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ليلة رعب عا�شها اللبنان ّيون العالقون في مطار �أتاتورك قبل �إعادتهم �إلى بيروت

ا�ستغراب م�سيرات ومواقف الدعم لأردوغان ...و�إ�شكال في �صيدا
واكب لبنان أ ّول من أمس محاولة االنقالب
في تركيا ،والسيما موضوع اللبنانيّين الذين
علقوا في مطار أتاتورك في إسطنبول بعد إقفاله
أمام المالحة الجوية ،قبل أن تت ّم إعادتهم إلى
بيروت أمس بعد استئناف شركة طيران الشرق
األوسط رحالتها إلى تركيّا.

مواقف

وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سالم تابع
«بكثير م��ن االهتمام األح���داث التي شهدتها
الجمهوريّة التركيّة خالل الساعات الماضية،
والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا
في صفوف المدنيّين والعسكريين ،وأث��ارت
موجة من القلق ح��ول األم��ن واالس��ت��ق��رار في
تركيا».
المبدئي
وقال في بيان« :انطالقا ً من موقفنا
ّ
الرافض لالستيالء على مقاليد الحكم في أيّ
بلد بالق ّوة المسلحة ،والحريص على احترام
السياسي التي
التقاليد الديمقراطيّة في العمل
ّ
ُتنتج هيئات شرعيّة ُمنتخبة ،واحتراما ً للرغبة
العارمة التي عبّر عنها الشعب التركي ،ولموقف
�ؤس��س��ات ال��دس��ت��ور ّي��ة ومختلف القوى
ال��م� ّ
السياسيّة التركيّة ،نعلن ترحيبنا باستتباب
األمور في الجمهوريّة التركيّة لصالح الشرعيّة
ال��دس��ت��ور ّي��ة ،مم ّثلة بالرئيس رج��ب طيب
ومؤسسات الدولة ،ونأمل
أردوغان والحكومة
ّ
أن تطوي تركيا الصديقة سريعا ً هذه الصفحة
المؤلمة لتستعيد استقرارها وأمنها ،وتعود
لتلعب دورها في محيطها وفي العالم».
ب���دوره أعلن المكتب اإلع�لام��ي ف��ي وزارة
الخارجية والمغتربين ،في بيان أول من أمس،
أنّ ال���وزارة تابعت «باهتمام بالغ األح��داث
التي شهدتها الجمهوريّة التركيّة في الساعات
األخيرة ،بدءا ً من مساء البارحة (الجمعة)».
وأجرى وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،ا ّتصاال ً هاتف ّيا ً بنظيره التركي مولود
جاويش أوغلوَ ،
أدان خالله «محاولة االنقالب
التي استهدفت تغيير الحكم في تركيا ،وإعادة
تكوين السلطة باستخدام القوة» .وأ ّكد «ضرورة
احترام اآلليّات الديمقراطية في تداول السلطة،
أيّ االحتكام إلى اإلرادة الشعبيّة باعتبارها
أساسا ً للحكم».
وق��د اغتنم باسيل ه��ذه المناسبة إلع��ادة
التأكيد لنظيره «تعاطف لبنان مع تركيا ،شعبا ً
وحكوم ًة ،وحرصه الدائم على أفضل عالقات
التضامن والتعاون معها ،وال سيّما في ظل
التحدّيات الجسيمة المشتركة التي يواجهانها،
وفي مقدّمها تحدّي اإلره��اب التكفيريّ  ،وأزمة
النزوح».
من جهته ،أج��رى الرئيس نجيب ميقاتي
التركي بينالي يلدريم
ا ّتصاال ً برئيس ال��وزراء
ّ
للتعبير عن تضامنه مع تركيا في هذه الظروف
التي تم ّر بها .وطلب منه نقل تحيّاته إلى الرئيس
أردوغان ،بعد تع ّذر االتصال به.
وأ ّك��د رئيس «ح��زب الحوار الوطني» فؤاد
مخزومي« ،أنّ المنطقة بحاجة لالستقرار»،
راف��ض��ا ً «ال��ف��وض��ى وال���ح���روب وال��ع��ن��ف في

المنطقة» ،وم��ن �دّدا ً بـ«الحركة االنقالبيّة في
تركيا».
وأعلن ،في بيان« ،وقوفه إلى جانب السلطات
التركيّة برئاسة رجب طيب أردوغان المن َتخبة
التركي».
من الشعب
ّ
وش���دّد مخزومي على «ض���رورة التكاتف
والتضامن ،وبذل الجهود اإلقليميّة والدوليّة
من أجل إرساء سالم دائم في اإلقليم وفي العالم
أجمع».
وبالتوازي ،شهدت بعض المناطق اللبنانيّة
مسيرات دعما ً لحكومة أردوغان ،ما أثار تح ّفظ
جهات سياسيّة ودينيّة.
ووقع إشكال بين مشاركين في مسيرة سيارة
ّ
نظمتها «الجماعة اإلسالميّة» دعما ً لقيادة تركيا
وشعبها ،ومرافقين للشيخ ماهر حمود ،عند
مستديرة القدس في صيدا ،بدأ بتالسن وتخلّله
إطالق نار في الهواء .وقد حضرت القوى األمنيّة
وعملت على ّ
فض اإلشكال.
وف��ي المقابل ،استغرب رئيس «جمعيّة
أنصار الحق» الشيخ عبدالله جبري ،في بيان
«المسيرات التي خرجت في بعض المناطق
اللبنانيّة فرحا ً بفشل االنقالب في تركيا» ،سائالً:
وتمسكنا بالديمقراطية،
«رغم إيماننا العميق
ّ
لكن ما الداعي لرفع علم غير العلم اللبناني على
األراض��ي اللبنانية؟ هل بتنا محافظة تركية؟
ث ّم هل نسينا أنّ حكومة أردوغ��ان ا ّتخذت قبل
أسابيع قليلة ق��رارا ً بإعادة تفعيل العالقات
الدبلوماسيّة مع العدو الصهيوني؟».
بدوره ،أبدى إمام «مسجد الغفران» في صيدا
الشيخ حسام العيالني ،في بيان ،استغرابه
لهذه المسيرات .وسأل ع ّما إذا كان ّ
منظمو هذه
المسيرات قد حصلوا «على ترخيص من الجهات
المختصة ،بالمسيرات التي انطلقت في أكثر من
ّ
منطقة لبنانيّة ،والتي تسبّبت إحداها بإشكال
في عاصمة المقاومة صيدا تخلّله إطالق نار؟».
وختم بالدعوة إلى «الحرص على مصلحة
لبنان الذي هو بحاجة اليوم إلى تكاتف أبنائه
لمواجهة خطر «داعش» وأخواتها».
تصريح آخر ،قال العيالني« :إنّ المسلم
وفي
ٍ
ال يفرح ،بل يحزن لما أصاب تركيا باألمس من
خ��راب ،وعلى الرغم من معارضتنا لمواقف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجيّة،
خصوصا ً التطبيع مع «إسرائيل» والعالقة مع
الجماعات اإلرهابيّة ،إلاّ أ ّننا نرفض االنقالب
الذي تع ّرض له أردوغ��ان ،وإنْ ك ّنا ننتظر منه
قرارات تاريخيّة كالتي ا ّتخذها اإلمام الخميني
رحمه الله عند وصوله للسلطة في إي��ران،
والذي أول ما قام به قطع العالقات اإليرانية مع
إسرائيل».
و ش �دّد «المؤتمر الشعبي اللبناني» على
أنّ «م��ا يه ّم العرب في المسألة التركيّة هو
ّ
التدخل السلبي في شؤوننا الداخلية،
ع��دم
وقيام أفضل العالقات بين الطرفين على قاعدة
الصداقة واالحترام المتبادل ،ونصرة القضيّة
الفلسطينيّة».
ورأى أنّ «أحد أسباب تعكير صفو العالقات
ّ
التدخل السلبي في
العربيّة مع دول الجوار هو

الشؤون الداخليّة لبعض الدول العربيّة ،م ّما
يوجد حساسيّات وأحيانا ً صراعات ال يستفيد
منها سوى الغرب المتربّص بنا جميعاً».
من جهته ،رأى األمين العام للتيار األسعدي
معن األسعد ،أنّ ما ُس ّمي باالنقالب العسكري
ّ
ومخطط لها من
في تركيا مسرحيّة م��د ّب��رة
أميركا والكيان الصهيوني ،بهدف أردوغ��ان
وإعطائه جرعة دع��م شعبيّة بعد فشله في
سياساته الداخليّة والخارجيّة ،وتوريط تركيا
بنزاعات وحروب مع روسيا واألك��راد والغرق
في المستنقع السوري من دون طائل ،فضالً عن
خسارة تركيا ألصدقائها اإلقليميّين والدوليّين.
ّ
االنقالبي إعطاء
المخطط
وقال« :إنّ من أهداف
ّ
إضافي ألردوغان لتحقيق حلمه التاريخي
مب ّرر
ّ
المتم ّثل بتعديل الدستور وتحويل الحكم في
تركيا من برلماني إلى رئاسي ،وهذا ما يفتح
لينصب نفسه سلطانا ً عثمان ّيا ً مع
المجال أمامه
ّ
صالحيات واسعة غير محدودة وغير مسبوقة،
تمهيدا ً إلدخال الجيش
التركي إلى الب ّر السوريّ
ّ
واحتالل وض� ّم مناطق شاسعة ،ومنها الرقة
وحلب ،إلى تركيا بذريعة إقامة المنطقة اآلمنة،
تاريخي للسلطان العثماني الذي
وه��و حلم
ّ
طالما سعى لتحقيقه».
وأ ّك��د األسعد «أنّ قائد االنقالب العسكريّ
أميركي متصهين ،أ ّما
الذي ت ّم تداول اسمه هو
ّ
أردوغ��ان فهو صهيوني متأمرك» ،مستغربا ً
بحجة
«مسارعة دول العالم إلى إدانة االنقالب
ّ
الحفاظ على الديمقراطيّة وتناسي ما ارتكبته
ّ
بحق المعارضين،
السلطات التركيّة من مجازر
في حين أ ّنها تلتزم الصمت وتتواطأ وتدعم
الحركات االنقالبيّة واألعمال اإلجراميّة بحق
السوريين ،كما أ ّنها ال تعترف بشرعيّة الدولة
في سورية التي صانت الديمقراطيّة وترجمتها
بانتخابات رئاسيّة وثالثة انتخابات نيابيّة».

اللبنان ّيون في تركيا

سياق م ّتصل ،أعلنت دائ��رة العالقات
وفي
ٍ
العامة في شركة طيران الشرق األوسط «ميدل
إيست» في بيان ،أنّ الشركة «ستعاود تسيير
رحالتها من وإلى مطار أتاتورك في إسطنبول
كالعادة ،بدءا ً من صباح األحد ،علما ً أنّ الشركة
تسيِّر رحلتين يوم ّيا ً إلى المطار المذكور.
وكانت الشركة أوقفت رحالتها الجويّة من
وإلى المطار ليل أول من أمس بسبب محاولة
االنقالب العسكريّ .
وعند الواحدة وخمس دقائق من بعد ظهر
أم��سّ ،
حطت في مطار بيروت طائرة تابعة
لـ«الميدل إي��س��ت» ،آتية م��ن مطار أت��ات��ورك
وعلى متنها  140لبنان ّياً ،في حين أنّ عددا ً من
اللبنانيّين وصلوا ليلة محاولة االنقالب من
بعض الدول األوروبيّة في طريقهم إلى بيروت،
إلاّ أنّ ذلك تزامن مع األحداث التي حصلت ،ما
جعلهم يقضون الوقت في المطار ،وسط معاناة
واجههوها.
في حين أنّ طائرة ثانية لـ«الميدل ايست»،
وهي رحلة إضافيةّ ،
حطت عند الثانية من بعد
الظهر في مطار بيروت قادمة من مطار أتاتورك

بيار ف ّتو�ش ر ّد على جعجع:
�س ُنقيم معمل الإ�سمنت في عين داره
ر ّد المكتب اإلعالمي لبيار ف ّتوش على مواقف رئيـس
حـزب «القـوات اللبنانيـة» سميـر جعجـع خالل استقبالـه
وفـدا ً مـن بلديّـة عيـن دارة ،وا ّلتي أعلـن فيها تأييـده رفـض
إنشـاء معمـل اإلسمنـت في خـراج البلـدة «بسبـب عـدم
موافقـة األهالـي» ،واستغـرب «سرعـة تدخـّل القضـاء
والتحـ ّرك في الدعـاوى المقامـة ضـ ّد رئيـس البلديـّة
والمختـار بتهـم غيـر واضحـة ،مناشـدا ً وزيـر العـدل
ّ
التدخـل ،وداعيـا ً وزيـر الصناعـة
ومدّعـي عـام التمييـز
إلـى إعـادة النظـر بقـرار الترخيـص».
وعليـه ،أوضح مكتـب فتـوش اآلتي:
« - 1من المؤسـف أن يصطـف السيد سميـر جعجـع
إلـى جانـب النائـب وليـد جنبـالط ووزيريـه في التحريـض
خاصـة،
أراض
ضـ ّد إقامـة منشـأة صناعيّـة حديثـة علـى
ٍ
ّ
ّ
مرخصـة لهـذه الصناعـة .وهـي منشـأة
وفـي منطقـة
حائـزة علـى التراخيـص القانونيّـة المثبتـة بأحكـام
قضائيـّة مب َرمـة.
وإذا كـان التحريـض الجنبالطـي المباشـر وغيـر
المباشـر لـه أسبابـه السلطويّـة والماليـّة والطائفيّـة،
فمـا هـي أسبـاب تحريـض السيد جعجـع علـى تجـاوز
القوانيـن ومنـع عرقلـة االستثمـار عبـر الحديـث عـن رفـض
األهالـي .والمعـروف أنّ النائـب جنبـالط هـو صاحـب
المصلحـة الرئيسيـّة فـي منـع إقامـة معمـل اإلسمنـت
في منطقـة ضهـر البيـدر ،نظـرا ً للمنافسـة التـي يمكـن أن
يش ّكلهـا علـى معمـل سبليـن الـذي يملكـه.
ّ
يحـق للسيد سميـر جعجـع أن يستغـرب
 - 2ال
سرعـة القضـاء فـي التحـ ّرك في دعـاوى القـدح والـذم
واإلسـاءة إلـى الكرامـات التـي أقامهـا السيـد بيـار فتـوش
ضـ ّد البعـض ،وبينهـم رئيـس بلديّـة عيـن دارة وأحـد
مخاتيرهـا .فالسيـد جعجـع أقـام عشـرات الدعـاوى
المماثلـة ضـ ّد كـل مـن انتقـده علـى سلوكـه خـالل الحـرب
اللبنانيـة ،ومـا رافقهـا مـن تهجيـر ومجـازر وارتكابـات
ضـ ّد المواطنيـن األبريـاء .وهـو لـم يتأخـّر عـن تحريـك
القضـاء فـي مواجهـة كـل مـن حـاول مساءلتـه علـى

أيضا ً وتحمل على متنها  80راكباً ،فيما أقلّت
طائرة ثالثة ليل أمس بعض األشخاص الذين
بقوا هناك ألسباب معيّنة ،وبذلك يكون معظم
اللبنانيّين ال��ذي��ن ك��ان��وا ق��د علقوا ف��ي مطار
أتاتورك قد عادوا إلى بيروت.
وتجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ الخطوط الجويّة
التركيّة سيّرت عدّة رحالت بين مطار أتاتورك
وبيروت لإلسهام بنقل اللبنانيّين من هناك.
وك��ان العالقون في مطار أتاتورك ا ّتصلوا
بالسفارة اللبنانيّة ل��دى تركيا ليل الجمعة
ال��ف��ائ��ت ،ف��ك��ان ج���واب أح��د الموظفين فيها:
«وضعكم ف��ي المطار أفضل م��ن ال��وض��ع في
محيط السفارة» .وأف��اد العالقون بأ ّنه خالل
تواجدهم في المطار «عاشوا لحظات من ال ّرعب
تم ّثلت باقتحام المتظاهرين المطار ،إلاّ أ ّنهم
كانوا مسالمين ،وف��ي وق��ت الح��ق ُسمع دويّ
انفجار في أحد أجنحة المطار» .وأوضح هؤالء
اللبنانيّون أنّ السلطات التركيّة ال تفتح المجال
أليّ سؤال أو استفسار ،على رغم عودة المطار
الطبيعي منذ صباح السبت ،لكن لم
إلى نشاطه
ّ
تحدّد بعد أيّ رحالت إلى بيروت.
وأ ّك���د قنصل لبنان ف��ي إسطنبول هاني
شميطلي ،أ ّنه يتابع عن كثب تط ّور األمور في
مطار أتاتورك ،موضحا ً أنّ «تو ّقف الرحالت
يعود إلى مخاوف من تعريض سالمة الركاب
للخطر ،من خالل أيّ اعتداء يمكن أن يحصل
في الجو ،علما ً أنّ االنقالب أصبح عمل ّيا ً من
ال��م��اض��ي ،والسلطات ت�لاح��ق ح��ال� ّي�ا ً بعض
الجيوب المتبقيّة».
وقال« :الحركة الجوية في المطار متو ّقفة،
إلاّ أنّ المطار آمن بشكل كامل ،مع اإلشارة إلى
أنّ عدد اللبنانيّين المنتظرين في المطار إلى
تزايد ،كون بعضهم على الئحة ر ّكاب الرحلة
المفترضة اليوم .لكن الخطوط الجويّة التركيّة
لم تسيّر رحالتها بشكل عاديّ حفاظا ً على أمن
الرحالت .ونحن على تواصل مع سلطات المطار
لمعرفة توقيت معاودة الرحالت ،وال سيما منها
تلك الم ّتجهة إلى بيروت».
وك��ان��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين
توجهت إلى المواطنين اللبنانيّين العالقين
ّ
في المطارات التركية ،وال سيّما مطار أتاتورك
الدولي« ،بضرورة مالزمة حرم المطارات التي
يتواجدون فيها حفاظا ً على أمنهم وسالمتهم،
وذل��ك بانتظار ع��ودة حركة المالحة الج ّوية
إلى حالتها الطبيعيّة واستتباب األوض��اع».
وأش��ارت في بيان إلى أنّ «ال��وزارة تتابع عن
كثب الوضع المستج ّد في تركيا ،وتتواصل
المختصة فيها ،عبر سفارة لبنان
مع السلطات
ّ
في أنقرة وقنصليّة لبنان العامة في إسطنبول،
لضمان عودة آمنة وسريعة للرعايا اللبنانيّين
إل��ى لبنان ف��ور أن ُتتاح ال��ش��روط المناسبة
لذلك» .ولفت «عناية اللبنانيّين في مطارات
بعثتي
تركيا إلى إمكان التواصل المباشر مع
ّ
لبنان في أنقرة وإسطنبول في ح��ال وجود
أيّ ظرف طارئ ،على أرقامهما المتوافرة على
الموقع اإللكتروني للوزارة».

التقى الحريري و�سعد واجتمع بالف�صائل

الأحمد :لتعزيز الأمن في المخيمات

سلوكـه وتص ّرفاتـه داخـل وخـارج حزبـه.
ف��ـ��إذا ك��ـ��ان السيد جعجـع يعطـي لنفسـه الحـق
ّ
يحـق للسيـد
بمواجهـة خصومـه السياسيّيـن ،فلمـاذا ال
بيـار فتـوش أن يدّعـي علـى مـن يحـ ّرض ضـدّه وضـ ّد
مؤسسـاتـه ومشاريعـه االستثماريـّة ،وضـ ّد مـن يـ ّروج
ّ
اإلشاعـات الكاذبـة والمسيئـة بحقـّه وينظـِّم االعتصامـات
والتظاهـرات؟ ومـا العيـب فـي ذلـك ،أليـس هـذا هـو دور
القضـاء؟
وإذا كـان السيد جعجـع يؤمـن بـدور القضـاء الـذي
ُقدّمـت الدعـاوى أمامـه ،فبـأيّ حـق يناشـد وزيـر العـدل
المستقيـل ومدّعـي عـام التمييـز التدخـّل لوقـف الدعـاوى
التـي أقامهـا السيـد فتـوش؟ أال ُتعتبـر هـذه المناشـدة
ّ
تدخـالً فـي عمـل القضـاء وضربـا ً الستقالليّتـه ونزاهتـه
وحيـاده؟
 - 3أ ّمـا مناشـدة السيد جعجـع لوزيـر الصناعـة إعـادة
النظـر فـي قـراره بالترخيـص« ،نـزوال ً عنـد رغبـة (بعـض)
أهالـي عيـن دارة» ،فإ ّننـا نطمئنـه إلـى أ ّننـا سنواصـل
العمـل فـي إقامـة معمـل اإلسمنـت ،ألنّ القوانيـن واألنظمـة
النافـذة في الدولـة اللبنانيّـة أعطـت لنـا الحـق بذلـك.
ولـن نتراجـع عـن ذلـك تحـت حمـالت الضغـط والتهديـد
واالبتـزاز واالفتـراء ،فمعمـل اإلسمنـت الـذي تـ ّم شـراء
وتركيـب بعـض معدّاتـه وتجهيزاتـه ،وتـ ّم التوقيـع علـى
عقـود إدارتـه مـع شركـات أوروبيّة معروفـة بصدقيّتهـا
وبحرصهـا علـى البيئـة والسالمـة العامـة سيبـدأ بالعمـل
قريبـاً ،وهـو لـن يكـون ملوِّثـا ً وال مضـ ّرا ً بالصحـة العامـة،
وسيؤمـّن فـرص العمـل لآلالف مـن اللبنان ّييـن.
وإذا كـان بعـض السياسيّيـن ،وبينهـم السيد جعجـع،
مقتنعيـن فعـالً بأخطـار ممكنـة لمصانـع اإلسمنـت ،فمـا
عليهـم إلاّ
التوجـه إلـى المراجـع الرسميـّة المعنيـّة إلقفـال
ّ
مصانـع اإلسمنـت القائمـة فـي شكـا وسبليـن ،أو لتحديثهـا
إذا كـانـت تحـدث بعـض األضـرار البيئيـّة والصحيّـة ،بـدل
السعـي إلـى منـع أيّ استثمـار جديـد في هـذا القطـاع».

أ ّكد عضو اللجنة المركزيّة في حركة «فتح» ع ّزام األحمد« ،ضرورة إنهاء
االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة ،وضرورة إنجاز ملف المصالحة
الفلسطينيّة في أقرب وقت ممكن ،لما يم ّثل ذلك من مصلحة وطنيّة عليا ،تع ِّزز
الفلسطيني في مواجهة المخاطر والتحدّيات».
وحدة الموقف
ّ
كالم األحمد جاء خالل تر ّؤسه اجتماعا ً
موسعا ً لقيادة الفصائل والقوى
ّ
الوطنيّة واإلسالميّة الفلسطينيّة في سفارة فلسطين في لبنان.
الفلسطيني العام وآخر التطورات
وجرى خالل االجتماع مناقشة الوضع
ّ
المتعلّقة بالقضيّة الفلسطينيّة ،وأوضاع المخيّمات الفلسطيّنية في لبنان ،حيث
واألمني.
االجتماعي
السياسي ،االقتصاديّ ،
جرى تأكيد أهميّة الترابط بين
ّ
ّ
ّ
وأشاد المجتمعون بـ«اإلجراءات التي ت ّم ا ّتخاذها في المخيّمات خالل األشهر
الماضية ،وال سيّما منها شهر رمضان المبارك لتعزيز األمن واالستقرار في
المخيّمات ،وخاصة في مخيّم عين الحلوة ،حيث ساد الهدوء واألمن واالستقرار
أرجاء المخيّم طيلة الشهر المبارك وحتى اليوم».
وأ ّك��د المجتمعون «استمرار العمل وب��ذل الجهود من أج��ل تعزيز األمن
واالستقرار والوحدة بين كا ّفة القوى الفلسطينيّة».
وكان األحمد التقى النائبة بهيّة الحريري في مجدليون ،وبحثا في األوضاع
على األراض��ي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى الساحة الفلسطينيّة في لبنان
وبخاصة في مخيم عين الحلوة ،في حضور سفير فلسطين في لبنان أشرف
ّ
دبور وعضو المجلس الثوري لـ«فتح» اللواء كمال الشيخ ،أمين سر قيادة
الساحة اللبنانيّة في الحركة وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات.
ّ
الشعبي الناصريّ الدكتور أسامة سعد،
كما التقى الوفد أمين عام التنظيم
ّ
ّ
ومنظمة التحرير تم ّثالن الضمانة األساسيّة ألمن الشعب
الذي أ ّكد أنّ «حركة فتح
اللبناني وسالمة العالقات اللبنانيّة الفلسطينيّة،
الوطني
الفلسطيني واألمن
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني ،واألمن
الوطني
داعيا ً الجميع إلى تكثيف المساعي لحماية األمن
ّ
ّ
الصهيوني و
اللبناني ،في وجه التهديدات المختلفة من قِبل العدو
الوطني
ّ
ّ
ّ
الجماعات اإلرهابيّة».
وأشار سعد إلى «أهميّة التعاون بين مختلف األطراف الفلسطينيّة واللبنانيّة،
من أجل تحصين الوضع على المستويات كا ّفة».
بدوره ،لفتَ األحمد إلى أهميَّة العالقات التي تجمع منظمة التحرير وحركة
الشعبي الناصريّ  ،وإلى أهميّة استمرار هذه العالقات التاريخيّة،
فتح بالتنظيم
ّ
مؤ ّكدا ً «أهميّة التعاون من أجل مواجهة كل المحاوالت التي تهدف إلى تفجير
األهلي في لبنان ،ومن ضمنها المخيّمات الفلسطينيّة».
األمني والسلم
الوضع
ّ
ّ
ونقل األحمد لسعد األوضاع في فلسطين المحتلة من انسداد لعمليّة السالم
وتصاعد اإلرهاب الصهيوني وفشل اللجنة الرباعيّة بالقيام بمها ّمها ،إضافة
إلى إثبات هيمنة الواليات الم ّتحدة والكيان الصهيوني عليها وعلى قراراتها.

المزيد من التنديد بجريمة ني�س :ال ا�ستقرا َر في العالم � اّإل بوقف اال�ستثمار في الإرهاب
تواصلت المواقف المندِّدة بالجريمة اإلرهابيّة التي استهدفت المدنيّين في مدينة نيس الفرنسيّة،
وفي هذا اإلطار ،أبرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،إلى كل من الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند ونظيره وزير الدفاع جان إيف لودريان ،مستنكرا ً ومع ّزيا ً بـ«المواطنين
األبرياء الذين طالتهم يد الشر واإلج��رام واإلره��اب في مدينة نيس» الذين كانوا يشاركون في
احتفاالت ذكرى الثورة الفرنسية ،طالبا ً الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى .
وأ ّكد مقبل «أنّ مجابهة هذه األعمال اإلرهابيّة تتطلّب تعاونا ً جد ّيا ً بين كل الدول بعدما باتت تهدّد
الحضارة اإلنسانية والعالميّة والعيش اآلمن في كل مكان» ،مشيرا ً إلى «أنّ لبنان الذي يعاني من هذا
اإلجرام يتضامن مع فرنسا التي طالما وقفت دائما ً إلى جانبه».
الفرنسي برنار كازنوف ،معبّرا ً عن
نظيره
كما أبرق وزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق إلى
ّ
والمتوحش الذي أصاب مدينة
اإلرهابي العنيف
«الحزن الكبير واألسف العميق اتجاه الحادث
ّ
ّ
نيس».
وقال المشنوق« :أ ُ ِ
صبنا بصدمة بعد هذا الهجوم الذي استهدف فرنسا في صميمها ليلة احتفالها
اإلرهابي البربريّ ،
بعيدها الوطني وبقيم الجمهورية :الحرية والعدالة واألخ ّوة .وأمام هذا التهديد
ّ
الذي يزداد شراسة ،علينا أن نعمل معا ً لمواجهته وألاّ نتراجع ونحن ندافع عن ال ِقيَم التي تجمعنا».
اللبناني ،أتقدّم منكم ومن
أضاف« :باسمي وباسم وزارة الداخليّة والعاملين فيها وباسم الشعب
ّ
الفرنسي عامة ،بأصدق مشاعر الحزن والتضامن» ،مشدّدا ً على أهميّة «استمرار التعاون
الشعب
ّ
الوثيق بين األجهزة األمنيّة في بلدينا ،وضرورة تبادل المعلومات المستمرة» ،آمالً في «أن تتجاوز

فرنسا هذه المحنة ،وأن تخرج منها أقوى».
بدوره ،استنكر النائب علي عسيران االعتداء « ،مقدّما ً تعازيه للشعب الفرنسي بالضحايا األبرياء
الذين سقطوا» ،مؤ ّكدا ً أنّ «ال قضيّة يمكن أن تحمل في طيّاتها ظلم األبرياء الع ّزل مهما كانت هويّتهم
وانتماءاتهم ،وهذا العمل بريء منه اإلسالم ،ألنّ اإلسالم دين المحبة والرحمة والتسامح» .واعتبر أنّ
«األفراد المختلّين يحاولون تهديم مجتمعاتهم التي بُنيَت بعد الكثير الكثير من المعاناة».
وأدان األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد الجريمة ،مؤ ّكدا ً أنّ «ال استقرار في العالم،
ّ
مشغلي اإلرهابيّين التكفيريّين دعمهم لهؤالء
الدولي في اإلرهاب ،وتراجع
إلاّ بعد وقف االستثمار
ّ
ّ
القتلة» ،مشدّدا ً على «ضرورة اتخاذ القرار الجديّ للقضاء عليهم ،وإعطاء الحريّة للشعوب الختيار
أنظمتها ورؤسائها من دون قمع وضغوط ومصادرة الحريّات».
ولفتَ «تج ّمع علماء جبل عامل» إلى أنّ «هذه الجرائم التكفيريّة المتزايدة دليل إضافي على
ّ
وقض مضاجعها قبل أن تصل يد
صوابيّة قرار المقاومة بالذهاب إلى جذور اإلرهاب واجتثاثها
التكفير إلى أهلنا ووطننا» ،من ّوها «بضرورة دعم الجيش والشعب والمقاومة في لبنان وسورية
الشكلي والمواقف
كوسيلة ُمجدية لمحاربة اإلرهاب الذي اكتوت به شعوبنا ،بعيدا ً من التضامن
ّ
المر َتجلة للمسؤولين الغربيّين الذين يش ّكلون غطا ًء لإلرهاب لم يع ْد يخفى على أحد».
كما أدان حزب الخضر كل األعمال األرهابيّة التي تقوم بها الدول والمجموعات واألف��راد على
اختالفها ،وفي أيّ مكان تحصل فيه ،والتي تطاول المدنيّين األبرياء في أرواحهم وممتلكاتهم ،والتى
كان آخر ضحاياها األبرياء الذين سقطوا نتيجة لعمل ارهابي في مدينه نيس الفرنسية.

«التحرير والتنمية» :لتنازل الجميع
والتو�صل لتفاهمات
ّ

جابر مع زواره
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(مصطفى الحمود)

اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني
قبيسي ،أنّ «اإلرهاب والصهيونيّة أمران متالزمان تماما ً
للقضاء على ثقافة المقاومة والتحرير واالنتصار ،ومع
األسف نرى في هذه األيام من يدهس اإلسالم ويسترجع
الجاهليّة».
تأبيني أقامته حركة «أمل»
وتط ّرق قبيسي في احتفال
ّ
في بلدة حاروف الجنوبية في حضور النائبين ياسين
جابر وعبداللطيف الزين ،إلى الشؤون الداخليّة ،قائالً:
السياسي صعب ،ولبنان مستهدف باستقراره
«إنّ الواقع
ّ
واقتصاده بدولته وبكيانه ،وهو ما قاله دولة الرئيس
والمؤسسات
السياسي
األستاذ نبيه ب ّري أخيرا ً أنّ الواقع
ّ
ّ
الرسميّة مهدّدة ،نحن بال رئيس للجمهوريّة وأعضاء
الحكومة يعترفون بأ ّنها حكومة مشلولة ،ونحن أمام
ّ
معطل وهناك استحقاقات آتية وداهمة
نيابي
مجلس
ّ
ً
ولعلّها تكون قريبة جدا ،وعلينا كلبنانيّين أن نلتقي من
السياسي بأنّ الحوار
خالل اللغة التي ك ّرسناها في عملنا
ّ
هو األساس والمنطلق لتالقي الجميع للتفاهم والتحاور
والتنازل لنصل جميعا ً إل��ى تفاهمات تح ّقق العدالة
والمساواة».
وأ ّكد أنّ «لبنان بأمس الحاجة لكي نقف جميعا ً أمام
مسؤوليّاتنا لنح ّقق العدالة والمساواة ،وأبرز ما في هذا
األمر قانون انتخابات يح ّقق عدالة ومساواة لكل الشعب
اللبناني ،ألنّ االنتخابات النيابيّة آتية ونحن نرفض
ّ
التمديد بأيّ شكل من األشكال».
وقال« :على الجميع أن يتح ّمل مسؤوليّته لكي يكون

هذا الوطن بخير .ما يح ّقق العدالة والمساواة في قانون
االنتخابات النيابيّة هو اعتماد النسبية ،إنْ كانت دائرة
متوسطة ،ونحن نقول يجب أن يكون
صغيرة أو كبيرة أو
ّ
لبنان دائرة انتخابيّة واحدة لنلغي الطائفيّة التي تك ّرست
في أذه��ان كثير من اللبنانيّين ود ّم��رت هذا الوطن ألكثر
من م� ّرة .لع ّل الجميع يقف أمام مسؤوليّاته وننقذ هذا
الوطن».
وزار قبيسي بلدة يحمر الشقيف مع ّزيا ً آل بركات
التنظيمي
بإبراهيم موسى ب��رك��ات ،يرافقه المسؤول
ّ
للحركة في المنطقة األولى محمد معلم ،وأعضاء قيادة
المنطقة وم��دي��ر مكتبه الدكتور محمد قانصو .ون � ّوه
قبيسي بدور شهداء المقاومة« :وال س ّيما شهداء أفواج
«اإلسرائيلي»
المقاومة اللبنانيّة  -أمل الذين قاوموا العدو
ّ
وانتصروا عليه»
كما زار النائب جابر البلدة للغاية نفسها ،ون ّوه «بهذا
الوطني في تقديم الشهداء في
البيت العريق وانتمائه
ّ
مواجهة «إسرائيل» ،ومنهم الشهيد نزيه بطل عملية ت ّل
«اإلسرائيلي»
النحاس في العام  ،1986وشهيد القصف
ّ
المرحوم الحاج موسى بركات ،وهذا يؤ ّكد أصالة انتماء
العائلة في بلدة يحمر التي هي باألصل بلدة المقاومة
نوجه التحيّة
والشهداء ،ونحن ال ُب ّد في المناسبة من أن ّ
لشهداء المقاومة والجيش الرابضين على التالل في
والصهيوني».
مواجهة اإلرهاب التكفيريّ
ّ
وك��ان جابر تابع شؤونا ً إنمائيّة وخدماتيّة لمدينة
النبطية ومنطقتها.

قليمو�س :مجل�س الجنوب ال ُيعطي القرى الم�سيح ّية ّ
حقها
قبالن ير ّد :ال نفرّق بين البلدات و�أ�شغالنا فوق الأر�ض
ر ّد رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ج��ن��وب
الدكتور قبالن قبالن ،في بيان،
ع��ل��ى ت��ص��ري��ح رئ��ي��س ال��راب��ط��ة
المارونيّة أنطوان قليموس ،والذي
أشار فيه إلى أنّ مجلس الجنوب
يعمل في القرى المسيحيّة ولك ّنه
ال يعطيها ح ّقها بالكامل ،مستغربا ً
«ه��ذا التصريح ال��ذي يفتقد إلى
الد ّقة ويجافي الواقع والحقيقة».
وق����ال« :إنّ ع�لاق��ة المجلس
بأهلنا المسيحيّين في نطاق عمله
هي عالقة شراكة واهتمام ومحبة
وليست عالقة مجاملة بزيارات
نادرة ووعود فارغة ،ألنّ المجلس
وم���ن ف��ي��ه ينتمون إل���ى م��درس��ة
الوحدة والتعايش الصحيح ،وال
ي��ف� ِّرق بين البلدات على أس��اس
السياسي أو
الديني أو
االنتماء
ّ
ّ
غيره ،وإذا ش��اء السيّد قليموس
االلتفات بجديّة إلى أبناء الجنوب
فإ ّننا نرحب به وعلى استعداد
ل��ت��زوي��ده ب��ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ال
ُتحصى ،والمن ّفذة في كل الجنوب
الغربي وراشيا ،وليشر
والبقاع
ّ
لنا إذا كانت هناك أعمال ن ّفذها
سعادته أو من سبقه من مختلف
المسؤولين في هذه المناطق».

وختم« :في جميع األح��وال ،إنّ
أشغال المجلس في قرى الجنوب
من صيدا وشرقها إلى جزين وصور
وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا
والعرقوب وراشيا والبقاع الغربي
هي فوق األرض وليس في باطنها،
وم��ن يُحسن النظر فليرمق تلك
المناطق بطرفه ،وبعدها نسمع إذا
كان من كالم يُقال».
وكان قليموس ذكر في حديث،
أنّ «ف��ي الجنوب م�� ّرت  30سنة
احتالل وردود فعل على االحتالل،
وال��ت��رب��ة ف��ي ال��ق��رى ليست كلّها
ص��ال��ح��ة ل��ل��زراع��ة ،واألك��ث��ريّ��ة
تعيش على زراع��ة التبغ وليس
لديها طاقات لتجنيدها مثل المياه
والكهرباء» ،معتبرا ً «أنّ مجلس
الجنوب لإلنماء واإلعمار يعمل،
لك ّنه ال يُعطي القرى المسيحيّة
ح ّقها بالكامل».
وأوضح أنّ الزيارة التي قام بها
إلى «القرى المسيحيّة الحدوديّة
ف��ي الجنوب إل��ى جانب زاي��ارت
سنقوم بها لقرى أخرى في البقاع
عنوانها البرنامج االنتخابي ،أي
االلتفات إلى مسيحيّي األطراف»،
مشيرا ً إلى أ ّنه «أ ّك��د للمسيحيّين

أ ّنه يحب ألاّ يكون هذا التصنيف،
أن��ت��م ف��ي ال��ق��ل��ب وج��غ��راف��ي �ا ً في
األطراف».
وأ ّكد قليموس أ ّنه ملتزم بتنفيذ
ّ
واالطالع على حاجات
هذ الزيارات
المسيحيّين ،موضحا ً أنّ «الرابطة
ال��م��ارون� ّي��ة ليست فقط لجونية
وال��م��ت��ن وجبيل وك���س���روان ،بل
هي للجميع ،ودوره��ا يبدأ بنقاط
الضعف وال��ح��اج��ة ،ففي القرى
ال��ح��دود ّي��ة الجنوبيّة أو في دير
األحمر وبتدعي هم بحاجة لنقف
إلى جانبهم ولو معنو ّياً».
ّ
المالي
�ق
ول��ف��تَ إل��ى أنّ «ال��ش�
ّ
�ؤس��س��ة أق��ل م��ن شحيح،
ف��ي ال��م� ّ
ول��ك��ن بمك ّوناتها لها حضورها
في كل األمكنة ،أكان في المحافل
السياسيّة أو الماليّة أو االجتماعيّة،
أيّ من منطلق دور األفراد وطاقاتهم
نحاول المساعدة» ،مشيرا ً إلى
«أنّ زي��ارت��ن��ا ه��ي إلع��ط��اء جرعة
ّ
واطلعنا على حاجاتهم
معنويّة،
ووض��ع��ن��ا ج���دول أع��م��ال وب��دأن��ا
بالخطة التنفيذيّة ،ن��زور القرى
للقيام بواجبنا وتأكيد التزامنا
المساعدة».

�شاركتا في م�ؤتمر دعم المقاومة

«جبهة التحرير» و«الديمقراط ّية»:
لمواجهة التطبيع مع «�إ�سرائيل»
أنهى المؤتمر العربي العام الذي
انعقد في بيروت «دع��م�ا ً للمقاومة
ورفض تصنيفها باإلرهاب» بحضور
ما يزيد عن ثالثمئة شخصيّة سياسيّة
وحزبيّة وفكريّة وأكاديميّة أعماله
التمسك بالمقاومة
ختامي ،أ ّكد
ببيان
ّ
ّ
وبحق الشعوب في مقاومة المحتل.
وأع���ل���ن���ت ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينيّة أ ّنها شاركت في المؤتمر
بوفد ض ّم عضوي المكتب السياسي
عباس الجمعه وص�لاح اليوسف،
وأعضاء قيادة الجبهة أبو جهاد علي
وأبو وائل كليب وهشام مصطفى.
وألقى الجمعة كلمة في الجلسة
المسائيّة ،نقل في بدايتها تحيات
قيادة الجبهة وأمينها العام الدكتور
واص��ل أب��و يوسف للمشاركين في
المؤتمر ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ «ان��ع��ق��اد هذا
المؤتمر على أرض لبنان األش ّم وفي
بيروت المقاومة واالنتصار يأتي في
ظل ظ��روف بالغة التعقيد من أجل
دعم المقاومة وإعادة بوصلة الصراع
لفلسطين».

وأ ّكد الجمعة الوقوف إلى «جانب
المقاومة التي صنعت االنتصارات
بدماء شهدائها ،ويكفينا فخرا ً بدعم
المقاومة وح��زب الله وكا ّفة القوى
الوطنيّة اللبنا ّنية والعربيّة لنضال
الفلسطيني وحقوقه الوطنيّة
الشعب
ّ
المشروعة» ،مث ّمنا ً مواقف المناضل
العربي المصريّ حمدين صباحى،
ّ
وداع���ي���ا ً إل���ى «م��واج��ه��ة تطبيع
العالقات مع بعض ال��دول العربية
و«إسرائيل» في ظ ّل تصعيد حركة
المقاطعة الشاملة ض � ّد االحتالل،
شعبي
وال��ت��ي تقاطعت م��ع ح��راك
ّ
دولي وتنظيم مظاهرات حاشدة في
ّ
شوارع مدن العالم ،تنديدا ً بالجرائم
الصهيونية ض ّد شعبنا».
كما شاركت «الجبهة الديمقراطيّة
لتحرير فلسطين» في أعمال المؤتمر
ب��وف��د كبير ض��� ّم أع��ض��اء المكتب
السياسي :علي فيصل ،عبد الغني
هللو ،إبراهيم النمر ،خالدات حسين.
وعدد من أعضاء اللجنة المركزية:
سهيل الناطور ،فتحي كليب ،أركان

ب��در ،عدنان يوسف ،يوسف أحمد
وسامر م ّناع.
وألقى هللو كلمة الجبهة ،معتبرا ً أنّ
«انعقاد المؤتمر هو وقفة وفاء ودعم
للمقاومة المنتصرة ف��ي فلسطين
�ي،
ول��ب��ن��ان ض�� ّد ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل� ّ
وأيضا ً تأكيد حق شعوبنا العربية
بسيادتها وثرواتها وح ّقها بالدفاع
عنها بمختلف األشكال النضاليّة،
خصوصا ًفي هذه اللحظات المصيريّة
ال��ت��ي ت��م� ّر بها منطقتنا وشعوبنا
تحت عناوين ومسميّات كثيرة من
األزم��ات والصراعات الدمويّة التي
أدّت إلى تراجع االهتمام بالقضيّة
الفلسطينيّة .ما ي ّؤشر صراح ًة إلى
أنّ قضية فلسطين تبقى هي الهدف
ومطمع الكثير م��ن األع����داء ،وفي
مقدّمهم العدو اإلسرائيلي».
ودعا هللو الدول العربية إلى عدم
التنازل عن الموقف المبدئي باعتبار
«إس��رائ��ي��ل» هي العدو األ ّول لألمة
العربية ،وأنّ القضيّة الفلسطينيّة
هي قضيّة العرب القوميّة األولى.

