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تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن عدوان القنيطرة والحوار بين حزب اهلل و«الم�ستقبل»

حمدان ي�ستقبل وفداً من «القومي»

الج�سر :ن�ؤيد الرد المدرو�س وعدم دخول لبنان في الدمار

الح�سنية :الأمة �ستبقى تقاوم حتى االنت�صار

حاورته روزانا ر ّمال
دان عضو كتلة المستقبل النائب سمير
الجسر االعتداء «اإلسرائيلي» على القنيطرة
السورية ،معتبرا ً أن أي «اعتداء «إسرائيلي»
على أي مكان على األرض العربية هو مدان
ومرفوض ومستنكر».
وأشار إلى أنه «إذا كان حزب الله يحضر
ل��ع��م��ل��ي��ة ض���د «إس���رائ���ي���ل» س�����واء انطلقت
م��ن لبنان أو م��ن ال��ج��والن فلها ارتداداتها
السياسية وال يمكن أن يتحملها لبنان»،
مستبعدا ً أن «تفتح سورية جبهة الجوالن
في ظل الوضع الداخلي».
وأع���رب الجسر ف��ي ح��دي��ث إل��ى «البناء»
و«توب نيوز» عن اعتقاده أن «هدف «إسرائيل»
من العملية هو ليس الذهاب إلى الحرب ،ألن
هذا هو العصر الذهبي لها فكل األمة تعيش
حاالً من التفكك واألزمات والصدام ال سيما
في سورية وال��ع��راق ،وباتت تملك سالحا ً
نوويا ً أفضل من الذي بحوزتها ،وهو الفتنة
المذهبية».

وقلل الجسر من احتمال رد حزب الله على
هذه العملية ،موضحا ً أن «الحزب ال يخضع
ل��ردود الفعل وإذا كان سيخطط لرد يخطط
بطريقة دقيقة وغ��ي��ر معلنة» ،م��ؤي��دا ً «الرد
المدروس وأال يدخل لبنان في الدمار».
ورأى الجسر أن «أم��ي��رك��ا كانت تضغط
إلخراج رئيس الوزراء السابق نور المالكي
من الحكم وكانت الوسيلة الوحيدة هي فتح
األبواب أمام دخول مجموعات داعش».
وتمنى أن تحصل التسوية السياسية في
سورية في أقرب وقت «ألن الخيار اآلخر هو
دخول حرب طويلة األمر الذي يدمر سورية
وكل المنطقة».
وف��ي ال��ش��أن اللبناني ش��دد الجسر على
«وج���ود قناعة ل��دى المستقبل وح���زب الله
بالحوار ألن الجو المتشنج ال يخدم الطرفين
وال المنطقة».
وكشف الجسر أن الطرفين لم يخوضا
في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية
بل اتفقا على وضع معايي ٍر لتسهيل األمر،
م��ع��ت��ب��را ً «أن��ن��ا وص��ل��ن��ا ال���ى ط��ري��ق مسدود

{ م���ا ه���و م��وق��ف��ك وأن����ت ن��ائ��ب ف���ي كتلة
المستقبل من اعتداء القنيطرة؟

{ م���ا رأي�����ك ب��م��ا أش������ارت ال���ي���ه صحيفة
«ه��آري��ت��س» ب���أن «اس��رائ��ي��ل» ت��ري��د ان تحول
«جبهة النصرة» إلى حزام أمني على حدودها
مع سورية شبيه بجيش العميل انطوان لحد
سابقا ً في جنوب لبنان؟

 ح��زب الله ت��درج بالتدخل في سورية،من الدفاع عن القرى الشيعية على الحدود
مع سورية ثم عن مقام السيدة زينب وغيره،
ولكن انتشار الحزب هو أكبر من المناطق التي
تحدث عنها ،وعندما نتحدث عن القنيطرة يعني
الجوالن ،والسؤال هو ماذا كان يفعل حزب الله
هناك؟ إذا كان يحضر لعملية ضد «إسرائيل»
س��واء انطلقت من لبنان او من الجوالن فلها
ارتداداتها السياسية وال أعتقد أن لبنان يتحمل
هكذا ارت����دادات .واألم���ر الثاني تبيُّن وج��ود
االيرانيين في الموقع نفسه .وهذا األمر الى أي
مدى يخدم النظام في سورية وما إذا كان يوافق
على هذا األمر أصالً ألنه غير مستفيد .حزب الله
وافق على القرار  1701وكل القيادات السياسية
في لبنان برجوع حزب الله عسكريا ً إلى خلف
الليطاني وهناك تدبير مستمر خلق نوعا ً من
االستقرار منذ عام  2006في الجنوب.

{ هل تعتقد انه سيكون هناك رد من قبل
حزب الله على العدوان وهل ستساندون هذا
الرد؟

 طبعا ً أي اعتداء تقوم به «إسرائيل» في أيمكان على األرض العربية هو مدان ومرفوض
ومستنكر وهذا صرحنا به في اجتماع الكتلة.

{ ه���ل ت��ف��اج��أت��م ب���وج���ود ح����زب ال��ل��ه في
سورية أم اعتبرتم أنه طالما األزمة السورية
مفتوحة فإن وجوده أيضا ً مفتوح؟

{ لكن الرئيس السوري بشار األسد أعلن
عقب غارات جمرايا في دمشق العام الماضي
عن فتح جبهة الجوالن أمام المقاومة الجدية؟
 علينا أن ننتظر ،ال أعتقد أن سورية ستفتحجبهة الجوالن في ظل هذا الوضع الداخلي.
النظام في سورية ليست له مصلحة بفتح
الجبهة ،وما يعنينا ان هناك مجموعة لبنانية
ممثلة في الحكومة والمجلس النيابي كانت
مستهدفة.

{ ما رأيك في الموقف «اإلسرائيلي» الذي
أعلن انه أخطأ التقدير في الهدف؟

 ال أصدق «اإلسرائيليين» وال أعتقد أن منحدد هذه األهداف ال يعرف بدقة من الذي يتنقل
وإلى أين ،لذا من سقطوا هم المستهدفون.

{ ما هي ،إذاً ،أه��داف «إسرائيل» من وراء
هذه العدوان؟ هل الذهاب الى حرب؟

 ال اعتقد ذلك ،ألن هذا هو العصر الذهبيلـ«إسرائيل» ،فكل األمة تعيش حاال ً من التفكك
واألزم���ات وال��ص��دام .وانطالقا ً مما يحدث في
المنطقة العربية ال سيما في سورية والعراق
فإن «إسرائيل» باتت تملك سالحا ً نوويا ً أفضل
من الذي في حوزتها ،وهو الفتنة المذهبية التي
من الممكن أن تأكل األخضر واليابس فيما لو
تصاعدت ،وفي الوقت نفسه «إسرائيل» حريصة
على أمنها أيضا ً ول��ن تسمح بإنشاء جبهة
جديدة او تعرضها لعملية أمنية تهز سمعة
األمن في «إسرائيل» ،وعملية القنيطرة ليست
صدفة ،بل مخطط لها بناء على معلومات.

 ال أعتقد ذل��ك على رغ��م وج��ود مشروعإق��ام��ة ال���دول الدينية ال��ذي يخدم المشروع
«اإلسرائيلي» بإقامة الدولة اليهودية.

 ال اعتقد انه سيكون هناك رد ،فحزب اللهال يخضع لردود الفعل أما إذا كان سيخطط لرد
فهو يخطط بطريقة دقيقة وغير معلنة .نحن
نحترم كل الشهداء ،ولكن ال يمكن أن نعرض
لبنان كله إلى لخطر بسبب الرد على سقوط
شهداء في معركة .نحن مع الرد المدروس وأال
يدخل لبنان في الدمار ،ال مصلحة للحزب وال
للبنان في هذا األمر وحزب الله عاقل ويحسب
جيدا ً ويعرف ب��أن لبنان ال يحتمل أي حرب
جديدة بالضخامة المتوقعة.

{ حتى الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال يحتمل
ال���ح���رب وت��ص��ري��ح��ات ع���دي���دة خ���رج���ت من
م��س��ؤول��ي��ن رسميين ي��ت��خ��وف��ون م��ن الحرب
المقبلة مع لبنان؟

 العالم كله منحاز ال��ى «إسرائيل» التيال تثق بأحد ومصلحتها أن تبقى مستنفرة
لقواعدها ومؤسساتها وهي ال تسقط أي احتمال
لكي يكون الضرر أقل.

{ م��ا ال��ذي لفتك ف��ي المقابلة األخ��ي��رة مع
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد حسن نصر
الله؟

 أنه تكلم بهدوء كبير خالف بعض الطالتالسابقة وتحدث عن قوة الحزب العسكرية وهذا
له سلبياته وإيجابياته .فمن جهة تتضمن رفعا ً
لمعنويات جمهوره ،ومن جهة ثانية عرضا ً
للقوة ،كما أن��ه في موضوع الحوار الداخلي
أعطى جرعات إيجابية.

{ أال تشعر بأن حديث السيد نصر الله عن
ال��دخ��ول ال��ى الجليل ليس أم��را ً مستغرباً ،بل
أمر إيجابي للعرب ال سيما أن «داعش» أصبح
يدخل الى دول فكيف بحركة مقاومة؟
 ال تجوز المقارنة بين التنظيمين« .داعش»عليه عالمات استفهام كبيرة وقد ساهم في نموه
الكثير من الدول ،والمشروع خطط لسورية فقط
ال سيما الفوضى ،واألميركي كان يضغط إلخراج
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي
من الحكم ألن بقاءه خطر على االستقرار في
العراق وربما على سياستهم ،وكانت الوسيلة
الوحيدة هي فتح األب��واب لدخول مجموعات
«داعش» إلى العراق .صحيح أن مناطق س ّنية
كثيرة قامت ضد المالكي ألنها كانت تشكو من

والحل بالتسوية».
وشدد على أن ال حل إال بالرئيس التوافقي،
موضحا ً أن الرئيس ال��ق��وي ه��و ال��ذي يملك
رؤي���ة واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ويستطيع ج��م��ع كل

األطراف ،مشيرا ً إلى أن «رئيس الجمهورية
صحيح هو مسيحي بحسب الدستور لكنه
ليس للمسيحيين فقط بل للبنانيين جميعاً».
وفيما يلي نص الحوار كامالً:

ظلم السلطة لكن عشائر «الصحوة» هي التي
قاتلت تنظيم «القاعدة» وأخرجته من العراق،
ولم يكن الس ّنة فقط ضد المالكي بل السيد علي
السيستاني والسيد محمد باقر الحكيم والسيد
مقتدى الصدر ونائب رئيس البرلمان السابق
أسامة النجفي ،وه��ذه الوسيلة كانت إلقناع
ايران بتغيير المالكي ،ومن يدفع الثمن شعوب
المنطقة ،فكيف دخلت مجموعات «داع��ش»
في ظل وجود آالف عناصر الجيش والشرطة
العراقية ،وكيف سلم هؤالء األسلحة ومنابع
النفط؟

و 14آذار ،ال أحد منهما يملك أكثرية النصاب في
هيئة مكتب المجلس وال تأمين نصاب التصويت
حتى بالنصف زائدا ً واحدا ً ما يعني أننا وصلنا
إلى طريق مسدود والحل بالتسوية .لم نخض
باألسماء ،بل اتفقنا على وضع معايير لتسهيل
األمر وإذا وافق عليها حلفاؤنا وحلفاؤهم ندخل
في األسماء وتكون عملية معقولة يشارك فيها
الجميع.

{ اآلن النظام في سورية ما زال موجودا ً
والرئيس بشار األسد أيضا ً والمجتمع الدولي
يفكر بالتعامل معه ويعلن أن بقاءه ضروري،
ه��ل ان��ت��م مستعدون مستقبالً إلق��ام��ة عالقة
معه؟
 ال نريد ان نتدخل في الشأن السوري،نتنمى أن تحصل التسوية السياسية غدا ً وال حل
إال بها ألن الخيار اآلخر هو دخول حرب تستمر
 15عاما ً للوصول إلى التسوية السياسية وهذا
سيدمر سورية وكل المنطقة والمعادلة اآلن هو
الذهاب إلى تسوية سياسية.

{ كيف تقرأ العالقة األميركية  -اإليرانية؟

 منذ زم��ن ه��ي ج��ي��دة ،فمن سهّل دخ��ولاألميركيين إل��ى ال��ع��راق واف��غ��ان��س��ت��ان هم
اإليرانيون وه��ذا ال يعني عدم وج��ود مصالح
متنافرة ومتناقضة بينهما.

{ هل صحيح أنه طالما لم تجتمع السعودية
وإي��ران وتتحاوران سنبقى على هذا الوضع
في المنطقة؟

 لست مطلعا ً على السياسة السعوديةالخارجية لكن أع��رف انهم دائ��م �ا ً يفضلون
مجاالت التسوية وهم يقدرون حجم الخطر في
اليمن اليوم ألن اليمن يمس قلب السعودية،
وال عالقة بين حوار تيار المستقبل وحزب الله
باحتمال حصول حوار بين السعودية وايران،
والخارج ليس هو سبب حوارنا مع حزب الله،
بل هناك قناعة لدينا ولدى الحزب بالحوار ألن
هناك جوا ً متشنجا ً ال يخدم تيار المستقبل وال
حزب الله وال المنطقة ،وأي انفجار في لبنان
أثره في المنطقة كبير جداً.

{ أين أصبح الحوار بينكم وبين حزب الله؟
وهل يمكن ان يتم حل الملف الرئاسي أم أنه
سينتهي بال نتائج ايجابية؟

 هناك عنوانان للحوار ،األول ،هو معالجةاالحتقان المذهبي والطائفي الذي يكبر في البلد،
ولكي نعالجه يجب معرفة مسبباته ونأخذها
بندا ً بندا ً ونعالجها .والعنوان الثاني ،هو رئاسة
الجمهورية ،وفي هذا األمر لم نخض في األسماء
ألننا ال ننفرد ونترك حلفاءنا ،ال في هذا األمر وال
في غيره .كما أن الحزب غير مستعد للتخلي
عن حلفائه ،وقد وصلنا إلى مرحلة القناعة بأن
القوتين األساسيتين في مجلس النواب ،أي 8

{ ه��ل ترجح ان ينتج ه��ذا ال��ح��وار رئيسا ً
ت��واف��ق��ي��اً؟ وه���ل تعتقد أن ال��رئ��ي��س التوافقي
سيكون ضعيفاً؟

 ال حل إال بالرئيس التوافقي ،وإذا توافقكل األط��راف على رئيس كيف يكون ضعيفاً؟
الرئيس القوي ليس قويا ً بعضالته وال بحجم
الجمهور ال��ذي يمثل ،بل هو ال��ذي يملك رؤية
واستراتيجية ويستطيع جمع كل األط��راف
على أمر يهم البلد .أما الرئيس القوي بجمهوره
فإنه سيشعر بفائض من القوة تجعله يتجاهل
األف��رق��اء اآلخ��ري��ن وف��ي ه��ذا البلد بتوازناته
الحساسة صعب تحقيق ذلك ،ورئيس رؤيوي
أفضل من رئيس يقولون إنه قوي.

{ لماذ فقط ت��ري��دون رئيسا ً توافقيا ً عند
المسيحيين وعند السنّة والشيعة يأتي دائما ً
رئيس قوي؟
 نحن مع تطبيق الديمقراطية بحرفيتهاورئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة صحيح ه��و مسيحي
بحسب الدستور لكنه ليس للمسيحيين فقط
بل للبنانيين جميعاً ،وكذلك رئيسا الحكومة
والمجلس النيابي .وتركيبة المجلس النيابي
واآللية التي وضعت لالنتخاب ال تولد رئيسا ً
اآلن وال توصل إال الى تسوية والجميع وافق
على هذه اآللية في مكتب المجلس.

أعلن المدير العام السابق لألمن
العام ال��ل��واء الركن جميل السيد
أنه سيتوجه إلى المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان كشاهد للرد على
إفادتي النائب مروان حمادة والنائب
السابق ّ
غطاس خوري في المحكمة،
معربا ً عن أسفه لتصويرهما الوضع
وكأنهما كانا متبرئين من سورية
منذ عام « 1990وأنا لديّ ما أقوله
في كل األمور».
وش��دد السيد على ان��ه سيكون
شاهدا ً لمصلحة الدفاع ،مشيرا ً الى
أن «ال��راح��ل جبران التويني لجأ
إليه عام  2000وطلب منه التوسط
لدى صديق مشترك لتأمين التمويل
لمنع الحريري من السيطرة على
صحيفة «النهار».
وأض�������اف« :أن�����ا ال اس��ت��ش��ه��د
بميت وي��ك��ون عندي وث��ائ��ق وكل
م��ي��ت ب��ج��ان��ب��ه ش��خ��ص ح���ي ،هم
يستشهدون بأموات وأنا إذا لم يكن
هناك ح��ي بجانب ميت ال أسمي
الميت».

يبث هذا الحوار كامالً اليوم
الساعة الخامسة م��س��ا ًء ويعاد
بثه عند الحادية عشرة ليالً على
ق��ن��اة «ت���وب ن��ي��وز» ع��ل��ى التردد
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تجمع اللجان

واس���ت���غ���رب ت��ج��م��ع ال��ل��ج��ان
والروابط الشعبية طرح اسم الوزير
ال��س��اب��ق ب��ش��ارة م��ره��ج والعضو
المؤسس ف��ي تجمع اللجان ،في
جلسات استماع المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان «باعتباره كان
«ودي��ع��ة س��وري��ة» ف��ي كتلة ق��رار
بيروت التي كان يرأسها الرئيس
رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ،وه��و م��ا ح��اول
النائب السابق الدكتور غطاس

يصفهم «ب��أرك��ان النظام األمني
اللبناني  -السوري» من أجل منع
انضمام مرهج إلى االئتالف الذي
كان مزمعا ً إقامته عام  2000بين
ال��ح��ري��ري  -رح��م��ه ال��ل��ه  -وبين
ال��رئ��ي��س ت��م��ام س�لام ف��ي ال��دائ��رة
الثانية في بيروت ،وه��و الضغط

جعجع طلب من محكمة المطبوعات
اال�ستماع �إلى منى الهراوي والرحباني
تابعت محكمة المطبوعات في بيروت ،برئاسة القاضي
روكس رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا وروال
عبدالله ،وفي حضور ممثل النيابة العامة االسئنافية
القاضي رجا حاموش ،الدعوى المقدمة من رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ضد اللواء جميل السيد
متهما ً إياه بالقدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة من
خالل مقابلة تلفزيونية عبر شاشة .NTV
وحضر الجلسة عن جعجع المحامي سليمان لبوس،
كما حضرها اللواء السيد ووكيله المحامي أكرم عازوري.
وقدم لبوس الى المحكمة مذكرة طلب فيها االستماع
الى إف��ادة الشاهدين عقيلة رئيس الجمهورية السابق
الياس الهراوي) منى الهراوي ومدير المخابرات السابق)
العميد ميشال رحباني ،وبرر لبس طلبه باالستماع الى
إفادتيهما «حتى ال يقول إن رئيس الجمهورية في حينه هو
رجل مجرم».
وعارض المحامي عازوري الطلب ،وقررت المحكمة ضم
المذكرة الى الملف التخاذ قرار في شأنها وإرجاء الجلسة
الى  28الجاري.
وعقب الجلسة ق��ال السيد« :ه��م م��ن خ�لال االع�لام
والسياسة يريدون إلغاء التاريخ ،فمنذ خروج جعجع

ت�شييع محمد عبد الرحيم مراد في غزة

 ال يوجد نص في النظام الداخلي لمجلسال��ن��واب يلزم النائب بالحضور ،والكثير من
النواب موجودون في الخارج ،أما بالنسبة
للرئيس الحريري فالجميع يعرف حجم الخطر
الذي يحيط به وأيضا ً في السعودية اآلن يأخذ
االحتياطات الالزمة ،نتمنى ان يعود الحريري
إل��ى لبنان لكن هو يتابع كل الملفات مع أن
حضوره مهم ويعطي زخما ً أكبر.

ال�سيد �إلى المحكمة الدولية ك�شاهدّ :
لدي ما �أقوله في كل الأمور
خوري أن يؤكده خالل شهادته أمام
المحكمة.
واعتبر التجمع في بيان أن «هذا
الوصف للعالقة السياسية التي
قامت بين الرئيس الحريري والوزير
مرهج ال يرتكز إلى أي مستند واقعي
ويتنافى بوضوح مع حقائق األمور

أكد عميد اإلذاعة واإلعالم في الحزب السوري القومي
اإلجتماعي وائل الحسنية «أنّ العدوان اإلسرائيلي على
القنيطرة يؤكد أنّ هذه األمة ستبقى تقاوم وتدافع حتى
انتصارها» ،معزيا ً حزب الله وجمهور المقاومة بالشهداء
الذين ارتقوا في مواجهة المشروع «اإلسرائيلي».
كالم الحسنية جاء في خالل زيارته وعضو المكتب
السياسي في الحزب وهيب وهبي أمين الهيئة القيادية
في حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون العميد
مصطفى حمدان ،وجرى التداول في آخر المستجدات على
الساحتين المحلية والقومية.
ورأى الحسنية «أنّ أسلوب تعاطي الدولة اللبنانية
مع دخ��ول السوريين ال��ى لبنان يشكل إهانة للكرامة
اإلنسانية» ،داع��ي�ا ً ال��ى «السعي لتحسين ه��ذا الواقع
والتحاور مع الدولة السورية إليجاد ح ّل مشترك لهذا
األمر».
واستنكر الحسنية «ما جرى في مؤتمر اتحاد المحامين
العرب في مصر من توجيه اإلهانات إلى الجيش السوري
الذي يقاتل ويكافح اإلرهاب ليبدأ بعدها العهر السياسي
عند البعض في لبنان باالدّعاء الكاذب ب��أنّ وفد نقابة
المحامين السوريين اعتدى على المحامين اللبنانيين،
ولكن الحقيقة هي أنّ أحد المحامين اللبنانيين قام بإهانة
الدولة السورية ،وهذا ال يمت الى القيم األخالقية بصلة».
ّ
«بغض النظر عن هدف نتنياهو
أما حمدان فأشار إلى أنه
من االعتداء في القنيطرة سواء كان بقرار إسرائيلي جامع
أو بقرار منفرد منه او بالتنسيق مع الواليات المتحدة
االميركية او غير ذلك ،فإننا نؤكد المؤكد بأنّ المقاومين

في ح��زب الله وجهتهم دائما ً فلسطين ،وهدفهم دائما ً
تحريرها وقدسها الشريف ،وكذلك فإنّ هدف المجاهدين
في فيلق القدس هو إزالة إسرائيل من الوجود» .مشيرا ً
«الى أنّ قيادة المقاومة ومحور المقاومة يدركون تماما ً
مسؤولياتهم في الر ّد ضمن السياق االستراتيجي للصراع
العربي – اليهودي».
ودعا حمدان «ك ّل األطياف السياسية اللبنانية الى دعم
المقاومة وتوحيد الجهود لحماية لبنان من اإلرهابيين
ومن إسرائيل» .الفتا ً إلى «أنّ الصراع في سورية هو بين
اليهود التلموديين وبين العروبيين ،فهذا ما قلناه في
بدايات األزم��ة في سورية ،وهذا ما تؤكده هذه العملية
في القنيطرة» ،مؤكدا ً «أنّ اإلرهابيين والمخ ّربين على
أرض سورية العربية يُدارون من غرفة عمليات إسرائيلية
أميركية تهدف إلى تشتيت وتفتيت أمتنا العربية كي ال
نحرر فلسطين».
وأسف حمدان لقيام محا ٍم لبناني بإهانة أه ّم جيش
عربي يحارب ويكافح اإلره���اب وكأنه بتص ّرفه يدعم
اإلرهابيين ،خ�لال مؤتمر اتحاد المحامين العرب في
القاهرة برعاية رئيس جمهورية مصر المشير عبدالفتاح
السيسي».
ورأى «أنّ األخطر من ذلك هو تحريف بعض األصوات
السياسية اللبنانية لما حدث في القاهرة مدّعية «أنّ ما
جرى هو اعتداء من قبل المحامين السوريين» ،داعيا ً
«الحكومة المصرية الى فتح تحقيق جدي ومعاقبة ليس
فقط ك ّل من تطاول على الجيش السوري بل ك ّل من أهان
الجيوش العربية التي تقف في وجه اإلرهاب».

{ الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب
صقر م��وج��ودان خ��ارج البلد ،كيف يمكن أن
يكونا نائبين وهما غير موجودين في لبنان
وب��ال��ت��ال��ي ال ي���ش���ارك���ان ف���ي ت��أم��ي��ن نصاب
المجلس لالنتخاب؟

تجمع اللجان يرد على غطا�س خوري

وأب��رزه��ا ت��اري��خ مرهج وإخ��وان��ه
ال��م��م��ل��وء ب��ال��م��واق��ف ال��ت��ي تؤكد
استقالليتهم في المواقف في العديد
من القضايا اللبنانية والعربية».
وجاء في البيان« :يكفي للنائب
السابق الدكتور خ��وري أن يتذكر
حجم الضغوط التي مارسها من

حمدان مستقبال الحسنية ووهبي

من السجن حتى اليوم التركيز يكون على مسألة السجن
كأنه لم يكن هناك قضاء وال استخبارات وال وجود لرئيس
ومرؤوس».
وأضاف السيد «كان هدفي من الجلسة كما أوضحت
للقاضي ،لماذا ال نفتح المرافعة اآلن وأنا ادلي بكالمي»،
موضحا ً ان «قضايا جعجع المتعلقة بتوقيفه في الفترة
السابقة مرتبطة بقسم م��ن ت��اري��خ لبنان ف��ي الفترة
السابقة».
وعن حمله إلى قاعة المحكمة كتاب (نحكم باسم الشعب
اللبناني) قال السيد« :عندما وجدت أن محامي جعجع،
يطلب التأجيل وهم يهربون من المواجهة وال يريدونني أن
أفصل األمور وأن أغيب ،ليصبح هناك سجال محامين في
ّ
الموضوع ،قلت لرئيس المحكمة إن بين يدي هذا الكتاب
الذي يعود للقاضي فيليب خير الله الذي أصدر األحكام
بحق جعجع وال��ذي ك��ان يسمى بـ«قديس العدلية»،
وأنصح جعجع ووكيله قراءة هذا الكتاب وسيصبح لهم
مصلحة أن ال يقولوا بعد اآلن ان جعجع معتقل سياسي أو
أنه ليست له عالقة بتفجير كنيسة سيدة النجاة».
وشدد السيد على ان األحكام التي صدرت بحق جعجع
كانت عادلة وقد تم التخفيف عنه.

الذي أدى إلى فرط االئتالف يومها
والى تنافس الئحتين آنذاك».
ويكفي النائب غطاس خوري أن
يتذكر أيضا ً كيف أن مرهج قد اعتذر
عن المشاركة في «اللقاء النيابي
المسيحي التشاوري» الذي انعقد
في داره في كفرنيس  -الشوف ،في
إطار تشكيل لقاء مسيحي مناهض
للقاء قرنة شهوان وكيف ان مرهج
واجه ضغوطا ً آنذاك من الحريري
واللواء غازي كنعان للمشاركة في
هذا اللقاء ،وك��ان جوابه واضحاً:
كيف ت��ري��دون لمن أمضى حياته
في النضال الوطني والقومي ان
ينضوي في إطار طائفي».
وأض����اف ال��ب��ي��ان« :ف��ل��و ك��ان
مرهج فعالً «وديعة سورية» وهو
ال��م��ع��روف بوطنيته وعروبيته
واستقالليته وحرصه على أفضل
ال��ع�لاق��ات بين لبنان وس��وري��ة
ل��ك��ان أول ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ذل��ك
االجتماع الشهير والستمع آنذاك
إلى خطبة الدكتور غطاس خوري
البليغة التي تعرض فيها للمقام
ال��ب��ط��ري��رك��ي ن��ف��س��ه ب��ع��د ات��ه��ام
البطريرك صفير بأنه يقف وراء
لقاء قرنة شهوان».
وأش��ار البيان إلى موقف مرهج
ع��ن��دم��ا ك���ان وزي�����را ً ف��ي حكومة
الحريري الرافض الحتالل العراق
ع��ام  2003ما دف��ع الحريري الى
تقديم استقالة الحكومة وإع��ادة
تشكيلها بعد يومين بوجوهها
السابقة نفسها باستثناء خروج
مرهج منها.

وفود شعبية معزية
شيّع أهالي بلدة غزة ومنطقة البقاع الغربي وراشيا
محمد عبد الرحيم مراد ،والد عقيلة رئيس حزب االتحاد
الوزير السابق عبد الرحيم مراد.
وشارك في التشييع ،إلى جانب عائلة الراحل ،وفد من
الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم عضو القيادة
المركزية الدكتور ربيع الدبس والمندوب السياسي
للحزب في المنطقة محمد عبد الغني وناظر العمل في
منفذية البقاع الغربي مدير مديرية المرج عمر الجراح
وأعضاء المديرية .كما حضر النائب السابق سليم عون
ممثالً رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون،
النائب عباس هاشم ،النائب األسبق لرئيس المجلس
النيابي إيلي الفرزلي ،النائب السابق فيصل الداود ،محمد
القرعاوي ،العميد الركن غسان عبود ممثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،المقدم جمال الجاروش ممثالً المدير
العام للألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،المقدم مخايل
أبوطقة ممثالً المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة،

(أحمد موسى)
ممثل عن مدير المخابرات في الجيش اللبناني ،قائد موقع
راشيا العميد الركن نجيب الخطيب ،العميد علي مراد،
عضو المجلس المذهبي الدرزي الشيخ أسعد سرحال،
عضو المجلس الشيعي األعلى القاضي أسد الله الحرشي،
القاضي عبد الرحمن شرقية عن أزهر البقاع وعدد من
رجال الدين ،رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية
غزة محمد المجذوب ،عدد من رؤساء المجالس البلدية
واالختيارية والهيئات األهلية واالجتماعية والنسائية،
ووفود شعبية من منطقتي البقاع الغربي وراشيا.
وتل ّقى الوزير السابق عبد الرحيم مراد سلسلة اتصاالت
معزية ،أبرزها من الرئيس نبيه بري ،العماد ميشال عون،
الرئيس سليم الحص ،وزي��ر الشباب والرياضة عبد
المطلب حناوي ،الوزير السابق محسن دلول .ويستم ّر
الوزير مراد في استقبال المعزين اليوم الخميس وغدا ً
الجمعة في غزة البقاعية ،وي��وم السبت في منزله في
بيروت .

المجل�س الماروني ّ
ندد بالتعر�ض للراعي:
ّ
لحل ي�شمل انتخاب رئي�س وتح�صين �صالحياته
دعا «المجلس الماروني العام» القيادات المسيحية
الى العمل للوصول الى حل يشمل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية والعمل على تحصين صالحياته لتفعيل
دوره التوافقي ،معتبرا ً أن وطنا ً بال رأس يرمز إلى الضياع
والفراغ« ،على رغم الجهود المشكورة التي يبذلها رئيس
المجلس النيابي نبيه بري ومعه رئيس الحكومة تمام سالم
لتأمين سير األمور في حركة الدولة».
وش��دد المجلس في بيان عقب االجتماع األول لهيئته
التنفيذية بعد انتخابها ،برئاسة الوزير السابق وديع
الخازن ،على «ضرورة انتاج قانون انتخابي جديد يؤمن
صحة التمثيل ويحفظ التوازنات القائمة التي ال يستقيم
أي حكم من دونها لئال تبقى معطلة عند أي خالف يمكن أن
يستجد».
ونوه البيان بالتواصل الجاري بين رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح النائب ميشال ع��ون ورئيس ح��زب «القوات»
اللبنانية سمير جعجع ،وعبّر عن «جدية الرجلين على هذا
الصعيد».
وبحث المجلس في أبعاد الحملة المركزة على مقام
البطريركية المارونية وشخص البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي في اللحظات التي يمر بها لبنان
على مفترق األزمات والحلول ،واالنتخابات الرئاسية ،منددا ً

بالتعرض لمقام البطريرك واعتبر ان «الحملة المركزة على
مرجعية دينية مشرقية تتجاوز رعايتها الروحية حدود
لبنان لتشمل مسيحيي الشرق الواقعين في دائرة الخطر
على المصير».
وحيا «الخطوة التي قام بها وزير الداخلية نهاد المشنوق،
بالتنسيق مع الجيش وق��وى األم��ن ،لوضع حد للتمادي
في خ��رق األم��ن من معقله في سجن روم��ي��ة» .كما أشاد
بـ«الحمالت الوزارية القائمة على روح اإلندفاع والتنافس
في االصالحات الوزارية ،ومعالجة الفساد بكل أنواعه».
وبحث المجتمعون «في األجواء العدوانية التي تتعمد
«إسرائيل» التشويش فيها على المناخ اإليجابي الداخلي
والتي طاولت الجيش على الحدود الجنوبية وأعقبته
بغارتها الغادرة التي أودت بحياة ستة شهداء من حزب
الله يترصدون األوضاع من الجوالن لحماية لبنان من أي
تسلل ،وللحؤول دون تعطيل دور األندوف هناك ،والقوات
الدولية في جنوب لبنان .وأدانوا بشدة هذا األسلوب الم ّتسم
بطبيعة إسرائيل العدوانية».
من جهة أخرى ،استقبل الخازن بحضور أعضاء الهيئة
التنفيذية للمجلس ،رئيسة حزب الديمقراطيين األح��رار
ترايسي شمعون ،في زي��ارة تهنئة لمناسبة انتخابات
المجلس واألعياد ،وجرى خالل اللقاء عرض لألوضاع.

