4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اجلمعة  24 /تشرين األول  / 2014العــدد 1618
Sixth year / Friday / 24 October 2014 / Issue No. 1618

في اليوم الأول من م�ؤتمر «الطائف بعد ربع قرن على �إعالنه»:
ت�شديد على �أنه خطوة �أ�سا�سية نحو �إقامة نظام �سيا�سي ود�ستوري
استهل مؤتمر «اتفاق الطائف بعد ربع قرن
على إع�لان��ه» اليوم األول من أعماله أمس،
بجلسة أولى أدارها طالل الحسيني وخصصت
للقوى السياسية وجاءت في قسمين ،تحدث
في القسم األول ممثل تيار المستقبل النائب
سمير الجسر ،الف��ت��ا ً إل��ى «أنّ اإلص���رار على
الديمقراطية التوافقية من خالل تعطيل الحياة
نص ،يعتبر تحريفا ً
السياسية بما لم يأتِ به ّ
للديمقراطية البرلمانية وتعطيالّ للسلطة
التنفيذية».
ورأى الجسر «أنّ العدل والمساواة في اإلنماء
المتوازن وف��ي تحقيق العدالة االجتماعية
بقيا شعاراً» ،معتبرا ً «أنّ المطلوب تصحيح
التطبيق ف��ي م��ج��ال ال��ن��ظ��ام الديموقراطي
البرلماني واإلنماء المتوازن».
من جهته ،شدّد ممثل التيار الوطني الحر
الوزير السابق سليم جريصاتي على «إعطاء
رئيس الجمهورية الشرعية الشعبية المباشرة
والوسائل الدستورية الكفيلة بتمكينه من
القيام ب��دوره في انتخاب رئيس الجمهورية
من الشعب يحصن الموقع وال��دور والرمزية
والقسم».
ورأى جريصاتي «أنّ هناك مناطق رمادية
ت��ش��وب وث��ي��ق��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ،واألخ��ط��ر
الممارسة الخاطئة أو االنتقائية أو المغرضة
لمندرجاتها وأحكام الدستور المنبثقة عنها»،
مؤكدا ً «ضرورة إيجاد تحديد دقيق ومعايير ال
تحتمل التأويل ومفهوم عملي لخروج أي سلطة
عن ميثاق العيش المشترك».
ول��ف��ت إل���ى «غ��م��وض آل��ي��ة االس��ت��ش��ارات
ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��م��ل��زم��ة ،وت��ف��ل��ت م��ه��ل التكليف
والتأليف وتصريف األعمال بالمعنى الضيق
من أي ضوابط زمنية ،والتباس عالقة رئيس
الجمهورية برئيس مجلس الوزراء في أكثر من
موقع».
من جهته اعتبر ممثل حركة أمل عضو هيئة
الرئاسة قبالن قبالن «أنّ اتفاق الطائف كان
أكبر وأوس��ع تعديل دستوري في لبنان منذ
وضع الدستور اللبناني األول ،وأحدث خطوة
مهمة على صعيد اإلص�لاح��ات الدستورية
ال سيما ال��ت��وازن بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية» ،مشيرا ً إلى «أنّ الطائف كان
خطوة أساسية باتجاه إقامة نظام سياسي
ودستوري يختلف عما سبق لكنّ الممارسة لم
تكن منسجمة مع النصوص».
ورأى ممثل حزب الله النائب نواف الموسوي
«أنّ المسؤولية الوطنية تفترض بالقوى
السياسية على تباين رؤاها تنحية خالفاتها
جانبا ً واالصطفاف في جبهة واح��دة للقضاء

على الخطر التكفيري ،وأن يكون الضامن
السياسي لهذه الجبهة الواحدة هو الثوابت
التي وضعت في وثيقة الوفاق الوطني».
وشدّد الموسوي على ثابتتين هما« :ثابتة
المقاومة وثابتة الحياة الواحدة يرعاها نظام
سياسي قائم على الشراكة الحقيقية الفعلية
وعلى ال��ت��وازن المرعي دستوريا ً وبما يفي
بمقتضيات المواطنة واالنتماء الديني» ،الفتا ً
إل��ى «أنّ أي سابقة مخالفة للدستور تبقى
واقعة ش��اذة وال يمكن أن تكون مدخالً إلى
تأسيس عرف».
واعتبر ممثل الحزب التقدمي االشتراكي
بهاء أبو كروم «أنه ال يمكن الحكم على جدوى
اتفاق الطائف كإطار سياسي يؤمن االستقرار
من دون تبني قراءة واضحة لألزمة التي تمر
بها البالد حالياً» ،الفتا ً إلى «أنّ مجمل األسئلة
المتعلقة بتجربة الطائف خالل ربع قرن على
إعالنه ال يمكن فصلها عن أداء القوى السياسية

ولفت ممثل حزب الكتائب الوزير السابق
سليم الصايغ «أنّ انكشاف الساحة الداخلية
أدى إلى تأخير عملية انبثاق السلطة تحت
ذري��ع��ة ق��ان��ون االن��ت��خ��اب أو ظ���روف أمنية،
وبالتالي أت��ى بالتمديد على طبق من فضة
في ظل انقسام وطني ق ّل نظيره في تاريخنا
الحديث».
أما ممثل حزب القوات النائب إيلي كيروز،
فقد رأى «أنّ إلغاء الطائفية السياسية يعني
عمليا ً اس��ت��ب��دال طائفية سياسية بطائفية
سياسية بديلة وبالتالي العودة إلى تحكيم
منطق العدد».
واعتبر ممثل الجماعة االسالمية وائل نجم
«أنّ وثيقة ال��وف��اق الوطني شكلت الجامع
المشترك بين أغلب اللبنانيين للخروج من
دوامة القتل والقتال والدماء».
ورأى ممثل مؤتمر اإلنقاذ الوزير السابق
شربل نحاس «أنّ ما يجدر القيام به اليوم ،في

هناك مناطق رمادية ت�شوب وثيقة الوفاق
الوطني والأخطر الممار�سة الخاطئة
�أو االنتقائية �أو المغر�ضة لمندرجاتها
و�أحكام الد�ستور المنبثقة منها
التي شاركت في الحكومات المتعاقبة بعد
الطائف» .وق��ال« :ال ن��رى أنّ ال��ظ��روف التي
يمر بها لبنان والمنطقة اليوم هي مناسبة
لفتح نقاش يتعلق بالبحث عن صيغة بديلة
للطائف أو حتى بالبحث عن إدخال تعديالت
جوهرية عليه».
وألقى ممثل الطاشناق النائب السابق جاك
حو خدريان مداخلة قال فيها« :نؤيد اتفاق
الطائف بكامل مندرجاته ونطالب بتطبيق بقية
بنوده التي لم تنفذ بعد ومنها إعادة النظر في
التقسيمات اإلداري���ة وبالتالي إع��ادة توزيع
ال��دوائ��ر االنتخابية في شكل يؤمن التمثيل
الصحيح لجميع فئات الشعب اللبناني تطبيقاّ
لروحية الطائف» .كما طالب «بقانون انتخابي
جديد وعصري يؤمن صحة التمثيل لجميع
الطوائف ،وبالالمركزية اإلداري���ة ،وبتعزيز
صالحيات رئيس الجمهورية لجهة أن ال تلزمه
االستشارات النيابية بنتائجها» .وأضاف« :إذا
فتحنا باب التعديل نكون قد شرعنا األبواب
واسعة أمام تعديالت تقود إلى إلغاء الطائف».

اللحظة السياسية الفعلية الراهنة ،حيال اتفاق
نص الدستور
الطائف ،هو تقدير مدى مالءمة ّ
وفق تأويله الممارس ،للمهمة األساسية التي
يحتاجها اللبنانيون فعلياً ،أي تأسيس دولة
تستطيع حماية مجتمعهم من مخاطر التحوالت
المأسوية التي تهدد بنيانه ومقوماته».

الجلسة الثانية

وف��ي الجلسة الثانية التي ش��ارك��ت فيها
منظمات عربية ودولية وأداره��ا النائب فريد
الخازن،
ت��ح��دث ممثل الجامعة العربية السفير
عبدالرحمن الصلح ال��ذي أك��د «أنّ الجامعة
العربية ما زالت تعتقد أنّ صيغة هذا االتفاق
وب��ن��وده ال��ت��ي أصبحت ج���زءا ً ال يتجزأ من
الدستور اللبناني هي صيغة صالحة لضمان
أمن لبنان واستقراره».
وق��ال ممثل االم��م المتحدة هانز هيبرت:
أسس اللبنانيون نموذجا ً للديمقراطية
«لقد ّ
التوافقية وهذا ما يمكن أن نتعلمه من لبنان».

اعت�صام �أمام «�إ�سكوا» اليوم
ت�ضامن ًا مع ال�شيخ النمر

وعرض سفير ألمانيا في لبنان كريستيان
كالجس وجهة النظر األوروبية واأللمانية« ،إذ
أنّ الكثير من الطائف طبق وبعضهم اآلخر ننظر
فيه اليوم» ،مشدّدا ً على «أنّ أهمية الطائف
تكمن في التمهيد لبناء الدولة اللبنانية».

الجلسة الثالثة

وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للهيئات
الدينية وأدارها النائب غسان مخيبر ،تحدث
ممثل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو
المنى ،الذي دعا إلى «إقامة التوازن بين اتفاق
الطائف وبين إجراء اإلصالحات واإليضاحات
الضرورية بدل االنقضاض عليه».
ورك��ز ممثل دار الفتوى االسالمية محمد
السماك على «أنّ أهمية الطائف تكمن في أنه
وضع آلية دستورية إلدارة التعددية مبنية
على احترام التعدد وإدارة التعدد».
واعتبر ممثل المجلس الشيعي األعلى المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن «أنّ لبنان
باتفاق الطائف بدا تركة أكثر منه وطناً ،وشراكة
طوائف أكثر منه شراكة حقوق».
ورأى ممثل البطريركية المارونية المطران
سمير مظلوم «أنّ العيب األكبر التفاق الطائف
أنه أسس لنظام غير قابل للتشغيل بطريقة
طبيعية ،إذ ال رأس ل��ه وال مرجعية ق��ادرة
على أخذ القرارات النهائية وحسم األمور في
حالة الخالف بين المؤسسات الدستورية أو
المسؤولين عنها».

الجلسة الرابعة

أما الجلسة الرابعة التي خصصت للهيئات
المدنية فقد أدارتها أردا أكمكجي.
وت��ح��دث خاللها ممثل دار ال��ن��دوة الوزير
السابق بشارة مرهج الذي اعتبر «أنّ الطائف
تلب المطالب الكلية ألي من
تسوية تقليدية لم ِ
الفريقين وإنما المستها وقدمت لكل منها بعض
المطالب التي تمكنه من تبرير اإلقبال عليها».
وق��ال« :ال يمكن في الظروف الحالية تجاوز
الطائف وإيجاد بديل منه».
كما تحدث خ�لال الجلسة ممثل المجلس
الثقافي للبنان الجنوبي عبدالله رزق وممثل
الحركة الثقافية  -انطلياس عصام خليفة،
ممثل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية
االنتخابات
عدنان ملكي ،ممثل تيار المجتمع المدني
باسل عبدالله ،ممثلة الهيئات النسائية لميا
عسيران،
وممثل اتحاد الشباب الديموقراطي حسان
زيتون.

استنكارا ً لحكم اإلع���دام ال��ذي أص��درت��ه السلطات
السعودية في حق رجل الدين الشيخ نمر النمر ،تنظم
لجنة التضامن مع الشيخ نمر النمر ،اعتصاما ً صباح
اليوم الجمعة أم��ام مبنى «إسكوا» في وسط بيروت،
بمشاركة فاعليات سياسية وروحية وناشطين.
يذكر أنّ الشيخ نمر باقر النمر هو شخصية دينية
وسياسية سعودية ،عُ ��رف بحراكه السلمي الجريء
رفضا ً للديكتاتورية واإلقصاء والتهميش ،وقد تسبّبت
مواقفه الجريئة باعتقاله بعد إط�لاق الرصاص عليه
وصوال ً إلى إصدار حكم اإلعدام في حقه.
ُولد الشيخ النمر في منطقة العوامية  -وهي إحدى
مدن محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية .تلقى علومه
األول��ى في مدينة العوامية ،ثم هاجر إلى إي��ران حيث
درس العلوم الدينية في حوزة اإلم��ام القائم العلمية،
والتي انتقلت بعد عشر سنوات تقريبا ً إلى منطقة السيدة
زينب في سورية.
بعد حصوله على مرتبة االجتهاد شرع في تدريس
العلوم الدينية إلى جانب العمل الرسالي.
وف��ي ع��ام  ،2011مع تهاوي األنظمة الحاكمة في
تونس ومصر ومع بداية الحراك البحريني كسر الشيخ
النمر الحظر الرسمي الذي فرضته السلطات السعودية
على ممارسته للخطابة والتدريس منذ آب عام  ،2008إذ
كان يسته ّل خطاباته بالحديث عن الحرية السياسية
ومحوريتها في التغيير السياسي.
وم���ع دخ���ول ق���وات درع ال��ج��زي��رة ،وع��ل��ى رأس��ه��ا
القوات السعودية ،إلى البحرين اتسعت رقعة الحراك
واالحتجاجات في القطيف على التدخل العسكري لقمع
االحتجاجات الشعبية السلمية في البحرين ،فقابلتها
السلطات السعودية باعتقال المئات م��ن الشباب
لمشاركتهم في االحتجاجات وقد تصدّى الشيخ النمر

بك ّل قوة للدفاع عن حق الشعب في االحتجاج والتعبير
عن الرأي.
وعندما كانت المنطقة على وشك االن��زالق إلى لغة
العنف وكانت القوات األمنية تتهيّأ لشن حملة قمعية
 معدّة سلفا ً  -على شباب الحراك في العوامية ،كانتكلمة الفصل للعالمة النمر الذي دعا شباب الحراك إلى
عدم التظاهر ،مؤكدا ً على سلمية أيّ حراك شعبي ،في
كلمته المشهورة« :إنّ زئير الكلمة أقوى في مواجهة أزيز
الرصاص».
وم��ع إص��رار السلطات السعودية على المعالجات
األمنية باستخدام السالح ،صعّ د الشيخ النمر من مواقفه
وخطاباته التي ع��ارض فيها في شكل صريح التمييز
السلطوي وم��ص��ادرة الحريات واالستئثار بالثروات
والمناصب.
وفي الثامن من تموز  ،2012أقدمت القوات السعودية
على اعتقال الشيخ النمر بعد أن فتحت عليه الرصاص
في كمين ُنصب له على الطريق العام وهو في سيارته،
فأصيب على إثرها بأربع رصاصات في فخذه األيمن،
وقامت باختطافه من موقع الجريمة ،فاقدا ً لوعيه لتنقله
إلى المستشفى العسكري في الظهران وبعد ذلك إلى
مستشفى قوى األمن في الرياض ثم إلى سجن الحائر.
وفي آذار عام  2013بدأت الحكومة السعودية أولى
جلسات محاكمته ومن دون خبر سابق لذويه ،وقد طالب
المدعي العام بإقامة ح ّد الحرابة (القتل) على الشيخ
النمر ،وس��اق في حقه تهما ً ملفقة وكاذبة وفق تأكيد
محامي الدفاع وعائلة الشيخ النمر.
وفي الخامس عشر من تشرين األول  2014أصدرت
المحكمة الجزائية في الرياض حكما ً باإلعدام في حقه
«بالقتل تعزيراً» ،بعد رفض دعوى المدّعي العام بإعدام
الشيخ النمر ح ّد الحرابة.

«القومي» و�أهالي مجدلبعنا والجبل ي�ش ّيعون المنا�ضلة هدى فيا�ض

قربان :بالدنا في عين �إع�صار الإرهاب واالحتالل
ً
دفاعا عن وجودنا وح�ضارتنا
وخيارنا المقاومة

خرج عن �صمته بعد «ت�صريحات ريفي ال�شاذة» نافي ًا �ضرب �ضو

فتو�ش :الموظفة رف�ضت ت�سجيل �شكوى ّ
�ضد فرعون بجرم الزنا
وتدخل وزير العدل لدى الق�ضاء ّ
ُّ
عطل رفع الح�صانة عنه
زحلة ــ أحمد موسى
بعد أن التزم الصمت تجاه الحملة اإلعالمية العنيفة عليه
واتهامه بضرب الموظفة في قصر العدل ،قرر النائب نقوال فتوش
ال��ر ّد على ما وصفه «الحملة اإلعالمية المسعورة والصفراء
المبرمجة من غرفة إعالمية سوداء في لبنان ،خارجية وداخلية»،
وذلك بعد تصريحات وزير العدل أشرف ريفي «الشاذة» في هذا
الموضوع ،نافيا ً أن يكون قد ضرب الموظفة التي رفضت تسجيل
شكوى كان يريد تسجيلها ض ّد وزير السياحة ميشال فرعون
بوكالته عن زوجته بجرم الزنا.
وأك��د فتوش في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في زحلة،
أنّ خلفيات الحملة عليه «ظاهرها اإلشكال البسيط المفتعل
وجوهرها النيل من مواقفي الوطنية السياسية اإلنقاذية وال سيما
اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي الذي هو بمثابة الدفاع
المشروع لمصلحة البالد العليا وسالمة الوطن».
وروى فتوش تفاصيل اإلشكال قائالً« :حضرت إلى قلم النيابة
العامة االستئنافية في جبل لبنان لتقديم شكوى جزائية ،هي
الثالثة متخذا ً صفة االدع��اء الشخصي ،ودخلت إل��ى المكتب
ٍّ
صف
لتسجيل الشكوى ولم يكن يوجد فيه أي محام أو مراجع أو
على اإلط�لاق ،أو صاحب دور ،في حين استمرت الموظفة غير
مكترثة وتجاوزت حدود األداء الوظيفي ،فطلبت منها تسجيل
الشكوى فقالت لي انتظر دورك قلت :أي دور وال يوجد أحد،
ثم عدت فقلت لها :أنا المحامي والوزير والنائب نقوال فتوش.
أجابت :لدي معامالت قبل شكواك انتظر دورك .عندها قلت:
«غصبا ً عن رقبتك» مفروض تسجيل الشكوى إذا كنت تتصرفين
هكذا مع محام ونائب فكيف تتصرفين مع المواطنين ،مع العلم
أنها الشكوى الثالثة في ذات الموضوع تقدم لديها».
وأضاف« :عندها رمت الشكوى في وجهي وقالت :لن أسجلها
«روح اشتكي» ،ارتفع صوتي ولم أضربها وهذا ثابت في اعترافها
أنني حاولت صفعها وغ��ادرت مكتبها إلى مكتب النائب العام
االستئنافي األستاذ كلود كرم ،ولقد صدق اإلمام علي عليه السالم
حين قال« :من استغضب ولم يغضب ،ال كرامة له».
وتابع فتوش« :شرحت للنائب العام التصرف الشاذ والمهين
للموظفة فاستدعاها واعترفت أمامه أنها ال تعرفني فطلب منها
االعتذار ،فاعتذرت وطلب منها تسجيل الشكوى فسجلت وأعيدت
إلي متمنيا ً اعتبار
إلى مكتب حضرة المدعي العام الذي
ّ
توجه ّ
الموضوع منتهيا ً وعدم تقديم أي شكوى ،فقلت له« :بتمون»،
وأخذت رقم الشكوى وغادرت المكتب».
وأش��ار فتوش إلى الحملة اإلعالمية ض��دّه الفتا ً إلى أنه الذ
بالصمت «التزاما ً مني بما وعدت به حضرة النائب العام ،لكن
بعد حضور وزير العدل أشرف ريفي إلى مكتب ضو وتصريحاته

فتوش خالل مؤتمره الصحافي في زحلة
الشاذة ،اتصلت بالمدعي العام وأعلمته ب��أنّ التجني واضح
ومستمر ،وإني في ح ٍّل مما التزمت به أمامك وسأقوم بالرد .مع
التأكيد أنّ ما ذكرته ثابت لدى حضرة المدعي العام .لكن يا ليته
لم يسكت».
ونفى فتوش أن يكون موضوع الدعوى التي تقدم بها يتعلق
بالكسارات موضحا ً أنه تقدم «بشكوى جزائية بوكالتي عن
السيدة منى فرعون زوجة الوزير ميشال فرعون واتخذت فيها
صفة االدعاء الشخصي في وجه المدعى عليهما الوزير ميشال
فرعون والسيدة فريدا الريس بجرم الزنا والعنف األسري ()...
علما ً أنني تقدمت بشكويين سابقتين ،والموظفة تدّعي أنها ال
تعرفني».
واعتبر فتوش أنّ ذه��اب ريفي «إل��ى قصر العدل ،مخالف
للقانون ألنه كان عليه إحالة األمر إلى التفتيش القضائي عمالً
بالتسلسل الوظيفي ،وهو مخالف ألبجدية أصول اللياقة ،إذ
كان عليه االتصال أوال ً بي الستجالء الحقيقة .وفي أسوأ الحاالت
استدعاء الموظفة إلى مكتبه وليس الذهاب إليها في مركز عملها
في العدلية التي ليست هي ثكنة عسكرية ليتفقد جنوده».
وأض��اف« :إنّ غيرة وتصرف الوزير ريفي نابعان من عدم
حيادية وانحياز إلى المدعى عليه الوزير فرعون والمتدخل أبدا ً
لدى القضاء لمنع أصحاب الحقوق من حقوقهم وحجب الحقيقة،
وهذا ثابت في الصورة التي تجمع الوزير أشرف ريفي بالوزير

قربان

فرعون في مجمع سياحي في طرابلس والصورة أبلغ من الكالم
وهي مبرزة كمستند ( )...علما ً أنّ وزير العدل يحلو له التواجد
حيث يحمي اعتداءات المخالفات على األمالك البحرية».
واعتبر فتوش «أنّ تدخل وزير العدل لدى القضاء والقضاة في
شكل سافر واستفزازي ،حال دون إحالة الشكويين الى المجلس
النيابي لرفع الحصانة عن الوزير فرعون ،وساهم مساهمة فاعلة
في تعطيلها» ،الفتا ً إلى «أنّ وزير العدل في إحدى المناسبات
شكك في األحكام القضائية المبرمة الصادرة عن المجلس العدلي
وهذا ضرب للسلطة القضائية وضرب لصدقية لبنان ،وإنه ال
يستحق أن يحمل اسم دولة القانون» .وتوجه إلى ريفي قائالً« :يا
معالي الوزير إياك أن تصطاد معي».
وانتقد فتوش موقف نقيب المحامين جورج جريج معتبرا ً أنه
«كان األجدر به أن يتصل بي ليقف على الحقيقة ،وما تعرضت له
من إساءة ال أن يسارع إلى القول في الصحف :إذا التزمت منال
بقرارها االدعاء وتعامل القضاء مع القضية استنادا ً إلى القانون،
ف��إنّ فتوش سيحضر إلى التحقيق أم��ام القضاء مثله مثل أي
مواطن ،والقاضي يحكم».
وأردف فتوش« :حضرة النقيب ،أعتز باسمي وكنيتي ولكنّ
درجاتي العلمية التي تفوق درجاتك بكثير تفرض عليك احترام
المراكز واأللقاب» ،مؤكدا ً أنه كان على النقيب استدعاء المحامي
أسعد غنام وإعالمه بأنه «ال يحق له قبول دعوى من دون إذن
النقيب ،وممنوع عليه الحديث عن محا ٍم في اإلعالم في صورة
ميليشيوية» .وقال« :أنا لم أنظر إلى السيدة منال ضو كامرأة بل
نظرت إليها كموظفة».
وتوجه فتوش إلى «الزمالء النواب بعدم تلبية دعوات وسائل
اإلعالم للظهور على شاشاتهم بعد تعرضهم لكرامتهم والقول
بأنهم « 128حرامياً».

ريفي

ور ّد الوزير ريفي على النائب فتوش مكتفيا ً بتكرار اتهامه
باالعتداء وتوجه إلى ضو بالقول« :نحن مع قضيتك إلى النهاية،
كي تستردي حقك وكرامتك بالقانون ،والقضاء سيكون المرجع
الوحيد لك ولكل لبناني تعرض ألي اعتداء ،أيا ً كان المعتدي».
كما ر ّد النقيب جريج على فتوش قائالً« :لم أسمح ولن أسمح
خالل واليتي بأي تطاول أو تحامل ينال من شرف المهنة ومكانة
المحامين ونقيبهم ،وال فرق عندي مقاس المعتدي ومكانته».
وكانت قصور العدل شهدت اعتصامات رمزية بدعوة من
الهيئة اإلداري���ة لرابطة موظفي اإلدارة العامة والجمعيات
النسائية ،تضامنا ً مع ضو التي أكدت رفع دعوى قضائية ض ّد
فتوش «لتأخذ العدالة مجراها القانوني ولنيل كل صاحب ّ
حق
حقه».

فيّاض

ش��يّ��ع ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وأهالي مجدلبعنا ومنطقة
عاليه المناضلة القومية هدى مرعي
فياض ،زوجة عضو المجلس القومي
ف���ارس ف��ي��اض ووال����دة الرفيقتين
بيسان وبترا والرفيق باسم ،وذلك
في مأتم حزبي وشعبي مهيب أقيم
في قاعات جمعية الرابطة األخوية
في مجدلبعنا.
ش���ارك ف��ي التشييع إل��ى جانب
عائلة الراحلة ،رئيس المجلس األعلى
في الحزب الوزير السابق محمود
عبدالخالق ،العُ مد :صبحي ياغي،
فارس سعد ،جورج ضاهر ،ميسون
قربان ،د .لور أبي خليل ،رئيس لجنة
تاريخ الحزب لبيب ناصيف ،المندوب
السياسي لجبل لبنان الجنوبي
حسام العسراوي ،منفذ عام الغرب
ربيع صعب ،منفذ عام المتن األعلى
د .ع��ادل حاطوم ،وع��دد من أعضاء
هيئات المنفذيات والمجلس القومي
ومسؤولي الوحدات الحزبية ،وجمع
من القوميين.
كما حضر التشييع عدد من ممثلي
األحزاب والقوى ،وجمع من المشايخ
والفعاليات وحشد من أهالي البلدة
ووفود من منطقة الجبل.
ت��ول��ى ن��اظ��ر ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االجتماعية في منفذية الغرب عصام
عبدالخالق التعريف بكلمة عن مآثر
الرفيقة الراحلة وتضحياتها.

كلمة مركز الحزب

وألقت عميدة البيئة في الحزب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي
ميسون قربان كلمة قيادة الحزب،
واستهلتها بالقول :الرفيقة الراحلة
كانت نموذجا ً للزوجة المكافحة

التي تشارك ال��زوج أعباء النضال
والتضحيات ،ومثاال ً لألم التي ترعى
أب��ن��اءه��ا فتحفزهم على النضال
وال��ع��ط��اء .وه���ي ق���دوة للرفيقات
القوميات ولألمهات المناضالت،
جسدت بسلوكها وحضورها
فقد
ّ
ومناقبيتها المتميّزة نموذجا ً للمرأة
المعطاءة وصاحبة الدور الريادي
في المجتمع ،فكانت شريكة حقيقية
في تح ّمل المسؤولية وتربية عائلة
قومية اجتماعية.
وقالت قربان :إنّ بالدنا اليوم في
عين إعصار اإلرهاب والتطرف ،الذي
يستهدف وجودنا ووجود اإلنسانية
جمعاء .إنها حرب اإلرهاب والتطرف،
وهي نسخة عن الحرب اليهودية التي
اقتلعت شعبنا من فلسطين وارتكبت
أفظع المجازر من دي��ر ياسين الى
غزة ...مرورا ً بقانا والمنصوري ،انها
حرب اإلبادة واإللغاء التي تستهدف
شعبنا وبالدنا وحضارتنا وتاريخنا
وإنساننا.
وأضافت :ما من خيار أمامنا نحن
أب��ن��اء الحياة ،إال التصدّي بكل ما
أوتينا من عزم وإرادة وإيمان بمبادئنا
لهذا اإلعصار ولمن يدعمه ...فاإلرهاب
وداع���م���وه ه��م ج��م��ي��ع��ا ً م��ج��رم��ون
يستهدفوننا ألننا مهد الحضارة
والنموذج األرقى لإلنسانية.
وت��وج��ه��ت ق��رب��ان إل��ى الحضور
بالقول :إنّ دعوتنا اليوم إلى أبناء
شعبنا وإل��ى ك�� ّل أح���رار العالم أن
ا ْنخرطوا جميعا ً في معركة مواجهة
ّ
وتأطروا في جبهة
اإلرهاب والتطرف،
شعبية لمكافحة اإلرهاب ،فهذه دعوة
حزبنا ألنّ المسؤولية الوطنية
والقومية هي ال��دف��اع عن الوجود،
ونحن ندافع عن وجودنا بالمقاومة

يحب حياة
وال��ص��راع ،ألننا شعب
ّ
العز والحرية.
وقالت :ما ترونه يحصل في العراق
وال��ش��ام ،وم��ا يحصل ف��ي فلسطين
المحتلة على أي��دي اليهود ،رأيتم
نماذجه في لبنان ،في مجزرة حلبا
وفي نهر البارد ،وفي بعض مناطق
الشمال ،وفي عرسال خصوصاً .فما
حصل بحق ضباط وعناصر الجيش
اللبناني والقوى األمنية هو اإلرهاب
بعينه ،وحيال هذه الفظائع ال يمكن
الركون الى بدعة «النأي» وال الى بدَع
الحياد ،ونظرية القوة في الضعف،
بل المطلوب ممارسة القوة وحشد
ك ّل الطاقات في هذه المواجهة ،تماما ً
كما واجهنا العدو اليهودي ،وح ّررنا
معظم األرض اللبنانية من االحتالل
بقوة المقاومة والصمود.
وختاما ً تقدّمت قربان باسم رئيس
الحزب النائب أسعد حردان وباسم
ال��ق��ي��ادة الحزبية وك��� ّل القوميين
االجتماعيين ،ب��أح�� ّر ال��ت��ع��ازي من
عائلة الراحلة وآل فياض وعموم
أهالي مجدلبعنا.

كلمة العائلة

وألقى نجل الفقيدة باسم فياض
كلمة تحدث فيها عن وال��دت��ه التي
كافحت في الحياة وناضلت وعلّمت
أبناءها قيم البذل والعطاء ،وكانت
المرشدة إلى فضائل النهضة التي
تشكل فضائل للحياة االجتماعية
المتميّزة ،من ّوها ً بصبرها وجهودها،
وجمعها بين دوره���ا ك��أم ورفيقة
مناضلة في صفوف النهضة.
واختتم كلمته شاكرا ً الحاضرين
وك ّل الذين واسوا العائلة في مصابها
األليم.

حملة ت�ضامنية مع �سعدات وعبداهلل

العثور على جثة عبجي في المياه القبر�صية بعد تحطم طائرته
فجعت عائلة رجل األعمال اللبناني جورج
عبجي وأصدقاؤه وأقاربه بخبر مقتله ،بعد
أن ت ّم العثور على جثته في المياه اإلقليمية
القبرصية بعد أن كان متوجها ً إلى بيروت
على متن طائرة تدريب قبرصية.
وأصدر المدير العام للطيران المدني دانيال
الهيبي ،بيانا ً توضيحيا ً حول مجريات الحادثة
ج��اء فيه أن��ه «ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة السابعة
والدقيقة الرابعة من مساء األربعاء بتاريخ
 ،2014/10/22ف��ق��دت ط��ائ��رة قبرصية
تسجيلها  j-5BCLم��ن ط����راز 42AD
 ،DIAMONDذات محركين ،وعلى متنها
طياران أحدهما لبناني يدعى ج��ورج عبجي
وآخر قبرصي الجنسية ويدعى أغوستينوس
افغوستي ،وذلك أثناء رحلتها من مطار بافوس
في قبرص إلى مطار بيروت الدولي».

وفي التفاصيل« ،أنّ الطائرة أقلعت من مطار
بافوس عند الساعة  6.30مساء بالتوقيت
المحلي ف��ي رحلة تستغرق ح��وال��ى ساعة
وعشرين دقيقة تقريباً .ولكن وبعد  44دقيقة
من إقالعها وفيما كانت تحلق على ارتفاع
 700.8قدم في األجواء القبرصية وعلى مسافة
 27ميالً بحريا ً من حدود األجواء اللبنانية مع
قبرص ،فقدت عن شاشة ال��رادار في بيروت
وشاشة الرادار في قبرص حيث كانت ال تزال
مع مراقبة قبرص .وعلى الفور ،بادرت مراقبة
بيروت باالتصال بمراقبة قبرص لالستفسار
عن سبب اختفاء الطائرة عن شاشة ال��رادار
فتبلغنا أنّ مراقبة قبرص فقدت الطائرة أيضا ً
عن شاشة الردار كما فقدت االتصال الالسلكي
معها بعد دقيقتين من آخر اتصال بينها وبين
قائدها ال��ذي أبلغ مراقبة قبرص عن وجود

مشكلة تقنية في الطائرة».
وقد نفذت المديرية العامة للطيران المدني
خطة الطوارئ المعتمدة في المطار للمساعدة
في عمليات البحث واإلنقاذ حيث تم تحديد
إحداثيات مكان اختفاء الطائرة في األج��واء
القبرصية،
كما تم االتصال بغرفة عمليات القوات الجوية
وكذلك البحرية التابعة للجيش اللبناني التي
تواصلت بدورها مع ق��وات البحرية التابعة
لـ«يونيفيل» والعاملة في المياه االقليمية
اللبنانية وذلك للمشاركة في عمليات البحث
واإلنقاذ.
ولفت الهيبي إل��ى ورود معلومات «من
مركز عمليات البحث واإلنقاذ القبرصي عن
العثور على بعض األجزاء من حطام الطائرة
المنكوبة ف��ي المياه اإلقليمية القبرصية،

وأنّ البحث كان ال يزال جاريا ً لمعرفة مصير
الطيارين .وف��ي الساعة  12.15ظهر أمس
تم العثور على جثتي الطيارين المفقودين
في عرض البحر» .وأك��دت المديرية العامة
للطيران المدني «أنها تولي اهتماما ً بالنتائج
التي ستسفر عنها التحقيقات الجارية في
قبرص لمعرفة األسباب التي أدت إلى تحطم
الطائرة القبرصية».

«يونيفيل»

وأص��درت ق��وة «يونيفيل» البحرية بيانا ً
أعلنت فيه أنها تشارك في عملية بحث وإنقاذ
في عرض البحر عن حطام الطائرة ،الفتة إلى
أنّ سفن قوة «يونيفيل» البحرية تمكنت عند
الساعة العاشرة والنصف من مساء أول من
أمس ،من سحب حطام الطائرة من البحر.

من فعاليات الحملة التضامنية
بدعوة من «حملة التضامن» مع االمين العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ،ورفاقه في
سجون االحتالل ،والحملة الدولية الطالق جورج عبدالله،
ت ّم تنظيم وقفة تضامنية في ش��ارع الحمرا في بيروت
أمس ،حيث ت ّم وضع زنزانة إفرادية كرمز للتعبير عن
رفض المتضامنين لألسر ولمعاناة األسرى.

وشارك في هذه الوقفة الوزير السابق عصام نعمان،
وروبير عبدالله وممثلو مؤسسات فلسطينية ولبنانية
وأهالي المخيمات.
وألقى حسن صبرا كلمة الحملتين ،مشدّدا ً على «ضرورة
العمل إلطالق سراح األسرى والمعتقلين وأحمد سعدات ورفاقه
من سجون االحتالل ،وجورج عبدالله من السجون الفرنسية».

