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حمليات �سيا�سية

دخول عنا�صر «الن�صرة» من تركيا بوا�سطة «�إ�سرائيل» �إلى �شبعا!

هذه ر�سائل المقاومة �إلى من يعنيهم الأمر
جهاد أيوب
الرسالة األه��م التي أوصلها ح��زب الله إل��ى من
يعنيهم األم����ر ،وت��ح��دي��دا ً «إس��رائ��ي��ل» وواشنطن
وبعض األع��راب ،من خالل تفجير العبوة الناسفة
بدورية تابعة لجيش العدو «اإلسرائيلي» في منطقة
ش��ب��ع��ا ،ت��ح��م��ل ال��ك��ث��ي��ر م��ن اإلش�����ارات الواضحة،
أه ّمها أن الوضع في المنطقة ،على خلفية الحرب
ال��دائ��رة ف��ي س��وري��ة ،ه��و على حافة ال��ه��اوي��ة ،وأن
الجاهزية لدى المقاومة هي في أعلى مستوياتها،
وانتشارها ف��ي س��وري��ة أو أي مكان آخ��ر ال يؤثر
على هذه الجاهزية ،وأن حزب الله لم يغيّر خطابه
ف��ي أنّ ال��ع��دو األول ل�لأم��ة ه��و «إس���رائ���ي���ل» ،وأنّ
أول��وي��ة مقاومته تعني ق��ت��ال «إس��رائ��ي��ل» ،يضاف
إليها م��ن يمثلها ف��ي ال��ص��راع ال��ق��ائ��م ح��ال��ي��اً ،وأنّ
جبهات اإلره���اب ف��ي المنطقة ه��ي ذات��ه��ا وال فرق
بين «داع��ش» و«جبهة النصرة» و«إسرائيل» ،لذلك
ل��ن ي��ك��ون ر ّد ال��م��ق��اوم��ة م��ج�� ّرد إن��ش��اء ك�لام��ي بل
أف��ع��ال ،بخاصة أنّ ق��ي��ادة ال��ح��زب كانت ق��د أبلغت
المعنيين في األمم المتحدة والقوات الدولية العاملة
في لبنان قبل «غ��زوة بريتال» بأيام أنّ المقاومة
ع��ل��ى ع��ل��م ب��ت��ح��رك��ات ال��ج��ي��ش «اإلس���رائ���ي���ل���ي» في
منطقة شبعا ،وأن دعم العدو لإلرهابيين إعالميا ً

ولوجستيا ً وتسهيل تسليحه وتطبيب جرحاهم
في تل أبيب ،وتأمين المستلزمات الطبية لـ«جبهة
النصرة» و«داعش» واإلرهاب المتمثل بزمر إعالن
الوالية المم ّول عربيا ً وأميركيا ً وتركيا ً ليس بعيدا ً
من علم ومعرفة وخبر رج��ال المقاومة وقادتها،
وهذا التصرف يعني فتح جبهة جديدة مع الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ت��ن��ت��ظ��ره��ا ال��م��ق��اوم��ة ب��ف��ارغ الصبر،
ومستعدة لها ،بينما «إسرائيل» بعد سلسلة هزائمها
وآخرها معركة غزة ،غير مستعدة ألي معركة!
وأوضح بالغ المقاومة بأن دخول عدد كبير من
ه��ذه الزمر التكفيرية قادمة من تركيا إل��ى منطقة
شبعا بواسطة سيارات اإلسعاف الصهيونية ليس
بعيدا ً من ناظرها ومشروع جعل الجوالن وهضاب
جبل الشيخ وص��والً إل��ى شبعا وحاصبيا شريطا ً
حدوديا ً جديدا ً لن تسمح له بالعبور.
كما لم تغب عن المقاومة نصيحة قطرية تركية
أميركية لتل أبيب ب��أن تجعل م��ن «جبهة النصر»
و»ال���دواع���ش» خ��ط دف��اع ح��دودي��ا ً بين «إسرائيل»
والمقاومة شبيها ً ب��دور جيش العميل سعد حداد
ومن بعده العميل انطوان لحد ،وما هذا إال تكرار
لتلك الحقبة التي انتصرت فيها المقاومة ،وعلى ما
يبدو لم يتعلّم األع��راب من عبر التاريخ ،والتاريخ
عندهم ُيعاد بأسماء مختلفة!

وفد من قيادة «القومي» يجول في منطقة البقاع ال�شمالي

المجمع الأنطاكي :م�سيحيو الم�شرق
لي�سوا زوار ًا �أو طارئين
ن ّوه المجمع األنطاكي لكنيسة الروم األرثوذكس بالمواقف الصادرة عن «عقالء
مسلمين» ودعوهم إلى «ضرورة بلورة تعليم واضح يعترف بحرية األديان» .كما
شدّدوا على «أنّ المسيحيين هم أبناء هذا المشرق وبناة حضارته وليسوا زوارا ً
فيه أو طارئين عليه».
فقد أنهى المجمع أعماله أمس ،والتي كانت بدأت في  7تشرين االول الحالي
في المقر البطريركي في البلمند ،وأصدر بيانا ً ختاميا ً أذاعه أمين سر المجمع
األسقف افرام معلولي ،الذي أشار إلى أنّ المجمع «توقف بأسى وأسف شديدين
أمام الغموض الذي ما زال يكتنف قضية المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي
المخطوفين منذ سنة ونصف ،وسط صمت العالم وتعاميه عن هذه القضية
اإلنسانية المحقة» ،داعيا ً «المجتمع العالمي والعربي إلى العمل الجاد لكشف
مصير المخطوفين من مطارنة وكهنة وعسكريين ومدنيين».
وتوقف اآلباء عند المآسي المستمرة «التي تعصف بهذا الشرق والتي تحاول
أن تمزق نسيجه االجتماعي وتطمس حضاراته الضاربة في القدم وتستعبد
إنسانه للعنف والخوف والبؤس والجهل ،فشددوا على أنّ المسيحيين هم أبناء
هذا المشرق وبناة حضارته وليسوا زوارا ً فيه أو طارئين عليه».
ودعا المجمع المسيحيين إلى «عدم مقاربة األزمة التي تعصف ببلدانهم بمنطق
طائفي أو أقلوي ،ألنّ هذه األزمة ليست مواجهة بين أديان ،بل بين مصالح عظماء
هذه األرض الذين يستخدمون األديان مطية ألهوائهم ،واألديان منهم براء».
وتابع البيان« :إنّ الحضور المسيحي الفاعل في هذا الشرق يبقى حضورا ً
منفتحا ً مع المسلمين في نضال مستمر معهم من أجل الحرية والسالم والمواطنة
الحق وكرامة اإلنسان ونموه ،حضورا ً ينبذ التطرف واإلره��اب ويتشبث بهذه
األرض التي جبلت بدماء أبنائها المخلصين وروتها دماء القديسين الذين عاشوا
فيها ،وينوهون بالمواقف الصادرة مؤخرا ً عن عقالء المسلمين ،ويدعون هؤالء إلى
ضرورة بلورة تعليم واضح يعترف بحرية األديان».
وناشد اآلباء المجتمع الدولي «العمل الجاد على إحالل السالم في سورية التي
يدفع إنسانها ضريبة باهظة للغة المصالح وللغة القتل واإلرهاب والتكفير».

بو �صعب بحث وفتحعلي التعاون التربوي
وتر�أ�س اجتماع ًا للجهات المانحة
يازجي مترئسا ً المجمع االنطاكي في البلمند

من�صور حذر من انتحال ا�سمه لجمع م�ساعدات
حذر وزير الخارجية السابق عدنان منصور «من قيام أشخاص ينتمون إلى
عصابات ،بانتحال اسمه بهدف جمع أم��وال بحجة مساعدات طبية وصحية
واجتماعية».
وقال منصور في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي« :دأب عدد من األشخاص
ينتمون إلى عصابات بانتحال اسم الوزير عدنان منصور على القيام بجمع
أموال بحجة مساعدات طبية وصحية واجتماعية .إنّ الوزير منصور يحذر من
انتحال اسمه ويتمنى على األصدقاء الذين يتم االتصال بهم عدم التجاوب مع
هؤالء اللصوص» ،مؤكدا ً «أنه ت ّم االتصال بالسلطات األمنية المختصة لمتابعة
الموضوع والقبض على هؤالء األشخاص وإنزال العقاب بهم مع اإلشارة إلى أنّ
هذه السلطات كانت قد أخطرت سابقا ً بالموضوع وحذرت منه».
بو صعب مجتمعا ً إلى السفير اإليراني والوفد الديبلوماسي المرافق
ب��ح��ث وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي الياس بو صعب مع السفير
اإليراني في لبنان محمد فتحعلي في
تعزيز العالقات بين لبنان وإي��ران
على صعيد المؤسسات التربوية
واألكاديمية والجامعية .وع��رض
السفير اإليراني «الخبرات المتقدمة
التي تتمتع بها إيران ،خصوصا ً على
الصعيد التكنولوجي كي يستفيد
منها لبنان وطالبه في الجامعات».
كما وجه فتحعلي دع��وة للوزير بو
صعب لزيارة إيران وتعزيز العالقات
التربوية.
ث��م ت���رأس ب��و ص��ع��ب اجتماعا ً
للجهات المانحة التي تتعاون مع
ال���وزارة في موضوع تأمين الدعم
للبنان من أج��ل تمكينه من تقديم
العِ لم للنازحين من سورية ،وضم
االجتماع ممثلين عن البنك الدولي
وال��وك��ال��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة للتنمية
الدولية ،ومنظمات األم��م المتحدة
العاملة ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال .وحضر

عن الجانب اللبناني المدير العام
للتربية ف��ادي يرق ورئيسة المركز
التربوي للبحوث واإلنماء الدكتورة
ل��ي��ل��ى ف��ي��اض وم��س��ت��ش��ار ال��وزي��ر
المهندس إيلي نعيم ومديرة مشروع
اإلن��م��اء ال��ت��رب��وي ال��دك��ت��ورة ن��دى
منيمنة ومديرة اإلرش��اد والتوجيه
صونيا الخوري وأعضاء فريق العمل
اللبناني في اللجنة.
وعرض المجتمعون التقارير عن
أوض���اع النازحين وت��زاي��د األع��داد
بصورة مستمرة ،بحيث لفت تقرير
البنك الدولي إلى أنّ  25في المئة من
المدارس الرسمية في لبنان تستقبل
نازحين بنسبة تفوق  50في المئة
من تالمذتها.
وك��ش��ف ب��و صعب للمجتمعين
«أنّ ه��ن��اك ج��ه��ات معينة تفتح
م���دارس م��ن دون ترخيص وتلجأ
إلى الجهات المانحة للحصول على
دعمها في تعليم النازحين ،وكلف
المدير العام للتربية إصدار تحذير

(داالتي ونهرا)
ألي جهة ت��ق��وم بفتح م���دارس من
دون ترخيص واتخاذ القرار بإقفالها
فورا ً وتحميل أصحابها المسؤولية،
خصوصا ً أنّ ال���وزارة ال تعرف ما
هي المناهج والمضامين التي تقوم
بتدريسها للنازحين» .كما نبه بو
صعب الجهات المانحة «من مغبة
الوقوع في فخ مساعدة هذه المدارس
تحت عنوان دعم النازحين ،مؤكدا ً
أن السلطات ستقوم بإقفالها»،
داعيا ً الجهات المانحة «إل��ى طلب
الترخيص الرسمي ألي مدرسة تعمل
على تعليم النازحين قبل تقديم أي
معونة لها».
وأبلغ بو صعب ،من جهة أخرى،
«الجهات المانحة أنّ تكلفة تعليم
ال��ت�لام��ذة النازحين ف��ي دوام قبل
الظهر في المدارس الرسمية تتفاقم
بصورة مستمرة» .وق��ال« :إذا كان
المجتمع الدولي مستعدا ً لتأمين هذه
التكاليف فإنّ ال��وزارة تحتاج إليها
الستقبالهم».

�إيخهور�ست تتف ّقد النازحين ال�سوريين في مرجعيون
جديدة مرجعيون ـ رانيا العشي
أعلنت سفيرة االتحاد األوروب��ي في لبنان أنجيلينا
إيخهورست «أنّ الحدود اللبنانية مع سورية يجب أن
تكون مضبوطة ومحمية» ،داعي ًة «إلى مساعدة الجيش
اللبناني واألجهزة األمنية المختصة ودعمها بالعتاد
العسكري من أجل إفساح المجال أمامه للقيام بمه ّمته
وهذا ما يسعى إليه االتحاد األوروبي».
وخ�لال زي��ارة قامت بها على رأس وف��د من موظفي
االتحاد األوروب��ي إلى مخيم النازحين السوريين في
محلة مرج الخوخ في مرجعيون ،قالت إيخهورست« :كل
يوم نرى في لبنان حاجة كبيرة إلى مساعدة الجميع
وبخاصة األطفال ،ألنهم في حاجة إلى الحب الحنان
والحماية والتقديمات االجتماعية ،وليس باستطاعتنا
التفريق بين طفل وآخر أينما وجد ومن أينما أتى .ونحن
كاتحاد أوروبي شريك مع «يونيسف» لمساعدة الالجئين

السوريين .وهذا ما نفعله خصوصا ً بالنسبة اليهم».
وتوجهت بالشكر إلى العاملين من جمعيات أهلية
ومجتمع مدني منضوية تحت لواء «يونيسيف» «الذين
يقومون بواجبهم المهني تجاه هؤالء األطفال السوريين
لتأمين ظروف أفضل لناحية التعليم والخدمات ،وعلينا
أن نتذكر أنّ هناك حاجة تكبر وت��زداد يوما ً بعد يوم
بحسب الظروف وعلينا تقع المسؤولية» ،آملة «بانتهاء
الحرب الدائرة في سورية».
وراف���ق���ت إي��خ��ه��ورس��ت خ�ل�ال ال���زي���ارة م��س��ؤول��ة
«يونيسف» في لبنان آنا ماريا الوريني ،وقد تفقدت
ّ
البرنامج التعليمي الذي ّ
المنظمة بالتعاون مع
تنظمه
جمعية  AVSIلتعليم األطفال السوريين والذي يم ّوله
االتحاد األوروبي ،واستمعت إلى شرح عن كيفية تطبيق
البرنامج و ّما إذا كان هناك أي صعوبات تعترضه .ث ّم
التقت إيخهورست عددا ً من فاعليات المخيّم واستمعت
إلى مطالبهم.

ايخهورست تتفقد االطفال السوريين في إحدى الخيم المخصصة للتعليم

«المطبوعات» تدين كارلو�س �إده
في دعوى جميل ال�س ّيد
أصدرت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي روكز رزقُ ،حكما ً في دعوى القدح
والذم المرفوعة من المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل السيّد ضد
المدّعى عليه رئيس حزب الكتلة الوطنية كارلوس إدّه الذي كان أصدر بيانا ً باسم
الحزب في  2009/4/9تض ّمن توجيه افتراءات ُجرميّة وا ّتهامات كاذبة في حق
والتعسفي.
السيّد خالل فترة اعتقاله السياسي
ّ
ورأت المحكمة في ُحكمها أنّ المدّعى عليه إده يتح ّمل المسؤولية عن البيان
موضوع الدعوى بصفته رئيسا ً للحزب وأنّ البيان المذكور صدر بعد جلسة
حزبية كان يترأسها إدّه ،الذي عجز عن تزويد المحكمة بأي إثبات يؤكد صحة
الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات
افتراءاته ض ّد السيّد ،وبنا ًء عليه فقد قضى ُ
بإدانة المدعى عليه بالمواد  20و 26والمادة  219من قانون العقوبات ،وتغريمه
مبلغ  16مليون ليرة لبنانية ،منها عشرة ماليين ليرة لمصلحة اللواء السيّد
تعويضا ً عن الضرر الناتج من تلك االفتراءات ،كما وتدريك المدعى عليه إدّه
بالرسوم والنفقات وإلزامه بنشر خالصة الحكم على نفقته الخاصة في صحف
«النهار» و«السفير» و«األخبار».

االتحاد البيروتي زار عون وح ّمود
قام وفد من االتحاد البيروتي برئاسة د .سمير صباع يرافقه جهاد الدنا وخليل
فهيم بزيارة لرئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون ،استطلعوا
خاللها مواقف عون من كافة التطورات السياسية في البالد .وشدّد الوفد «على
توحيد الجهود لمواجهة ما يتعرض له لبنان من أخطار كبيرة تهدّد استقراره
وأمنه وسلمه األهلي».
من جهة ثانية ،قام الوفد بزيارة إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر
حمود ،وبحث معه «في سبل توحيد الساحة الوطنية واإلسالمية كي تستطيع
مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية» ،منوها ً «بمواقفه الوطنية من موقعه
اإلسالمي الصحيح» .ووجه المجتمعون «تحية إكبار لحزب الله على دوره في
ص ّد االعتداءات «اإلسرائيلية» على سيادة لبنان ،وقيامه بزرع عبوة ناسفة في
دورية عسكرية للعدو داخل األراضي اللبنانية المحتلة في شبعا».

نتم�سك بم�شروع الدولة ونقف مع الجي�ش
ياغيّ :
في المعركة ّ
�ضد الإرهاب والتطرف واالحتالل

ياغي متحدثا ً خالل حفل الغداء
جال وفد من قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي على عدد من القرى
والبلدات في منطقة البقاع الشمالي،
وض� ّم الوفد إلى المندوب السياسي
للبقاع العميد صبحي ياغي ،العميدين
زياد معلوف ،والنائب د .مروان فارس،
والمنفذين العامين لمنفذيات بعلبك،
البقاع الشمالي ،الهرمل والعاصي،
وع��ددا ً من المسؤولين الحزبيين في
المنطقة.
وأق������ام رج����ل األع����م����ال ح��س��ان
البشراوي مأدبة غ��داء حضرها إلى
جانب أعضاء الوفد القومي ،مسؤول
التيار الوطني الحر العميد راج��ي
معلوف ،رئيس بلدية رأس بعلبك
وأع��ض��اء المجلس البلدي ،مخاتير
البلدة ،رجال دين ،وفاعليات.

ورح���ب ال��ب��ش��راوي ب��ال��ح��ض��ور،
��ص ال��وف��د ال��ق��وم��ي م��ق��دّرا ً دور
وخ� ّ
الحزب السوري القومي االجتماعي
في ترسيخ الوحدة الوطنية وحماية
السلم األهلي.
كما كانت لكاهن رعية رأس بعلبك
األب ابراهيم نعمو كلمة أكد فيها على
الحياة الواحدة في المنطقة.
وألقى ياغي كلمة أكد فيها العالقة
التاريخية بين الحزب وبين أهالي
المنطقة ،التي تشكل خزانا ً للمقاومة
وج���زءا ً أس��اس��ي�ا ً م��ن ذاك���رة الحزب
ال���ذي ق���ام ب���دور أس��اس��ي للحفاظ
على االستقرار والسلم األهلي ،وقدم
الشهداء في مواجهة العدو الصهيوني
وعمالئه ،مستذكرا ً بالشهيد يوسف
أنطون وعشرات الشهداء القوميين

من ابناء المنطقة.
وش���دّد ياغي على أهمية تعزيز
ال��وح��دة ف��ي المنطقة ،واالل��ت��ف��اف
ح��ول الجيش اللبناني ال��ذي يشكل
ضمانة لالستقرار ول��وح��دة لبنان
واللبنانيين.
كما أكد وقوف الحزب القومي إلى
جانب الجيش في معركته ومعركتنا
ج��م��ي��ع�ا ً ض��� ّد اإلره�����اب وال��ت��ط��رف
واالحتالل ،والتمسك بمشروع الدولة،
ألن بديل مشروع الدولة هو الحروب
والفتن والتفتيت.
وختم مخاطبا ً الحضور وعبرهم
أب��ن��اء منطقة ال��ب��ق��اع الشمالي أنّ
الحزب السوري القومي االجتماعي
سيبقى إلى جانب أهل هذه المنطقة
كما كان على الدوام.

«القومي» ينعى المنا�ضل محمود علي �صالح:
م�سيرته حفلت بالت�ضحية و�صدق االلتزام
نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود
الرفيق المناضل محمود علي صالح ،الذي توفي أمس عن
عمر ناهز  88سنة ،والراحل من مواليد الصرفند ،1926
انتمى إلى الحزب أوائل الخمسينات ،وكان مثاال ً للقومي
والمضحي في سبيل حزبه وأمته ،فب ّر
االجتماعي الملتزم،
ّ
بقسمه واتخذ من الحزب شعارا ً له ولعائلته.
حفلت مسيرة الرفيق الراحل بالنضال والدأب على صدق
أخلص في تح ّمل
االلتزام ،والروحية القومية االجتماعية،
َ
المهمات التي أوكلت إليه ،وكان طوال مسيرة نضاله مثالً
في مواجهة الصعاب ،من سجنه أثناء الثورة االنقالبية ،إلى
اعتقال ولديه الرفيقين حسين وحسن لمدة طويلة من قبل
العدو الصهيوني ،في معتقل أنصار ،وصوال ً إلى استشهاد
مؤسسي جبهة المقاومة
نجله فؤاد الذي كان في طليعة
ّ
الوطنية.
وقد مثل منزله في الصرفند قاعدة من قواعد المواجهة مع
العدو أيام االجتياح الصهيوني للبنان ،وتابع أبناؤه الرفقاء
السير على خطاه في الحزب ،وهم:
األمين قاسم صالح عضو المجلس األعلى في الحزب
واألمين العام لمؤتمر األحزاب العربية.
األمين عباس صالح عضو هيئة منح رتبة األمانة.
الرفقاء حسين وحسن والشهيد فؤاد.
حاز الرفيق الراحل وسام الواجب ،ومنحه رئيس الحزب
النائب أسعد حردان وسام الثبات ،وهو الوسام الذي ُيمنح
للقوميين الذين ثبتوا على النضال في الحزب نصف قرن
وأكثر.
يشيّع الراحل في مأتم حزبي وشعبي في بلدته الصرفند

اليوم الجمعة عند الحادية عشرة قبل الظهر ،وتتقبّل عائلته
التعازي في منزله في الصرفند بعد الدفن ويوم غد السبت.
ويُقام بعد غد األحد عند الساعة الرابعة عصرا ً مجلس
عزاء في حسينية الصرفند.
كما يت ّم تقبّل التعازي يوم االثنين في 2014/10/13
من الساعة الثالثة وحتى السابعة مسا ًء في بيروت ـ قاعة
الشهيد خالد علوان ـ البريستول.

تجمع النه�ضة الن�سائية يفتتح اليوم
معر�ض المونة ال�سنوي في الكورة
ينظم فرع الكورة في تج ّمع النهضة النسائية المعرض السنوي للمونة ،حيث يت ّم عرض منتجات قروية عديدة،
وذلك على مدى أيام الجمعة والسبت واألحد من  10إلى  12تشرين األول الجاري ،في باحة مدرسة القديس بطرس
في أميون.
وتفتتح المعرض عند الخامسة من بعد ظهر اليوم رئيسة تجمع النهضة النسائية منى فارس بحضور أعضاء
الهيئة اإلدارية وفاعليات.

جمعة �أطلع �أهالي �ضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة
على م�ستجدات التحقيقات وت�شكيل لجنة للمتابعة
عقد المدير العام للمغتربين هيثم جمعة ،اجتماعا ً في مقر
المديرية ،في حضور رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد
خير ،وضع فيه أهالي ضحايا الطائرة الجزائرية التي سقطت
فوق مالي في  24تموز الفائت ،وعلى متنها  119راكبا ً بينهم 19
لبنانياً ،في ما آلت إليه االتصاالت بشأن الضحايا اللبنانيين.
ولفت جمعة «إلى أنّ االجتماع يعكس مدى اهتمام الدولة ،بكل
أركانها بهذه القضية» ،مشيرا ً إلى «أنّ وزارة الخارجية دأبت منذ
وقوع الحادث على متابعته على األرض ،ومتابعة التحقيق في
شقيه الفني أو إجراء فحوصات الحمض النووي «دي أن إي».
وأعلن جمعة أنه تحدث أمس ،إلى سفير لبنان في الجزائر،
منبها ً أهالي الضحايا إل��ى «الرسائل المباشرة التي تصلهم
من الطيران الجزائري ،من دون المرور بالسفارة اللبنانية في
الجزائر» ،وطلب من السفير أن يطلع على كل ه��ذه الرسائل،
«لتكون السفارة في خدمتهم».
وأكد جمعة «أنّ الدولة اللبنانية تالحق من خالل سفاراتها
في مالي والسنغال وفرنسا والجزائر وساحل العاج ،كل األمور
المتعلقة بقضية الطائرة المنكوبة».
وع��رض جمعة خالل االجتماع ما جاء في التقرير المرحلي
لتقدم التحقيقات بهذا الشأن ،وج��اء في التقرير «أنّ الرحلة
كانت تسير في شكل طبيعي وعادي في الدقائق الـ  30األولى،
والظروف المناخية كانت طبيعية نسبة الى هذا العام ،وكان
ط��اق��م ال��ط��ائ��رة اإلس��ب��ان��ي على دراي���ة كافية ب��ه��ذه ال��ظ��روف،
ول��دي��ه الكثير م��ن ال��خ��ب��رة ،وك��ان م��رت��اح�ا ً وليس مضغوطاً،
والرحلة كانت طبيعية في بدايتها لكن تم استعمال القيادة

الميكانيكية بعد  30دقيقة».
وأضاف جمعة« :في الساعة  1:41كان االتصال األخير مع برج
المراقبة في ميامي ،وفي الساعة  1:51دقيقة بدأت المحركات
تتباطأ ،وانفصل المقبض األوتوماتيكي عن العمل بعد  30ثانية،
حيث كانت بداية سقوط الطائرة ال��ذي استمر لمدة دقيقتين،
وارتطمت باألرض بشكل عمودي وخلفت حفرة بعمق متر واحد».
ولفت إلى «أنّ التحقيقات جرت على  3محاور :سلوك الطائرة
وسبب انخفاض سرعة المحركات ،وسبب انفصال المقبض
األوتوماتيكي وما إذا كان انفصل أوتوماتيكيا ً أو بعمل إرادي».
وأشار التقرير ،بحسب جمعة ،إلى «أنّ الركاب لم يعلموا أنّ
الطائرة تسقط ،وقد يكونون قد شعروا بذلك خالل ارتطامها
األخير قبل أن تصل إلى مسافة معينة من األرض».
وأشار إلى «أنّ الصندوق األسود لم يتأ َذ من جراء االرتطام ،لكن
يوجد تشويش في الصندوق الذي يسجل المحادثات».
وأكد جمعة ،وبحسب التقرير أيضاً« ،أنّ الطائرة لم تتصل
بأحد ولم تطلب النجدة ،وحتى اآلن لم يثبت أنّ الطائرة انفجرت
في الجو أو أصيبت بأي صاروخ».
وبالنسبة إلى فحوصات «دي أن آي» ،لفت جمعة إلى «أنه
يجرى في أفضل مختبر في فرنسا» ،مشدّدا ً على «أنه ال توجد بين
ضحايا الطائرة جثة كاملة أبداً ،بل هناك  1161قطعة من األشالء،
جمعت من مكان الحادث في أكياس مر ّقمة ومختومة وموضبة،
حفظت في برادات ثم أرسلت إلى فرنسا بواسطة طائرة خاصة
ومبردة .وقد وصلت العينات إلى فرنسا في  3أيلول الماضي،
ووضعت في تصرف خبراء تحت إشراف القضاء الفرنسي».

وأعلن جمعة «أنّ مرحلة أخذ عينات «دي أن آي» انتهت ،إما من
أصحاب العالقة مباشرة أو من األقارب أو من أغراض الضحايا
الشخصية» ،الفتا ً إلى «أنّ عدد العينات المأخوذة هي لـ115
راكباً».
أما بالنسبة إلى األغراض الشخصية ،فأشار جمعة إلى «أنها
حفظت وستعرض قريبا ً على أهالي الضحايا في مالي ليتم
تسليمها إليهم» ،معلنا ً «أن��ه سيدعو األهالي «في أق��رب وقت،
ويمكن أن يكون في تشرين الثاني المقبل ،للذهاب إلى الموقع
في مالي ،لالطالع على هذه األغراض والتعرف اليها» ،الفتا ً إلى
«أنّ كثيرا ً منها قد تلف بسبب الحادث ،والقضاء الفرنسي يتابع
ويحقق جنائيا ً في الموضوع».
وأوض��ح أنّ «الشرطة الفرنسية بناء ألمر القضاء الفرنسي
أعلنت وفاة الركاب الفرنسيين ،أما في لبنان فرئيس الحكومة
يتشاور مع وزير العدل إلعالن القضاء اللبناني وفاة الضحايا».
وقال« :نحن نتابع الموضوع بالطريقة المناسبة .وهناك خبير
من وزارة األشغال العامة والنقل والخبير فؤاد أيوب يتابعان مع
الجهات المعنية نتائج الـ «دي أن إي» ،لكنّ النتائج لن تصدر في
شكل إفرادي ،بل في شكل عام وبوقت ال يتعدى منتصف كانون
الثاني .»2015
ثم طرح أهالي الضحايا بعض االستفسارات على جمعة وخير،
مشدّدين على عدم إعالن وفاة أبنائهم قبل االنتهاء من فحوصات
الحمض النووي.
وف��ي نهاية االجتماع ،ت� ّم تأليف لجنة من أهالي الضحايا
لمتابعة كافة المستجدات والتحقيقات التابعة لهذه القضية.

