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تج ّمع العلماء في الرابية داعم ًا:
عون الأعلى تمثي ًال م�سيح ّي ًا ووطن ّي ًا

بقرادونيان عر�ض الأو�ضاع مع ريت�شارد
استقبل األمين العام لحزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان سفيرة
الواليات المتحدة األميركية إليزابيث ريتشارد ،في حضور نائب األمين العام
أفاديس كيدانيان ومستشار السفارة.
وأف��اد بيان لـ«الطاشناق» ،أنّ المجتمعين تناولوا الوضعين الداخلي
واإلقليمي ،وشدّد الطرفان على ضرورة إنجاز االستحقاق الرئاسي بمزيد من
تكاتف األطراف اللبنانيّة من دون الوقوع تحت تأثيرات المتغيّرات اإلقليميّة».
وقدّم بقرادونيان عرضا ً عن تاريخ الطائفة األرمنيّة في لبنان ودور حزب
الطاشناق في الحياة السياسيّة اللبنانية« ،ومبادئه التاريخيّة لجهة الحفاظ
على وح��دة لبنان واستقالله وحرية أبنائه ،وإبقاء الوطن رم��زا ً للتعايش
والديمقراطيّة واالحترام المتبادل».
وتط ّرق الجانبان إلى موضوع النازحين السوريّين ،وضرورة مساعدتهم
وعودتهم إلى سورية.

التجمع
عون مستقبال وفد ّ
استقبل رئيس «تك ّتل التغيير واإلصالح» النائب ميشال
عون وفدا ً من «تج ّمع العلماء المسلمين» برئاسة الشيخ
حسان عبدالله ،الذي ص ّرح على األثر« :تش ّرفنا بلقاء دولة
الرئيس العماد ميشال عون ،وكان اللقاء مناسبة للبحث
في أمور سياسيّة لبنانيّة وإقليميّة ،وكانت وجهات النظر
متطابقة واغتنمنا فرصة اللقاء لتهنئة دولته باالنتصار
المؤ ّزر للمقاومة والجيش اللبناني عام  ،2006وقد كان له
دور بارز في الوصول إلى هذا االنتصار ،أوال ً من خالل الدعم
السياسي الذي ينطلق من اقتناعه بضرورة المقاومة لردع
العدوان الصهيوني ،وثانيا ً من خالل االحتضان الذي
للمهجرين وقتذاك .واستفدنا
و ّفره والتيار الوطني الحر
ّ
أيضا ً من شرح مستفيض من دولته للوضع السياسي
الحالي في لبنان ،وأ ّكدنا له أنّ «تج ّمع العلماء المسلمين»
يدعم بكل قوة انتخابه رئيسا ً للجمهورية ،فهو صاحب
التمثيل األعلى ليس على المستوى المسيحي فحسب ،بل
على المستوى الوطني .وأنّ اإلسراع في انتخاب رئيس

المؤسسات الدستوريّة
للجمهوريّة باتَ ضرور ّيا ً لعودة
ّ
إلى العمل».
وأضاف« :أ ّكدنا ضرورة إقرار قانون انتخابي نيابي
عصري يعتمد النسبيّة ولبنان دائرة انتخابية واحدة،
صحة التمثيل
وه��ذا القانون هو الوحيد ال��ذي يضمن
ّ
لكل فئات الشعب اللبناني .وشدّدنا على ثالثية الجيش
والشعب والمقاومة باعتبارها الضمان الوحيد لحفظ أمن
لبنان وسيادته واستقالله ،وضرورة التنبّه لخطط العدو
ّ
يخطط ويعمل لالعتداء والتسلّط
الصهيوني الذي ما زال
ً
على خيرات بالدنا ،وخصوصا بعد دخول النفط والغاز
إلى المعادلة».
وختم مشدّدا ً على «ضرورة مواجهة الخطر التكفيري
ال��ذي يعصف بلبنان ،خصوصا ً بعد االع��ت��داء األخير
على الجيش في عرسال ،ودعونا إلى إطالق ي ِد الجيش
في تحرير جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك ،وتوفير
اإلمكانات الماديّة واللوجستيّة التي تؤمِّن ذلك».

غندور ّ
يحذر من «تطبيع الأمر الواقع» مع «�إ�سرائيل»
أ ّك����د رئ��ي��س ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي
الوحدوي عمر عبد القادر غندور ،أنّ
«التطبيع كلمة مستحدثة على اللغة
العربية الفصحى ،وهو وسيلة للعبور
على صعيد العالقات بين العرب
والصهاينة في فلسطين المحتلّة،
وقد جاء على لسان العرب أنّ الطبع
هو السجيّة التي ُجبل عليها اإلنسان،
بينما التطبيع الذي ُي��ر ّوج له اليوم
ه��و حلم صهيوني وقناعة عميقة
في عقول قادة الحركة الصهيونيّة،
وخصوصا ً بعد ال��زي��ارة الخيانيّة
ألنور السادات إلى «إسرائيل» عام
 ،1977إليجاد عالقات طبيعيّة بين
الجلاّ د والضحيّة تستشرف إنهاء
حالة الحرب وإزالة الحاجز النفسي

ال��ض��ارب ف��ي ال��ت��اري��خ بين العرب
والصهاينة منذ ظهور رسالة اإلسالم
إلى اليوم ،بحيث يتقبّل المسلمون
وج����ود دول����ة ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة ب��ج��وار
الحرمين الشريفين في م ّكة والمدينة،
وعلى حساب فلسطين والقدس ،التي
قال فيها ميناحيم بيغن« :لن يُرفرف
عربي فوق القدس
بعد اليوم أيّ علم
ّ
إلاّ إذا ك��ان ه��ذا العلم ف��وق سفارة
عربيّة».
أضاف غندور في بيان« :واليوم
ترفرف في القدس أعالم عربيّة لمصر
واألردن ،وال نتحدّث عن العالقات
التي لم تنقطع ،وعشرات المكاتب
القنصليّة «اإلسرائيليّة» وما يُس ّمى
بمكاتب التمثيل التجاري في العديد

م��ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة .وم���ا كانت
مباراة العب الجودو المصري أسامة
الشهابي مع الالعب «اإلسرائيلي»
في أولمبياد الريو دي جانيرو إلاّ
بعد ضغوط مارسها رئيس اللجنة
األولمبيّة المصريّة هشام حطب
إلج��ب��ار ال�لاع��ب ع��ل��ى ال��ل��ع��ب مع
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،إلاّ خطوة متقدمة
على طريق «التطبيع السريع» وعلى
شاكلة اقتحام قطعان الصهاينة
يوم (أول من)أمس لباحات المسجد
األق��ص��ى واالع��ت��داء على المصلّين
بمناسبة ما يس ّمونه خراب الهيكل،
تمهيدا ً إلع���ادة بنائه على أنقاض
المسجد األق��ص��ى ،وه���ذا ج��زء من
تطبيع األمر الواقع».

مطر من كني�سة ال�سيدة في الدامور:
زمن التهجير و ّلى �إلى الأبد

جانب من القداس
ت���رأّس رئ��ي��س أس��اق��ف��ة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر قدّاسا ً
إله ّيا ً في كنيسة السيدة في الدامور،
لمناسبة إعادة إعمارها بعد أربعين
عاماً ،شارك فيه راعي أبرشيّة جبيل
المطران ميشال ع��ون ،ولفيف من
الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء
الدامور ،تقدّمهم النائب إيلي عون
وال��وزي��ر السابق النقيب الدكتور
ماريو عون ورئيس البلدية شارل
غفري.
وجه المطران مطر
بعد اإلنجيل ّ
إل��ى أب��ن��اء ال���دام���ور ،الحاضرين
والغائبين ،كلمة قال فيها« :فرحتي
اليوم ال يضاهيها فرح بعودتنا إلى
كنيسة السيدة التي جدّدتموها
بإيمانكم وك��رم��ك��م ،ون��ح��ن فيها
نصلّي معكم لتعود كل الكنائس،
كما عادت كنيسة السيدة .لقد بنينا
في أبرشيّة بيروت منذ عشرين سنة
ثماني وأربعين كنيسة ور ّممنا ثالثا ً
وأربعين ،وما هذا إلاّ ألنّ الشعب
المؤمن ق ّرر البقاء في أرضه وبنى
كنائسه قبل بيوته».
أض���اف« :ن��ح��ن نبني ف��ي حين
أنّ أوروب���ا تبيع الكنائس وتهدم
بعضها .فرحتي كبيرة اليوم ألنّ
ج��راح ال��دام��ور قد التأمت بعودة

ال��ع��ذراء إل��ى بيتها ،وه��ن��اك وجه
شبه كبير ،بين ما ج��رى للدامور
ف��ي التهجير واألزم��ن��ة القاسية
وم��ا ج��رى للعذراء خ�لال أربعين
سنة من عمرها .لقد م ّرت أربعون
سنة على مريم منذ البشارة حتى
القيامة والعنصرة ،وفيها انطبعت
ص��ورت��ان :ص���ورة األم الحزينة
وص���ورة ال��ع��ذراء الملكة المكلّلة
سلطانة على ال��س��م��اء واألرض،
وكذلك الدامور ،فبعد االزدهار الذي
كانت فيه م ّرت بسنين طويلة من
اآلالم والحزن والتر ّقب واالنتظار،
وها هي اليوم تعود كمن ينظر إلى
مجد القيامة».
أضاف« :العذراء تقول لكم ،زمن
التهجير قد و ّلى إلى األبد ،إن شاء
الله ،وأت��ى زم��ن البناء من جديد
وزمن اإليمان المتجدّد ،بال ّرب أوال ً
والثقة بلبنان ثانياً ،وبالدامور
أوال ً وأخيراً .كل هذه الكنائس التي
أشدتم ،بعونكم يا صاحب السيادة
المطران ميشال ع��ون وحكمتكم،
كنيسة مار الياس واليوم كنيسة
السيدة وكنيسة مار مارون وصلت
إلى خطوات متقدّمة بإذنه تعالى،
وكذلك كنيسة مار بطرس وبولس.
كل الكنائس تعود بانتظار عودة

جميع الداموريّين إلى دامورهم».
وتابع« :أيّها األحباء ،أحلم معكم
بعودة الداموريّين كافة إلى الدّامور
لتعود مدينة زاه��رة منفتحة على
تعج بأبنائها
الساحل والجبل ،بلدة
ّ
وضيوفها .مدينة تعود إلى سابق
ع ّزها بالعلم والحضارة واألدب
والفكر والصحافة والسياسة».
وشكر جميع من ساهم في إعادة
هذه الكنيسة ،وقال« :نحن نشكر،
والله يجازي».
ك��م��ا ك��ان��ت كلمة ل��غ��ف��ري بعد
إزاحة الستار عن النصب التذكاري
للخوري بولس هيكل الغريب في
ساحة الكنيسة.
وخ��ت��م ال��م��ط��ران م��ط��ر« :الشكر
لمريم مجددا ً ألنها نقلتنا من حالة
القلق وال��ي��أس واالض��ط��راب إلى
الثبات في اإليمان والرجاء ،وهي
ق��د راف��ق��ت ال��م��وارن��ة م��ن��ذ ك��ان��وا،
فجميع كنائس البطركيات مكرسة
للعذراء من قنوبين إلى إيليج إلى
الديمان إلى بكركي ،وكذلك جميع
المقرات البطريركية .ولو أحصينا
كنائس أبرشية بيروت لوجدنا أن
مخصصة
سبعا ً وأربعين كنيسة
ّ
لتكريم سيدتنا مريم العذراء .نطلب
شفاعتها لنا ولكم».

بقرادونيان مستقبال السفيرة األميركية

جديدة عر�ض مع م�ست�شار ب ّري
�ش�ؤون ًا وطن ّية و�إنمائ ّية
التقى رئيس دائرة األوقاف اإلسالميّة في عكار الشيخ مالك جديدة في مركز
الدائرة في حلبا – عكار ،مستشار رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري زكي جمعه
على رأس وفد.
وبحث الطرفان ،بحسب بيان ،في «أمور وطنيّة وإنمائيّة ،والدور الوطني
الذي يقوم به الرئيس ب ّري في الحوار الوطني رغم األج��واء المتش ّنجة في
المنطقة ودور األوقاف اإلسالمية في الخطاب الجامع والوحدوي ،م ّما ج ّنب
ّ
الخضات األمنيّة ،خصوصا ً موقعها االستراتيجي الحدودي» .وأ ّكدا
عكار
«تطلّع الجميع إلى زيادة التعاون واللقاء ،لخدمة لبنان وعكار وترسيخ الوحدة
الوطنيّة».
كما استقبل الشيخ جديدة وفدا ً من متط ّوعي الدفاع المدني ،أطلعوه على
أوضاعهم الصعبة ومعاناتهم ،وتم ّنوا عليه التواصل مع الجهات المعنيّة
إلنصافهم.

لقاء الأحزاب ه ّن�أه بذكرى االنت�صار

ال�س ّيد :ف�شل الم�شروع الأميركي
�أ�سقط الرهانات على تغيير الموازين في لبنان
اعتبر رئيس المجلس السياسي
في حزب الله السيد إبراهيم أمين
السيد أنّ فشل المشروع األميركي
ال��ص��ه��ي��ون��ي ف���ي س���وري���ة أس��ق��ط
ره��ان��ات البعض لتغيير موازين
القوى في لبنان ودفعه إلى البدء
بتقديم التنازالت ،مؤ ّكدا ً أنّ رؤية
رئ��ي��س ت��ك� ّت��ل التغيير واإلص�ل�اح
النائب ميشال عون تعطي ضمانة
بحفظ لبنان وحمايته.
كالم السيد جاء خالل استقباله
أم��س وف��د ل��ق��اء األح����زاب وال��ق��وى
والشخصيّات الوطنية اللبنانيّة،
ال��ذي زاره مه ّنئا ً بمناسبة ذكرى
االنتصار على العدو الصهيوني في
تموز .2006
منسقه
وت��ح��دّث ب��اس��م ال��ل��ق��اء
ّ
قاسم ص��ال��ح ،ال��ذي ق��دّم التهانئ
وال��ت��ب��ري��ك��ات ل��ق��ي��ادة ال��م��ق��اوم��ة
بـ«االنتصار التاريخي ال��ذي أدّى
إل��ى نشوء معادلة ردع مع العدو
الصهيوني من جهة ،وبعث الحياة
في روح المقاومة وع ّزز ثقافتها في
المنطقة بشكل عام من جهة ثانية،
بعد عقود من اليأس الذي استفحل
ف���ي األم�����ة ،وف��اق��م��ت��ه ال��ت��ن��ازالت
والتسويات المذلة لصالح العدو
األساسي ألمتنا وشعوبها».
كما حيّا لقاء األحزاب «التضحيات
الكبيرة التي قدّمتها المقاومة في
تصدّيها للعدو التكفيريّ في سورية
وغ��ي��ره��ا ،م��ا أب��ع��د شبح اإلره���اب
ع���ن ل��ب��ن��ان ب��ش � ّق��ي��ه ال��ص��ه��ي��ون��ي
والتكفيري».
رح��ب السيد بالوفد
من جهتهّ ،
ال���ذي «ي��م� ّث��ل األخ���وة ف��ي مسيرة
الجهاد والنضال ،الذين يستح ّقون

التهنئة أل ّن��ه��م ش��رك��اء ف��ي صنع
االنتصار» ،مشيرا ً إلى أنّ «ما يميّز
ه��ذا االنتصار عن غيره هو إيمان
شعبنا بأهميّة اإلنجاز الذي تح ّقق،
لدرجة أنّ أهلنا كانوا يقفون أمام
بيوتهم المد َّمرة شامخي الرؤوس،
يعبِّرون عن اعتزازهم بمقاومتهم
ال��ت��ي ص���م���دت ،وم��ع��ه��ا ال��ج��ي��ش
والشعب ،في مواجهة أعتى عدوان
في العقود األخيرة ،بالرغم من فارق
اإلمكانيّات الهائل بينها وبين العدو
الصهيوني».
وأ ّك���د أنّ «المقاومة استطاعت
أن ُتلحق هزيمة عسكريّة بالجيش
«اإلسرائيلي» ،ليس فقط من خالل
إفشال أه��داف ال��ع��دوان ،وإ ّنما من
خ�لال ال��ق��درات ال��ص��اروخ� ّي��ة التي
تم ّكنت من ضرب كل األه��داف التي
رسمتها في حربها مع هذا العدو».
وعن الحرب الجارية في سورية،
لفتَ السيد إلى أنّ «هذه الحرب أش ّد
خطرا ً من الحرب «اإلسرائيليّة»،
س���واء ب��أه��داف��ه��ا أو أدوات���ه���ا ،ألنّ
بعض الذين كانوا على الحياد خالل
حرب تموز أصبحوا في قلب الحرب
إلسقاط سورية والمقاومة ،ولكن
بحمد الله استطعنا إفشال األهداف
ال��دول� ّي��ة واإلقليميّة للحرب على
س��وري��ة ف��ي بيئة مع ّقدة وصعبة
للغاية ،وما َ
لبث أن اكتشف العالم
خطر الجماعات اإلرهابيّة التكفيريّة
حتى على الذين صنعوه ودعموه
ويسجل لسيادة الرئيس
وم ّولوه.
ّ
ب��ش��ار األس���د ص��م��وده وشجاعته
وإيمانه الثابت باالنتصار ،األمر الذي
سمح لسورية باالستفادة من دعم
الحلفاء واألصدقاء ،كما أنّ تماسك

الدولة في سورية وعمل أجهزتها
من دون تو ّقف كان له دور حاسم
المؤسسات
في الحفاظ على وحدة
ّ
والتفاف الشعب حولها».
وأشار إلى «التبدّالت الحاصلة في
موازين القوى بفعل صمود سورية،
والتي تجلّت في تراجع الحمالت
اإلع�لام��يّ��ة ،وس��ق��وط ال��م��راه��ن��ات
السياسيّة على تغيير النظام فيها
وان��ف��راط الحلف ال��دول��ي ،ونشوء
ت���وازن ج��دي��د ف��ي المنطقة بفعل
الروسي القويّ  ،والتعاون
الحضور
ّ
والتنسيق بين روسيا والجمهورية
تجسد أخ��ي��را ً في
اإلسالمية ال��ذي
ّ
استخدام الطائرات االستراتيجيّة
الروسيّة لقاعدة همدان اإليرانية في
قصف الجماعات اإلرهابيّة المسلّحة
في سورية ،األمر الذي أحدث صدمة
ل��دى ال��غ��رب ،وي� ّ
�ؤش��ر إل��ى أنّ هذا
التحالف الروسي اإليراني هو من
سيرسم المعادالت في المنطقة».
واع��ت��ب��ر أنّ «ف��ش��ل ال��م��ش��روع
األم��ي��رك��ي الصهيوني ف��ي سورية
أس��ق��ط ره��ان��ات ال��ب��ع��ض لتغيير
م��وازي��ن القوى في لبنان ،ودفعه
إلى البدء بتقديم التنازالت» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «م��وق��ف��ن��ا م��ن ال��ع��م��اد ميشال
ع���ون ل��ي��س م��ب��ن � ّي �ا ً ع��ل��ى ع�لاق��ات
ومصالح خاصة ،وإ ّنما على رؤية
وط��ن � ّي��ة ت��رت��ب��ط ب��وع��ي المصالح
االستراتيجيّة للبنان والمنطقة في
مواجهة المؤامرات التي تستهدف
شعوبنا وأ ّمتنا ،والعماد عون أثبت
على مدى السنوات الماضية امتالكه
لهذه الرؤية االستراتيجيّة ،والتي
تعطي ضمانة لجميع اللبنانيّين
بحفظ وطنهم وحمايته».

بيار فتو�ش ينتقد تهديدات �شه ّيب:
معمل الإ�سمنت حائز كل التراخي�ص
�س��ارات في
استنكر بيار فتوش إق��ف��ال طريق ال��ك� ّ
ضهر البيدر ليل أول أمس باألتربة والدشم .وتساءل
عن «دور رجال األمن في منع مثل هذه التعدّيات على
ّ
تدخلها
الطرقات العا ّمة واألم�ل�اك الخاصة ،وع��دم
إلحقاق الحق».
وندّد فتوش في بيان أمس ،بـ«ممارسات رئيس بلديّة
عين دارة غير المستندة إلى القانون» ،مذ ّكرا ً إيّاه بـ«أنّ
ّ
المخطط التوجيهي هي
من و ّقع على التراخيص وعلى
مرجعيّاته األعلى ،وهي الدولة بما تم ّثله من قوانين
الخاصة
وأنظمة ،وأنّ صالحيّاته هي حماية الممتلكات
ّ
والعامة وليس التع ّرض لها وتحريض الناس ودفعهم

جديدة وجمعة
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للنزول إلى الشارع والمواجهة في ما بينهم».
ودعا إلى «االحتكام إلى العقل والمنطق والقانون،
ولعدم التهديد بعدم تمرير معمل اإلسمنت الحائز على
كل التراخيص القانونيّة واإلداريّة الالزمة ،وذلك بعد
البيئي والتعهّد
تقديم الدراسات الفنيّة ودراسات األثر
ّ
بااللتزام بكل ما ورد فيها من شروط بيئيّة ،خصوصا ً
أنّ الملف عاد بر ّمته إلى القضاء الذي كان قد أعطى
الكلمة الفصل في الملف بكامله».
وانتقد فتوش «التهديدات التي أطلقها الوزير أكرم
شهيّب ،حيث قال :إنّ مشروع معمل اإلسمنت لن يم ّر
مهما كلّف الثمن ،وال تجبرونا أن نذهب إلى األبعد».

�أقارب الإرهابي َين بدر وال�شهابي ي�س ّلمون �أنف�سهم للجي�ش

الف�صائل :لتعزيز العالقات اللبنان ّية ـ الفل�سطين ّية لدعم الأمن واال�ستقرار
م��ا ي��زال بعض أق���ارب مسؤولي
التنظيمات اإلرهابيّة في مخيم عين
الحلوة يسلّمون أنفسهم طوعا ً إلى
الجيش اللبناني.
وفي هذا اإلطار ،سلّم الفلسطينيّان
أحمد وشراع بدر شقيقا المطلوب بالل
بدر نفسيهما إلى مخابرات الجيش
في صيدا ،بعد أن كان الفلسطيني
غالب حجير ع ّم بالل بدر سلّم نفسه
لمخابرات الجيش أيضاً.
ك��ذل��ك ،سلّم المدعو (ط.أ) ابن
شقيق م��س��ؤول «جبهة النصرة»
اإلره��اب� ّي��ة في مخيم عين الحلوة،
أسامة الشهابي وهو أحد اإلسالميّين
المطلوبين ،س�لّ��م نفسه إل��ى فرع
المعلومات في األمن العام في صيدا
عند حاجز مخيم عين الحلوة.
اجتماع الفصائل
م��ن ج��ه � ٍة أخ����رى ،ع��ق��دت ق��ي��ادة
الفصائل الفلسطينيّة والقوى الوطنيّة
واإلسالمية اجتماعا ً في سفارة دولة
فلسطين في بيروت ،حضره أمين
ّ
منظمة
سر حركة «فتح» وفصائل
التحرير الفلسطينيّة في لبنان فتحي
أبو العردات وقادة ومم ّثلو الفصائل
ال��وط��ن � ّي��ة واإلس�لام��يّ��ة ،وناقشت
القيادة األوضاع الفلسطينيّة العا ّمة
وآخر التطورات المتعلّقة بالقضيّة
الفسطينيّة وأوض����اع المخيمات
الفلسطينيّة في لبنان ،خصوصا ً في
مخيم عين الحلوة.
وأ ّك���دت ال��ق��ي��ادة «أهمية تعزيز
الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة والعمل
الموحد من أجل حماية
الفلسطيني
ّ
ال��وج��ود الفلسطيني ف��ي لبنان،
وتعزيز العالقات األخويّة اللبنانيّة
والفلسطينيّة لدعم األمن واالستقرار
والسلم األه��ل��ي ،حيث أنّ المنطقة
ِّ
العربية بر ّمتها تم ّر في مرحلة دقيقة
وخطيرة».
وأع��رب��ت ع��ن «رفضها وإدانتها
لكل أنواع التحريض على المخيّمات
الفلسطينيّة ،خ��اص��ة على مخيم
عين الحلوة ،والتي طاولت القيادة
الفلسطينيّة وال���رم���وز الوطنيّة
المعروفة بعملها الدؤوب والمخلص
م��ن أج��ل حماية ال��وح��دة الوطنيّة
الفلسطينيّة والوجود الفلسطيني في
لبنان ،وإبعاد شبح الفتنة المتن ّقلة
المتلبّسة لبوس الفتنة والتحريض،
لضرب نضال ووحدة أهلنا وشعبنا

كجك ودياب مع الوفد الفلسطيني
ال��ص��اب��ر ال��ص��ام��د ف��ي المخيمات
الفلسطينيّة ،ول��ض��رب وزع��زع��ة
وع���ي وت���ع���اون وت��ك��ات��ف شعبنا
ف��ي المخيمات م��ن أج��ل المصلحة
الوطنيّة العليا للشعبين اللبناني
والفلسطيني الشقيقين».
كما أعربت القيادة الفلسطينيّة
ع��ن «شكرها وتقديرها للبيانات
وال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي ص���درت عن
عدد من المسؤولين اللبنانيّين على
المستويات الرسميّة السياسيّة
واألم��ن� ّي��ة والعسكريّة والحزبيّة،
خصوصا ً تصريحات المدير العام
لألمن العالم اللواء عباس إبراهيم
ومدير مخابرات الجيش اللبناني
في الجنوب العميد خضر حمود ،وما
ص��در على لسانهم من تصريحات
نشرت في كافة الصحف ووسائل
اإلعالم التي أوضحت حقيقة الموقف
الفلسطيني اإلي��ج��اب��ي وال��ت��ع��اون
المشترك والتنسيق ال��دائ��م بين
الفصائل الفلسطينيّة والسلطة
اللبنانيّة والمخيمات الفلسطينيّة
وخصوصا ً ما يتعلّق منها بمخيم
عين الحلوة ،حيث ت ّم التأكيد على
استمرار التنسيق وال��ت��ع��اون بين
مختلف مك ّونات القيادة الفلسطينيّة
والفصائلوالقوىالوطنيّةواإلسالميّة
واللجنة األمنيّة العليا والقوة األمنيّة
المشتركة من أجل استكمال تثبيت

وتعزيز األمن واالستقرار ومحاسبة
المخلّين وتحقيق العدالة االجتماعيّة
للجميع».
وأبدت «ارتياحها وترحيبها بقيام
بعض المطلوبين بتسليم أنفسهم
للدولة اللبنانيّة من خالل التعاون
المشترك بين الجانبين اللبناني
والفلسطيني».
وتوجهت القيادة الفلسطينيّة
ّ
«بالتحية لنضال شعبنا الفلسطيني
في أرض ال��وط��ن ،وت��ص�دّي شعبنا
ال��ب��ط��ول��ي ل��م��م��ارس��ات س��ل��ط��ات
ّ
االحتالل الصهيوني ومحاوالت غالة
المستوطنين المستمرة والمتك ّررة
القتحام المسجد األقصى».
وأدان������ت «اس���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ات
ال��ت��ه��وي��د واالس���ت���ي���ط���ان ون��س��ف
ال��ب��ي��وت ،واإلع���دام���ات الميدانيّة،
واالع��ت��ق��االت التي ط��اول��ت األطفال
والنساء والشيوخ ،وتعدّيات جنود
االحتالل والمستوطنين وممارساتهم
العدوانية ،والتعدّي على حرمات
المنازل ودور العبادة».
وحيّت القيادة «نضال وصمود
األسرى البواسل في سجون االحتالل
الصهيوني ،وأعلنت عن أسبوع من
النشاطات والفعاليّات تضامنا ً مع
أس��رى ال��ح��ري��ة ،م���روان البرغوتي
وأح��م��د س��ع��دات وم���ع األس��ي��ري��ن
الشقيقين محمد ومحمود أحمد بلبول

وكل األسرى والمعتقلين المضربين
عن الطعام منذ أشهر عديدة» ،وأعلنت
أنّ «فعاليّات التضامن مع األسرى
سوف تع ّم كل المخيّمات الفلسطينيّة
ف��ي ل��ب��ن��ان ،حتى تتح ّقق مطالب
األسرى بالحرية واالستقالل ،ودحر
االح��ت�لال عن أرضنا الفلسطينيّة،
ورف��ع كاهل االحتالل عن أهلنا في
القدس ،عاصمة دولتنا الفلسطينيّة
المستقلّة ،وع��ن أهلنا ف��ي الضفة
الغربيّة وقطاع غزة وفي فلسطين
المحتلة عام .»48
وج����دّدت ت��أك��ي��ده��ا ع��ل��ى أهميّة
«استمرار التعاون والعمل المشترك
وب����ذل ال��ج��ه��ود واالت����ص����االت مع
الجهات المعنيّة لتنفيذ المذ ّكرة
المرفوعة ل�لأن��روا ،والتي تض ّمنت
مطالب تتعلّق باألوضاع الصحيّة
والتعليميّة للاّ جئين الفلسطينيّين في
لبنان ،إضاف ًة إلى المل ّفين المتعلّقين
بـ«مخيم نهر ال��ب��ارد» والنازحين
الفلسطينيّين من سورية إلى لبنان».
وأ ّك��دت «أهميّة وض��رورة تنشيط
وتفعيل االت��ص��االت وال��ل��ق��اءات مع
الجهات الرسميّة للدولة اللبنانيّة،
ومع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
من أجل تحسين أوض��اع الالجئين
الفلسطينيّين في لبنان ،وتحقيق
ال��ح��ق��وق ال��م��دن � ّي��ة واالج��ت��م��اع� ّي��ة
يصب في المصلحة
واإلنسانيّة ،وهذا
ّ

اللبنانيّة الفلسطينيّة المشتركة».
وحيّت القيادة «دور اللجان الشعبية
وهيئات المجتمع المدني وجماهير
شعبنا في المخيمات ،الذين أبدوا كل
التعاون والحرص على أمن واستقرار
المخيمات».
وأول����ت ال��ق��ي��ادة الفلسطينيّة
«اهتمامها بالشباب الفلسطيني في
لبنان» .وأ ّك��دت أهميّة «أن يأخذوا
دورهم في إطار المشاركة والتعليم
وال��ري��اض��ة وال��ح��ف��اظ على الهوية
واالن��ت��م��اء الوطني ،وإب��ع��اده��م عن
اآلفات االجتماعيّة وتوعيتهم من أجل
مكافحة البطالة ومكافحة حاالت
اإلدم���ان ،وض���رورة مشاركتهم في
تعزيز وتأمين مستقبلهم من خالل
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ورش العمل التي
تتعلّق بالشباب ودوره��م وتعزيز
قدراتهم في المجتمع الفلسطيني
بما يح ّقق طموحاتهم ومستقبلهم
ودورهم في خدمة القضيّة الوطنيّة
الفلسطينيّة ،وضرورة تعزيز الهويّة
والشخصيّة الوطنيّة الفلسطينيّة
المتفاعلة مع شعبها ومحيطها».
اللجنة األمنية
إل���ى ذل���ك ،زار وف���د م��ن اللجنة
األمنيّة الفلسطينيّة العليا برئاسة
قائد األم��ن الوطني الفلسطيني في
لبنان صبحي أبو عرب ،يرافقه قائد
ال��ق��وة األمنيّة الفلسطينيّة اللواء
منير المقدح ومم ّثلون عن الفصائل
الفلسطينيّة في لبنان ،عضو المكتب
السياسي في حركة «أمل» المهندس
بسام كجك وال��م��س��ؤول التنظيمي
للحركة في مدينة صيدا محمد دياب
في مق ّر الحركة في حارة صيدا.
ووجه الوفد الفلسطيني في خالل
ّ
اللقاء« ،شكره وتقديره إلى حركة
«أم����ل» ورئ��ي��س��ه��ا رئ��ي��س مجلس
ال��ن�� ّواب نبيه ب��� ّري على مواقفهم
الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني
ف��ي مقاومته االح��ت�لال الصهيوني
ومشاريعه التهويديّة للمقدّسات
اإلسالميّة والمسيحيّة في المسجد
األقصى والقدس الشريف».
ب��دوره ،ج�دّد كجك تأكيد وجوب
«أن تبقى ك��ل ال��ج��ه��ود وال��ط��اق��ات
موجهة في اتجاه العدو الصهيوني،
ّ
المستفيد من أيّ اح��ت��راب واقتتال
داخلي ،ومن تف ّرق العرب والمسلمين
ّ
عن قضيّتهم ،قضيّة فلسطين».

