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ن�صراهلل :ال�سعودية هي الم�س�ؤول الأول عن انت�شار
الفكر التكفيري وطائرات التحالف لن توقف انت�شاره
ل��ف��ت األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ـ«ح��زب
الله» السيد حسن نصرالله ،إلى
«أنّ سيطرة التيار التكفيري على
مساحات واسعة في بعض البلدان
وم��م��ارس��ات��ه ت��دع��ون��ا إل��ى تحديد
طبيعة األخطار الناتجة من ذلك»،
مشيرا ً إلى «أنّ هذا التيار ال ينسب
جرائمه إلى العالم والمفكر أو إلى
الجهة التي يتبعها إنما يريد أن
ينسب ذلك مباشرة إلى كتاب الله
وهذا خطر ج��داً» ،الفتا ً إلى «الخطر
ال��ذي يشكله التيار التكفيري على
اإلس�لام كدين ومفاهيم وقيم ،وفي
خطاب هذا التيار هو ينسب نفسه
إلى اإلس�لام ،وفي الممارسة تجده
ّ
يستدل بآيات
عندما يقتل ويذبح
ق��رآن��ي��ة وب��أح��ادي��ث م��ك��ذوب��ة عن
الرسول».
وخ�ل�ال إح��ي��اء الليلة الثالثة
م��ن م��راس��م ع��اش��وراء ،ق��ال السيد
نصرالله« :مع الوقت هذا سيؤدّي
إل���ى ت��رك��ي��ز ه���ذا ال��ف��ه��م ال��خ��اط��ئ
لإلسالم ،وما يجري اليوم هو أكبر
تشويه ل�لإس�لام ف��ي ال��ت��اري��خ ألنّ
طبيعة األح���داث ال��ت��ي ت��ج��ري ق ّل
نظيرها ف��ي ال��ت��اري��خ ،ون��ح��ن في
زم���ن وس��ائ��ل االت���ص���ال واإلع��ل�ام
التي توصل المشهد إل��ى ك � ّل عين
في العالم» ،معتبرا ً «أنّ من نتائج
ه��ذا الوضع إبعاد غير المسلمين
عن اإلس�لام ،ألنه في هذه الطريقة
يقدم المسلمين كجماعة متوحشة
ومتعطشة للدماء».
ورأى السيد نصرالله «أنّ ما
ي��ج��ري ه��و تهديد ل�لإس�لام كدين
وللمجتمعات اإلسالمية ،ويجب أن ال
نكتفي بمعالجة المشاكل بل معالجة
أسباب نشوء هذه التيارات والقوى
التكفيرية في العالم اإلس�لام��ي»،
معتبرا ً «أننا نحتاج اليوم إلى أن
نس ّمي األش��ي��اء بأسمائها ،فمنذ
 200عام نشأ تيار فكري جديد في
المنطقة العربية ،وق��دّر أن تتوفر
له ق��درات حكومية عملت لتعزيزه
ونشر أفكاره ،وأنشأت له مدراس
وج��ام��ع��ات ف��ي ك��ل أن��ح��اء العالم،
وأسست له مراكز دراسات وصحف
ودور نشر ووسائل إعالم وصوال ً إلى
الفضائيات ،وأنفقت لنشر هذا الفكر
مئات مليارات ال���دوالرات» ،مشيرا
إلى «أنّ هذا الفكر يعتمد على تكفير
كل من سواه واستباحة دماء وأموال
وأع��راض ك� ّل الذين كفرهم ألبسط
سبب».
وس��أل السيد نصرالله« :ألدن��ى

يازجي :لوقف الأزمة في �سورية
و�صيانة ا�ستقرار لبنان
تابع بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي زيارته الكنسية والرسمية لليونان ،والتقى أمس رئيس الحكومة
اليونانية أنطونيوس ساماراس في حضور رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس
الثاني .وحضر اللقاء من الجانب األنطاكي المطارنة أنطونيوس شدراوي
(المكسيك) ،بولس صليبا (أستراليا) وأغناطيوس الحوشي (فرنسا).
وعرض البطريرك يازجي خالل اللقاء قضايا الساعة في المنطقة ،مشدّدا ً
على «ضرورة بذل الجهد الدولي لوقف األزمة في سورية ولصيانة استقرار
لبنان» .وأكد أنّ «كل ما نراه من تكفير وأيديولوجيات متطرفة وإرهاب غريب
عن واقع عيش المنطقة وتاريخها» .وتطرق البحث أيضا ً إلى موضوع مطراني
حلب المخطوفين منذ أكثر من سنة ونصف سنة.
وأكد الجانبان «ضرورة تفعيل كل السبل العملية التي تساعد على تثبيت
المسيحيين وغيرهم من أطياف المشرق في أرضهم» ،كما شدّدا على «عمق
العالقة التي تربط كنيسة أنطاكيا باليونان».

السيد نصرالله متحدثا ً عبر الشاشة
سبب يت ّم تكفير المسلمين بأغلبيتهم
الساحقة ،فلماذا يكفرون الناس
والمسلمين على اختالف طوائفهم
ومذاهبهم؟» مشيرا ً إلى «أنّ هناك
منهجا ً فكريا ً يقول إنه يجب مقاتلة
المشركين» ،داعيا ً إلى «عدم أخذ هذه
الظاهرة ببساطة» .وقال« :إننا نعلم
ما هي العمليات االستشهادية وليس
سهالً أن نجد م��ن يقوم بعمليات
استشهادية ،وه��ؤالء يعتقدون أنّ
هذا الطريق يوصلهم إلى الجنة ومن
ليس مقتنعا ً بهذا األمر ال يقدم على
هذه األفعال» ،موضحا ً «أنّ البعد
الحقيقي لهذه الظاهرة هو بعد فكري
وعقائدي ،والمشكلة أنّ الحكم بالكفر
له مستلزمات ،وهذا الموضوع أعمق
من أن يعالج أمنيا ً وعسكرياً».
وأض���اف السيد نصرالله« :من
الواجب أن نقول الحق كما هو ،عمق
هذا الفكر هو الفكر الوهابي ،هؤالء
أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب،
هذه الوهابية التي عمل على نشرها
وتمويلها في العالم ،وهنا تكمن
ال��خ��ط��ورة وم���ن يبحث ع��ن ع�لاج
ج���ذري يجب أن ي��ذه��ب إل��ى أصل
المشكلة».
ورأى ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه «أنّ
المواجهة يجب أن تكون في الدرجة
األول��ى ثقافية وفكرية وعلمية ،أي
أن ن��داف��ع ع��ن اإلس�ل�ام ألنّ ه��ؤالء
ليسوا بمسلمين ،وهذه مسؤولية ك ّل
شاب وشابة ك ّل مثقفة ومثقفة وكل
شخص لديه معرفة إسالمية وبك ّل
م��ا أوتينا م��ن ق��وة يجب أن يكون
صوتنا أعلى من صوتهم».
وش����دّد ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه على
«أنّ هذا الذي ترونه ليس بإسالم

وال يمت إلى اإلس�لام بصلة ،وهذا
الصوت يجب أن يرتفع في المبدأ
والتوضيح وال��ش��رح» ،موضحا ً
«أنّ التكفيريين يقدمون نموذجا ً
مش ّوها ً لإلسالم ،واليوم مسؤولية
المسلمين ك��أف��راد ف��ي العالم أو
عائالت أو جاليات وجامعات ،تقديم
نموذج اإلسالم من خالل سلوكهم.
كما يجب تقديم النوذج الطبيعي
عن اإلسالم ،الذي ال يقتل وال يسرق
وال يخون وال يعتدي على اآلخرين،
والذي ينفتح على اآلخرين ،فديننا
دين الحوار» ،مضيفاً :إنّ السعودية
هي المسؤول األول عن وقف انتشار
هذا الفكر ،وطائرات التحالف الدولي
لن تستطيع وقف انتشاره».
وش �دّد السيد نصرالله على أنه
«يجب إقفال أب��واب المدارس التي
تخرج أتباع الفكر الداعشي ،وليس
صحيحا ً أنه في مواجهة هذا التيار
يجب اللجوء إل��ى األم��ن والخيار
العسكري» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ ديننا
ال يبحث عن القتل إنما يبحث عن
إنقاذ الناس في الدنيا وإنقاذهم
ف��ي اآلخ����رة ،وه���ؤالء التكفيريون
س��ي��ف��اج��أون أن��ه��م خ��س��روا الدنيا
وسيخسرون اآلخرة».
كما ش�دّد السيد نصرالله على
أنه «يجب تحصين المسلمين من
ه��ذا الفكر والعمل على استنقاذ
م��ن يمكن اس��ت��ن��ق��اذه م��ن أت��ب��اع
هذا الفكر» ،مشيرا ً إلى «أنّ أمتنا
ت��واج��ه ه��ذا التحدي والمطلوب
اتخاذ الموقف الواضح وأن نصدح
بالحق» ،مؤكدا ً أنه «عندما يتطلب
منا ال��م��وق��ف أن ن��ف��دي بأنفسنا
وبدمنا سنفعل».

«ال�شـرعي الأعلى» يرف�ض المحاوالت الم�شـبوهة
لج ّر الم�سلمين �إلى مواجهة مع الجي�ش
دعا المجلس اإلسالمي الشرعي
األع��ل��ى إل���ى «ن����زع ال��س�لاح غير
ال��ش��رع��ي م��ن ك��ل ال��م��ن��اط��ق وم��ن
الجميع وتطبيق الخطط األمنية
التي أُق � ّرت سابقا ً من دون مراعاة
ألي كان ،بما يُعيد االطمئنان والثقة
إلى النفوس» ،مندّدا ً «باالعتداء على
الجيش أو اإلس��اءة إليه» ،واعتبر
«أنّ أي تحريض على االنشقاق عن
الجيش عمل مشبوه ومدان».
وب��دع��وة م��ن مفتي الجمهورية
ال��ش��ي��خ عبداللطيف دري���ان عقد
«المجلس الشرعي» جلسة طارئة
خصصها لبحث
أمس في دار الفتوى ّ
الوضع في مدينة طرابلس والشمال
في ضوء الحوادث األمنية الدامية
والمؤلمة التي تتع ّرض لها».
وأب��دى المجلس ف��ي ب��ي��انٍ تاله
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��وزي��ر
السابق عمر مسقاوي «قلقه الشديد
م��م��ا ي��ح��اك لمدينة ط��راب��ل��س من
محاوالت متكررة الستدراجها إلى
الفتنة وتشويه صورتها الوطنية
التي تعت ّز بها ،كما أب��دى قلقه من
م��ح��اوالت إل��ص��اق التهم الباطلة
بمجتمعها وبأهلها الذين يتمسكون
بالعيش ال��م��ش��ت��رك وبالشرعية
وبالدولة وبمؤسساتها».
وش���دّد المجلس الشرعي «على
فرض سلطة الدولة وتثبيت هيبتها،
نصا ً وروح���ا ً على
وتنفيذ القانون ّ
الجميع وفي جميع المناطق اللبنانية
من دون محاباة أو استثناء ،علما ً أنّ
طرابلس استقبلت ،بعد طول معاناة،
الخطة األمنية األخ��ي��رة باالرتياح
وال�������ورود» ،وس����أل« :ك��ي��ف نمت
وظهرت هذه المجموعات المسلّحة
في ظل الخطة األمنية هذه»؟

التقى رئي�س الحكومة اليونانية

الجي�ش يوا�صل ت�شييع �شهدائه:
لن ن�سمح للإرهاب ب�إ�شعال الفتنة

المجلس الشرعي األعلى مجتمعا ً في دار الفتوى
وأك���د ال��م��ج��ل��س ال��ش��رع��ي «أنّ
طرابلس منارة االنتماء الوطني،
عانت عقودا ً من اإلهمال ومن غياب
التنمية الجدية ،نتج منها ما نراه
ال��ي��وم م��ن ب��ؤس وح��رم��ان نجني
بعض نتائجه ،مما ي��وج��ب على
ال��دول��ة ال��م��ب��ادرة ف���ورا ً إل��ى تنفيذ
خ��ري��ط��ة ط��ري��ق عملية وسريعة
إلنعاش اقتصاد طرابلس والشمال
وت��ط��وي��ر ال��خ��دم��ات االجتماعية
وال��ص��ح��ي��ة» ،م��ش��دّدا ً ع��ل��ى «دور
الجيش اللبناني ف��ي ال��دف��اع عن
سيادة الوطن وأم��ن المواطنين»،
و ُمشيدا ً «بتضحياته».
وإذ اش����ار إل���ى «دور الجيش
والقوى األمنية في حماية األماكن
السكنية واألس��واق وتراث المدينة
والمدنيين األبرياء الذين يدفعون
األث���م���ان ال��ب��اه��ظ��ة م��ن أرواح��ه��م
وممتلكاتهم» ،دع��ا المجلس إلى

(داالتي ونهرا)

«ن���زع ال��س�لاح غ��ي��ر ال��ش��رع��ي من
الجميع وتطبيق الخطط األمنية
التي أقرت سابقا ً من دون مراعاة ألي
كان ،بما يُعيد االطمئنان والثقة إلى
النفوس» ،وأهاب «بوسائل اإلعالم
أن تكون شريكا ً ف��ي ال��خ��روج من
األزمة واالمتناع عن تشويه صورة
طرابلس والمنية وس��ائ��ر مناطق
الشمال وتوخي الدقة والموضوعية
في نقل األحداث».
ودعا المجلس الشرعي مؤسسات
الدولة اإلغاثية والوزارات المختصة
وهيئات المجتمع المدني «للتحرك
السريع لتخفيف آالم المصابين من
المدنيين واحتضانهم وتعويض
ال��م��ت��ض��رري��ن م��ن دون ت��أخ��ي��ر»،
ورف���ض «ال��م��ح��اوالت المشبوهة
لخطف ق���رار المسلمين وج � ّره��م
ل��م��واج��ه��ة م��رف��وض��ة وم��دان��ة مع
الجيش اللبناني».

بورتوالنو عر�ض مع مقبل الو�ضع الأمني جنوب ًا
بحث نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل األوضاع األمنية في منطقة عمل «يونيفيل» في الجنوب
مع قائد قواتها في لبنان اللواء لوتشيانو بورتوالنو الذي
زاره أمس في مكتبه في الوزارة على رأس وفد.
وأطلع بروتوالنو وزير الدفاع على األوض��اع االمنية في
الجنوب ضمن القطاع التي تشرف عليه قوات «يونيفيل»
وأهمية التنسيق والتعاون القائم مع قيادة الجيش اللبناني
لمعالجة الخروقات والتجاوزات الجوية والبرية والبحرية
للقرار ( )1701وال سيما لجهة األب��راج التي يقيمها العدو
«اإلسرائيلي» للمراقبة والتشويش خلف الخط األزرق.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ش���دّد مقبل على وج���وب معالجة
االختراقات «اإلسرائيلية» اإللكترونية التي تطاول القطاع
المصرفي.
وأعلن بيان لـ«يونيفيل» الحقاً ،أنّ اللواء بورتوالنو أكد «أنّ
االجتماع كان إيجابيا ً جداً» ،وقال« :أعربت للوزير مقبل عن
خالص تعازي لسقوط جنود من القوات المسلحة اللبنانية

أثناء االشتباكات الجارية حاليا ً في شمال البالد .وإني أكن
أقصى درج��ات االح��ت��رام والتقدير اللتزام جنود وضباط
القوات المسلحة اللبنانية وتضحياتهم التي يبذلونها من
أجل بالدهم في ظل ظروف صعبة للغاية» .وأضاف« :كما
أعربت عن تقديري لناحية أنّ القوات المسلحة اللبنانية،
ورغم مسؤولياتها األمنية الهائلة في أماكن أخرى من البالد،
تواصل العمل في شكل وثيق مع «يونيفيل» في منطقة
عملياتنا ،حيث تمثل رمزا ً قويا ً اللتزام لبنان بالقرار .»1701
وتابع بورتوالنو« :ف��ي نطاق واليتنا ،يجب علينا أن
ن��واص��ل البناء على شراكتنا االستراتيجية م��ع القوات
المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان .وفي هذا السياق ،أكدت
لمعالي الوزير دعمنا المتواصل لجهود الحكومة اللبنانية
الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني».
ودع��ا قائد الـ»يونيفيل» مقبل إلى تفقد مق ّر ق��وات األمم
المتحدة في الجنوب ،وت ّم االتفاق على لقاءات شهرية إلطالعه
على المستجدات.

تشييع الشهيد سلهب في رياق

رئيس الحكومة اليونانية يستقبل البطريرك يازجي

ع�شائر البقاع الأو�سط تزور عائلة
ال�شهيد حمية بتكليف من �آل الحجيري

وفد العشائر في دارة آل حمية
زار وفد من عشائر البقاع األوسط ،بتكليف من آل الحجيري عائلة الشهيد محمد
معروف حمية في طاريا ،وترأسه الشيخ علي المولى ،للتوسط بين عائلتي حمية
والحجيري بعد األحداث األخيرة والتهديد الذي أطلقه أحد أفراد عائلة الحجيري
على أثر خطف أشخاص من العائلة في البقاع األوس��ط ،واإلف��راج عنهما بجهود
عائلة حمية وفاعليات المنطقة وعشائر البقاع.
وقال المولى باسم وفد العشائر الذي ض ّم عشائر اللويس ،أبو عيد ،العبدين،
والحروكُ « :كلفنا من عائلة الحجيري المقيمين في البقاع األوسط أن نقدم لكم
المواساة بمصابكم األليم وننقل لكم تقديرهم لكم ،وهم يؤكدون أنهم ال ينتمون إال
إلى الشرفاء من عرسال وآل الحجيري».
وأكد المولى «السعي بالتعاون مع الجميع إلى نبذ الفتنة التي تعصف بلبنان
والوطن العربي».
وطالب آل الحجيري «بالمساعدة في تسليم جثمان الشهيد الحي محمد معروف
حمية» ،داعيا ً إلى «التعاون بين الجميع وضرب اليد التي تس ّول لها نفسها العبث
في العيش المشترك ودعم الدولة والجيش اللبناني الذي يضحي من أجل الوطن
ووحدتنا ،والحذر من مخططات عدونا وعدو العرب والمسلمين وكل الشرفاء في
العالم ،وهو العدو «اإلسرائيلي» ،والوقوف إلى جانب مقاومتنا مقاومة العدو
«اإلسرائيلي» بكل إمكاناتنا ألنّ العدو ال يميز بيننا».
وشكر المولى الرئيس نبيه ب��ري «للمساهمة في اإلف��راج عن مخطوفي آل
الحجيري أخيراً».
وشكر والد الشهيد حمية ،من جهته ،لوفد العشائر زيارته وقال« :كما سعينا مع
أهلنا في المنطقة لإلفراج عن المخطوفين من عائلة الحجيري ،نطالبكم بأن تسعوا
في تسليم جثمان ابننا محمد ،حيا ً كان أو ميتاً ،وجثمان الشهيد عباس مدلج».
وأكد رئيس بلدية طاريا مهدي حمية ،بدوره ،للعشائر «أنّ عائلة حمية حدّدت
موقفها منذ بداية األزمة بأننا نح ّمل مسؤولية قتل ابننا محمد لشخصين فقط هما
علي الحجيري «أبو عجينة» ومصطفى الحجيري «أبو طاقية» ،أما عائلة الحجيري
وأهالي عرسال فليست لهم عالقة».

(أحمد موسى)

شيعت قيادة الجيش أم��س ،في حضور حشد من
األهالي ورفاق السالح ،كوكبة جديدة من العسكريين
الذين استشهدوا خالل االشتباكات التي خاضها الجيش
ضد المجموعات اإلرهابية في مدينة طرابلس وجوراها،
وهم :الرقيب الشهيد محمد علي نون في بلدة الرام -
قضاء بعلبك ،الرقيب الشهيد ابراهيم فوزي سلهب في
بلدة رياق  -قضاء زحلة ،العريف الشهيد ديب محمد
الطحش في بلدة قرقف  -قضاء عكار ،والجندي الشهيد
إيهاب علي الحالني في بلدة الحالنية  -قضاء بعلبك.
وأدت وح���دات عسكرية م��راس��م التكريم ال�لازم��ة
للشهداء ،وتم تقليدهم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير
العسكري من الدرجة البرونزية .ثم أقيمت الصلوات على
جثامينهم الطاهرة في بلداتهم.
وألقى ضباط ممثلون عن نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد
جان قهوجي كلمات في احتفاالت التأبين ،أشادوا فيها
بمسيرة الشهداء وإخالصهم للجيش والوطن ،ومما جاء
فيها« :إنّ قرار المؤسسة العسكرية حازم ونهائي في
عدم السماح لإلرهاب بإشعال نار الفتنة والفوضى في
لبنان ،مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات ،فاالعتداء
على أم��ن المواطنين والتطاول على كرامة الجيش،
ممنوعان تحت أي شعار طائفي وف��ي ظل أي خالف
سياسي ال عالقة للمؤسسة بهما من قريب أو بعيد.
األمن هو ّ
حق مقدس لكل مواطن ال تفريط به ،والجيش

هو سياج الوطن ،واألش ّد تعبيرا ً عن وحدة اللبنانيين
وعيشهم المشترك ،واألكثر تجسيدا ً إليمانهم بقيم الحرية
والسيادة واالستقالل».
كما أعلنت قيادة الجيش في بيان عن مراسم تشييع
النقيب الشهيد جهاد نبيه الهبر والمالزم الشهيد نديم
جورج سمعان ،وفقا لآلتي:
 «النقيب الشهيد جهاد نبيه الهبر:تجرى مراسم تكريم الشهيد أمام المستشفى العسكري
المركزي  -بدارو غدا ً (اليوم) ،عند التاسعة .ثم ينقل
الجثمان إلى كنيسة مار الياس في بلدة منصورية -
بحمدون حيث يقام المأتم عند الثالثة بعد الظهر .وتقبل
التعازي قبل الدفن وبعده ،وفي  29و2014/10/ 30
الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
مساء في صالون الكنيسة المذكورة.
 المالزم الشهيد نديم جورج سمعانت��ج��رى م��راس��م تكريم الشهيد أم���ام المستشفى
العسكري المركزي  -بدارو غدا ً (اليوم) عند العاشرة
صباحاً ،وينقل الجثمان إلى منزل والده الكائن في محلة
الدوار  -قضاء المتن ،ثم إلى كنيسة مار فوقا كفتون -
الكورة ،حيث يقام المأتم عند الثانية بعد الظهر ،ويوارى
في الثرى في مدافن العائلة .وتقبل التعازي قبل الدفن
وبعده في صالون الكنيسة المذكورة .وفي  29و30
الجاري اعتبارا ً من العاشرة صباحا ً ولغاية السابعة
مساء في صالون كنيسة مار تقال بقنايا  -المتن».

الإدارة والعدل رفعت جل�ستها
�إلى االثنين ت�ضامن ًا مع الجي�ش
رف��ع��ت لجنة اإلدارة وال��ع��دل
جلستها إلى يوم اإلثنين المقبل،
وذل�����ك ت��ض��ام��ن��ا ً م���ع ال��ج��ي��ش
اللبناني.
وجاء في بيان صدر بعد جلسة
عقدتها اللجنة قبل ظهر أمس في
المجلس النيابي برئاسة النائب
روبير غانم« :افتتحت لجنة اإلدارة
والعدل جلستها المقررة بالوقوف
دقيقة صمت ح���دادا ً على أرواح
ش��ه��داء الجيش اللبناني الذين
سقطوا في مواجهة اإلرهاب ،وعلى
الشهداء المدنيين ،وق��د أعربت
ع��ن دعمها للجيش ف��ي مواجهة
قوى اإلرهاب والتط ّرف ،وتضامنا ً
مع الجيش اللبناني ق��ررت رفع
الجلسة إلى يوم االثنين المقبل».
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة
من لجنة اإلدارة والعدل والمكلفة
درس اقتراح القانون الرامي إلى
استحداث محافظة جديدة في جبل

لجنة اإلدارة والعدل ...دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش
لبنان والمقدم من النائب نعمة
الله أبي نصر جلسة أمس وناقش
المجتمعون االقتراح المذكور .وقد

(تموز)

رف��ع��ت اللجنة الجلسة على أن
تتابع درس االق��ت��راح في جلسة
الحقة.

قرر االدعاء على نقيب المحامين ومجل�س النقابة
ّ

فتو�ش :ت�سريب خبر �شطب ا�سمي هدفه الإ�ساءة
�إلى �سمعتي ولن �أخ�ضع لأي ابتزار �سيا�سي
ق ّرر النائب نقوال فتوش اتخاذ صفة االدعاء
الشخصي في حق نقيب المحامين جورج جريج
ومجلس النقابة ،الفتا ً إلى أنّ مجلس النقابة
قام بتسريب الخبر بشطبه من الجدول العام
قبل إبالغه ،بهدف اإلساءة إليه وإلى سمعته،
مؤكدا ً أنه لن يخضع ألي ابتزاز سياسي.
وقال فتوش خالل مؤتمر صحافي عقده في
مكتبه في زحلة أمس« :إنّ الحملة اإلعالمية
المفتعلة ،والمتجنية ،للنيل م��ن صورتي
المعنوية ازدادت تأججاً ،وي��ا لألسف ،بعد
ت��ص��اري��ح نقيب المحامين ج���ورج جريج
ت���اري���خ  ،2014/10/22ق��ب��ل م��ؤت��م��ري
الصحافي ،وتاريخ  ،2014/10/23وتاريخ
 ،2014/10/24وتاريخ ،2014/10/25
ومخالفته أبسط القواعد القانونية ،واإليحاء
أنه ت ّم شطب اسمي من جدول نقابة المحامين.
ولكن انطالقا ً من مسؤوليتي في الدفاع عن
لبنان ،وعن حقوق اللبنانيين المظلومين ،قررت
االستمرار في الوقوف في وجه التنين ،كما في
وجه تلك الغرفة السوداء ،الداخلية والخارجية،
وقد تبين لي ،بما ال يقبل الشك ،أنّ المؤامرة على
الوطن أكبر بكثير م ّما يتص ّوره اللبناني ،وأبرز
وجوهها ضرب دولة القانون ،وإلهاء المواطن
عن األمور والتحديات المصيرية التي يواجهها
لبنان ،وتحويل أنظاره إلى مواضيع ومهاترات
جانبية ،كما حصل معي ،من أجل أن تكتمل
المؤامرة».
وأض��اف« :من هذا المنطلق لن أخضع ألي
ابتزاز سياسي ،مع إيماني بأني ،أوال ً وآخراً،
تحت سقف القانون .ولكن إذا كان هذا القانون
مسيّسا ً فأنا أول المعارضين له والمحاربين
إلبعاد سيفه عن المظلومين».
وأكد فتوش أنّ واقعة ضرب الموظفة منال
ضو «لم تحصل بتاتا ً وذلك باعتراف الموظفة
بنفسها العلني بتاريخ  2014/10/23من
على درج قصر ال��ع��دل ف��ي بعبدا بأنني لم

الوزير السابق النائب فتوش أُجبرت على فضح قضية طالق موكلتي منى فرعون
أضربها .ونفتح هاللين لنوضح أنّ الموظف
العمومي ممنوع عليه التصريح لوسائل
اإلعالم ما لم يأذن له رئيسه المباشر» .وتابع:
«لقد ذهبت بعض األقالم ووسائل اإلعالم إلى
استغالل هذا الحادث في شكل غير صحيح،
وعلى غير حقيقته ،وذل��ك من أج��ل االفتراء
على مواقفي النيابية لتقديمي سابقا ً وحاليا ً
مشروع قانون تمديد والي��ة أعضاء المجلس
علي من باب ملف
النيابي ،كما قامت بالتهجم ّ
الكسارات ،وهما موضوعان بعيدان كل البعد

(أحمد موسى)

من الواقعة المشروحة أعاله».
وأش���ار إل��ى «أنّ م��ا تعرضت ل��ه م��ن حملة
مسعورة ،وثبت فيما بعد أنها منظمة بصورة
مدبرة ،لم يسبق أن تعرض لها أي شخص،
وحتى لو كان مرتكبا ً لجرم الخيانة العظمى،
وخالف ذلك من الجرائم التي تستوجب الحياء،
وكأنه لم يعد يوجد في البلد من مشاكل أو قضايا
تستوقف اإلعالم وته ّمه سوى هذه القضية».
وتعليقا ً على م��ا ك��ان ق��د ص�� ّرح ب��ه نقيب
المحامين جورج جريج بأنّ «فتوش سيحضر

إلى التحقيق أمام القضاء مثله مثل أي مواطن،
وال��ق��ض��اء ي��ح��ك��م» ،رأى ف��ت��وش «أنّ نقيب
المحامين لم يقم بما تمليه عليه واجباته
القانونية كنقيب والتي تتمثل أقله في االستماع
إلى المحامي الذي نسب إليه الفعل» ،الفتا ً إلى
«أنّ النقيب قد استند ال بل شارك في الحملة
اإلعالمية المسعورة لتبرير تصريحه واتخاذ
قراره المسبق».
وأش����ار ف��ت��وش إل���ى «أنّ م��وق��ف النقيب
الشخصي واالن��ت��ق��ام��ي وال��م��ن��ح��از والفاقد
الحيادية ،ق��د تجلى أكثر عندما أش��ار إلى
موضوع الطبيعة والحجر والبيئة والشجر،
وهي إشارة منه إلى موضوع الكسارات التي
سبق لي أن توكلت في شأنها ،وق��د صدرت
القرارات القضائية المبرمة عن مجلس شورى
الدولة ،تكرس أنّ الكسارات العائدة إلى شقيقي
ّ
ومرخصة ،وأنهما أصحاب ّ
حق والدولة
قانونية
اللبنانية مدينة لهما .وهذا دليل إضافي على أنّ
خلفية القرار الشبح هي شخصية ،سياسية،
وغير مهنية بامتياز».
وختم فتوش« :أخيراً ،ال ب ّد من التذكير بأنّ
تسريب الخبر بشطبي من الجدول العام قبل
إبالغه ل��ي ،قد ق��ام به مجلس النقابة بهدف
اإلس��اءة إلي وإل��ى سمعتي .وه��ذا دليل قاطع
على التشهير واالفتراء والقدح وال��ذم .ولهذا
س��أت��خ��ذ ص��ف��ة االدع����اء الشخصي ف��ي حق
النقيب ومجلس النقابة معاً ،ألنه أوصلنا إلى
هذا المأزق وكم أرغ��ب أن يستمع ه��ؤالء إلى
رأي النقباء السابقين الذين يتحلون بالحكمة
والفطنة معا ً ويشيرون بأسف إلى أنّ ما جرى
هو ض��رب لمهنة المحاماة المقدسة وخرق
فاضح لقوانينها .ولذلك سأطلب من زمالئي
المحامين أن يعيدوا النظر في تشكيلة هذه
النقابة ،التي وجدت أساسا ً للدفاع عن حقوقهم
والناس ،وأال نكون قد أصبحنا أمام ديكتاتورية
وعلى رأسها طاغية ال نقيب».

