ّنه «وصمة عار في تاريخ الشرعيّة
المؤسسة
الدوليّة ،ألنّ مثل هذا القرار هو انحراف خطير من
ّ
الدولية ،وتشجيع لدولة ُتعلن جهارا ً نهارا ً رفضها االنصياع
لميثاق األمم المتحدة والقوانين الدولية ،وتسعى لتكريس
احتاللها لفلسطين ،ولتعزيز طابعها العنصري الفاشي،
فضالً عن رفضها الصريح لما صدر عن المؤسسة الدول ّيّة
من قرارات ذات صلة بحقوق الشعب الفلسطيني ،بالعودة
وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس ،ما
يتطلّب العمل من أجل ذلك التح ّرك على كافة المستويات
لمواجهة المشروع «اإلسرائيلي» األميركي».
ودان��وا «المشاركة الفلسطينيّة في مؤتمر هرتسليا»،
معتبرين أ ّنها تش ِّكل «خروجا ً عن الثوابت الفلسطينيّة
وق���رارات اإلج��م��اع الوطني الفلسطيني ،وت��ق�دِّم مكافأة
مجانيّة للكيان «اإلسرائيلي» على ما يرتكبه من جرائم
بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته ،كما أنّ هذا
مجاني مع االحتالل «اإلسرائيلي»،
الحضور هو تطبيع
ّ

وإع��ط��اء حكومة االح��ت�لال م��ب � ّررات سعيها ّ
لفك العزلة
الدوليّة عنها».
كما دعوا إلى تطوير دور الجبهة والحزب «في النضال في
كافة الميادين ،وحشد أوسع الطاقات الشعبيّة والوطنيّة
في دعم االنتفاضة والهبّة الشعبية في مواجهة االحتالل
والعدوان والحصار وإنهاء االنقسام المدمر ،وفي الدفاع
عن الحقوق الوطنيّة المشروعة لشعبنا» ،مؤ ّكدين رفضهم
«أليّة مبادرة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني ،ما
يستدعي نقل ملف القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة
وعقد مؤتمر دولي من أجل مطالبة العالم بتطبيق قرارات
الصلة ،وكذلك مواصلة التح ّرك على
الشرعيّة الدوليّة ذات ّ
مستوى محكمة الجنايات الدولية لتقديم الملفات المتعلّقة
بمحاكمة دولة االحتالل وقادة العدو على ما ارتكبوه من
جرائم حرب ض ّد اإلنسانيّة بحق شعبنا».
كذلك أ ّكد المجتمعون «دعم التح ّركات التي تقوم بها
خليّة األزمة لمواجهة سياسة تقليصات خدمات أونروا»،
وعلى «ض���رورة استنهاض كا ّفة القوى الديمقراطيّة
واليساريّة لحشد أوس��ع ال��ط��اق��ات ،واعتماد الضغط
الشعبي الديمقراطي السلمي والوطني سبيالً للخروج من
األزمات».
وختموا ُمعربين عن «حرص الشعب الفلسطيني على
أمن لبنان واستقراره ،وعلى وحدة الموقف الفلسطيني
اتجاه األزمة في المنطقة ،انطالقا ً من الحفاظ على مسيرة
السلم األهلي».
ّ

