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�أكدا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن �إعادة العالقات التون�سية  -ال�سورية مطلب جماهيري

جمد قرار ذبح الأ�سرى لأيام لتحقيق مطالبه
ّ

«داع�ش» يح ّرك �أهالي الع�سكريين المخطوفين والعدلية:
قطع طريق ال�صيفي والقلمون ...والأحكام مخف�ضة �إلى الم�ؤبد
ح��� ّرك «داع����ش» م��ج��ددا ً أه��ال��ي
العسكريين المخطوفين فصعّ دوا
ت��ح��رك��ه��م ب��إش��ع��ال اإلط�����ارات في
س��اح��ة ري���اض الصلح ث��م قطعوا
طريق الصيفي والتي أعيد فتحها،
وذلك بعد تلقيهم تطمينات من وزير
الصحة وائ��ل أب��و ف��اع��ور ب��أن ق��رار
إعدام أبنائهم الذي هدد به «داعش»
ج ّمد لثالثة أو أربعة أيام.
وكان نظام مغيط ،شقيق الجندي
المخطوف اب��راه��ي��م مغيط ،تلقى
ات��ص��اال ً من تنظيم «داع���ش» قرابة
العاشرة صباحاً ،أُبلغ خالله أن
الخاطفين س��ي��ق��دم��ون ع��ل��ى ذب��ح
العسكريين بعد ساعتين في حال
لم يتم إبطال األحكام التي صدرت
الجمعة ال��ف��ائ��ت ف��ي ح��ق خمسة
من الموقوفين .وعلى الفور أشعل
األهالي اإلط��ارات في ساحة رياض
ال��ص��ل��ح ق��ب��ل أن ي��ق��ط��ع��وا طريف
الصيفي وال��ط��ري��ق ال��م��ؤدي��ة إل��ى
ساحة ري��اض الصلح ب��االط��ارات
ال��م��ش��ت��ع��ل��ة ،وج��ل��س��وا ف��ي وس��ط
الطريق ،مطالبين الحكومة بالتحرك
جديا ً لحل قضية أبنائهم .كما قطعوا
طريق المرفأ .بالتزامن قطع اهالي
العسكري المخطوف ابراهيم مغيط
االوت��وس��ت��راد ال��دول��ي ع��ن��د نقطة
القلمون.
ولمحاولة إق��ن��اع األه��ال��ي بفتح
الطريق ،وصل عدد من النواب الى
الصيفي ومن بينهم :محمد الحجار،
زياد القادري ،جمال الجراح هادي
حبيش وف��ادي ك��رم .وأعلن النائب
ك��رم من الصيفي اننا «التقينا مع
رئيس الحكومة تمام سالم ووضعناه
في أجواء اهالي العسكريين» ،فيما
أعلن أن سالم «وعدنا بحلحلة ذيول
الحكم ال��ذي ص��در منذ يومين في
حق االسالميين وهمه األساسي حل
هذه القضية ولن نقبل بإصدار حكم
يؤذي أوالدكم وأن المفاوضات على
قدم وس��اق وهناك أسئلة ومطالب

بكار :دم�شق قدمت عرو�ض ًا لتون�س لإعادة رعاياها
الميالدي :عالقتنا ب�سورية �أهم من العالقة مع الخليج

حاورهما سعد الله الخليل

اشعال إطارات في رياض الصلح
تجد طريقها ال��ى الحلحلة بوتيرة
سريعة».
ل��ك��ن ه���ذه ال��م��واق��ف ل��م تطمئن
األهالي الذين أك��دوا االستمرار في
التصعيد .وبعد الظهر وصل وزير
الصحة وائل أبو فاعور إلى الصيفي
واجتمع باألهالي لمدة  10دقائق.
وأك����د ح��س��ي��ن ي��وس��ف ال��م��ت��ح��دث
باسمهم ،ان أبو فاعور طمأنهم الى ان
قرار إعدام العسكريينُ ،جمد لثالثة
أو أربعة أي��ام ،وذل��ك بعد اتصاالت
أجريت عبر وسطاء مع الخاطفين
من «داعش» .فأعيد فتح الطرق في
بيروت والقلمون.
وكان عدد من النواب تفقد أهالي
العسكريين المخطفوفين الذين
كانوا يحرقون االط��ارات في ساحة
ري���اض الصلح قبل ال��ظ��ه��ر ،وأك��د
النائب حبيش أن «االح��ك��ام بحق
الموقوفين االسالميين ُخ ّفضت من
االعدام الى المؤبد» ما يفتح المجال

أمام امكانية ايجاد حلول قانونية
لهؤالء ،والحكومة لن تتخذ اي قرار
يضر بالعسكريين وأهاليهم ،مؤكدا ً
ان «الحكومة متعاونة وتفاوض لكن
القضية تتطلب وقتاً».
وبعد ذل��ك ،تلقت زوج��ة الجندي
ال��م��خ��ط��وف خ���ال���د م��ق��ب��ل حسن
اتصاال ً من تنظيم «داع��ش» أعلمها
خالله المتصل بتمديد مهلة ذبح
العسكريين المخطوفين إلى الرابعة
م��ن عصر أم��س .لكن ه��ذا األم��ر لم
يحصل.
في م��وازاة ذل��ك ،أكد وزي��ر العدل
أشرف ريفي أن «الحكم باإلعدام في
حق الموقوفين االسالميين هو حكم
مخفض إلى المؤبد».
وق���ال ف��ي ح��دي��ث إل��ى «الوكالة
الوطنية ل�لاع�لام»« ،التزمنا منذ
تسلمنا ال�����وزارة ،بتسريع كافة
األحكام ،خصوصا ً أحكام االسالميين
وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة

بها» ،معتبرا ً «أن الدولة اللبنانية
ارتكبت جريمة في حق الموقوفين
االسالميين عندما أخرت محاكمتهم
 5سنوات أو أكثر».
ون���وه ب��ـ «ج��ه��ود وزي���ر ال��ع��دل
السابق شكيب قرطباوي ال��ذي في
خالل عهده ،بدأت المحاكمات وأنا
أكملت ما بدأ به وسرعت المحاكمات
والتزمت أم��ام اللبنانيين بتسريع
كل المحاكمات ال سيما محاكمات
الموقوفين االسالميين».
وردا ً على س���ؤال عما ي��ق��ال إن
األح��ك��ام مبرمة وال يمكن التراجع
عنها إال بعفو عام ،قال« :في القانون
اللبناني هناك إما عفو خاص يصدره
رئيس الجمهورية ،وإم��ا عفو عام
يصدر عن مجلس ال��ن��واب» ،ولفت
إلى «أن التفاوض يجري عبر خلية
االزم��ة وليس عبر القضاء» ،مشيرا ً
إلى «أن القضاء يقوم بواجبه وخلية
االزمة تقوم بواجبها».

جريمة بتدعي تتفاعل و«القوات» تدخل على خط التحري�ض

�آل جعفر� :إطالق النار في المنزل ح�صل من �أكثر من جهة
ال تزال الفاجعة التي حلّت بآل فخري في بلدة
بتدعي في البقاع الشمالي تتفاعل شعبيا ً فيما دخل
حزب «القوات اللبنانية» على خط هذه القضية
لتحريض ابناء المنطقة ضد بعضهم بعضاً.
فبعدما قتل مسلحون فارون من وجه العدالة
نديمة فخري يوم السبت توفي زوجها صبحي
فجر أمس متأثرا ً بجروحه ،بينما ال يزال ابنهما
روميو يُعالج في مستشفى «دار األمل» الجامعي.
وبعد االعتصام ال��ذي ن ّفذه اهالي منطقة دير
األحمر على طريق دير االحمر -إيعات اول من أمس
استنكارا ً للجريمة ولمطالبة الدولة بالتح ّرك إللقاء
القبض على المجرمين وانزال اشد العقوبات بهم،
عقدت عشيرة آل جعفر في دار الواسعة والشراونة
اجتماعا ً في الشراونة في منزل ابو حاتم جعفر
وأسفت في بيان أص��درت��ه «الستشهاد السيدة
نديمة فخري وزوجها صبحي فخري» ،متمنين
«الشفاء العاجل لروميو».
ومما جاء في البيان «كنا قد آلينا على انفسنا
عدم الر ّد احتراما ً لمشاعر أهلنا آل فخري لكن حتى
ال تستغل الحادثة سياسياً ،كما جرت العادة،
نورد بعض المالحظات .لقد دأبت بعض المنابر
اإلعالمية المعروفة بشق صفوف اللبنانيين على
إذكاء نار الفتنة الطائفية التي لطالما حرص آل
جعفر خالل الحرب األهلية على نبذها من خالل
ال��وق��وف إل��ى جانب جيرانهم وإخ��وان��ه��م التي
يعرفونها حق المعرفة ،كما أوصى اإلمام السيد
موسى الصدر عندما قال« :من يطلق رصاصة على

دير األحمر والجوار كأنه يطلقها على عباءتي»،
وسنتابع المسيرة بهذه الوصية إن شاء الله ،وكنا
خط الدفاع األول في وجه األخطار التي يتع ّرضون
لها».
وأض��اف المجتمعون «كما أن أهلنا آل فخري
يعرفون أن دخ��ول آل جعفر أح��د المنازل ،كان
بغرض طلب الحماية والمساعدة كونهم على
معرفة من عشرات السنين من أبنائها ،فحصل
تدافع داخل البيت وبدأ إطالق النار من أكثر من
جهة ما أدى ال��ى استشهاد أخ��وة أع���زاء ،وهذه
الخسارة هي خسارة لنا جميعاً ،كما نعزي أهلنا
الكرام في بتدعي نعزي انفسنا ونطلب من القضاء
العسكري متابعة مجريات ما حدث».

اجتماع ن ّواب البقاع

وعلى خط معالجة ذيول الحادثة ،عقدت كتلة
نواب بعلبك الهرمل اجتماعا ً استثنائيا ً لمتابعة
مجريات جريمة بتدعي.
وفي هذا السياق ،رفض النائب األسقفي العام
المونسنيور حنا رحمه بيان عشيرة آل جعفر،
واصفا ً اياه ببيان «التعمية وكأنهم يقتلون القتيل
يصب في خانة
مرتين» ،وق��ال« :ه��ذا البيان ال
ّ
«السالم» ،ومطالبا ً آل جعفر «بتسليم المجرمين
الى العدالة وإال فنحن ذاهبون الى االسوأ».
وأك��د ردا ً على س��ؤال أننا «ال نستطيع ضمان
شبابنا» ،لكنه تمنى عليهم في المقابل ان «يتحلّوا
بالحكمة والتروي وأال يتع ّرضوا ألي انسان بريء

«الأمن الفرعي» في �صيدا بحث انتخابات جزين

الم�شنوق :الو�ضع جنوب ًا هو الأف�ضل

ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا ً لمجلس األمن الفرعي
في الجنوب في س��راي صيدا الحكومي ،في حضور المحافظ منصور ضو
والقاضي رهيف رمضان ورؤساء األجهزة األمنية في الجنوب .وجرى البحث
في األوضاع األمنية في الجنوب ،الى جانب إمكان إجراء االنتخابات الفرعية في
منطقة جزين في حال جرى االتفاق عليها في األطر الدستورية والقانونية.
وأشار المشنوق بعد االجتماع إلى أنه «ال نستطيع القول إن األوضاع في
صيدا والمخيمات جيدة ولكنها منضبطة ومضبوطة» ،واصفا ً الوضع األمني في
الجنوب بأنه «من أفضل المناطق وهو مستقر وآمن ضمن تفاهمات سياسية».
وحول تحرك أهالي العسكريين المخطوفين ،قال« :لسوء الحظ الخاطفون
يتحكمون بقرار األهالي» .وإذ أشار الى ان «كالم الخاطفين غير جدي ومن باب
التهويل» ،قال« :ال نستطيع ان نلوم األهالي على تصرفهم».
وأك��د أن «السلطة السياسية ال تستطيع أن تخفف م��ن أح��ك��ام بعض
المسجونين ألن هذا األمر يتعلق بالقضاء» .وتساءل في الوقت عينه« :عن أية
أحكام يتحدثون ومن هم االشخاص؟».
واختتم« :الدولة لم تقصر ولم تترك مجاال ً للتفاوض إال واستعملته ولم تترك
دولة مفيدة او مؤثرة إال ودقت بابها».

ف�ضل اهلل :الحوار المعبر
ال�ضروري لحل الم�شكالت
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان «حزب الله والدولة
في لبنان موضوع اشكالي تطرح حياله اسئلة كثيرة من حلفاء ومناوئين،
وتتناول االبعاد الفكرية والسياسية واالداء والدور في لبنان والمنطقة ،وأصبحت
هذه األسئلة شائكة بعدما تحول حزب الله إلى قوة مؤثرة في مسار التحوالت
اإلقليمية ،بفعل مشاركاته الفاعلة خارج حدود وطنه ودولته».
وأكد فضل الله خالل توقيع كتابه «حزب الله والدولة في لبنان ...الرؤية
والمسار» ،في قصر األونيسكو أن «الدولة التي نبحث عنها لم توجد قبل والدة
حزب الله ،وتظل بعيدة المنال ما دامت الطائفية متغلغلة في الجسم اللبناني
والمذهبية متفشية ،وفكرة االستحواذ على السلطة واالستئثار بها تراود الكثيرين،
خالفا ً لميزة لبنان وتركيبته ،والقائمة على التنوع بما يحتم سيادة الديمقراطية
التوافقية ،واعتبار التفاهم ركيزة السلطة ،والمشاركة مبدأ جوهري من مبادئ
الدولة ،والحوار المعبر الضروري لحل المشكالت».

من هذه الجريمة».
وفي هذا اإلطار ايضاً ،أكد رئيس اتحاد بلديات
دي��ر االح��م��ر م��ي�لاد ال��ع��اق��وري ف��ي تصريح اننا
«ن��ح��اول السيطرة على االحتقان باللجوء الى
الحكمة والتريّث» ،مؤكدا ً ان «القبض على الفاعلين
يُريح الجميع».
واستغرب بيان عشيرة آل جعفر معتبرا ً أنه
تض ّمن «كثيرا ً من المغالطات».
وأسف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع من جهته ،لبيان آل جعفر ألنه «يُجافي
الحقيقة والطريقة التي يتص ّرف بها عشائر
البقاع» ،وطالب المدّعي العام في البقاع اعتبار
بيان آل جعفر بمثابة إخبار ،ألن بعض الناس
ق���رروا ال��وق��وف ال��ى ج��ان��ب المجرمين وقطاع
الطرق».

قانصوه يعزي

وقدم النائب عاصم قانصوه التعازي لعائلة
الفخري ودان الجريمة التي وصفها بأنها «مصيبة
حلت على كل أبناء منطقة بعلبك  -الهرمل» ،وقال:
«ه��ي من أس��وأ الجرائم المرتكبة ،ال سيما بحق
عائلة شجاعة .نتمنى ان يكون هناك قرار بحزم
األمور وتوقيف الفاعلين سريعا ً والحد من الفلتان
األمني ومحاكمة الفاعلين ،أقله لتهدئة النفوس.
وإننا نعتز بمنطقتنا وبدير األحمر وأبنائها ،آملين
ع��دم استغالل ه��ذه الحادثة ،ألننا جميعا ً الى
جانبهم ومعهم».

حمدان :عون
رجل دولة
يملك م�شروع ًا
اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س تكتل
التغيير واالص�ل�اح النائب
م��ي��ش��ال ع����ون ف���ي دارت����ه
ف���ي ال���راب���ي���ة ،وف������دا ً من
«المرابطون» ،ترأسه أمين
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ي��ادي��ة العميد
م��ص��ط��ف��ى ح���م���دان ،ال���ذي
أسف بعد اللقاء «أن يستمر
ال��ف��راغ على صعيد رئاسة
الجمهورية ،ومن المستغرب
ص��م��ت أه��ل��ن��ا اللبنانيين
ح��ي��ال ع���دم وج���ود رئيس
للجمهورية في قصر بعبدا
حتى اآلن».
وقال« :المعادلة واضحة
وب��س��ي��ط��ة ج����داً ،إذ إن��ن��ا ال
نتكلم عن رئيس للجمهورية
مسيحي قوي وال عن رئيس
ل��ل��وزراء مسلم ق��وي او غير
ذل���ك م��ن ال��ك�لام الطائفـي
والمذهبي ،ب��ل نتكلم عـن
رئيس قوي لكل لبنان ،ومـن
خ�لال م��ا ن��رى م��ن أسمـاء
ت��ط��رح ف��ي ال��س��ر وال��ع��ل��ن،
ال��ج��ن��رال ع��ون رج��ل دولـة
يملك م��ش��روع دول���ة وفـق
معطيات العصر الحديـث،
وب��ال��ت��ال��ي ي��ك��ون لدينـا
وط���ن نعيش فيـه نحــن
وأبناؤنا».
ك���ذل���ك ،اس��ت��ق��ب��ل ع��ون
السفير المغربي علي أوميل.

من تونس كانت بداية ما أطلق عليه يوما ً الربيع
العربي .وفي تونس كانت التجربة األولى لتسلم
«اإلخوان المسلمين» زمام الحكم وفيها أيضا ً سقط
«اإلخ��وان» في صندوق االنتخابات التي اعترفت
النهضة بنزاهتها ...فهل ستكون تونس بوابة عودة
العالقات العربية مع سورية خصوصا ً أنها الشعار
األوحد لكل المرشحين للرئاسة التونسية؟
صحيفة «البناء» حاورت رئيس جمعية البحر
المتوسط للمحامين العرب الدكتور محمد بكار
ورئيسة جمعية «اعتصموا ف��ي ح��وض البحر
األبيض المتوسط» الدكتورة رتيبة الميالدي.
رأت الميالدي أن انقسام ال��دول العربية هو
المسعى األول للواليات المتحدة ،الفتة إل��ى أن
المشروع الصهيوني الذي يرمي الى تعميم اتفاق
سايكس بيكو والسيطرة الصهيونية على البالد
العربية وبناء دول جديدة في الشرق االوس��ط،
فالواليات المتحدة ال تريد السيطرة على منطقة
الخليج فحسب بل على الشرق األوسط برمته.
وعن دوافع الغرب للسيطرة على دول حوض
البحر المتوسط ،قال بكار «ما يخطط لتلك الدول
هو ما تواجهه القيادة السورية اليوم من محاوالت
تمرير النموذج الليبي في سورية ،وما تبعه من
تحويل كل أفراد عائلة الرئيس السابق معمر القذافي
إلى مطلوب من المحكمة الدولية وكأنها هي التي
مارست اإلرهاب فيما الحقيقة التي رأيناها بالتردد
على ليبيا بأن العائلة مثلها مثل المواطنين الليبين.
واليوم تشن حرب على الشعب السوري ومحاولة
إظهار وتقديم القيادة السورية كقاتلة لشعبها وبأن
المسلحين هم األبرياء ويريدون الحرية .وأضاف:
«الواقع برهن غير ذلك وأثبت بأن أكبر مرتكبي
جرائم الحرب هم المليشيات والمرتزقة وهذا ما
صرح به تقرير من االمم المتحدة».
وت��اب��ع ب��ك��ار «غ��ي��رت األح����داث ال���رأي العام
األوروب��ي وجعل الغرب ي��درك خطر داع��ش وبأن
أمنهم الداخلي مهدد ،ولحسن الحظ اصبح التنظيم
عدوهم وبخاصة الحكومة التركية ،وشكلوا تحالفا ً
ضدهم وه��ذا ما أك��د عليه سيادة الرئيس بشار
األسد».
وعن إنعكاسات ما يجري على الساحة العربية
على المجتمعات أكدت الميالدي أن المجتمعات
تعاني وفي شكل خاص المرأة العربية التي تواجه
أشكاال ً جديدة من العنف كجهاد النكاح وغيره.
وأض��اف��ت« :كتجمع لناشطين على المستوى
المحلي والعالمي تناولنا مشاكل األطفال وحتى
الرجال يعانون .خصوصا ً أن الشعب السوري
متعلق بهويته وببالده وليس من السهل أن يتخلى
عن مسقط رأسه ليتحول إلى الجئ كونه محافظا ً
على العادات والتقاليد ،وهو ما دفعنا الى إنشاء
الجمعية وتعمدنا أن تحمل اسما ً من القرآن إنطالقا ً
من األي��ة (واعتصموا بحبل الله جميعاً) وأردن��ا
بهذه التسمية السمو في المبادئ التي دعا اليها
سيدنا محمد وهذه المبادئ التي استعملها الغرب
لتغطية إرهابهم وما يقومون به بدين مخالف ولكن
تحت تسمية دين الله ورسوله.

اإلرهاب في تونس جديد

وحول المتورطين من الشباب التونسي بالقتال
في سورية ،أكدت الميالدي أن اإلرهاب في تونس
جديد ودخيل على المجتمع التونسي ،الفتة إلى
أن «دخول النهضه الحكم جعل قسما ً من الشعب
التونسي متطرفاً ،والخطاب االسالمي ليس كذلك،
بل هو مسيس ومبرمج .فبعرض فيلم ضد االسالم
ارتفعت شعبية حركة النهضة الستعراضها في
ردود الفعل لتظهر وكأنها المدافعة عن اإلسالم
وتكلمت باسم الدين الذي تفتقده تونس في هذه
الفترة.
ويرى الدكتور بكار أنه على رغم اإلرهاب الذي
م��ورس في تونس واالع��ت��داءات على ق��وات األمن
وبعض المواقع السياحية ،فإن شعور الشعب
التونسي وال��رأي العام أن ال وجود للجهاد حتى
حين تتكلم الصحافة عن الجهاد تضع كلمة جهاد
بين مزدوجين.
وتابع« :جبهة النصرة أصبحت حركة محظورة
في تونس وداع��ش غير معروف ،وآالف الشبان
الذين لم يفقدوا حياتهم والموجودون في السجون
السورية وإن كانت مشاركتهم مدانة في المواثيق
ال��دول��ي��ة وق��ان��ون روم���ا ،ف��إن م��وق��ف الحكومة

قدا�س بذكرى ت�أ�سي�س الجمعية الكاثوليكية

دروي�ش :نتمنى تخطي الحدود الدينية

من االحتفال بتأسيس الجمعية الخيرية الكاثوليكية
احتفلت الجمعية الخيرية الكاثوليكية في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع
للروم الملكيين الكاثوليك بالذكرى  29بعد المئة لتأسيسها ،بقداس ترأسه
راعي األبرشية المطران عصام يوحنا درويش في كاتدرائية سيدة النجاة.
بعد اإلنجيل ،ألقى المطران درويش عظة ضمنها تاريخ الجمعية والهدف من
إنشائها ،وقال« :الرحمة هي عنوان الجمعية الخيرية الكاثوليكية التي نحتفل
اليوم بعيدها السنوي الـ  ،129أراد مطران المدينة ان ينشر رحمة الكنيسة الى
كل ابناء المدينة فكانت الجمعية .وهذه مناسبة لي لكي أشكر كل الذين عملوا
في الجمعية الخيرية ،ونصلي من أجل راحة نفوس الذين رقدوا ،ونصلي من
أجل الذين خدموا وما زالوا يخدمون في الجمعية ،وبنوع خاص الهيئة الجديدة
التي تحتفل بالعيد هذه السنة ألول مرة ،برئاسة السيد كابي بريدي ومجموعة
من الشباب والصبايا من السيدات والسادة الذين ارادوا ان يعطوا ولمدة ثالث
سنوات من وقتهم ومن راحتهم لخدمة ابناء هذه المدينة».
وأضاف« :عندما نخدم الفقير والمحتاج ،ال نخدمه من أجل الشفقة أو من
أجل الرحمة فقط ،نخدمه من أجل صالح الله لنبرهن ونظهر ان صالح الله
هو للجميع .لذلك الجمعية ال تعرف الحدود ،ال تفرق بين انسان وآخر .هي
للفقير والمحتاج من ابناء المدينة ،وربما علينا ان نتخطى الطائفية ألن الخدمة
والرحمة وصالح الله ال يعرف الحدود الطائفية وال الحدود الدينية» ،مشيرا ً إلى
أن «الجمعية الخيرية ال تهتم فقط بالفقر المادي انما بالفقر الروحي أيضاً ،وان
شاء الله يكون هذا برنامجا ً للمستقبل».
وفي نهاية القداس أقيم كوكتيل للمناسبة.

مظاهرة تطالب بإعادة العالقات مع تونس
السورية ك��ان انسانيا ً للغاية ،وقدمت عروضا ً
للدولة التونسية لتحمل مسؤولياتها إلعادتهم إلى
بلدانهم ولكن مع قطع العالقات الدبلوماسية مع
سورية بضغط وتحريض من قطر وبقرار خفي من
الرئيس الموقت تنازل عن ذلك بحملته االنتخابية.
وأضاف« :اليوم الكثير من المرشحين الرئاسيين
يعدون الشعب بإعادة العالقات الدبلوماسية مع
سورية لشعورهم ب��ردود األفعال السلبية حيال
السماح بتجنيد شبابنا وتحويل تونس إلى بلد
مصدر لإلرهاب ومهدد باإلرهاب الداخلي».
وش��ددت الدكتورة رتيبة الميالدي على ردود
فعل العائالت حيال تورط التونسيين في سورية
وق��ال��ت« :ال��ع��ائ�لات ردت بالفعل والصحافة
ومنظمات المجتمع المدني أيضا ً وهناك تظاهرات
أمام وزارة الخارجية شبه أسبوعية ضد القتال في
سورية وإلعادة العالقات مع سورية» .وأضافت:
«ديننا دين تسامح وال يجوز أن تصبح سورية
أرض األنبياء أرض جهاد وال يمكن على مدى
التاريخ بأي حالة من الحاالت».
ونوهت الميالدي بحالة المجتمع التونسي
وع��ادات��ه القديمة التي ح��اول��ت حركة النهضة
خالل السنوات الثالث األخيرة تغييرها باللباس
والعادات والعقلية وأضافت« :بهزيمة النهضة
استرجع الشعب التونسي استقالله ووعيه وكلمته
ومنذ االنتخابات التشريعية تعم الفرحة في
الشارع التونسي.

هزيمة الغنوشي بدأت من مصر

ول��ف��ت ب��ك��ار لما يمتلكه راش���د الغنوشي من
ال��واق��ع��ي��ة بتلقي الهزيمة االن��ت��خ��اب��ي��ة ،وق��ال:
«الغنوشي بقي عقدين في انكلترا واكتسب مهارة
في الخطاب المزدوج وطريقة الوصول إلى الحكم
بطريقة ديماغوجية عبر الدين من خالل خرق جل
القيم اإلنسانية والدينية» .وأضاف« :استخلص
الغنوشي العبرة من السودان واألردن وبخاصة
م��ن مصر حيث منع م��ن المشاركة ف��ي المؤتمر
القومي العربي في دورته الـ 25قبل أسبوعين من
إطاحة مرسي ألنه أراد مناصرة األخير ،وبدأت
هزيمته من هناك».
وتابع بكار« :خالل المؤتمر وجهت س��ؤاال ً إلى
الغنوشي الذي تخرج في جامعة دمشق وسألته
هل يصح الجهاد في مهبط األنبياء والرساالت
أجاب ال ولم يجرؤ على االعتراف بشرعية الجهاد
في سورية».
وأضاف بكار« :ما يجري لعبة من تيار أراد أن
يأخذ تونس ،فخسر اللعبة وفي مصر ايضا ً واليوم
يخسر اإلخ��وان في سورية .فالحركة التي تدعي
اإلسالمية غير قادرة على الحكم وال على االستحواذ
على الدول».
وأكد بكار أن «أصابع اإلخوان واضحة في اغتيال
محمد البراهمي وشكري بلعيد اللذين ينتميان إلى
التيار التقدمي» ولفت إلى معلومات سابقة عن
توصيات لجهات أمنية عن هذا االغتيال ،وقال:

«هناك بيانات ثابتة في التحقيق لدى الجهات
األمنية والتنبيه من االستخبارات األميركية التي
اندست في بعض األوساط كميليشيات عبد الحكيم
بلحاج الليبية».
وأوضح بكار ما تسرب عن تورط مسؤولين من
حكومة الترويكا ومنهم رئيس الحكومة السابق
علي العريض في قضية اغتيال شكري بلعيد
ومحمد البراهمي.
وعن إمكان المضي في التحقيقات معهم قال:
«الحصانة البرلمانية الجديدة ستحميهم كحزب
أقلية وال يمكن أب��دا ً التعمق في التحقيق معهم
على رغم التفاعالت الكبيرة في الشارع التونسي
وخ��روج تظاهرات تردد نشيد ياغنوشي يا ق ّتال
األرواح».
وف��ي ما يتعلق بتأثير الغرب والخليج على
الساحة الداخلية التونسية أكد بكار «أنهم داعمون
وممولون للتطرف في تونس وكل الدول العربية».
وقال« :اليوم السعودية تندد بالجهات المتطرفة
التي كانت تدعمها وتمولها باألمس وما زالت تدفع
روات��ب زعماء وتخطط في صفقات السالح التي
ت��زود بها هذه الحركات اإلرهابية وهي ما زالت
في مخازن تركيا واألردن ومع ذلك فإن هذه الدول
تساند واشنطن في تحالف ضد داع��ش بالظاهر
بينما في الحقيقة تزود داعش باألسلحة وبمظالت
في عين العرب بالصدفة األميركية!».

السبسي األوفر حظا ً للرئاسة

في الشأن اإلنتخابي الرئاسي رأت الدكتورة
ال��م��ي�لادي أن زع��ي��م ح��زب ن���داء ت��ون��س الباجي
السبسي ربما يكون األوفر حظا ً بالفوز كونه زعيم
أكبر حزب سياسي في البرلمان وألنه من تالميذ
الرئيس التونسي ال��راح��ل الحبيب ب��و رقيبة.
وأضافت »:المجتمع التونسي متشوق لبورقيبة
العلماني والمنفتح على الغرب والجامع ما بين
الشعب التونسي وه��و ال��ذي ح��رر ال��م��رأة .ولدى
الباجي ع��ادات تونس األصيلة في تعامله وهو
يؤثر على الدول ،بخاصة العادات التي ال يحملها
الغنوشي ألنه قضى معظم عمره بالخارج وعندما
نسمع خطابا ً له نشعر وكأنه رجل خارج العادات
التونسية.
وعن إعادة العالقات مع سورية والتي هي محور
الحمالت الرئاسية في تونس أكدت الميالدي «أن
إع��ادة العالقات مطلب شعبي كبير في الشارع
التونسي وتونس مستعدة لتضحي بعالقاتها مع
الخليج من أجل سورية ألن عالقة تونس بالخليج
ال تعني الشعب كما تعنيه سورية وشعبها».
وأضافت« :سورية الحضارة والثقافة أسواقنا
كانت تعج بالبضاعة السورية منذ زمن ال سيما
البهارات السورية ،بينما الخليج لم يتجذر في
المجتمع التونسي .ويمكن القول إن كل من يفكر
بشكل استراتيجي قادر على كسب الشارع وتهدئته
بإصالح العالقات مع سورية وهي غاية أي رئيس
مقبل».

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
و ُيعاد بثه الساعة الحادية عشرة مساء على قناة «توب نيوز» على تردد 12036

النابل�سي :للتعامل مع الهبة الإيرانية ب�إيجابية
فتحعلي :ن�ضع كل �إمكاناتنا في ت�صرف لبنان
أك���د ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي أن موقف إيران كان دائما ً
إل��ى جانب لبنان بكل مكوناته،
داع��ي��ا ً ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية إل��ى
التعامل مع الهبة العسكرية بروح
إيجابية ،فيما شدد السفير اإليراني
في لبنان محمد فتحعلي ان بالده
تقف إلى جانب الحكومة والشعب
اللبنانيين وتضع كل إمكاناتها في
تصرف لبنان.
وك����ان فتحعلي زار الشيخ
النابلسي الذي اعتبر أن الجمهورية
اإلسالمية االيرانية تواصل تقدمها
العلمي والتكنولوجي بطريقة
م���ط���ردة ،لتثبت ل��ل��ع��ال��م أن في
مقدورها االعتماد على نفسها على
رغم كل إج��راءات الحصار القاهرة
والظالمة .
ولفت إلى أن موقف إيران «كان
دائما ً إلى جانب لبنان بكل مكوناته،
وك��ل مساعي اي��ران هو أن يتعزز
التوافق اللبناني الداخلي في طريق
الوحدة الوطنية بحيث يستطيع
لبنان مجابهة كل األخطار خصوصا ً
«اإلسرائيلية» والتكفيرية».
وأض��اف« :إن لدعم الجمهورية
االسالمية للجيش اللبناني أهمية
خاصة وعلى الحكومة اللبنانية أن
تتعامل مع الهبة العسكرية بروح
إيجابية خصوصا ً أن الجيش بأمس
الحاجة إلى مساعدات عسكرية كي
يستطيع القيام بمهمات الحفاظ
على أمن وسيادة الوطن .

النابلسي مستقبالً فتحعلي
وق���ال السفير فتحعلي :كنا
وم��ا زلنا نطمح من خ�لال تقديم
الهبه العسكرية ال��ى لبنان الى
أم��ري��ن أساسيين أوال ً أن نعمل
م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز روح المنعة
وال��ق��درة وال��م��ق��اوم��ة ل��دى البلد
الشقيق لبنان وايضا ً كي نتمكن
من أن نقف ال��ى جانب الحكومة
وال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ف���ي ه��ذه
المحنة التي يمر بها حاليا ً والتي
يواجه من خاللها خطر االره��اب
واالرهابيين» .وأشار إلى ان بالده
«قررت أنه ينبغي عليها ان تضع
كل ما أوتيت من طاقات وقدرات
وامكانات في تصرف لبنان .ومن

أج��ل ه��ذا هناك الكثير من األم��ور
التي تمت مناقشتها في هذا الشأن
م��ع المسؤولين المعنييـن في
الحكومة اللبنانية».
وأض�����اف« :ن��ح��ن ن��ع��ت��ق��د أن
لبنان بحكومته وشعبه وجيشه
ومقاومته قد اكتسب العديد من
الخبرات الغنية في مجال مكافحة
اإلرهاب والتصدي له .ونحن على
ثقة تامة أنه كما استطاع لبنان
بتالحم شعبه وجيشه ومقاومته
وح��ك��وم��ت��ه أن ي��س��ط��ر م�لاح��م
بطولية في السابق في التصدي
للعدو الصهيوني فإنه سيتمكن
من مواجهة االرهاب التكفيري».

