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افتتاح م�ؤتمر «العائلة وتحديات الع�صر» في الربوة
وت�شديد على دور لبنان نموذج ًا للعي�ش الواحد في الم�شرق
افتتح بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق واإلسكندرية وأورشليم
للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ورئيس
اللجنة األسقفية منسق لجان العائلة الكاثوليكية في الشرق
األوسط المطران أنطوان نبيل العنداري ،بالتعاون مع حاضرة
الفاتيكان ،مؤتمر العائلة وتحديات العصر في الشرق األوسط،
عصر أمس في «المركز العالمي للقاء ح��وار الحضارات» ،في
الربوة.
حضر المؤتمر رئيس الحكومة تمام سالم ،رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،الرئيس ميشال سليمان ،الرئيس
حسين الحسيني ،رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح���ردان ،وع��دد من ال���وزراء وال��ن��واب الحاليين
والسابقين والشخصيات السياسية والحزبية.
ومن الروحيين حضر ممثل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي المطران الياس كفوري،
ممثل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي
المطران نبيل العنداري ،مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان ،نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمير قبالن ،شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ
نعيم حسن ،بطريرك بابل على الكلدان مار لويس روفائيل األول
ساكو ،األمين العام لمجمع أساقفة العالم الكاردينال لورانزو
بالديساري ،وعدد كبير من المطارنة والمفتين ورجال الدين.
كما حضر ع��دد من ممثلي البعثات الديبلوماسية أبرزهم
السفراء البابوي كابريللي كاتشيا ،والسوري علي عبد الكريم
علي ،واإليراني محمد فتحعلي ،والروسي ألكسندر زاسيبكين.
وحضر أيضاً ،قائد الجيش العماد جان قهوجي ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،رئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي روجيه نسناس ،رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن ،نقيب الصحافة محمد بعلبكي
وحشد من المديرين العامين.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني الذي عزفته أوركسترا قوى
األمن الداخلي وقدم المتحدّثين اإلعالمي جورج قرداحي.

سالم

ثم ألقى سالم كلمة شكر فيها البطريرك لحام على مبادرته،
وتطرق إلى «التعايش المديد بين أتباع الديانات في هذه المنطقة
من العالم ،التي هي مهد الحضارات ومنبع الرساالت السماوية،
وال��ذي يتعرض العتداء م��زدوج من العدو الصهيوني والعدو
الظالمي التكفيري.
ودعا سالم «المسلمين اللبنانيين والعرب ،إلى العمل على
تنقية صفوفهم وتثبيت إسالمهم المعتدل والمنفتح» ،كما دعا
«المسيحيين اللبنانيين والعرب ،إلى االنخراط الكامل في رسم
مصائر مجتمعاتهم وأوطانهم ،في ه��ذه المرحلة التاريخية
الصعبة ،التي تم ّر بها هذه األوطان».
واعتبر سالم «أنّ الضرر البالغ الذي يتعرض له المسيحيون
اللبنانيون في هذه األي��ام ،وجميع اللبنانيين بطبيعة الحال،
هو استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ،بسبب العجز
غير المبرر ،عن التفاهم على إنجاز االستحقاق الدستوري األهم
في البالد» ،مشدّدا ً على «أنّ وجود رئيس للجمهورية ،هو شرط
أساسي الكتمال بنية هيكلنا الدستوري ،وغيابه تشوه غير
طبيعي لحياتنا السياسية .ولذلك ،فإنّ من غير الجائز القبول
باستمرار ه��ذا الوضع غير السليم ،واالستسالم لفكرة أننا
قادرون على تصريف أمورنا في شكل طبيعي من دون انتخاب
رئيس» .وأضاف« :لقد وجدت القوى السياسية مخرجا ً لتفادي
الفراغ التشريعي عبر تمديد والية مجلس النواب ،ومن واجبها
المسارعة ال��ي��وم ،إل��ى انتخاب رئيس جمهوريتنا اللبناني
المسيحي الماروني ،وإنّ أي تأخير في إنجاز هذه الخطوة،
هو إساءة الى لبنان ،الذي تكبر خسائره كلما تضاءل الحضور
المسيحي والقرار المسيحي في حياته الوطنية».
وتابع س�لام« :لقد م � ّد اإلره���اب ،ال��ذي يعصف بالمنطقة،
شروره إلى لبنان ،وشهدنا مسلسل عمليات التفجير المشؤومة.
وواجهنا العدوان الذي تعرضت له بلدة عرسال ،وما أسفر عنه
من خسائر بشرية ومادية ،وترافق مع احتجاز عدد من أبنائنا
العسكريين ،الذين نسعى بكل ما أوتينا لتحريرهم ،ونؤكد أننا
لن نوفر وسيلة إلعادتهم إلى عائالتهم .كما واجهنا مؤخرا ً أعماال ً
إرهابية في طرابلس ،ت ّم التصدي لها بأثمان باهظة ،دفعناها
من دماء ضباطنا وجنودنا ،ومن دماء مواطنين لبنانيين أبرياء،
فضالً عن الخسائر الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .وإنّ
هذه المعركة األخيرة ،على بشاعتها ،أظهرت حقيقتين ناصعتين
دحضتا أوهاما ً كانت رائجة في الفترة األخيرة .الحقيقة األولى
هي االلتفاف الكبير ،في طرابلس والشمال وكل لبنان ،حول
الجيش اللبناني وهو يخوض معركة الطرابلسيين أوالً ،وعموم
اللبنانين ثانياً ،ض ّد شذاذ اآلفاق الذين أساؤوا إلى مدينة العلم
والعلماء ،وعبثوا بأمنها وأمانها ولقمة عيش أبنائها .أما الحقيقة
الثانية ،فهي ما أثبتته طرابلس مرة جديدة ،من خلوها مما يسمى
بيئة حاضنة لإلرهاب ،وتمسكها بإسالمها المعتدل ووسطيتها
وانفتاحها ،وبالدولة ومؤسساتها».

باسيل

وكانت كلمة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أشار
فيها إلى «أنّ دولتنا اليوم مهددة في تكوينها وكيانها ،وهو تهديد
وجودي يستدعي تحرك الكنيسة لتحريك العالم في نجدتها».
ودعا «الكنائس جميعا ً إلى المبادرة باتجاه جميع مرجعيات
الطوائف والعمل معها باتجاهين :أوالً ،تعرية التنظيمات
اإلرهابية التي تتستر خلف الشعارات الدينية من أي غطاء
عقائدي أو ديني ،وإدانة الجهات التي ترعاها .ثانياً ،مواجهة
التحدي الوجودي الذي يعانيه المسيحيون وغيرهم من األقليات
اإلتنية والعرقية واللغوية في المنطقة ،باالنتصار على االضطهاد
الذي تمارسه في حقهم تنظيمات إرهابية وأنظمة عنصرية».

حزب اهلل :معادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة
هي �ص ّمام الأمان في مواجهة الإرهاب
رأى حزب الله «أنّ األمن السياسي
مطلوب في لبنان وخصوصا ً في هذه
المرحلة» ،مشيرا ً إلى «أنّ كل القوى
واالتجاهات وأصحاب المسؤوليات
معنيون بالحفاظ والعمل على توفير
األمن السياسي الذي يجب أن يواكب
كل الجهود األمنية والعسكرية التي
يقوم بها الجيش وال��ق��وى األمنية
األخرى».
وش �دّد الحزب على أنّ المعادلة
الذهبية الجيش والشعب والمقاومة
ه���ي ص��م��ام األم�����ان ف���ي م��واج��ه��ة
اإلرهاب.

يزبك

(داالتي ونهرا)

جانب من الحضور في افتتاح المؤتمر

عريجي

وتحدث وزير الثقافة روني عريجي ،الفتا ً إلى «أنّ ما نشهده
اليوم ،من عنف وقتل وتهجير وتطهير ديني وعرقي ،سبق
أن مارسته إسرائيل  -وال ت��زال -في حق شعب فلسطين منذ
العام  1948دون تفريق بين مسيحي ومسلم» .وقال« :إنّ نهج
إسرائيل اإلقصائي ،يتناغم بأسلوبه وغائيته ،مع هذا المخطط
التدميري ،الذي يطبق في غير ساحة عربية وشرق أوسطية
باسم الدين ،ويتناقض ويتنافى كليا ً مع تعاليم الديانات
السماوية ،وخصوصا ً مع روح اإلسالم ،وحق اإلنسان بالعدالة
والحرية وكرامة الحياة».
وأض��اف« :لذا نتطلع إلى تعاون دولي كثيف معمق وبعيد
النظر ،ال يقتصر على غارات جوية من هنا وبعض المساعدات
وتأمين السالح من هناك ،فالمطلوب ،ليس محاربة الظواهر
فقط ،بل استئصال جذورها وأسباب نشأتها .وهذه مهمة تتطلب
الحكمة ،والتنازل عن الكثير من المصالح االقتصادية ومواقع
النفوذ في هذا الشرق».

عاصي

ودعا رئيس المجلس اإلسالمي العلوي الشيخ أسد عاصي إلى
انتخاب «رئيس للجمهورية يستحق الرئاسة بعمله وانتمائه
إلى هذه األرض ال إلى االنقسامات والتبعيات الخارجية» .وقال:
«نريد من الدولة أن تكون عادلة وأنا أشكر هذه الدولة ألنها
تحارب اإلرهاب وقد أطفأت الجسم الملتهب في طرابلس التي
هي عنوان كل لبنان».

دريان

التشدّد الديني والتيارات التكفيرية التي دفعت العديد من األسر
المسيحية الشرقية إلى التشتت والهجرة إلى الغرب بحثا ً عن
االستقرار والحرية ،يقينا ً منها أن ال استقرار للعائلة المسيحية
من دون السالم .وقد تحولنا هذه الهجرة إلى «األقلية الباقية»
في هذا الشرق».

ممثل قبالن

وألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن كلمة نائب
رئيس المجلس االسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن ،اعتبر فيها «أنّ العائلة عمادة وحدة الكتلة البشرية،
وحجر ال��زاوي��ة للجماعة اإلنسانية والصيغة االجتماعية
المحورية ،وخطفها عن محورها المعتدل ،وضرورتها الحقوقية
يعني نحر الجماعة ككيان وإطار إنساني».
وقال« :ألنّ الخصومة لم تعد في العائلة ،بل في المادة الفكرية
التي تلحظ العائلة ،فهذا يعني أنّ إع��دام األس��رة وتحويلها
إلى سلعة في سوق العبيد أضحى ج��زءا ً من ظاهرة التطرف
التي تجتاح الشرق األوسط ،فضالً عن ظاهرة الفشل القانوني
بتعريف المواطنة والطارئ التقني الذي اجتاح العالم ،وكان
المؤثر على األحزمة الملحة التي تحمي العائلة ،وتكفل أدوارها
ضمن الصيغة االجتماعية المفترضة».

بالديساري

وتمنى األمين العام لمجمع أساقفة العالم الكاردينال لورانزو
بالديساري «أن ي��درك مسيحيو الشرق األوس��ط أن��ه ما زال
لديهم مكان ومستقبل في بالدهم ،وأنّ الكنيسة معهم وتدعمهم
وتعتبرهم ث��روة األرض المقدسة .وعليهم أن يثقوا بنفسهم
وبعالقاتهم مع اآلخرين .وعلى القادة الروحيين ،مسيحيين
كانوا أم مسلمين ،أن يؤدوا دورا ً ويساهموا في تعزيز الحوار
والتربية على التفاهم المتبادل ،وفي رفض استعمال الدين أداة
لتبرير العنف».

ورأى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «أنّ أمامنا
مسؤوليات جساما ً للعمل معا ً في مواجهة ثنائية التطرف
واإلرهاب ،وثنائية الظلم واالستبداد» .وقال« :نحن أمام ظاهرة
سلبية مدمرة ال تستهدف المسيحيين وحدهم ،ولكنها تستهدف
المسلمين والمسيحيين معاً».
وأضاف« :ال نريد أن نرى أهلنا وإخواننا وأحبتنا من مسيحيي
الشرق يهاجرون من أوطانهم تحت أي ظرف من الظروف .وال نريد
أن نرى تسهيالت خارجية تشجعهم على الهجرة تحت مسميات
إنسانية .إنهم ملح هذه األرض ،فإذا غادروها فبماذا نملح؟ نريد
أن نراهم متمسكين بأوطانهم ،متجذرين في أراضيهم ،مستمتعين
بحقوق المواطنة كافة من عدالة وأمن وسالم .فاالعتداء على أي
منهم هو اعتداء علينا جميعاً .ولذلك فإنّ التصدي لظاهرة اإلرهاب
اإللغائي لآلخر ،والتي تستهدفنا معاً ،هي مسؤوليتنا المشتركة.
ويجب أن نقوم بهذه المسؤولية معاً».

وقال المطران أنطوان نبيل العندري ممثالً البطريرك الماروني
بشارة الراعي« :عندما نحمي العائلة الدموية ونعززها ،ننمي
العائلة الوطنية ،ونحافظ على ثقافتها وتقاليدها ،ونزرع في
قلوب األجيال الطالعة بذور األمل بمستقبل أفضل ،وفقا ً لطموحات
شبابنا .هكذا نتطلع إلى أهمية موضوع الزواج والعائلة وإلى
أبعاده ،ب��دءا ً من جمعية سينودس األساقفة في روم��ا ،م��رورا ً
بمؤتمر الربوة هذا ،وصوال ً إلى درسه بالعمق في مجلس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك في لبنان ،طيلة األسبوع المقبل».

حسن

لحام

وقال شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن« :إننا
هنا لنرفض كل الخطابات الدينية التي تحول الدين الى نزاعات،
ونرفض كل ظلم من أي نوع كان ،ولنشهد للحق الذي وحده
يحرر» .وأضاف« :نريد للتوصيات التي ستصدر عن هذا اللقاء
المبارك بإذنه تعالى ،أن تكون موضوع ورشة عمل هادفة إلى
إيجاد الصيغ العملية التي من شأنها أن تحولها من طوبى
األمنيات إلى إنجازات واقعية تؤدي وظيفتها في خدمة األهداف
الكبرى السامية التي نتوخاها جميعا ً لما فيه خير وطننا
وأشقائنا وأمتنا بكل فئات شعوبها بالسوية ذاتها .وأن تنال
عناية األزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان والمرجعيات الروحية
في قم والنجف».

ساكو

وأشار بطريرك بابل على الكلدان مار لويس روفائيل ساكو
إل��ى «أنّ العائلة تتعرض لضغوط عالمية وإقليمية قوية:
دينية وثقافية وإعالمية واجتماعية ونفسية ،ما يفرغ الجانب
الروحي .فالعقلية اختلفت عن السابق والسلوكيات الحالية عن
سلوكيات المجتمع القديم في قضايا الزواج والجنس والعالئق
األسرية والتربية .هذا فضالً عن الحروب والصراعات وظاهرة

ممثل الراعي

وفي الختام تحدث البطريرك لحام ،فأكد «أنّ األس��رة هي
أساس كل مجتمع .ال بل أساس الدولة ،وهي المجتمع اإلنساني
األول .وهي المكان ال��ذي فيه يصير نقل القيم اإلنسانية منذ
السنوات األولى من الحياة .وهي قيم األخوة والمحبة والحقيقة
والخدمة والعطاء واالحترام المتبادل والتضامن وعرفان الجميل
والتواصل االجتماعي والحب والفرح .واألسرة هي المناخ األكثر
ً
رج�لا وإم��رأة
مالءمة لعيش وإنماء كرامة اإلنسان وحقوقه،
وأوالداً .واألسرة بالتالي هي المجال األوسع لتهيئة المواطن
الحقيقي في الدولة .حيث يعيش الفرد مع الجماعة األسرية
بالوحدة والتنوع ،فيخرج اإلنسان من أنانيته ليالقي اآلخر
انطالقا ً من األسرة ،ومنها ينطلق إلى المجتمع».
وأض���اف« :األس���رة مدرسة العالقات وم��درس��ة اإلنسانية
األولى :مدرسة الحب والعمل والسياسة والحياة اإليمانية وبناء
المجتمع األفضل والمشاركة والعيش المشترك هذه األوصاف
التي تعطينا الصورة المتكاملة عن األسرة ،هي في الوقت نفسه
برنامج الحياة األسرية وخريطة الطريق لها .ومن هنا ندرك
المسؤولية الجسيمة على األهل ،مسؤولية الزواج ،واإلقدام على
تأسيس أس��رة ،عليها أن تحقق كل هذه المواصفات واألعباء
والمسؤوليات».

جابر ومخيبر وحوري يحاورون طالب ًا جامعيين حول النظام الداخلي للمجل�س
نظم المركز اللبناني للتربية المدنية في إطار
مشروعه «شارك وغير» ،حلقة نقاش في قاعة
المؤتمرات في مجلس النواب ،بعنوان «النظام
ال��داخ��ل��ي لمجلس ال��ن��واب :لتعزيز إنتاجية
وشفافية المجلس» ،ح��اور فيها مجموعة من
الشباب والشابات من ثماني جامعات النواب:
عمار حوري وغسان مخيبر وياسين جابر.
تمحورالنقاشحولالمسارالتشريعيلمجلس
النواب لناحية اإلنتاجية والمهل والشفافية،
العوائق التي تحول دون فعالية تطبيق النظام
الداخلي لمجلس النواب وإصالحه ،تراجع العمل
الرقابي لمجلس النواب ،إضافة إلى تفعيل آلية
الشكاوى والعرائض لضمان ّ
حق المواطنين في
التعبير عن آرائهم».

النظام الداخلي

في ما يتعلق بإدخال إصالحات على النظام
الداخلي للمجلس ،رأى جابر «أنّ هناك مشاريع
تحتاج إل��ى وق��ت للدراسة ،وم��ن اإلصالحات
المطروحة لتفعيل عمل اللجان أن تسقط نيابة
من ال يلتزم حضورها» ،مؤكدا ً «أنّ التأخير في
بعض األوق��ات لمشاريع قوانين يأتي بسبب
حاجة هذه االقتراحات إلى دراسة معمقة تحتاج
في بعض األحيان إلى أعوام».
ول��ف��ت مخيبر ،م��ن جهته ،إل��ى «الحاجة
الضرورية إلى إصالح النظام الداخلي لمجلس
ال��ن��واب ،ألن��ه ينعكس ب��ال��ض��رورة على عمل
المجلس» ،مشدّدا ً على «ضعف الدور الرقابي
للمجلس ،إذ منذ عام  1992وحتى عام 2010
اجتمع المجلس لتأدية ال��دور الرقابي  17مرة

فقط وهو رقم خطير».
وأك���د ح����وري ،ب����دوره« ،أن ال مشكلة في
النصوص القانونية والنظام الداخلي للمجلس
بقدر وج��ود مناكفات سياسية تقوم بتعطيل
دائم لعمل المجلس ودوره التشريعي» .وقدم
 10أفكار «لتفعيل عمل المجلس وإصالح النظام
الداخلي ،وأبرزها إدخال التصويت اإللكتروني،
وخفض أعضاء اللجان ،وتفعيل آلية الشكاوى
(األوراق الواردة) ،والحرص على إقرار الموازنة
التي تعتبر مهمة جدا ً لزيادة إنتاجية المجلس».

اللجان

وع��ن وج��وب تعديل الصيغة التي تسمح
لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية
بالتحكم بمواعيد عقد الجلسات وأول��وي��ة
التشريع ،أكد حوري «أنّ العرف جرى على أنّ
القوانين الجاهزة هي التي ت��درج على جدول
أعمال الهيئة العامة ،كما أنّ هناك دورا ً لهيئة
المجلس ف��ي تنسيق ه��ذه األم���ور م��ع رئيس
المجلس».
ولفت جابر ،من جهته ،إلى «أنّ العقدة ال تكمن
في صالحيات رئيس المجلس أو رؤساء اللجان
بل بتنفيذ القوانين ،إذ إنّ هناك قوانين تستغرق
سنوات عدة إلقرارها تبقى من دون تطبيق بسبب
عدم رغبة ال��وزراء المعنيين بتنفيذها» .وقال:
«نحتاج إلى ثقافة رقابية حتى تصبح للتشريع
قيمة».
وقال مخيبر« :إنّ عمل اللجان النيابية يحتاج
إلى السرعة والجودة ،وهو أمر مفقود ألسباب
ع��دة أبرزها قلة ع��دد الموظفين العاملين في

اللجان النيابية ،وانشغال النواب بقضايا أخرى
بعيدة من العمل التشريعي والرقابي».

تطبيق النظام الداخلي

وف��ي ما يتعلق باحترام المهل الدستورية
ّ
يحق
والتغيب عن الجلسات النيابية ،بحيث
للنائب أن يغيب جلستين نيابيتين متتاليتين،
ويستبدل في حالة غيابه ثالث جلسات متتالية
في اللجان النيابية ،عزا جابر عدم التزام النائب
إلى «غياب القوانين والعقوبات الرادعة ،إضافة
إل��ى ع��دم تطبيق م��ا ه��و م��وج��ود م��ن نصوص
قانونية بسبب التوازنات الطائفية».
أما حول مهلة الشهر لدراسة اقتراح قانون،
فلفت حوري إلى «أنها مدة غير كافية ألنّ هناك
قوانين تستلزم دراستها سنوات عدة».

تفعيل العمل الرقابي

وتبنىالنواباآلراءالمطالبةبإدخالالتصويت
اإللكتروني على المجلس النيابي ،إضافة إلى
تطوير الموقع اإللكتروني لمجلس النواب» ،إذ
رأى جابر «أنّ حق الوصول إلى المعلومة من
خالل الكشف عن محاضر الجلسات التي تعقدها
اللجان النيابية ونشرها على الموقع أمر مهم
جداً ،وهناك برنامج ممول من االتحاد األوروبي
لتطوير الموقع اإللكتروني للمجلس».
في المقابل ،أك��د مخيبر «صعوبة تطبيق
الرقابة البرلمانية في لبنان بسبب التوازنات
السياسية والطائفية» ،مشدّدا ً على «أهميتها في
تحديد إطار العالقة بين النائب والوزير» .ورأى
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«أنّ جزءا ً من حل مشكلة الرقابة هو تفعيل آلية
العرائض والشكاوى أو ما يسمى األوراق الواردة
إلى مجلس النواب».

التوصيات

وفي اختتام اللقاء سلم الطالب مجموعة من
التوصيات إلى مخيبر وجابر وح��وري وتمنوا
عليهم «العمل على تبنيها في أجندة المجلس
النيابي».
ومما ج��اء في التوصيات ،مطالبة مجلس
ال��ن��واب اللبناني باالستعجال ف��ي إدخ���ال
إص�لاح��ات أساسية وض��روري��ة على النظام
الداخلي لمجلس النواب.
فعلى صعيد مسار التشريع ،دعا الطالب إلى
«إحالة اقتراحات ومشاريع القوانين المسجلة
في قلم المجلس تلقائيا ً إلى اللجان النيابية
المختصة ،واعتماد الشفافية في عمل المجلس
عبر جعل المناقشات علنية ومفتوحة وتحديث
الموقع اإللكتروني لمجلس النواب».
كمادعواإلى«تفعيلنظامالعرائضوالشكاوى
المنصوص عليها في الدستور ونظام المجلس
النيابي وإقرار جملة من اإلصالحات أهمها :تأكيد
ّ
حق أي شخص طبيعي (فرد) أو معنوي (شركة،
جمعية ،ح��زب )..بتقديم الشكاوى والعرائض
إلى مجلس النواب ،وتوسيع موضوع الشكاوى
والعرائض لتشمل كافة األحكام التشريعية
والتنظيمية واألع��م��ال ال��ص��ادرة عن الحكومة
وال���وزارات والهيئات واالدارات والمؤسسات
الرسمية والتي تقع ضمن دائرة رقابة البرلمان
على اعمال السلطة التنفيذية».

وفي هذا السياق ،أكد رئيس الهيئة
الشرعية في حزب الله الشيخ محمد
يزبك «أنّ األيام أثبتت أنّ الوطن حفظ
المعادلة الذهبية الجيش والشعب
وال��م��ق��اوم��ة ،وإنّ ه���ذه ال��ج��وه��رة
الوطنية أزم��ة السيادة واالستقالل
واﻻستقرار واألم��ن ،وهي التي تردم
وتسقط أحالم العدو «اإلسرائيلي»
الذي يهدّد بإعادة لبنان إلى العصر
ال��ح��ج��ري ،وه��ي ص��م��ام األم���ان في
مواجهة اإلرهاب التكفيري الذي يريد
أن يستبيح ساحتنا وسفك وحدتنا
وي��ع��ك��ر ص��ف��اء عيشنا وم��ك��ون��ات
وطننا».
وش���دّد الشيخ ي��زب��ك ف��ي خطبة
الجمعة م��ن م��ق��ام ال��س��ي��دة خولة
ف��ي بعلبك على «أنّ إط�لاق س��راح
المخطوفين العسكريين هو مسؤولية
الجميع ،الذين عليهم أيضا ً تنقية

الوطن من كل الشوائب التي تهدّد
وجودنا ووحدتنا».
وأض����������اف« :ي��س��ت��ص��رخ��ن��ا
ال��م��س��ج��د األق���ص���ى ،ف��أي��ن ال��ع��رب
وأي���ن المسلمين ال��ي��وم ،وقطعان
اﻻستيطان مدعومة بقوى الظلم من
عصابات الكيان الغاصب تقتحم
المسجد وتهدّد بإحراقه وهدمه؟
م��اذا يبقى للمسلمين وأي��ن القدس
وفلسطين؟» ،الفتا ً إلى «أنّ مقاومة
الشعب الفلسطيني ستبقى موضع
فخر واع��ت��زاز ،ومطلوب من جميع
المسلمين دعم الشعب الفلسطيني
ومقاومته».

رعد

وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رع��د ،من جهته« ،أنّ
المقاومة بكل أفواجها وفصائلها
جاهزة للتصدي لكل عدوان ،ونحن
واثقون بأنّ العدو لن يرتكب ،على
األقل في المدى المنظور ،أي حماقة
من هذا القبيل ألنه يعرف مسبقا ً أكثر
مما يعرفه اآلخ��رون عن جاهزيتنا
وبأسنا وت��راك��م خبراتنا ويعرف
أيضا ً أنّ ك ّل أرض فلسطين المحتلة
هي تحت مرمى صواريخنا».
وخ��ل�ال م��س��ي��رة ال��ث��ال��ث عشر
م��ن محرم ف��ي النبطية ،ق��ال رع��د:
«ليطمئن الجميع وليفكر الجميع
بأن يتوجه من أجل أن يوفر المناخ
ال��م�لائ��م لتحقيق االس��ت��ق��رار في
الداخل» .وأضاف« :عليهم أن يكفوا
عن ص ّم آذانهم وأن يفتحوا عيونهم

وقلوبهم جديا ً وأن يعترفوا باآلخرين
ويتفهموا هواجسهم وحرصهم على
العيش الواحد وعلى السلم األهلي
وعلى التوافق من أجل إقامة دولة
قوية قادرة عادلة ال ترتعد فرائصها
أم��ام تهديدات وال يرتبك مسؤولها
أمام ظروف طارئة».
وفيما لفت إل��ى أننا «نريد دولة
تعترف بحق اللبنانيين جميعا ً
في أن يكونوا أس��ي��ادا ً في بلدهم ال
مرتهنين لسياسات الغرب الدولية
أو اإلقليمية» ،قال رعد« :هذه الدولة
نحن جزء من عناصر قوتها بل نحن
من أهم عناصر قوتها» .وتابع« :إننا
ن��واج��ه ونقاتل أي��ض �ا ً اإلرهابيين
التكفيريين الذين يمثلون بالنسبة
ال��ي��ن��ا ال��وج��ه اآلخ���ر للصهيونية
وي��ن��ف��ذون م��ش��روع��ا ً ي��ت�لاق��ى مع
ال���م���ش���روع األم���ي���رك���ي وال��ه��ي��م��ن��ة
الصهيونية على إرادة شعوبنا ،ولن
ن��ه��ادن وسننتصر عليهم وقتالنا
ض��ده��م ال يحمل روح االن��ت��ق��ام بل
يحمل روح الحفاظ على أمن الناس
وأمن الوطن ،واإلس�لام وكل األديان
من أعمالهم براء».
ورأى «أنّ األمن السياسي مطلوب
ف���ي ل��ب��ن��ان وخ��ص��وص��ا ً ف���ي ه��ذه
المرحلة» ،مشيرا ً إلى «أنّ كل القوى
واالتجاهات وأصحاب المسؤوليات
معنيون بالحفاظ والعمل على توفير
األمن السياسي الذي يجب أن يواكب
كل الجهود األمنية والعسكرية التي
يقوم بها الجيش وال��ق��وى األمنية
األخرى».

ا�ست�شهاد الع�شرات من البلدة بعد معارك �ضارية

�أهالي عرنة ّ
ي�صدون هجوم ًا غادر ًا لـ«الن�صرة»
جنبالط يب ّرر االعتداء و�أر�سالن مع المقاومة

في تطور أمني خطير ،هو ليس
األول من نوعه ،لكنه جاء في توقيت
يحمل أبعادا ً أمنية شديدة الخطورة
على لبنان ،ال سيما م���زارع شبعا
التي كثرت المعلومات عن تغلغل
إره��اب��ي��ي��ن ف��ي ص��ف��وف النازحين
فيها تابعين لـ«جبهة النصرة»
ومتف ّرعاتها ،ومعلومات عن تحضير
«النصرة» لغزوة للمنطقة انطالقا ً
من بلدة بيت جن السورية ،شهدت
بلدة عرنة التي يقطنها سوريون من
طائفة الموحدين الدروز ،والمحاذية
لبلدة شبعا لجهة جبل الشيخ،
معارك ُوصفت بالضارية ليل أول من
أمس ،أثناء ص ّد أهالي البلدة هجوما ً
لعناصر من «جبهة النصرة» انطالقا ً
م��ن ب��ل��دة «ب��ي��ت ج���ن» ال��م��ج��اورة.
وأسفرت المعركة عن سقوط عشرات
القتلى والجرحى من الجانبين فيما
يستم ّر التوتر مسيطرا ً على المنطقة.
وذك��ر «المرصد السوري لحقوق
اإلن����س����ان» ال���م���ع���ارض أم����س أنّ
االش��ت��ب��اك��ات ان��دل��ع��ت بعد هجوم
نفذته «جبهة النصرة» على منطقة
بيت تيما ،فيما أفادت المعلومات أنه
سقط  25شهيدا ً من مقاتلي عرنة ،و
 12جريحا ً من «النصرة» نقلوا إلى
لبنان عبر مسالك جبل الشيخ الوعرة
على محور شبعا للمعالجة في حين
ذك��رت معلومات أخ��رى ،أنّ الجيش
اللبناني منع عند محور شبعا فجر
أمس دخول  11جريحا ً سوريا ً كانت
عناصر سورية تحاول إدخالهم إلى
المستشفيات اللبنانية عبر مرتفعات
جبل الشيخ ،وذلك انطالقا ً من بلدة
بيت جن السورية ،ما اضطر هؤالء إلى
العودة بهم باتجاه األراضي السورية
عند المقلب الشرقي لجبل الشيخ.
يذكر أنّ لبنان أخذ قرارا ًبمنع دخول
سوريين نازحين جدد أو جرحى إلى
األراض��ي اللبنانية وخصوصا ً عبر
المعابر غير الشرعية.

والحقا ً ذكرت مصادر من المقلب
اآلخر لجبل الشيخ أنّ عدد الشهداء من
أبناء الطائفة ال��درزي��ة على محور
عروة  -بيت جن ارتفع إلى  35قتيالً
بينهم أكثر من  15مقاتالً من أبناء
مرتفعات الجوالن السورية ومن بلدة
مجدل شمس تحديدا ً ويقيمون في
سورية منذ مدة طويلة.

جنبالط

وف��ي��م��ا ب����دا ت���ب���ري���را ً ل��ه��ج��وم
«النصرة» ،حذر النائب وليد جنبالط
م��ن استخدام ال���دروز لمواجهة ما
سماه «الثورة» .وقال في تغريدات
على «تويتر»« :لقد سبق ونبّهت إلى
مخاطر التو ّرط مع النظام السوري»،
مضيفاً« :آن األوان للمصالحة مع
المحيط والوقوف على الحياد».

أرسالن

وأسف رئيس الحزب الديمقراطي
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان
«ل�ل�أح���داث ال��دام��ي��ة ال��ت��ي ط��اول��ت
المقلب الشرقي ف��ي جبل الشيخ،
حيث تع ّرضت القرى الدرزية لحرب
غ��ادرة من حماة اإلره���اب وحاملي
مشروع تفتيت المنطقة».
وأض��اف ارس�لان في بيان« :لقد
كنا على ص��واب عندما قلنا إنّ هذا
المشروع ال يستهدف النظام السوري
فحسب ،بل هو مولج بضرب البنى
االجتماعية والمذهبية المتماسكة
لمكونات الشعب ال��س��وري ،وهي
ليست معركة سياسية بل معركة
سيادة للباطل على الحق ولإلرهاب
على االستقرار وللموت على الحياة
وللحقد والكراهية على المحبة».
وت��اب��ع أرس�ل�ان« :ي��دف��ع ال���دروز
في سورية اليوم ثمنا ً لممانعتهم
ووق���وف���ه���م إل����ى ج���ان���ب س��وري��ة
�ؤس��س��ات��ه��ا ،وي��دف��ع��ون ضريبة
وم� ّ

ال���دم���اء ف��ي س��ب��ي��ل ال��ح��ف��اظ على
كرامتهم وأعراضهم ووجودهم ،وهذا
ف��ي صلب عقيدتهم وإيمانهم ب��أنّ
«الباطل جولة والحق وحده دولة».
وأك��د «أنّ ما يحدث اليوم في جبل
الشيخ يزيدنا تمسكا ً بثوابتنا وينفح
في قلوبنا اإلصرار على تبني مشروع
المقاومة جملة وتفصيالً وال عودة
عن إيماننا بانتصارنا في المحصلة
النهائية».
وخاطب أرسالن أهل جبل الشيخ
ق��ائ�لاً« :ي��ا مشايخ الموحدين ويا
شيبهم وشبابهم ،سلمت أرواحكم من
ك ّل أذى وسلمت بنادقكم المقاومة،
وهي في أيديكم بيارق الكرامة والعزة
والعنفوان ،وسنكون إل��ى جانبكم
قلبا ً وروحا ً ألنه واجب أن نؤازر أهلنا
في ك� ّل استحقاق ،وألن��ه واج��ب أن
نؤازركم كمواطنين سوريين تموتون
لدفع البالء عن سورية الموحدة أوال ً
وعن أنفسكم ثانياً .ولمن استشهد
ال��رح��م��ة وال��م��ث��وى اآلم���ن وألهلنا
الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء
العاجل».

الغريب

واس��ت��ن��ك��ر ش��ي��خ ع��ق��ل ط��ائ��ف��ة
الموحدين الدروز نصر الدين الغريب
أح���داث جبل الشيخ ف��ي الجانب
ال��س��وري ،واص��ف �ا ً م��ا يجري هناك
بـ«العمل اإلجرامي» ،وحيا «الشهداء
م��ن ب��ن��ي م��ع��روف ال��ذي��ن يكتبون
تاريخ الطائفة الكريمة بالدم كما كان
أسالفهم» .وقال« :ألف تحية للشهداء
منكم ومن الجيش العربي السوري
البطل ال��ذي بقي وح��ي��دا ً مع أولئك
المقاومين األش����اوس ف��ي سورية
ول��ب��ن��ان ف��ي وج��ه إس��رائ��ي��ل العدو
الغاشم .فلكم الشرف الرفيع بصدّكم
أؤلئك الطغاة واألدوات الذين ارتموا
في أحضان الصهاينة ض ّد أمتهم».

م�سلحون يعبثون بكاميرات عر�سال
لإعادة البلدة �إلى �أجواء � 2آب
تشهد بلدة عرسال اعتداءات من مسلحين يحاولون
إعادة البلدة إلى أجواء المعارك التي اندلعت بين الجيش
واإلرهابيين في الثاني من آب الماضي.
فقد عمد مسلحون ملثمون ،منذ ثالثة أيام إلى إطالق
النار على كاميرات المراقبة في شوارع البلدة الرئيسية
والفرعية والساحات العامة .وهم يتنقلون بواسطة
دراج��ة نارية ،مستخدمين بندقية الـ «بومب أكشن».
كما استهدفوا كاميرا أمام محل لتحويل األم��وال يملكه
المختار عز الدين الحجيري في ساحة البلدة ،وكاميرا
عائدة للبلدية.
وأش��ارت «الوكالة الوطنية لإلعالم» إلى محاوالت
إلع��ادة عرسال إل��ى ال��وراء وتحديدا ً إل��ى أج��واء  2آب
الماضي وإلى نية للقيام بعمليات منظمة منها الخطف
والقتل ،إذ أقدم المسلحون أول من أمس على إطالق النار
في ساحة الجمارك ،باتجاه المعاون أول في الجيش
أحمد عودة بينما كان متوجها ً من منزله إلى مركز عمله
في البقاع ما أدى إلى إصابته بجروح.

توقيف مطلوبين

من جهة أخرى ،وبنتيجة اإلجراءات األمنية المستمرة
بحثا ً عن المشبوهين والمطلوبين ،أوقفت قوى الجيش
في منطقة العبدة – عكار ،اللبنانيَين محمود مصطفى
ملص ومحمد مصطفى ملص ،لمشاركتهما في إطالق
النار على عناصر الجيش ،كما أوقفت في محلتي بحنين
– عكار والبحصاص – طرابلس ،اللبنانيِّين بالل حسين
المصري لالشتباه به ،ومحمد المعتصم العتر المطلوب
بجرم إطالق النار والتسبب بإصابة مواطن وعسكري

من الجيش .وفي محلة مرياطة – زغرتا أوقفت عشرة
أش��خ��اص م��ن التابعية السورية لدخولهم األراض��ي
اللبنانية بطريقة غير شرعية ،كذلك ضبطت في محلة
الزاهرية – طرابلس ،سيارة نوع جيب ميتسوبيشي كان
قد استخدمها المسلحون خالل األحداث األخيرة ،وعثرت
بداخلها على صاعق كهربائي.
وبحسب بيان ص��ادر عن قيادة الجيش ،ت� ّم تسليم
الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص إلجراء
الالزم.

ازالة البسطات المخالفة

وفي إطار ترسيخ األمن في طرابلس ،أزالت عناصر من
قوى األمن الداخلي ،بناء على قرارات صادرة عن محافظ
الشمال القاضي رم��زي نهرا ف��ي السادسة صباحاً،
كل البسطات المخالفة في مدينة طرابلس وساحاتها
العامة ،ومنعت وق��وف الباصات والفانات الخاصة
داخل شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وااللتزام فقط
بمحطتي التسفير في البحصاص ونهر أبو علي.
كذلك منعت قوى األمن مرور الدراجات النارية المرخصة
وغير المرخصة من التجول اعتبارا ً من الخامسة مساء
وحتى السابعة صباحاً ،بناء على قرار نهرا.
إل��ى ذل��ك ،ق��ام بعض أص��ح��اب البسطات ب��إح��راق
اإلط��ارات على أط��راف الطريق البحرية وتحديدا ً قرب
الجامعة العربية في الميناء ،احتجاجا ً على إزال��ة
بسطاتهم إال أنّ القوى األمنية تدخلت وأزالت اإلطارات
من الطريق ،كما نفذ سائقو حافالت نقل الركاب اعتصاما ً
لبعض الوقت احتجاجا ً على تجميعهم في مكان واحد.

