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حمليات �سيا�سية

حزب اهلل :نت�صرف بما تقت�ضيه م�س�ؤوليتنا
لدفع مخاطر الإرهاب التكفيري
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد خالل احتفال
أقامته كشافة اإلمام المهدي في معلم مليتا السياحي« :أننا
حين نواجه أزمة في المنطقة كأزمة سورية والتي تعدَّت
هذا القطر لتصيب بشظاياها عددا ً من بلدان العالم العربي
والغربي ،فإننا نتصرف بالح ّد الذي تقتضيه مسؤوليتنا
لدفع مخاطر اإلرهاب التكفيري عن الوجود البشري في
مناطقنا وحماية الكرامة اإلنسانية في مجتمعاتنا ،بدوافع
إنسانية ملتزمة باألحكام الشرعية لنصون مجتمعاتنا».
ولفت إلى «أنّ التضحيات التي يقدمها شبابنا هي من
أجل أن يعيش اإلنسان في وطننا كريما ً متحررا ً سيدا ً ال
يستثمر اآلخرون بلده ليمارس إرادته ويقرر مصيره».
وس��أل رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ
محمد يزبك ،خالل خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة
في بعلبك« :أيها السياسيون اللبنانيون ،أما تعتبرون مما
يجري ،وإلى متى االنتظار ،وهل يتحمل المواطنون؟ في
الشوارع اعتصامات وال من يسمع ،في المناطق أحداث
قتل وثأر وترويع وشبه غياب أقل ما يقال عن دولة قد
أنهكها الخالف وأسقط هيبتها التحاصص والتجاذبات،
فعن أي ملف نتحدث والعدو اإلسرائيلي يسرح ويمرح
ويشق الطرقات ويخترق األجواء في أكثر المناطق ،وال من
صوت يرفع».
وتطرق يزبك إلى شؤون المنطقة فقال« :مئة عام مرت
على اللعنة التاريخية التي قسمت المنطقة «سايكس ـ
بيكو» ،وقبل عقدين أط ّل برأسه كيسنجر يحمل مشروعا ً
للمنطقة لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ ،ول��م يحمل
العرب الطرح على الجدية ،وج��اءت حرب تموز 2006
لتخرج راي��س م��ن جعبتها ال��م��ش��روع ،تبشر أتباعها

بمشروع شرق أوسطي جديد ،وأسقط المشروع ظاهرياً،
ولكن لم ييأس أصحابه فاستغل ما يسمى بالربيع
العربي تمهيدا ً للوصول إلى اللعنة التاريخية الجديدة،
وضاعت فلسطين ،وانتهكت المقدسات ،و 47سنة على
إحراق المسجد اإلبراهيمي ،وقد رمي الفاعل بالجنون،
ولكن ماذا يقال عما يجري حول المسجد األقصى وتحته،
وانتهاك المقدسات من قطعان االستيطان بحماية جيش
االحتالل؟».
وأض��اف« :العالم في سكرتهم يعمهون ،بل يتبنون
الفكرة ،والعرب يقودهم آل سعود الذين لم يخرجوا عن
تعهداتهم مع بريطانيا ،واليوم مع أميركا والغرب ،وقد
أقسموا أن يكونوا في خدمة العدو اإلسرائيلي ،والخدمة
هذه لن تكون إال بما يرضي اإلسرائيلي ،وأن يكون متحكما ً
في المنطقة ،وهذا بشكل أو بآخر هو مشروع كيسنجر،
قضم بعد قضم ،من ليبيا إلى العراق إلى سورية إلى
الدولة الكردية ،والك ّل سيكون تحت مبضع التقسيم،
للقضاء على مشروع األمة ومقاومتها ،فال يفهم ما يجري
في المنطقة والخليج والبحرين واليمن وسورية وغيرها،
ولبنان على السكة ،إال من منظار إسقاط القوة ،وتحويل
األمة إلى دجاج ،يتبختر أمامها ديك الصهيونية العالمية،
بحسب ما يرتئيه من مصالح ،واألزمة طويلة ما لم تصح
األم��ة من غفلتها وتتوحد وتقلب الطاولة على رؤوس
أعدائها».
وسأل يزبك« :أما آن للغز اإلمام السيد موسى الصدر
وأخويه أن يحل؟ إنها الذكرى الثامنة والثالثين ،فأين
األمة ودولها من لبنان إلى ك ّل دول العالم ،وأين المنظمات
الدولية واألمم المتحدة».

مقر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
لقاء ت�شاوري في ّ

موحدة
جمعة :الحوار هو ال�سبيل �إلى جامعة ّ
الأ�شقر :االت�صاالت مع الفريق الآخر م�ستمرة

البعريني :عكار �ستبقى
ظهير ًا للجي�ش والمقاومة
أعلن رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني ،في مؤتمر
صحافي عقده في حضور أعضاء التجمع أنّ تيار «المستقبل» أراد أن «يجعل شبابنا
حطبا ً لمشروعه وأن يجعل من عكار مزبلة لنفاياته وطوفانا ً بشريا ً يستقوي به في
استعراضاته الطائفية الفتنوية ،ناسيا ً ومتناسيا ً أنّ عكار نبع للعطاء والتضحية
واالستشهاد والعمل والتعلم وبناء الوطن اللبناني الذي نريده مستقالً عربيا ً وقويا ً
بجيشه الباسل الذي ما زال يصنع المستحيل في التصدي الرائع لبؤر اإلرهاب
وخالياه التي أرادت أن تفتك بالوطن وبهويته العربية المتالصقة والمتالحمة مع
بطوالت الجيش العربي السوري ض ّد أعتى وأشرس حرب كونية استعمارية على
سورية العروبة والبطولة والشهامة والكبرياء».
وق��ال« :لقد كنا ملتزمين بما يمليه علينا الواجب الوطني وما تمليه علينا
التزاماتنا التي اخترناها طريقا ً لنا في نضالنا ومسيرتنا» ،مؤكدا ً «أنّ عكار التي هي
نبع للجيش اللبناني الباسل كذلك هي ظهير أساسي للمقاومة اللبنانية التي حررت
األرض وطردت االحتالل الصهيوني بعد أن أذاقته طعم الهزيمة».

عقد ل��ق��اء ت��ش��اوري ف��ي مكتب الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم في مركزها في مبنى وزارة الخارجية
والمغتربين ،بحضور المدير العام للمغتربين هيثم جمعة
والرئيس العالمي للجامعة المحامي بيتر األشقر واألمين
العام المركزي محمد هاشم وق��ي��ادات الجامعة :أحمد
ناصر ،مسعد حجل ،عباس فواز ،عاطف ياسين ،أحمد عز
الدين ،ابراهيم فقيه ،معروف الساحلي ،علي النسر ،غازي
قديح ،أرماندو مراد ،هاشم هاشم وأحمد أبي ناصيف.
وبحسب بيان صدر عن األمانة العامة للجامعة ،جرى
خالل االجتماع التداول «بالشأن االغترابي بشكل عام
وبشأن تنظيم الجامعة ومجالسها وفروعها واستمرار
العمل على لم الشمل االغترابي».
وشدّد جمعة على هذه الناحية ،مشيرا ً إلى «أنّ الحوار
بين أفرقاء الجامعة هو السبيل الوحيد لقيام جامعة
موحدة» ،الفتا ً إلى أنه يلتقي الجميع «والك ّل يضع نصب
عينيه هذا الهدف».
وت��ح��دث األش��ق��ر ،مشيدا ً بجهود المديرية العامة

للمغتربين بشخص جمعة ،واقترح برنامج عمل وصفه
بالطموح للنهوض بالجامعة وتفعيل فروعها .وقال« :إنّ
قيادة الجامعة على استعداد لتنفيذ البرنامج عبر الدعم
والمساندة من الجميع ،فنجاحنا في ذلك هو نجاح لنا كلنا،
الفتا ً الى االتصاالت المستمرة التي يقوم بها مع الفريق
اآلخر واإليجابيات التي ظهرت من هذه االتصاالت».
أم��ا هاشم فشكر جمعة على حضوره وج��ه��وده في
االغتراب ،وأشار إلى أنّ البرنامج يتضمن القيام برحالت
خارجية إلى دول االنتشار لتفعيل وتنظيم المجالس
والفروع وإجراء انتخابات جديدة لها وإنشاء فروع في
الدول التي ال يوجد فيها فرع« ،ولكن علينا أن نكون يدا ً
واح��دة لنستطيع القيام بذلك ،وأتطلع إلى مساندتكم
ودعمكم لقيادة الجامعة لنحقق البرنامج المطروح
أمامكم».
وكان التوافق على ك ّل المواضيع التي طرحت «تاما ً
وإيجابياً ،وأكد الجميع «العمل معا ً من أجل إعادة نهوض
الجامعة واستمرارها» ،واتفقوا على استمرار اللقاءات.

رأى الشيخ عفيف النابلسي ،في تصريح« ،أنّ لبنان يمر بمنعطف سياسي
ودستوري خطر ،يحتاج من ك ّل القوى األساسية بذل جهد حقيقي قبل أن تنقلب
الطاولة على رأس اللبنانيين جميعاً».
ولفت إلى أنّ «عدم التفاهم حول رئيس للجمهورية حتى الساعة وعدم االتفاق
على قانون جديد لالنتخابات وتعطيل مجلسي النواب والوزراء سيدفع باألزمة إلى
ذروتها».
وتابع« :لم يعد هناك من وقت طويل يسمح بالمناورات ،نحن أمام استحقاقات
داهمة قد تعرض االستقرار إلى خطر ،فتصبح حالتنا مثل حالة البلدان المجاورة».
وختم النابلسي« :على المسؤولين العمل سريعا ً على إنجاز التفاهمات وإيجاد
الحلول ،ال االتكال على القدر أو انتظار ما ستحمله ال��دول الغربية المؤثرة من
مبادرات .فإذا كان المسؤولون ال يستطيعون بمفردهم ح ّل األزم��ات السياسية
فعندئذ يصح كالم البعض أنّ لبنان غير قابل للحياة واالستمرار إال من خالل
وصاية خارجية».

�شاتيال يلتقي زايد :م�صر حري�صة
على ا�ستقرار لبنان ووحدته الوطنية
أعلن المؤتمر الشعبي اللبناني ،في بيان ،أنّ رئيسه كمال شاتيال ،زار السفير
المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد في مقر السفارة في بيروت ،حيث تناول اللقاء
التحرك المصري لح ّل األزمة الرئاسية في لبنان والتطورات العربية والداخلية
اللبنانية.
وبعد اللقاء ،قال شاتيال« :أكدت لسعادته أنّ ك ّل أحرار العرب يتطلعون إلى
تفعيل الدور المصري بعد ثورة  30يونيو  2013في الساحة العربية ،ألنّ مصر
هي العمود الفقري لألمن القومي العربي ،ومن الطبيعي أن تحرص مصر على وحدة
لبنان وعروبته واستقالله واستقراره وأن تحاول إيجاد حلول عملية لمشاكله
األساسية بناء على طلب معظم األطراف اللبنانية التي تجد في مصر جانبا ً مقبوال ً
ومطلوباً» .وأضاف« :أكد السفير خالل اللقاء أنّ التحرك المصري متواصل ولن
يقتصر على زيارة وزير الخارجية سامح شكري ،حيث أنّ اإلدارة المصرية سوف
تطرح المخارج لح ّل مشكلة الرئاسة مع ك ّل األطراف اإلقليمية والمحلية الفاعلة
لبلورة ح ّل يرضي اللبنانيين ،ألنّ مصر حريصة على استقرار لبنان ودوره والحفاظ
على وحدته الوطنية وأمنه الوطني من ك ّل المخاطر التي تهدّد كيانه ،وهي ترى من
الضروري معالجة مشاكل لبنان قبل أن تصل إلى مرحلة خطيرة».

حذرت نقابة المحررين من توظيف المؤسسات اإلعالمية صحافيين وإعالميين
من جنسيات غير لبنانية ،داعيا ً وزير العمل سجعان قزي إلى «اتخاذ اإلجراءات
التوجه».
التي تردع مثل هذا
ُّ
وأص��در نقيب المحررين عون بيانا ً جاء فيه« :تلقينا من العديد من الزمالء
العاملين في الصحف واإلذاعات ومحطات التلفزة والمواقع اإللكترونية شكاوى عن
منافسة صحافيين وإعالميين من مختلف الجنسيات العربية واألجنبية لهم ،األمر
الذي يهدّدهم في رزقهم ومعاشهم ويدفع بهم إلى بطالة قسرية .إننا نحذر أصحاب
الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية من مغبة توظيف صحافيين
وإعالميين من التابعية غير اللبنانية ،إال وفق شروط صارمة وقانونية وتبريرات
مقنعة ،خصوصا ً أنّ هناك معلومات تفيد بأنهم يلجأون إلى هذا الخيار للتوفير ،ألنّ
توظيف هؤالء يتم برواتب أدنى من التي يتقاضاها اللبنانيون ،ومن دون أن يترتب
على أصحاب العمل أي مسؤولية قانونية والتزامات تجاه الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي».
وختم البيان« :إننا نلفت وزير العمل الصديق سجعان قزي ،وهو زميل قديم
ومناصر للصحافيين واإلعالميين ،ووزير اإلعالم النقيب رمزي جريج اللذين يبديان
ك ّل تعاون وانفتاح إلى هذا الواقع ،ونطلب إليهما اتخاذ اإلجراءات التي تردع مثل
هذا التوجه .ونؤكد أننا لن نسكت عن هذا الخرق الخطير ،وتلك االستهانة بحقوق
الزمالء اللبنانيين الذين يعانون أحواال ً مادية خانقة».

اعت�صام ت�ضامني �أمام الن�صب التذكاري للأ�سير �سكاف في المنية
وابتهاج في البداوي بعد �إجبار الأ�سير بالل كايد «الإ�سرائيليين» على تلبية مطالبه

من االعتصام التضامني أمام نصب األسير يحيى سكاف في المنية
أقامت «لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف»
و»الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»،
اعتصاما ً تضامنيا ً مع األس��رى في السجون
«اإلسرائلية» ،خصوصا ً المضربين عن الطعام
ومع قضية األسير يحيى سكاف ،أمام النصب
التذكاري لألسير سكاف عند مدخل مدينة
المنية.
حضر االعتصام عبد الله ضناوي ممثالً
الوزير السابق فيصل كرامي ،محمود حرفوش
م��م��ث�لاً ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د اإلس�ل�ام���ي ،رئيس
ح��زب الناس أحمد الخير ،وممثلو الفصائل
الفلسطينية في الشمال وحشد من أبناء المنية
ومخيمات الشمال ،ورفعت خ�لال االعتصام
صور األسير سكاف وأعالم لبنانية وفلسطينية
وعلم الجبهة الديمقراطية.
ب��داي��ة ،ألقى رئيس لجنة أص��دق��اء األسير
سكاف شقيقه جمال سكاف ،كلمة حيا فيها

«األس��رى ب�لال كايد وأحمد سعدات وم��روان
البرغوثي ويحيى سكاف وآالف األس��رى في
السجون الصهيونية الذين يتعرضون ألبشع
أنواع العزل والتعذيب ألنهم يتحدون السجان
باإلرادة والعزيمة والصبر».
وق��ال« :م��ن المنية والشمال نجدّد العهد
والوعد بأن نبقى مع قضية فلسطين وشعبها
والمقاومة األبية حتى تحرير كامل فلسطين من
البحر إلى النهر».
أض��اف « :في ال��ذك��رى السنوية العاشرة
لالنتصار الذي حققته المقاومة في لبنان على
العدو الصهيوني نؤكد ض��رورة الوقوف مع
المقاومة و مساندتها ألنّ خيار المقاومة هو
الطريق الوحيد ال��ذي سيعيد لألمة عزتها و
كرامتها».
وأل��ق��ى عضو اللجنة ال��م��رك��زي��ة للجبهة
الديمقراطية أركان بدر ،كلمة حيا فيها «األسير

قبالن :لتطبيق اتفاق الطائف بالكامل
�إبراهيم :لبنان الر�سالة هو جوهر الوجود الوطني

النابل�سي :الوقت ال ي�سمح بالمناورات

نقيب المح ّررين يحذر الم�ؤ�س�سات الإعالمية
من توظيف غير اللبنانيين

األشقر وجمعة وهاشم

ندوة عن التعاي�ش في ذكرى تغييب الإمام ال�صدر ورفيقيه
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خالل الندوة في كنيسة مار يوسف في حارة حريك
نظمت حركة أمل إقليم بيروت
المنطقة ال��راب��ع��ة ن���دوة بعنوان
«التعايش اإلس�لام��ي ـ المسيحي
ثروة يجب التمسك بها» ،لمناسبة
الذكرى الثامنة والثالثين لتغييب
اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه
الشيخ محمد يعقوب والصحافي
عباس بدرالدين ،في كنيسة مار
يوسف ـ حارة حريك ،حاضر فيها
ال��خ��وري عصام اب��راه��ي��م وعضو
المكتب السياسي في حركة أمل
حسن قبالن.
حضر الندوة رئيس بلدية حارة
ح��ري��ك زي���اد وأك���د وأع���ض���اء من
البلدية ،المسؤول التنظيمي إلقليم
ب��ي��روت علي ب���ردى وأع��ض��اء من
قيادة اإلقليم والمناطق ،وفاعليات
سياسية واج��ت��م��اع��ي��ة ونقابية
وإعالمية.
قدم الندوة الزميل خليل حمود،
ثم تحدث الخوري ابراهيم فقال:
«يكفي أن نعود إلى اإلطاللة األولى
لالمام السيد موسى الصدر على
حياة اللبنانيين ونضالهم ،لتدق
من جديد ساعة الحقيقة ،وتنكشف
الغايات الوطنية الكبرى إدراك��ا ً
وتحقيقاً».
أض�����اف« :رأي���ت���ه واس��ت��م��ع��ت
إليه مطوال ً عندما كنت طالبا ً في
الجامعة اليسوعية في السبعينات
وقد أطل محاضرا ً بوجهه المضيء
وعقله النير وقلبه المنفتح على
محبة جميع اللبنانيين بفئاتهم
وط��وائ��ف��ه��م ،فصفقنا ل��ه ك��ث��ي��را ً
وسلمنا عليه ورحنا نتتبع أخباره
ومداخالته وتصاريحه معجبين
وم���ؤي���دي���ن .ل���ن ن��ن��س��ى دخ��ول��ه
المساجد والكنائس على السواء
معلنا قيمة لبنان الحضارية وقدر
العيش المشترك فيه على أنه قدر
محبب ورس��ال��ة س��م��ح��اء للدنيا
بأسرها».
وت��اب��ع« :ل��ن ننسى مجاهرته
إليمانه المسلم في الكنائس مثلما
جاهر به في المساجد ،وقد فتحت له
مجامع القلوب ،ألنه تخطى التمييز
أمامها بين المؤمن والمؤمن ،وجعل
من االثنين واح��دا ً في اإلنسانية،
حتى ولو كانت الفروقات قائمة،

وفي بعض عناصرها جوهرية بين
دين ودين».
وأش���ار إل��ى «أنّ اإلم���ام الصدر
تجرأ بقوله إنّ المؤمن المسيحي
هو أخ للمؤمن المسلم ،ولم يحصر
األخوة ضمن حدود الدين الواحد،
وال القومية ال��واح��دة وال االنتماء
ال��واح��د أي��ا ً ك��ان ن��وع��ه .ول��م يرق
ه��ذا المنحى الفكري العملي لمن
دخلت التفرقة قلوبهم وعقولهم.
بينما الله واحد أحد ،واألديان طرق
إليه ،وهو سبحانه يهدي من يشاء
وإليه مآل الكل في اليوم األخير.
لذلك فإنّ قتل إنسان إلنسان باسم
الله يصبح قمة الكفر وعين التنكر
للذي يرحم الناس جميعاً ،ويحبهم
م��ح��ب��ة األب ألب��ن��ائ��ه وال��خ��ال��ق
لخليقته».
وس����أل« :ه���ل ل��ه��ذه األس��ب��اب
غيب اإلم��ام الصدر؟ من يستطيع
تغييب الحقيقة؟ فالحقيقة هي من
الله ،ومن يستطيع تغييب المحبة
فالمحبة هي الله وه��ي أق��وى من
الموت .فال خوف عليهما ،فالسيد
ال��م��س��ي��ح ي��دع��ون��ا ف���ي اإلن��ج��ي��ل
ال��م��ق��دس إل��ى ع��دم ال��خ��وف ممن
يسيء إلى الجسد وال يستطيع أن
يسيء إلى النفس ،بل الخوف ممن
يستطيع أن يهلك النفس والجسد
في جهنم».
وق���ال« :ل��ق��د ج��س��د اإلم���ام قيم
ت�لاق��ي المسيحية واإلس��ل�ام في
ل��ب��ن��ان ب��أب��ه��ى ص���وره���ا .ونحن
م��دع��وون إل��ى مواجهة التائهين
عن الحق في العالم ،والمروجين
لتخاصم دياناتنا من غير أسباب
وملصقي اإلرهاب بأمة أو بدين زورا
وتضليال ،وإل��ى إع�لاء شأن أولئك
ال��ذي��ن ،على غ��رار اإلم���ام الصدر،
يحملون في األرض قوة إنقاذها من
همجيتها ،ودخولها آمنة إلى حرم
األخوة الشاملة».
وختم« :كوننا نحيا في لبنان
نعمة ال��ت�لاق��ي ب��ي��ن المسيحية
واإلسالم في جو من الحرية ،علينا
دع��م التفاهم العميق والمحبة
المتبادلة ،مترفعين ف��وق اآلف��اق
الضيقة والمحليات الصغيرة كي
نظهر للعالم أن لبنان الرسالة هو

جوهر الوجود الوطني واستمراره
ويستحق منا كل الجهد والعناء
وال���ق���وة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى صيغته
وهويته الفريدة».
أم��ا قبالن فقال« :عندما نتكلم
عن التعايش اإلسالمي ـ المسيحي
في فكر اإلم��ام الصدر ،فالنه يقوم
على ال��ت��وازن ف��ي اح��ت��رام اآلخ��ر
بمعتقداته وقبوله كما ه��و .نحن
في حركة أم��ل ال نؤمن ب��أن يكون
المسيحي ف��ي ذم���ة المسلم وال
المسلم في ذمة المسيحي ،نؤمن
أنّ المسلم لبناني والمسيحي
لبناني في ذم��ة الدولة اللبنانية
الواحدة الموحدة في مؤسساتها
وفي مقدمتها الجيش والمؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة .ه��ذا
التعايش بمنطق التوازن في الدولة
المدنية الراعية لجميع ابنائها
على مختلف مواقعها ومناطقها
الجغرافية .اننا في حركة «أمل»
نؤمن بالتنوع وبتعدد الطوائف»،
م��ؤك��دا ان «ق���وة المسيحي هي
بلبنان الواحد الموحد ،بمؤسساته
وجيشه».
وأعلن أنّ «حركة أمل مع تطبيق
اتفاق الطائف بالكامل» ،مشيرا ً إلى
«المبادرات الحوارية التي أطلقها
الرئيس نبيه ب��ري بهدف توحيد
الكلمة حول القضايا الهامة والعمل
ضد الفتنة والوقوف سدا ً منيعا ً في
وجه المشروع التكفيري من أجل
إنجاز االستحقاقات الدستورية
أولها وأهمها وعلى رأسها انتخاب
رئيسا للجمهورية ،ألنه رأس الدولة
والمؤسسات وكل التعطيل الذي
نعاني منه ال��ي��وم سببه تعطيل
انتخاب رئيس الجمهورية».
وق��ال« :على النواب أن يكونوا
مؤتمنين على الثقة التي منحهم
إياها الشعب ،وذل��ك بالنزول الى
مجلس ال��ن��واب وانتخاب رئيس
للجمهورية والعمل على تفعيل دور
مجلس ال���وزراء من اج��ل معالجة
المشاكل الملحة ووض��ع قانون
ان��ت��خ��اب��ي ع���ادل يحقق التمثيل
الصحيح لجميع اللبنانيين تمهيدا
لبناء دولة عصرية».

«جبهة التحرير» تزور «تج ُّمع اللجان والروابط»:
لإنهاء حالة االنق�سام والت�شرذم في ال�صف الفل�سطيني

 ...وحاجز محبة في البداوي ابتهاجا ً بانتصار األسير بالل كايد
ب�لال كايد ال��ذي انتصر باألمس على الجالد
الصهيوني كما انتصر قبله رفاقه األس��رى،
وأننا نعتبر أنّ هذا االعتصام اليوم له رمزيته
الخاصة ألن��ه يقام في المنية التي ناصرت
القضية الفلسطينية ومن أمام النصب التذكاري
لعميد األس��رى في سجون الكيان الصهيوني
الغاصب المناضل يحيى سكاف ال��ذي كان
من أوائ��ل الذين هبوا للدفاع عن فلسطين و
شعبها» ،وأكد على «وفاء الشعب الفلسطيني
ومقاومته لألسير سكاف ،ونطالب الشعوب
العربية واإلسالمية بضرورة مساندة قضية
األسرى».
وألقى مسؤول اإلع�لام في حركة فتح في
الشمال مصطفى أبو حرب كلمة وجه فيها باسم
الحركة «التحيات لألسير سكاف ولألسرى
المضربين عن الطعام» .وق��ال« :من هنا من
المنية ،نؤكد أنّ أسرانا سينالون حريتهم رغم

أنف العدو ،وسيعودون إلى أهاليهم مرفوعي
الرأس والجبين».
وفي سياق متصل ،أقام عناصر في الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين حاجز محبة أمام
محطة سرحان في مخيم ال��ب��داوي ،ابتهاجا ً
باإلنجاز الذي حققه األسير في سجون االحتالل
«اإلسرائيلي» بالل كايد ،الذي أجبر سلطات
االحتالل على توقيع اتفاق يقضي بتحديد مدة
اعتقاله اإلداري من دون تجديد ووقف العزل
االنفرادي والسماح لعائلته بزيارته.
وك��ان كايد ،ال��ذي ق��ررت سلطات االحتالل
تحويله إلى االعتقال اإلداري في يوم اإلفراج
عنه ،بعد قضائه محكوميته البالغة  14عاماً،
قد أعلن إضرابا ً مفتوحا ً عن الطعام استمر 71
ي��وم�اً ،في إط��ار معركة األم��ع��اء الخاوية ،لم
يتراجع عنه إال بعدما استجابت السلطات
«اإلسرائيلية» لمطالبه.

بشور مجتمعا ً إلى الوفد الفلسطيني
استقبل المنسق ال��ع��ام لتجمع
اللجان والروابط الشعبية من بشور،
وفدا ً من جبهة التحرير الفلسطينية
برئاسة عضو المكتب السياسي
ع��ب��اس الجمعة ،وت��ن��اول اللقاء،
بحسب ب��ي��ان« ،أب���رز المستجدات
على الساحة العربية والفلسطينية
وأوض���اع الفلسطينيين ف��ي لبنان
وس��ب��ل تفعيل ال��ع�لاق��ات الثنائية
وآفاق التعاون في العمل لمصلحة
القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء
حالة االنقسام والتشرذم في الصف
الفلسطيني ،ودع��م قضية األس��رى
التي يجب أن تحتل األولويات على

كافة الصعد ،متوجهين بالتهنئة
لألسير ب�لال الكايد على انتصاره
العظيم ،مؤكدين أنّ قضية األسرى
وم��ن قبلهم ق��واف��ل الشهداء كانت
وستبقى العنوان األك��ث��ر سطوعا ً
ل��ب��ق��اء ال��م��ق��اوم��ة واس��ت��م��راري��ة
نهجها».
وأك��د المجتمعون «أنّ الشعب
الفلسطيني ق���ادر ع��ل��ى الصمود
ومواجهة ك ّل المخططات التي تنال
م��ن حقوقه ال��ع��ادل��ة ،م��ا يستدعي
ّ
ضخ
تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة
النبض للثورة الفلسطينية للشارع
الفلسطيني وال��ع��رب��ي م��ن أج��ل

االلتفاف ح��ول القضية المحورية
المركزية لشعبنا».
ودعا المجتمعون إلى «استنهاض
ال���ط���اق���ات ل��م��واج��ه��ة ال��م��خ��اط��ر
والتهديدات المحدقة بالمنطقة من
خالل تصهيد مقاومة ومواجهة ك ّل
أشكال وأقنعة االستعمار اإلمبريالي
الجديد الساعي إلى تشتيت وتفتيت
وتقسيم المنطقة ومحاوالته الحثيثة
لتحويل الصراع الوطني والقومي
إل���ى ص���راع���ات إث��ن��ي��ة وط��ائ��ف��ي��ة
ومذهبية وخ��ل��ق أدوات إرهابية
ظالمية متخلفة لتأبيد سيطرته على
المنطقة ونهب ثرواتنا».

