4

السنة الثامنة  /االثنني  1 /آب  / 2016العــدد 2141
Eighth year / Monday / 1 August 2016 / Issue No. 2141

حمليات

«بدنا نحا�سب» تن�صب خيم ًا في و�سط بيروت
حتى انتهاء جل�سات الحوار

برقية �شكر من هوالند
لرئي�س المجل�س العام الماروني
أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،إلى كل
من وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،مهنئا بحلول
العيد الجيش اللبناني.
من ناحية أخرى ،تلقى الخازن برقية شكر جوابية من الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند ،ردا ً على البرقية التي كان أرسلها له بعد العملية اإلرهابية التي
إستهدفت أبرياء في مدينة نيس.
وشكر الرئيس الفرنسي في برقيته الوزير الخازن على «رسالة التعاطف
والتضامن واألخوة في الوقت الذي تلقت فيه فرنسا ضربة في الصميم من خالل
االعتداء الوحشي والرهيب والبغيض الذي استهدف الدولة والديمقراطية في
فرنسا والعالم».
وأك��د الرئيس هوالند للخازن «إنّ فرنسا لن ترضخ للظالمية واالره��اب
التكفيري ،وسوف تستمر في محاربته أينما وجد ،والتمسك بقيمها الجوهرية
في الحرية والتسامح والعدالة والسلم على المستويين الوطني والدولي».

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير يحيى �سكاف
تزور مكتب حزب اهلل في بنهران
ن��ص��ب ن��اش��ط��و ح��م��ل��ة «ب��دن��ا
نحاسب» ع��ددا ً من الخيم في وسط
بيروت ،معلنين أنّ «اعتصامهم فيها
سيستمر حتى نهار الخميس المقبل
ت��زام��ن�ا ً م��ع م��وع��د انتهاء جلسات
الحوار في عين التينة».
وألقى الدكتور عبده سعد ،كلمة
شرح فيها «أهمية إجراء االنتخابات
على أس���اس النسبية ال��ت��ي تمثل
األقليات» ،داعيا ً إلى «رفض قانون
االنتخاب المختلط المطروح حاليا
ألنه لن يأتي بأي نائب جديد».
من جهته ،قال الناشط في حملة
«بدنا نحاسب» هاني فياض ،في
كلمة ألقاها باسم الحملة« :إنّ الحل
الوحيد لتغير حياة اللبنانيين هو
بتغير الطبقة السياسية الحالية من
خالل إج��راء انتخابات على أساس
قانون النسبية» ،مؤكدا ً أنّ «األنظمة
والقوانين يجب أن تكون في خدمة
الشعب» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «السلطة
الحالية ف��ي لبنان ال ت��ؤخ��ذ منها
الحقوق إال بقوة الشعب» ،الفتا ً إلى
أنّ «الحراك المدني لن يتوقف بعد
اآلن».
وق��ال« :المسيرة التي سرنا فيها
اليوم ،مسيرة عدنا من خاللها إلى

الساحات ،إلى ساحة الحراك األولى
ه��ن��ا ،إل��ى حيث يلتقي البرلمان،
مقصدنا اليوم ،مع السراي ،مقصدنا
في تظاهرات العام الفائت ،إلى حيث
سالت دماء المعتصمين والمتظاهرين
للمرة األولى منذ عام ،مسيرة ابتدأت
م��ن��ذ ع���ام ت��ؤك��د أن ف��ي ه���ذا البلد
مواطنين ومواطنات يؤمنون بالعمل
الجاد والموحد ،ضمن حراك جامع
ي��ب��دأ م��ن ه��م��وم ال��ن��اس وال ينتهي
بالتغيير السياسي».
وسأل« :لماذا النسبية؟ هل ألننا
نؤيد م��ا يطلبه البعض م��ن أرك��ان
السلطة لمنفعة هنا أو مكسب هناك؟
ه��ل نصدق أول��ئ��ك ال��ذي��ن يبشرون
بالنسبية وي��ح��ض��رون للستين
المشؤوم؟» ،قال« :ال تصدقوا أحدا
منهم ،فإن أرادوا أمراً ،لن يكون ذلك
سوى لتحقيق المزيد من المكاسب
والمغانم .أما بالنسبة لنا ،فالنسبية
هي المدخل الوحيد والخطوة األولى
لتحقيق المطالب المحقة ،التي طالب
بها كل منكم في يوم من األيام».
أض��اف «فبعد ع��ام على نزولنا
للمطالبة بحقوقنا في التظاهرات
المطلبية ،يأتي اليوم ه��ذا التحرك
وه��و سياسي بامتياز ،ليتوج هذه

المسيرة .فكما توحدوا جميعهم في
وجهنا ،إن كان بالقمع أم بالمسيل
للدموع أم باالعتقاالت أم باالنتخابات
النيابية ،ه��ا نحن هنا م��وح��دون،
مترفعون ع��ن الخالفات الضيقة،
م��ص��م��م��ون ع��ل��ى خ���وض المعركة
سوياً ،كلنا يعني كلنا ،ال نعرف كلالً
وال نرضى بالهوان .خياران ال ثالث
لهما ،إما البقاء تحت عباءة الفاسدين
ال��م��ت��س��ل��ط��ي��ن ،وال���رض���ى ب��ال��ذل
والتهجير واإلفقار وحكم السفارات
ونير المصارف ،وإما المطالبة بخرق
هذه المنظومة الحديدية المتكتلة
على نفسها».
وختم« :ألولئك الذين سيتحاورون
األس���ب���وع ال��م��ق��ب��ل ل��ت��ق��ري��ر ماهية
القانون ،ألرك��ان تلك الطاولة ،التي
ألغت مؤسساتنا الدستورية ،نحن
هنا! باقون هنا! في هذه الساحة!
حتى اللحظة األخيرة من حواركم!
فاحذروا من الضرب بعرض الحائط
بأماني الشعب وتطلعاته ،وخذوا
العبر من التاريخ ،فال سلطة استمرت
بالدوس على آمال المواطنين! نحن
هنا في اعتصام على مدى أيام الحوار،
باقون ،موحدون ،مستمرون!».

زار وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف تقدمه رئيس اللجنة جمال
سكاف ،مكتب «حزب الله» في بنهران الكورة ،للتهنئة بذكرى انتصار حرب
تموز  ،2006وك��ان في استقباله عضو المجلس السياسي للحزب محمد
صالح.
وتوجه جمال سكاف باسم الوفد بـ«تحية إلى أهالي الجنوب الذين كانوا
في المقدمة بمواجهة العدو الصهيوني خالل ع��دوان تموز  2006وقدموا
الشهداء والجرحى ،وإلى المقاومين بقيادة األمين العام لحزب الله سماحة
السيد حسن نصر الله الذي يقود االنتصارات المتتالية على العدو الصهيوني
وعمالئه من أجل أن نعيش بعز وكرامة وشرف» .وأكد أنّ «معادلة الجيش
والشعب والمقاومة هي الضمانة األساسية لحماية وطننا من األخطار
المحدقة به» ،داعيا ً «ك ّل الشرفاء واألحرار في العالم إلى مناصرة الشعب
الفلسطيني في نضاله المشروع حتى تحرير المقدسات وآالف األسرى من
سجون العدو وكامل فلسطين من البحر إلى النهر».
ورحب صالح ،بدوره ،بالوفد ،مثمنا ً «الدور الوطني الكبير الذي قامت به
لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف خالل عدوان تموز  ،»2006وحيا «جهود
اللجنة التي تقف جنبا ً إلى جنب مع المقاومين في المحافل كافة».
وق���دم ال��وف��د لصالح ل��وح��ة ال��ق��دس «ع��رب��ون وف���اء وتقدير للمقاومة
اإلسالمية».

�أمل :منحازون للحوار وللوطن
الوفد يسلم درعا ً تقديرية لصالح

«التحرير» تنظم ندوة حول دور
المر�أة وال�شباب في المجتمع

قبيسي متوسطا ً المتخرجين
أشار عضو كتلة التحرير والتنمية
ال��ن��ائ��ب ه��ان��ي قبيسي إل���ى «أنّ
اللبنانيين صدوا العدوان الصهيوني
عندما حاول غزو لبنان جنوباً ،وهم
اليوم يقاومون المشروع التكفيري
القادم من الشرق والشمال وال��ذي
يحمل الفكر والمشروع اإلسرائيلي
دونما اختالف».
وقال قبيسي خالل احتفال تربوي
في بلدة السكسكية الجنوبية« :إنّ
وق��وف أبناء اإلم��ام الصدر وحامل
أمانته دولة الرئيس نبيه بري شكلت
سدا ً منيعا ً بوجه دمار البلد ،فأنتجت
���دارس ومستشفياتٍ
م��ش��اري��عَ وم�
َ
وتنمي ًة وتحريراً .كما تأمل نتائج
إيجابية من جلسات الحوار الوطني
التي يقيمها رجل الحوار في لبنان
دولة الرئيس بري حيث أن الوضع
السياسي الداخلي لم يعد يحتمل،
فالدولة دون رئيس للجمهورية،
وحكومة عاجزة عن اتخاذ ق��رارات
ل��ح� ّل مشاكل ال��م��واط��ن��ي��ن ،ال على

(مصطفى الحمود)
المستوى االقتصادي وال المالي وال
االجتماعي وال حتى البيئي ،حيث
تمثل قضية تلوث المياه في الليطاني
وبحيرة القرعون ناهيك عن تقنين
الكهرباء وجميع هموم المواطنين،
داعيا ً الجميع للتضحية في سبيل
وطنهم ،لينقذوا لبنان ،كما أنقذته
دماء الشهداء في غير مرة».
ون ّوه قبيسي بتضحيات الجيش
اللبناني ،داعيا ً الجميع «إلى االتفاف
حوله ودعمه ،وه��و حامي الحدود
جنوبا ً مع المقاومة ،وشماال ً وشرقا ً
وغ��رب �ا ً وف��ي ال��داخ��ل ب��وج��ه جميع
محاولي العبث بأمن الوطن وسالمة
مواطنيه».
ورأى ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي خ��ري��س أنّ
«السجال السياسي الداخلي وخاصة
ال��ذي يتضمن ع��ب��ارات مسيئة هو
محاولة للنيل من قوة الوطن ووحدته
عبر استهداف رموزه الخلص الذين
استمروا ومنذ قيامة لبنان في طرح
األف��ك��ار المميزة إلنقاذ لبنان ،وأنّ

الرئيس نبيه بري لن يكون منحازا ً
إال للحوار وال��وط��ن وقضايا األم��ة،
وأنّ محاوالت التجريح واالستهداف
لن تثنيه عما هو فيه من مسك زمام
القيادة الرائدة لبناء لبنان القوي».
وخالل لقائه ع��ددا ً من الفاعليات
ورؤساء البلديات في مكتبه بصور،
أش��ار خريس إل��ى «أهمية أن تقوم
المجالس البلدية الحالية بمروحة
واس��ع��ة م��ن العمل على استثمار
الطاقات والقدرات في المدن والبلدات
وطرح األفكار الجديدة والمبدعة التي
تساعد المجلس البلدي على العمل
وتسهل عملية التنمية واالغاثة في
ال��ب��ل��دة» ،داع��ي �ا ً المجالس البلدية
إلى «التفرغ لإلنماء وع��دم التدخل
بالسياسة من أجل تحقيق مصالح
الجميع».
واعتبر أنّ «أهم ما تقوم به البلديات
هو تشجيع الطاقات وتوجيهها نحو
الهدف الصحيح».

جال في القاع على ر�أ�س وفد من مطرانية زحلة

دروي�ش� :سنقاوم الإرهاب والإهمال الذي يطال البلدة
جال رئيس أساقفة زحلة والفرز
للطائفة المارونية المطران عصام
دروي��ش يرافقه وفد من المطرانية،
في القاع ،حيث كان في استقبالهم
األب اليان نصرالله واهالي الشهداء
والجرحى في صالون الكنيسة.
بداية ،رحب نصرالله بالمطران،
وقال« :إنّ الضمير العالمي اهتز لما
تعرضت له القاع من عمل إجرامي
وإره��اب��ي ذه��ب ضحيته  5شهداء
وعدد من الجرحى ،وتسبب بأضرار
في الممتلكات ،لكنهم افتدوا بأرواحهم
لبنان كله وهذا فخر لنا».
«خص القاع
ولفت إلى أنّ درويش
ّ
بأكثر من زي��ارة ،ووقف إلى جانبنا
بك ّل معنى الكلمة ،وه��ذا إلى جانب
المطران الياس رح��ال» ،شاكرا ً له

«الوقفة التضامنية».
كما تقدم بالشكر إلى الجمعيات
«ال��ت��ي ب��دأت تسهم وتقف بجانب
عائالت الشهداء والجرحى».
ثم ألقى درويش كلمة تطرق فيها
إلى مسيرته عندما كان كاهنا ً وهو
يعمل مع أهالي القاع ،وقال« :أشعر
اليوم مع ك � ّل عائلة فقدت شهيداً،
ونتمنى الشفاء للجرحى .إنّ بلدة
القاع تحملت عن كل لبنان منذ الحرب
األهلية حتى اليوم ،حيث تعرضت
لكثير من المصائب جراء الحر ،لكن
بإيماننا لن نستسلم للقوى الظالمية
وقوى الشر ،وعلينا مقاومة اإلرهاب
واإلهمال الذي يطال القاع».
ودع��ا أهالي البلدة إلى «االتحاد
خصوصا ً بعد االنتخابات البلدية

وأن ال يتطرفوا» ،مضيفاً« :يجب
علينا ترسيخ مفهوم التعايش بين
المسلمين والمسيحيين ومع الجوار،
خ��ص��وص�ا ً الجيش ال���ذي ن��ق��دم له
التحية بعيده فهو حامي الحدود
هذا من جانب ،والمقاومة من جانب
آخر ،ألنهما خزان العيش المشترك
بين المسلمين والمسيحيين ،ونتمنى
أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية»،
معلنا ً أنه سيكون «رأس حربة مع
مطالب أهالي القاع».
وف����ي ال���خ���ت���ام ،وزع دروي����ش
مساعدات مالية ألهالي الجرحى .كما
زار بيوت أهالي الشهداء ،وقدم لهم
المساعدات أيضاً ،بعدها جال في
أرجاء المركز الصحي.

نظمت «جبهة التحرير الفلسطينية» ،ن��دوة حول دور المرأة والشباب
في المجتمع والعالقات اللبنانية ـ الفلسطينية ،في قاعة مركز الشباب
الفلسطيني في مخيم البرج الشمالي ـ قضاء صور ،في حضور عضو المكتب
السياسي في الجبهة عباس الجمعة ،عضو قيادة حركة «أمل» عباس عيسى،
مسؤولة العالقات الخارجية في «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني» كاتي
مروة ،شخصيات سياسية واجتماعية ،وحشد من أبناء المخيم.
افتتحت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني والوقوف دقيقة صمت
اجالال واكبارا ألرواح الشهداء ،ثم رحبت دينا عباس بالحضور ،موجهة
التحية للشهداء واألسرى ،معتبرة أن «هذه الندوة تشكل حالة استنهاض
لطاقات شاباتنا وشبابنا».
وألقى عيسى كلمة أكد فيها «أنّ قضية فلسطين متجذرة في وجدان األمة
وشعوبها» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك عالقة وثيقة جدا ً بين الفلسطيني وأرضه.
فالشعب الفلسطيني قدم التضحيات منذ أن واجه العدو في بداية مشروعه
الظالم ،وبعد ارتكابه المجازر في فلسطين ،والشعب الفلسطيني رغم تشرده
لم يستسلم ،وجميع الفصائل قدمت قادتها شهداء في سبيل استعادة الحقوق
وحتى تبقى قضية فلسطين حية وتبقى هذه األرض عربية ،وفي مقدمتهم
رمز فلسطين الرئيس ياسر عرفات وأبو العباس وإخوانهم» ،مشيرا ً إلى أنّ
«العدو يسعى إلى تصفية الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني ،خاصة
حق العودة».
ورأت مروة ،من جهتها ،أنّ «المرأة تحملت المصائب والمحن بشجاعة
ن���ادرة ،وعانت الكثير ،خ�لال العقود الماضية ،وثمة قناعة أكيدة بأنّ
المجتمعات أبرزت دور نسوة مبدعات في ك ّل المجاالت».
ورأى الجمعة أنّ «الشباب الفلسطيني أثبت على مدار التاريخ أنه قادر
على العطاء غير المحدود ،وأن له دورا كبيرا وفعاال في بناء المجتمع .كما
أن المرأة لعبت دورا ً مهما في المجتمع الفلسطيني عبر التاريخ الفلسطيني
المعاصر ،ومما ال شك فيه أن المرأة تركت بصماتها في الساحات السياسية
والنضالية».
وختم« :فلنعولم النضال ض ّد اإلمبريالية وض ّد الظلم ،ونتضامن لصالح
اإلنسانية ،واالستمرار في الطريق حتى الحرية واالستقالل والعودة لشعبنا
والشعوب المقهورة».

قبالن يرعى حفل تكريم
اتحاد بلديات �ساحل الزهراني
رعى نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي االعلى العالمة الشيخ عبد
األمير قبالن ممثالً بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن الحفل التكريمي
الذي أقيم في مجمع المالك السياحي في أنصارية ،تكريما ً التحاد بلديات
ساحل الزهراني ،بدعوة من محمد علي سبليني ،في حضور مسؤول مكتب
الشؤون البلدية المركزي في حركة أمل بسام طليس ،ومملثين عن قيادة إقليمي
الجنوب وجبل عامل في حركة أمل ،ممثلين عن القيادات األمنية والعسكرية،
رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ،حشد من الفعاليات الدينية،
رؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية حاليين وسابقين ،وفعاليات تربوية
واجتماعية.
ورأى قبالن في كلمة ألقاها خالل الحفل «أنّ ما يجري في بالدنا ،خاصة في
سورية والعراق وليبيا من مجازر ودمار يراد منها أن تكون جنائز متواصلة»،
الفتا ً إلى «أنّ المطلوب العمل لمنع الفتنة بين المسلمين سنة وشيعة أو بين
مسلمين ومسيحيين» .وقال« :علينا أن نكون أكثر وعيا ً لوأد الفتن ،علينا أن
نوحد الجهد لتحرير القدس وفلسطين».
وختم قبالن« :إننا في لبنان بحاجة إلى الوعي والتعقل في إدارة قضايا
وطننا الذي أكدنا على ضرورة حفظه بمؤسساته ومشروعه الوطني ووحدته
الممنوعة على الفدرلة والتقسيم وعلى حماية مقاومته التي شكلت حزام أمنه
وأمانه وعماد استقالله إلى جانب الجيش الضامن لوحدة لبنان واستقراره
ولكيانه التاريخي وحاجاته األمنية ،وهو عينه ما نريده إلنسان لبنان وهذه
المنطقة التي يجب أن تتوقف فيها آلة الدمار والفتن والخبائث فاإلنسان إنسان
بإنسانيته وليس بسلطانه».

لقاء حواري مع طالل �سلمان
في نادي ال�شقيف ـ النبطية

جابر وسلمان والزين يقطعون قالب الحلوى

مصطفى الحمود
بدعوة من نادي الشقيف في النبطية والمجلس الثقافي
لبنان الجنوبي ،عقد لقاء حواري مع رئيس تحرير جريدة
السفير األستاذ طالل سلمان ،في حضور النائبين ياسين
جابر وعبد اللطيف الزين ،ممثل حزب الله الحاج خضر
كحيل ،المسؤول السياسي لحزب البعث فضل الله
قانصو ،مسؤول الجنوب في الحزب التقدمي االشتراكي
سرحان سرحان ،ممثل بلدية النبطية الدكتور عباس
وهبي رئيس نادي الشقيف الدكتور علي سلوم ورئيس
المجلس الثقافي للبنان الجنوبي فرع النبطية المحامي
سمير فياض ،ووجوه ثقافية واجتماعية وإعالمية.
بعد النشيد الوطني اللبناني كان عرض وثائقي عن
مراحل من حياة طالل سلمان ،ثم كلمة ترحيبية بالحضور
باسم نادي الشقيف للدكتور حسن حريري الذي قال:
«أيها األستاذ الكبير طالل كم من جريدة يستدرجك فيها
لون الحبر األحمر بلون الدم وتارة األسود بلون الموت
وأنا القارئ ال يسعني إال أن أقف على حافة األحداد من أين
آتي بالكلمات التي تشرح هذا الرجل لقد عاصرته ملكا ً على
الطريق ال تأخذه سنة في موقف وال نوم على ضيم».
ثم كانت كلمة المجلس الثقافي للبنان الجنوبي ألقاها
المحامي سمير فياض الذي قال« :األستاذ طالل سلمان لم
يكن صحافيا ً عاديا ً يقنع بمالحقة الخبر وتصيد الحدث
بل إنه علم من أعالم الصحافة اللبنانية والعربية ورائدا ً
من روادها العظام الذين شكلوا طليعة مسيرتها المظفرة
وتقدم نهضتها المميزة واالرتقاء بها إلى المستوى الرفيع
في دنيا اإلعالم لما امتاز به من صفاء الرؤية وسعة الثقافة
ونفاذ البصيرة ودقة المالحظة وعمق التحليل».
وفي الختام ،تحدث سلمان ،فقال« :ها نحن مرة أخرى
في هذا النادي العريق نادي الشقيف الذي طالما شكل
منارة ال سيما في ظ� ّل عتمة االحتالل اإلسرائيلي وقد
خرجت بلدات جبل عامل والقرى التي تعاظمت بالنصر
فصارت قالعا ً للتحرير تخيف العدو فيرصد الحركة فيها
ليالً ونهارا ً وقد تحطم غروره وبات في موقع الدفاع بعد
دهر من احتراف الهجوم حيثما شاء وعلى أي خط من
خطوط الجبهات العربية».
أض��اف« :جنوبا ً دُر ،جنوبا ً سر وانتصر ...البلدات

جميعها مشرقة يغمرها الشعور باألمان وق��د تمدّدت
فاتصلت بصيدا معروف سعد حصن المقاومة الحصين
ثم ضاق بها الشاطئ فارتقت التالل واثقة من منعتها
يحرسها الشهداء الذين يشكلون جدار األمان .لقد سقط
الخوف وتعاظمت الثقة بالنفس واحت ّل أولئك الذين كانوا
مغمورين ،بل منسيين ،موقعهم في الحياة العامة وفي
القرار السياسي لهذه الدولة التي كانت من قبل مزرعة
لمن يستقوي بها عليها .إننا نعيش أياما ً مجيدة تظللنا
الذكرى العاشرة لحرب تموز التي أنهت أسطورة الجيش
اإلسرائيلي ال��ذي ال يُقهر ولقد قهر مجاهدو المقاومة
معززين باإلسناد الشعبي المفتوح ذلك الجيش الذي
كان يفترض في نفسه أنه مالك مصير هذه المنطقة التي
انشغلت أنظمة الحكم في دولها عنه منصرفة إلى تدجين
شعوبها والصراعات في ما بينها متجاهلة مشاريع
التوسع والهيمنة عند هذا العدو وأحيانا ً متواطئة معه
على أهلها واألشقاء».
وتابع« :إنها لمفارقة مؤلمة أن يعيش لبنان بهجة
النصر بينما ال��دول الشقيقة بعنوان سورية أو العراق
وصوال ً إلى اليمن تسبح في دماء أهلها ويتهاوى عمرانها
وتدمر وحدتها الوطنية لتتعاظم الفتن بين العناصر أو
المكونات فإذا الدول تتشقق كما في المشرق أو تكاد تندثر
كما الحال في ليبيا أو تتهالك في قلب الضعة واإلفالس
وتقف على أب��واب حكام الذهب تستعطي فال تعطى إال
كفاف يومها فتنطوي مصر على نفسها مجوعة ويهان
شعبها العظيم بفقره.
وثمة مفارقة أكثر إيالما ً تتمثل في سيل العقوبات التي
اتخذتها اإلدارة األميركية بطلب إسرائيلي مباشر ضد
حزب التحرير بالمقاومة ومجاهديه وأهله جميعا ً والتي
تلقفها ملوك النظام العربي المتخاذل عن المواجهة إلى
حد الخيانة العظمى».
بعدها قدم رئيس نادي الشقيف الدكتور علي سلوم
وأمين الشؤون الثقافية الدكتور علي وهبي ورئيس فرع
النبطية في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي المحامي
سمير فياض والنائبان جابر والزين درعا ً تقديريا ً لسلمان،
تقديرا ً لجهوده وعطائه المميز.
ثم ت ّم قطع قالب الحلوى احتفاال ً بالمناسبة.

اللجنة الأمنية الفل�سطينية تبحث الو�ضع في عين الحلوة
مع الحريري والبزري والجماعة الإ�سالمية
ب��ح��ث وف���د م��ن اللجنة األمنية
الفلسطينية العليا المشرفة على
ال��م��خ��ي��م��ات ،ض��� ّم رئ��ي��س اللجنة
ال��ل��واء صبحي أب��و ع��رب ،وممثلي
مختلف القوى الفلسطينية الوطنية
واإلسالمية ،الوضع في مخيم عين
الحلوة مع النائب بهية الحريري في
دارتها في مجدليون.
وأطلع الوفد الحريري على الوضع
في المخيم ،مؤكدا ً أنّ «األم��ور تحت
السيطرة وقيد المتابعة اليومية من
قبل اللجنة ،بالتنسيق مع السلطات
اللبنانية» ،ناقالً «ح��رص الجميع
في عين الحلوة على أمن واستقرار
المخيم والجوار».
وش���دّدت الحريري ،من جهتها،
على «أهمية أن نبني على جسور
التعاون والثقة التي تعززت بين
القوى الفلسطينية في المخيم وبين
الدولة ومؤسساتها األمنية ،ال سيما
الجيش بما يصب في تعزيز األمن
واالستقرار في المخيم».
وتحدث رئيس «الحركة اإلسالمية
ال��م��ج��اه��دة» الشيخ ج��م��ال خطاب
بإسم الوفد ،مؤكدا ً حرص الجيش
اللبناني على أمن المخيمات« ،كما هو
حريص على أمن صيدا ،وبالتالي،
ه��ذا ال��ت��ع��اون بين المخيم بقواه
وفصائله مع الدولة اللبنانية يترجم

أمنا ً واستقرارا في صيدا والمخيم،
لذلك هو مصلحة مشتركة وضرورة
للطرفين».
وال��ت��ق��ى ال��وف��د أي��ض��ا ً ال��دك��ت��ور
عبد الرحمن ال��ب��زري وأطلعه على
«الجهود التي تبذلها اللجنة األمنية
من أجل الحفاظ على أمن واستقرار
المخيم وال��ج��وار» ،وطمأنه إلى أنّ
«ه��ن��اك إج��م��اع�ا ً فلسطينيا ً وطنيا ً
وإسالميا ً على عدم السماح بأي توتير
للوضع في المخيم ،وأن��ه لن يكون
إال عامل استقرار للجوار اللبناني،
ألنّ في استقرار ساحتهم ووحدتها
ق��وة لقضيتهم المركزية فلسطين
ولقضاياهم المحقة ،وف��ي مقدمها
حق العودة والحق في العيش الكريم
اجتماعيا ً وإنسانيا ً لحين عودتهم».
واستغرب البزري ،من ناحيته،
«إص��رار البعض على تأكيد التوتر
األمني في عين الحلوة وإصرارهم
على خطورة الوضع ودقته» .وأكد
أنّ «القوى الفلسطينية ق��ادرة على
التعامل مع مختلف االشكاالت وأنّ
التنسيق بينها وبين األجهزة األمنية
والقوى السياسية الصيداوية في
أعلى مستوياته ،وأنّ للفلسطينيين
دورا ً إيجابيا ً ف��ي اس��ت��ق��رار صيدا
ومنطقتها ولقد أثبتوا ذلك أكثر من
م��رة في زم��ن التناحر واالصطفاف

اللبناني اللبناني».
وق��ال« :نأمل من بعض الوسائل
اإلع�لام��ي��ة ال��م��ح��س��وب��ة ع��ل��ى خط
المقاومة تسليط الضوء على الدور
اإليجابي والفاعل الذي لعبه مخيم
عين الحلوة في حرب تموز ،2006
ون��ح��ن ال��ي��وم ن��ح��ي��ي ذك����رى ه��ذا
االنتصار ال��ذي كانت صيدا ومخيم
عين الحلوة شريكين اساسيين فيه،
وللمرة األول��ى ق��ام مخيم لالجئين
الفلسطينيين ،يعيش تحت ظروف
معيشية وحياتية قاسية ،باستقبال
مئات العائالت النازحة من الجنوب
اللبناني محتضنا اياهم رغم تعرضه
للقصف اإلسرائيلي ،ما يؤكد دوره
وعمقه االستراتيجي المقاوم».
ث��م ت��ح��دث أب���و ال��ش��ري��ف عقل،
مطالبا ً السلطات المعنية اللبنانية
بـ«تسهيل وإزال��ة العديد من القيود
التي تعيق عمل الفلسطينيين وتطور
حياتهم اليومية مهنيا ً واجتماعيا ً
وحياتياً».
كما زار الوفد المسؤول السياسي
للجماعة اإلس�لام��ي��ة ف��ي الجنوب
الدكتور بسام حمود حيث كان تأكيد
مشترك على «أه��م��ي��ة حفظ األم��ن
واالستقرار داخل المخيم وتحييده
عن الخالفات الداخلية واإلقليمية
والحرص على أمن الجوار».

التيار الأ�سعدي :ال فائدة من الحوار
رأى األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد،
في تصريح ،أن «ال فائدة من الحوار ،فهو ميت قبل أن
يولد ،ويفتقد إلى أدنى مقومات الحوار الناجح إذ لم يتفق
المتحاورون على جدول أعمال له» ،محمالً السياسيين
مسؤولية «تجاهل الملفات الوطنية واالقتصادية
واالجتماعية».
وأبدى تأييده «للحراك المدني لتحصيل مطالبه فمن
حق اللبنانيين التظاهر ورفع الصوت وكسر القيود وكل
الخطوط الحمر لمواجهة طغمة سياسية تحكم لبنان
بالقوة والسلطة والنفوذ والمال».
كما أعلن تأييده «التمديد لقائد الجيش العماد جان
قهوجي في ظل تعثر تعيين بديل له ،حتى ال تقع قيادة
الجيش في فراغ كما يحصل في موقع رئاسة الجمهورية
والفراغ المقنع في مجلس النواب».
ودعا «القوى السياسية المتنازعة» إلى «رفع الصوت
للمطالبة ب��اإلف��راج ع��ن أس��رى المؤسسة ل��دى داع��ش
اإلرهابية ،بدل مطالبة الجيش بتقديم أوراق اعتماده
ووالئ��ه لهذا الفريق أو ذاك» ،وح ّمل مسؤولية سالمة

األسرى «للفريق اللبناني الذي يؤيد تركيا وبإمكانه الطلب
منها الضغط على حليفتها داعش ،فلكان هذا الملف انتهى
منذ زمن».
ودع��ا إل��ى «ال��وق��وف مع المؤسسة العسكرية النها
الضامن الوحيد لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وسلمه
األه��ل��ي» ،مطالبا ً بـ«دعمها عسكريا وإزال���ة الخطوط
السياسية الحمر الطائفية والمذهبية».
ورأى «أنّ ال��ع��ال��م ب��أس��ره يحضر نفسه للموقعة
العسكرية الكبرى التدخل العسكري في سورية» ،معتبرا ً
أن «العمليات اإلرهابية التي ضربت دوال ً أوروبية هي من
صناعة وفبركة وتدبير أجهزة االستخبارات الغربية التي
تعمل على تأليب الرأي العام في دولها لتبرير تدخلها في
الحرب العسكرية التي باتت قريبة ،وإسكات االصوات
المعارضة والرافضة لهذا التدخل العسكري».
وختم مؤكدا ً أنّ «تداعيات التدخل العسكري األميركي
في سورية لدعم مجموعات سلفية إرهابية بهدف القضاء
على مفهوم الدولة في سورية ،سترت ّد على كل من استثمر
في اإلرهاب أو راهن عليه».

