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ت�شييع فخري و�سط مظاهر م�سلحة وزخات ر�صا�ص

ن�صراهلل يلتقي مقبل ويزور النجفي

نواب بعلبك ـ الهرمل يطلبون من قهوجي
الت�شدد في الأمن ومالحقة مرتكبي جريمة بتدعي

استقبل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل بحضور مسؤول وح��دة االرتباط
والتنسيق في ح��زب الله الحاج وفيق صفا ،حيث ج��رى استعراض آخر
المستجدات السياسية واألمنية في لبنان والمنطقة .وزار السيد نصر الله
المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في مقر إقامته حيث اطمأن الى صحته
وعرض معه شؤون المسلمين في المنطقة عموما ً والعراق ولبنان خصوصاً.

قهوجي مستقبال كتلة نواب بعلبك  -الهرمل

نصر الله خالل زيارته النجفي

تواصلت المساعي الحتواء ذيول
جريمة بتدعي في البقاع الشمالي ومنع
استغاللها في إطار التحريض الطائفي
وافتعال توترات في الشارع البقاعي
تنذر في حال استفحالها بتداعيات
خطيرة على أهل البقاع عموماً.
في هذا السياق ،زار وفد من نواب
منطقة بعلبك  -الهرمل ،ضم الوزير
غ���ازي زع��ي��ت��ر ،حسين ال��م��وس��وي،
ن��وار الساحلي ،علي ال��م��ق��داد ،إميل
رحمة ،الوليد سكرية ،عاصم قانصو
وم��روان ف��ارس ،قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي ف��ي ال��ي��رزة ،وت��ن��اول
البحث التطورات الراهنة واالجراءات
التي ينفذها الجيش لضبط األم��ن
واالس���ت���ق���رار ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ق��اع
ومالحقة مرتكبي جريمة بتدعي.
واستنكر عضو «تكتل ن��واب بعلبك
 ال��ه��رم��ل» النائب ن���وار الساحلي«الجريمة المروعة التي استهدفت
إح��دى عائالت بتدعي» ،مؤكدا ً أنهم
«ش��ه��داء ك��ل ال��وط��ن» ،داع��ي �ا ً القوى
األمنية لـ«تسريع إجراءاتها وتكثيفها
سعيا ً إللقاء القبض على الفاعلين
الذين ال يمثلون إال أنفسهم» .وأكد أن
«التكتل يضع نفسه بتصرف العماد
قهوجي ،ويؤيد كل إجراءاته التي من
شأنها إيصال األمور إلى خواتيمها».
وأمل «من أهلنا في بتدعي ،أال تكون
لديهم ردود فعل وأال يعطوا ذريعة

للذين ي��ص��ط��ادون ف��ي ال��م��اء العكر،
اي انطباع بأن هناك فتنة في بعلبك
الهرمل».
وأك��د عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب كامل الرفاعي أن األج��واء في
منطقة بعلبك – الهرمل أم��س كان
ال ب��أس بها ،الف��ت�ا ً إل��ى «مسعى من
القوى الحزبية ومن فاعليات المنطقة
لتسليم منفذي جريمة بتدعي المدانة
والمرفوضة ليس فقط الستهدافها
تمس المنطقة
شريحة معينة ،إنما ألنها ّ
كك ّل .وأوضح أن زيارة وفد من نواب
«تكتل بعلبك – الهرمل» اليرزة ،هدفها
الطلب من العماد قهوجي «التشدّد
وعدم إيقاف الحملة األمنية حتى إلقاء
القبض على جميع المطلوبين ومن
ضمنهم الذين قاموا بالجريمة النكراء
في ّ
حق آل فخري».

آل جعفر

من جهة أخ��رى ،استنكرت عشيرة
آل جعفر بعد اجتماع في منزل علي
حاتم جعفر في دار الواسعة ،حادثة
بتدعي ،وقال أبو حاتم جعفر في بيان
تاله باسم العشيرة «آل جعفر يضعون
أنفسهم في تصرف آل فخري مشددين
على أنهم على استعداد لتأمين ما
يطلبونه».
ولمست بعض فاعليات آل فخري
ايجابية وليونة في موقف آل جعفر.

وكانت بتدعي شيّعت أمس صبحي
فخري ال��ذي توفي بعد ساعات على
وسجلت خالل مراسم
رحيل زوجته.
ّ
التشييع التي شاركت فيها فاعليات
ب��ت��دع��ي ودي����ر االح��م��ر السياسية
والبلدية ،مظاهر مسلحة علنية وإطالق
رصاص كثيف في الهواء.
وب��ال��ت��وازي ،أك��د رؤس��اء بلديات،
مخاتير وفاعليات منطقة دير االحمر
ان رهانهم على ال��دّول��ة اللّبنانية
ّ
الحق
ومؤسساتها وأجهزتها ،إلحقاق
ّ
وبسط سلطتها على البقاع الشمالي،
السلم األهلي
حقنا ً للدّماء وحفاظا ً على ّ
في المنطقة ،معتبرين ان بيان آل جعفر
يشكل إخبارا ًللنيابة العامة ،ومطالبين
بتسليم المجرمين الى القضاء.
واستنكر راع���ي أب��رش��ي��ة بعلبك
وال��ب��ق��اع الشمالي ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران الياس رحال ،خالل
مشاركته في الجنازة جريمة بتدعي،
مطالبا ًبـ»تسليم القتلة».
ودانتاألمانةالعامةلـ»منبرالوحدة
الوطنية» في بيان الجريمة ،محذرة من
«الفلتان األمني الذي يتنامى في موازاة
االستهداف اإلرهابي لألمن ،وبخاصة
في منطقة البقاع».
ودان��ت كتلة ن��واب زحلة في بيان
بعد اجتماعها الدوري في منزل رئيسها
النائب ط��ون��ي أب��و خ��اط��ر الجريمة
البشعة.

مباركة لبنانية وفل�سطينية وا�سعة لعملية القد�س البطولية:
المقاومة الطريق الوحيد للتحرير ودحر العدو
بينما تتواصل ل��ق��اءات التضامن
م��ع أب��ن��اء ال��ق��دس ال��ذي��ن يتعرضون
العتداءات «إسرائيلية» يوميا ً جاءت
العملية الفلسطينية البطولية التي
استهدفت كنيسا ً يهوديا ً في المدينة
وأدت إلى مقتل خمسة «إسرائيليين»
وجرح  13آخرين ،لتؤكد استمرار نهج
المقاومة وان كل عمليات التنكيل التي
يمارسها العدو ضد الشعب الفلسطيني
ل��ن تعطل ه��ذا النهج ،ب��ل سترسخه
وت��ق��وي��ه باعتباره السبيل الوحيد
إلى جانب الوحدة ،لتحرير فلسطين
المحتلة ،وه��ذا ما أجمعت عليه ردود
الفعل اللبنانية والقوى الفلسطينية بكل
اطيافها تعليقا ً على العملية.

لقاء تضامني جامع

ونظمت جبهة العمل االسالمي في
قاعة نقابة الصحافة ،لقاء تضامنياً،
م��ع فلسطين وال���ق���دس واألق��ص��ى،
ف��ي ح��ض��ور حشد م��ن الشخصيات
السياسية والثقافية .وتحدث باسم
الجبهة الشيخ زهير الجعيد فحيا
«العمليات ال��ف��دائ��ي��ة ف��ي فلسطين
المحتلة» ،مشيرا ً الى «عملية القدس
التي ج��اءت لتؤكد ان الخيار الوحيد
لمواجهة ال��ع��دو «االس��رائ��ي��ل��ي» هو
خيار ال��م��ق��اوم��ة» ،م��ن��ددا ً «بالصمت
العربي واالسالمي حيال ما يجري في
المسجد االقصى» ،وداعيا ً العرب الى
تصحيح البوصلة باتجاه فلسطين».
وأكد مسؤول حركة الجهاد االسالمي
ف��ي لبنان أب��و عماد ال��رف��اع��ي باسم
تحالف القوى الفلسطينية ان «العملية
الفدائية في القدس جاءت لتشكل ردا ً
قويا ً على جرائم االحتالل «االسرائيلي»
وتعيد االعتبار لهذه األمة» ،مؤكدا ً ان
«خيار الشعب الفلسطيني هو خيار
الوحدة» ،داعيا ً «الفصائل الفلسطينية
ال���ى اع����ادة االع��ت��ب��ار ل��ل��م��ق��اوم��ة».
وأل��ق��ى ال��ش��ي��خ م��اه��ر ح��م��ود كلمة
االت��ح��اد العالمي لعلماء المقاومة،
الفتا ً الى «الخزان الحقيقي للمقاومة
ف���ي ال��ض��ف��ة وال����ق����دس ،م���ن خ�لال
اس��ت��خ��دام ك��ل ال��وس��ائ��ل القتالية»،
مطالبا ً «العرب بإرسال السالح الى
فلسطين بدال ً من ارساله الى سورية».

ودع�����ا أم���ي���ن س���ر ح���رك���ة «ف��ت��ح»
وال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية ف��ي لبنان
فتحي اب��و ال��ع��ردات ال��ى «المقاومة
الشعبية بكل اشكالها ف��ي مواجهة
االحتالل واالرهاب واالجرام والتهويل
واالستيطان» ،ومعتبرا ً «ان ما يجري
في منطقتنا من اقتتال ،هدفه خدمة
«اسرائيل» وإقامة دوي�لات طائفية».
والقى حسن حب الله كلمة حزب الله
فأكد «ان التوسع «االسرائيلي» لن
يتوقف اال بالمقاومة» ،مؤكدا ً «أن اي
اع��ت��داء على القدس يجب ان يواجه
بالمقاومة ألن ذلك الوسيلة الوحيدة
لتحرير األرض وحماية األق��ص��ى».
ودع��ا األمين العام لحركة التوحيد
االس�لام��ي م��اه��ر سعيد شعبان الى
«الوحدة من أجل فلسطين وشعبها».
وفي الختام تحدث القيادي في التيار
الوطني ال��ح��ر ب��س��ام الهاشم باسم
تحالف االحزاب الوطنية ،معتبرا ً «ان
لبنان عندما ينتصر لفلسطين ينتصر
لنفسه وال يملك خيارا ً اال ان يكون مع
فلسطين ،وبالتالي يكون مع نفسه»،
م��ش��ي��را ً ال���ى ان «ال��ق��وى االره��اب��ي��ة
والتكفيرية تتالقى في اجرامها مع
المخطط «االسرائيلي» ال��ه��ادف الى
تدمير س��وري��ة» ،مؤكدا ً أن «لبنان ال
يمكن إال أن يكون مع سورية» .وأكد
«وقوف التيار الوطني الحر الى جانب
نضال الشعب الفلسطيني».

سعد

وأش���اد األم��ي��ن ال��ع��ام لـ»التنظيم
الشعبي الناصري» النائب السابق
أس��ام��ة سعد بالعملية ،ودع��ا خالل
استقباله وفدين من ممثلي الفصائل
الفلسطينية في لبنان ،إل��ى «البناء
على هذه العملية والعمل على توحيد
الفصائل الفلسطينية ،وتصعيد الكفاح
الوطني الفلسطيني والمقاومة ضد
االح��ت�لال واالس��ت��ي��ط��ان على طريق
تحقيق أه���داف الشعب الفلسطيني
وتحرير فلسطين».

تجمع العلماء وحماس

وقال رئيس الهيئة اإلدارية في تجمع

العلماءالمسلمينالشيخحسانعبدالله
خالل استقباله وفدا ً من قيادة تحالف
القوىالفلسطينية«:لقداستبشرناخيرا ً
بالعملية البطولية في القدس الشريف
وال��ت��ي أرع��ب��ت ال��ك��ي��ان الصهيوني،
وأثبتت أن جداره العازل ال قيمة له».
واعتبر ممثل حركة حماس في لبنان
علي بركة الذي اعتبر ان «االعتداء على
األقصى هو اعتداء على عقيدة األمة،
فدماؤنا تهون وأرواحنا تهون دفاعا ً عن
المسجد األقصى» ،وقال« :هذه رسالة
ب��أن الشعب الفلسطيني في القدس
وفي كل مكان لن يبقى مكتوف األيدي
أمام االعتداءات على األقصى المبارك»،
مؤكدا ً ان «العدو ال يفهم إال لغة القوة».

حزب االتحاد

وبارك حزب االتحاد في بيان «أهل
ال��ق��دس وع��م��وم فلسطين بالعملية
البطولية» ،ودعا «أهالي القدس وعموم
أهالي فلسطين ،ألخذ العبرة من هذه
العملية وجعلها ب��اك��ورة انتفاضة
جديدة تقض مضاجع االحتالل أينما
وجد ،على هذه األرض الطاهرة».
وباركت حركة األمة العملية ،فيما
اعتبرها الحزب الديموقراطي الشعبي
«اس��ت��م��رارا ً لنهج المقاومة الشعبية
للفلسطينيين الذين لن يوفروا وسيلة
في مواجهتهم للفاشية الصهيونية،
وسيحولون كل ما ملكت ايمانهم في
خدمة تحرير فلسطين» .في حين رأى
الحزب الشيوعي اللبناني أن «هذه
العملية يجب أن تكون دافعا ً باتجاه
الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج
مقاوم».

الحملة األهلية

وأك���دت «الحملة األهلية لنصرة
فلسطين وقضايا األمة» ،بعد اجتماعها
الدوري في «دار الندوة» ،ان المواجهة
البطولية ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا الشعب
الفلسطيني ف��ي ال��ق��دس واالراض���ي
الفلسطينية المحتلة «س��ت��ؤدي إلى
تغيير معادالت القوة القائمة حاليا ً
في فلسطين وستجبر االحتالل على
االندحار من االرض المحتلة».

المقدح نفى لجوء المولوي �إلى عين الحلوة
نفى نائب قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء منير
المقدح ان يكون المطلوب شادي المولوي وأفراد عائلته
دخلوا مخيم عين الحلوة ،ويختبئون فيه حالياً.
وقال المقدح لـ«المركزية»« :لم نتبلغ رسميا ً اي شيء
عن هذا األمر وليست لدينا معلومات حول الموضوع ،كما
أن أي جهة رسمية لبنانية لم تبلّغنا بأي معلومة توحي
بدخول هذا الشخص الى مخيم عين الحلوة .
م��ن جهته ،دع��ا أم��ي��ن الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون العميد مصطفى
حمدان وسائل االع�لام إلى «عدم تضخيم بعض األمور

والتحريض على أهلنا الفلسطينيين في لبنان ،فقد سمعنا
الكثير من الكالم االعالمي المضخم المتعلق بوجود بعض
المطلوبين داخل المخيمات كشادي المولوي و(أحمد)
األسير وفضل شاكر» ،مؤكدا ًَ ان «القيادات الفلسطينية
االسالمية الوطنية والسفارة الفلسطينية ترفض أداء أدوار
تؤدي الى صراعات تخدم العدو الصهيوني وتشعل نيران
الفتنة في المخيمات».
وراهن حمدان بعد زيارته على رأس وفد من «المرابطون»
مجلس علماء فلسطين «قدرة اهلنا الفلسطينيين في كسر
جموح المجموعات الخارجة عن القانون».

لجنة نيابية �إيطالية تزور بري وميقاتي
وال�سنيورة وتلتقي ال�ش�ؤون الخارجية
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المحكمة الع�سكرية تطلق �سراح الرفاعي
و�سفير قطر ال ي َِعد �أهالي المخطوفين ب�شيء
في تطور قضائي يأتي بالتزامن مع
طلبات قضائية لخاطفي العسكريين
من دون توضيح تفاصيلها ،أخلى
م��ف��وض ال��ح��ك��وم��ة ل���دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر ،سبيل
العميد في ميليشيا «الجيش السوري
ال��ح��ر» عبد الله ال��رف��اع��ي ،وسلمه
الى األم��ن العام ،بعدما كان وكيله
المحامي ط��ارق شندب تقدم بطلب
الى السلطات القضائية لهذه الغاية.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،واص����ل ذوو
المخطوفين تحركهم ل��دى ممثلي
ال��دول الفاعلة في قضية أبنائهم أو
لهم صالت مباشرة أو غير مباشرة
مع الخاطفين .فغداة إع�لان تنظيم
«داع������ش» ت��ج��م��ي��د ق�����راره إع���دام
العسكريين المحتجزين لديه ،زار
وف��د من األهالي سفارة قطر ،حيث
اجتمع بالسفير علي بن حمد المري
على مدى أربعين دقيقة.
وتمنى ال��وف��د ان تفعّ ل الدوحة
ات��ص��االت��ه��ا وت��س��اع��د ف��ي ح��ل هذه
األزم���ة ،واإلس����راع ف��ي ان��ج��از ملف
ابنائهم وتحريرهم من خاطفيهم،
ومقاربة القضية انسانياً ،ال سياسيا ً

أو أمنياً .وأوضح األهالي ان السفير
ال��ق��ط��ري ل��م يعدهم ب��ش��يء ،لكنه
تعهّد «بنقل رسالتهم وتمنياتهم الى
أمير قطر والى دولته ،والتعاطي مع
الملف بجدية».
كما طلب الوفد من السفير إبقاء
الموفد القطري في بيروت ،ألن في
ذل��ك اطمئنانا ً لألهالي على مصير
أبنائهم.
وي��أت��ي ل��ق��اء األه��ال��ي والسفير
القطري ،بعد اجتماعهم بالسفير
التركي االسبوع الماضي.

التيار األسعدي:
ال للتفاوض

ورأى األمين العام للتيار االسعدي
معن االسعد في تصريح ،أن «سياسة
بعض المسؤولين في لبنان في قضية
المخطوفين العسكريين أوصلت
هيبة الدولة إلى الحضيض» ،معتبرا ً
أن «ال��رض��وخ لمطالب االرهابيين
الخائفين بخفض أح��ك��ام وتقديم
أعذار وتكليف أحد الوزراء التفاوض
مع إرهابيين من دون حياء ،أدى
إل��ى سيطرة إرهابيين على القرار

السياسي في لبنان ،كما على أهالي
المخطوفين الذي تحولوا إلى رهائن
لقرارات الخاطفين» ،مطالبا ً «بإنهاء
ه���ذا ال��م��ل��ف وع���دم ال��ت��ف��اوض مع
الخاطفين ألنهم ال يفهمون إال لغة
القوة».

عراك في المحكمة
العسكرية

على صعيد آخر ،أرجأت المحكمة
العسكرية برئاسة العميد الركن
خليل ابراهيم ال��ى  2كانون االول
المقبل متابعة محاكمة موقوفي عبرا
بعدما استجوبت أمس ثمانية منهم.
وفي نهاية الجلسة حصل عراك
باأليدي بين الموقوفين والشرطة
العسكرية داخ��ل المحكمة بعدما
اعترض الموقوف ربيع نقوزي على
رف��ع الجلسة .وتدخلت على الفور
عناصر الجيش وتمكنت من ضبط
الوضع وأعادته الى طبيعته.
وكانت جلسة المحاكمة تأخرت
بسبب عدم وصول بعض السجناء
من روميه الى المحكمة.

«التغيير والإ�صالح» يدين التطاول على الق�ضاء
عبر مطالبة ريفي ب�إلغاء «الع�سكر ّية» و«العدلي»

لجنة الخارجية مجتمعة الى وفد نيابي ايطالي
جال وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان االيطالي برئاسة شيكيتو
فابريزيو وعضوية النائب اليخاندرو دي باتيستا ،الذي يزور لبنان راهنا ً برفقه
سفير ايطاليا في لبنان جيوسيبي مورابيتو وقنصل ايطاليا في لبنان ريكاردو
سميمو ،على كبار المسؤولين اللبنانيين ،والتقى في عين التينة ،رئيس مجلس
النواب نبيه بري وتم عرض األوضاع الراهنة.
وبحث الوفد اإليطالي مع الرئيس نجيب ميقاتي في التطورات الراهنة في لبنان
والمنطقة ،إضافة الى تداعيات الوضع السوري على مجمل المنطقة وانعكاسات
النزوح السوري الى لبنان.
وفي خالل اللقاء ،شكر الرئيس ميقاتي إليطاليا مساهمتها الفاعلة في قوات
«اليونيفل» في جنوب لبنان وعلى جهود قائدها الحالي الجنرال االيطالي
لوتشيانو بورتوالنو .وقال« :إن اللبنانيين يشكرون إليطاليا وقوفها المستمر
ال��ى جانب لبنان وعلى كل ال��م��ب��ادرات التي تقوم بها الحكومة االيطالية
لدعم ق��درات الجيش اللبناني وحفظ األم��ن واالستقرار في جنوب لبنان».
وعرض الوفد اإليطالي مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة األوضاع في
لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا ،وذلك في حضور نائب
رئيس اللجنة اليخندرو باتيستا والسفير االيطالي في لبنان جوسيبي مورابيتو
والنواب سمير الجسر ،عاطف مجدالني وعمار حوري.
كما زارت اللجنة مجلس النواب في ساحة النجمة واجتمعت إلى لجنة الشؤون
الخارجية والمغتربين برئاسة النائب عبداللطيف الزين وحضور النواب :خالد
زهرمان ،وليد خوري ،خضر حبيب وعلي بزي.
وأشار الزين إلى «أن البحث تمحور حول وضع لبنان في هذه المرحلة الخطيرة
جدا ً من تاريخه ،كما تم البحث في األوضاع اللبنانية من مختلف جوانبها ،ال سيما
موضوع النازحين السوريين في لبنان ،وأبدى الوفد االيطالي تفهما ً لما يحتاجه
لبنان في هذه المرحلة».

الم�شنوق �أوعز للمحافظين
ت�سهيل �أمور المواطنين
أوعز وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للمحافظين تسهيل أمور
المواطنين على المستويين االنمائي واإلداري في ضوء الخطة األمنية التي تنفذ
على كل االراضي اللبنانية ،وذلك خالل ترؤسه اجتماعا ً في مكتبه في الوزارة تم
خالله البحث في الشؤون االدارية واالنمائية المتعلقة بعمل المحافظات.
واجتمع المشنوق مع نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية برئاسة شفيق
القسيس وحضور محافظ بيروت زياد شبيب ومحافظ جبل لبنان فؤاد فليفل
ورئيس نقابة الشاحنات في مرفأ بيروت نعيم صوايا وع��دد من الضباط
العسكريين في قوى االمن الداخلي .وتم البحث في برنامج سير الشاحنات
على األراضي اللبنانية.

دان ت��ك��ت��ل التغيير واالص��ل�اح
التطاول على القضاء ال��ذي يحصل
من جراء سعي وزير العدل الى إلغاء
المحكمة العسكرية والمجلس العدلي
بحجة أنهما محكمتان استثنئيتان،
في حين أن فريقه السياسي ،في هذا
الوقت بالذات ،يرفع شعار الظروف
االستثنائية للتمديد الثاني لوالية
مجلس ال��ن��واب ،الفتا ً إل��ى «أن أح��دا ً
ال يستطيع أن يلغي محكمة لتفادي
المحاكمة الفاعلة واألحكام القطعية،
بل العكس هو المطلوب» ،وسأل كيف
نوفق بين اله��اي وبيروت بمعرض
مثل هذا السعي؟
وأشار التكتل في البيان الذي تاله
وزير العمل السابق سليم جريصاتي
بعد االجتماع االسبوعي الذي ترأسه
العماد ميشال عون إلى «أن استقالة
قضاة من المجلس العدلي ألسباب
شخصية وخاصة على ما يقولون،
وهي استقاالت نضعها برسم وزير
ال��ع��دل وم��ج��ل��س ال��ق��ض��اء األع��ل��ى
للوقوف على أسبابها الحقيقية».
وس��أل «هل أصبح القضاء مكشوفا ً
سياسيا ً وأمنيا ً بفعل المسؤولين عن
مرفقه وسلطته»؟
واعتبر «أن ما حصل مع قاضي
التحقيق األول ف��ي ال��ش��م��ال أم��ر
مستهجن بكل المعايير ،ال سيما أنه
حصل في قصر العدل في طرابلس
وأث��ن��اء جلسة تحقيق م��ع مسؤول
عسكري ألح��د التيارات السياسية
بملف جريمة قتل».
وس��أل هل سبق «أن دخل أحدهم
بسالح حربي ظاهر الى قاعة محكمة
أو الى دائرة تحقيق ،مصطحبا ً نوابا ً
ورهطا ً من األزالم؟ أين هيبة العدل في
لبنان؟ وأين وزير العدل مما حصل في

عقر داره ودائرته»؟
وأشار جريصاتي إلى «أن العماد
عون اطلع التكتل على مبادرته بطلب
عقد جلسة لمجلس النواب من أجل
تفسير الدستور في ما يخص المادة
 24منه التي تنص على التساوي
بين المسيحيين والمسلمين في
توزيع المقاعد النيابية ،وذل��ك في
ض��وء ما نصت عليه وثيقة الوفاق
الوطني من «أن االنتخابات النيابية
تجري وفقا ً لقانون انتخاب جديد
يراعي القواعد التي تضمن العيش
المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة
التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب
وأج��ال��ي��ه وفعالية ذل��ك التمثيل».
وأش��ار عون إلى «أن��ه سبق لمجلس
ال��ن��واب أن حسم مسألة صالحية
تفسير الدستور بأن أواله��ا إليه من
دون سواه ،وذلك في جلستين عامتين
انعقدت األول��ى في  12تموز ،1999
وك��ان��ت مخصصة ل���درس مشروع
موازنة  1999وملحقاتها ،والثانية
في  29آذار  ،2000وكانت مخصصة
لمناقشة االستجواب المقدم من النائب
نقوال فتوش والمتعلق باعتبار قرارات
مجلس ال��وزراء نافذة حكماً ،والجهة
المخولة تفسير الدستور».
واعتبر ع��ون «أن مجلس النواب
ف��ي م��ع��رض مناقشته التعديالت
الدستورية المبنية على أساس اتفاق
ال��ط��ائ��ف ف��ي جلسة  2آب ،1990
وتحديدا ً مناقشة المادة  ،19المتعلقة
بإنشاء المجلس الدستوري ،قد حذف
تفسير الدستور من دائرة اختصاص
المجلس الدستوري على ما كانت
تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني»،
الف��ت�ا ً إل��ى «أن ب��ري أك��د م��ا ورد في
محضر جلسة  29آذار « 2000أن

تفسير الدستور أمر منوط بالمجلس
النيابي وحده بقانون ،وليس بقانون
دستوري» ،سائالً هل «ما زال الرئيس
ب��ري على موقفه م��ن آل��ي��ة تفسير
الدستور ومؤداها أن تفسير الدستور
شيء وتعديله شيء آخر»؟
وأكد جريصاتي «أن الجنرال عون
ال يكل عن المبادرة تلو المبادرة إلعالء
شأن الميثاق والدستور وكلمة الشعب
وإرادته» ،الفتا ً إلى «أنه سيتقدم بطلب
آخر سيفصح عنه في حينه».
من ناحية أخرى ،أكد تكتل التغيير
واالص�ل�اح «أن���ه م��ن الملح توقيف
المجرمين الذين اعتدوا بالقتل على
عائلة آمنة من بتدعي وإحالتهم الى
القضاء المختص كي ينالوا عقابهم»،
مراهنا ً على حزم الدولة وحكمة آل
جعفر «بعدم التضامن التلقائي مع
الفاعلين ،ذلك أن المسؤولية تنحصر
بهم .فالعدل ال يقبل التجزئة».
ودع��ا التكتل إل��ى «إق���رار قانون
ع���ص���ري ل��س�لام��ة ال���غ���ذاء ي��ح��دد
المسؤوليات على مستوى ال��وزارات
المعنية والتنسيق في ما بينها» ولفت
إلى «ض��رورة أن تبدأ المداهمات من
المصدر أي من مخازن االستيرادات
أو المسالخ أو المزارع المحلية ،ومن
ث��م مستودعات التخزين ووسائل
التوزيع وص��وال ً الى تجار المفرق».
وش��دد على «أن ال حماية ألح��د ألن
الفساد الغذائي ال طائفة له أو مناطقية
أو تغطية سياسية أو محمية».
وسأل التكتل «أين أصبحت المالحقات
ب��ش��أن م���ا ت���م ك��ش��ف��ه س��اب��ق��ا ً في
مستودعات محددة تم اإلع�لان عنها
ومن ثم التكتم عن مآل المالحقات».

لقاء �سيا�سي وحزبي وروحي في بر اليا�س
�أكد خيار المقاومة ورف�ض موجة التكفير

دريان يلتقي التركي
وبن معمر ال�سعودي في فيينا
التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في فيينا األمين العام
لرابطة العالم اإلسالمي عبدالله بن عبد المحسن التركي الذي استمع من المفتي
دري��ان إلى النهج الجديد الذي تسير به دار الفتوى في لبنان «لخدمة المسلمين
واللبنانيين لتحقيق االهداف التي يتطلع اليها الشعب اللبناني» .وشدد دريان على
أهمية التعاون الدائم بين رابطة العالم اإلسالمي ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية
لتعزيز العالقات الثنائية لما فيه مصلحة االسالم والمسلمين.
وأبدى التركي حرصه على مساعدة دار الفتوى والوقوف إلى جانبها وتقديم كل ما
يمكن أن يقدم من الدعم لمؤسساتها للنهوض بها ولتأدية رسالتها على أحسن وجه.
وأكد دريان «أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز
تمثل االعتدال والوسطية واالتزان والحكمة في العالم العربي واالسالمي وهي أول من
نبذت التطرف».
وشدد على «أنها حريصة على وحدة وسالمة واستقرار وأمان شعب لبنان ولن
تتخلى عنه في أزماته بل ستستمر في مساعدته والوقوف الى جانبه».
والتقى المفتي دريان األمين العام لمؤسسة الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار
بين االديان فيصل بن معمر وتم البحث في الشؤون االسالمية ،وشارك في افتتاح
اعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة لحماية التعدد.

دريان خالل لقائه التركي

اللقاء الموسع في بر الياس
أقام قطاع العالقات العامة في حزب الله لقا ًء سياسيا ً
وروحيا ً في دارة الناشط السياسي سعيد سلوم في بلدة
بر الياس البقاعية ،حضره عضو المجلس السياسي
ف��ي ال��ح��زب الشيخ عبد المجيد عمار يرافقه وف��د من
قطاع شتورا ،ضم مسؤول القطاع علي قاسم ،عصام
الحسيني ،ممثل عن منفذ عام زحلة والبقاع األوسط في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،األب جورج بشير،
الشيخ وسام عنوز ،غسان نصار ،رئيس اتحاد بلديات
ش��رق زحلة عمر الخطيب ،الرئيس السابق لبلدية بر
الياس مواس عراجي ،وعدد من رؤساء المجالس البلدية
واالختيارية ومسؤولي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية
والفلسطينية ،ومسؤولي النقابات الزراعية في البقاع
ورجال دين وفاعليات قرى البقاع األوسط.
بعد كلمة ترحيب من علي قاسم ،تحدث الشيخ عمار
فقال« :إننا في حزب الله ال مشروع سياسيا ً لنا ،بل نؤمن
بلبنان الكيان والمتعدد ،وما نريده من لبنان على المستوى
الرسمي أن يكون مع المقاومة ضد العدو «اإلسرائيلي» .ال
نريد انتماءات مشبوهة في لبنان ،وال مشاريع وال مواقع
مشبوهة مع الحلف «اإلسرائيلي» ،بل مع المقاومة ،وبذلك
نبني وطناً».
وعما سمي «الربيع العربي» ،قال« :لقد استبشرنا به
خيراً ،لكنه تبين أنه خريف مشؤوم على كل المنطقة،
فسورية ألنها البلد العربي والمقاوم بامتياز أريد لها هذه

المؤامرة ،والشعب السوري هو مقاتل شرس مع المقاومة
ضد العدو «اإلسرائيلي» .اما الحديث عن اإلصالحات،
فالرئيس األسد كان متفهما ً لالصالحات وب��ادر سريعا ً
للكثير من اإلصالحات».
وأكد عنوز «رفض موجة التكفير وضرورة مواجهتها
بالوحدة واالعتدال» ،مؤكدا ً «الوقوف سدا ً منيعا ً في وجه
اإلرهاب والتقسيم والفتنة» ،مثنيا ً على مثل هذه اللقاءات
التي يقوم بها حزب الله .وشدد على «قتال «إسرائيل»
التي هي العدو الوجودي األبدي واألزلي».
وقال بشير« :إن «داعش» يقاتل الجميع من دون تفرقة،
فعلينا مواجهة هذا الخطر» .ودعا السياسيين «إلى االتفاق
واستكمال االستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسة
الجمهورية ومجلس نيابي جديد والنظر إلى مصالح
الناس وحياتهم اإلجتماعية».
وتخللت اللقاء كلمة لممثل الجبهة الديموقراطية
عبدالله كامل وممثل حركة «فتح» نضال عزام تحدثا فيها
عن القضية المركزية فلسطين والقدس الشريف.
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ألقى سلوم كلمة أك��د فيها «ب��ذل كل
جهد للتالقي والحوار ،وحفظ خط الممانعة والمقاومة
والقومية كخيار أوحد في وجه العدو الصهيوني وأدواته
التكفيريين» ،الفتا ً إل��ى أن «التكفير هو الوجه اآلخر
للصهيونية واالستعمار» .وشدد على «ضرورة تحصين
الثالوث الذهبي الجيش والشعب والمقاومة».

