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بطاركة ال�شرق :للتوقف عن دعم ومد
المنظمات الإرهابية بالمال وال�سالح

اجتماع مجلس بطاركة الشرق في بكركي
جدّد بطاركة الشرق دعمهم الكامل
للجيش داعين «الجميع الى الوقوف
ال��ى ج��ان��ب��ه» ،مطالبين «السلطة
اللبنانية بتأمين الغطاء ال�لازم له
ومده بالسالح الالزم».
وأع��ل��ن مجلس بطاركة الشرق
في بيان بعد اجتماع البطاركة في
بكركي ،ت�لاه المونسنيور جوزف
ال��ورش��ة« ،أن المجتمعين تناولوا
أوضاع النازحين من سورية والعراق
إل��ى لبنان وداخ��ل المدن السورية
والعراقية من حيث الخدمة التي
تقدم لهم من حكومتهم واألسرتين
العربية والدولية».
ووج��ه��وا «ن���داء ال��ى الحكومات
المحلية واألسرتين الدولية والعربية
لتقديم المساعدات إل��ى النازحين
والعمل الجاد من أجل عودتهم الى
بيوتهم وتحرير األس��رى المدنيين
والعسكريين ورجال الدين ووضع حد
للحرب في سورية والعراق والتوقف
عن دعم المنظمات اإلرهابية بالمال
وال��س�لاح ،ألن االه���داف السياسية
واالقتصادية مهما كبر حجمها بنظر

أصحابها ال تبرر كل هذه االعتداءات
الشنيعة بحق االنسانية وهي تشكل
وصمة عار على جبين القرن الحادي
والعشرين».
ك���م���ا اس���ت���ع���رض ال��ب��ط��ارك��ة
«أوض�����اع ال��ك��ن��ائ��س ف��ي س��وري��ة
والعراق واستمعوا إلى تقارير حول
ال��م��وض��وع» ،شاكرين «ك��ل ال��دول
والمنظمات التي قدمت المساعدات
المالية والعينية متمنين تكثيف هذا
الدعم».
ودع���ا ب��ط��ارك��ة ال��ش��رق ،القوى
السياسية والبرلمانية الى تحمل
مسؤولياتهم الخطيرة بانتخاب
رئيس للجمهورية ،آملين «أن تؤدي
ال��ح��وارات ال��ج��اري��ة ال��ى ح��ل هذه
األزمة بالتعاون مع الدول الصديقة
المعنية اإلقليمية والدولية ،فلبنان
يحتاج ال��ى رئيس جامع معروف
بحنكته وصدقيته ،صاحب رؤيا
تمكنه من مواجهة التحديات الراهنة
وم��ع��ال��ج��ة األزم����ات االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية التي جعلت الكثير
م��ن اللبنانيين يعانون م��ن الفقر

المتزايد».
ودعا البطاركة أبناءهم الى توحيد
الكلمة ورص الصفوف ،والعمل مع
كل ذوي اإلرادة الطيبة على إيقاف
ال��ح��روب وتكثيف ال��ص�لاة إلح�لال
ال��س�لام ال��ع��ادل والشامل ف��ي هذه
المنطقة المعذبة من العالم.
وك����ان ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
بشارة الراعي شدد على «أ ّن��ه ال بد
م��ن السعي ال���دؤوب ل��دى الجهات
المعنية للتوصل ف��ي أس��رع وقت
النتخاب رئيس للجمهورية» ،متمنيا ً
«أن تكون الحوارات القائمة في هذا
اإلطار».
ودع�����ا ال����راع����ي إل����ى «ت��أم��ي��ن
المساعدات للنازحين السوريين
والعمل على إعادتهم إل��ى بالدهم
وإعادة إعمار منازلهم» .وأضاف« :في
قلوبنا غصة على كنائسنا وثقافتنا
وك��م نتألم ون��ع��رب ع��ن تضامننا
مع جميع المتألمين والمخطوفين
واألسرى» .وأ ّكد الراعي «أنّ عمليته
الجراحيّة تمت بنجاح ،شاكرا ً كل من
اطمأن إلى صحته».

لحام :علينا الم�ساهمة في قيام
النظام الدولي للحريات الم�شروعة
دع���ا ب��ط��ري��رك ان��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرقواالسكندريةوأورشليمللروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام المسيحيين ،إلى «أن
يساهموا ط��وع�ا ً وع��ن طيب خاطر
في قيام النظام الدولي الذي ينبغي
أن يتأسس على االحترام الصريح
للحريات المشروعة واإلخاء الودود
بين الجميع».
وأشار إلى «أنه على المسيحيين
ال��ذي��ن يعملون ف��ي سبيل اإلن��م��اء
اإلقتصادي واإلجتماعي ،ويناضلون
م��ن أج��ل تحسين أوض���اع العدالة
والمحبة ،أن يوقنوا أنهم يستطيعون
بعملهم هذا وأن يساهموا مساهمة
كبرى في ازدهار البشرية واستتباب
السالم في العالم».
كالم لحام جاء في خالل رعايته
المؤتمر العلمي ال��دول��ي بعنوان
«األخالق الطبية وحوار الحضارات
ال��ذي افتتح المركز العالمي لحوار
الحضارات بمشاركة كليتي الطب
وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة
اللبنانية وجامعة DESCARTE
 ،- PARISفي الربوة.
ورأى «أن ع��ن��وان ه��ذا المؤتمر
يشمل ك��ل األم���ور المتعلقة بحياة
اإلنسان األخالقية ،فاألخالق مرتبطة
بالحياة وقيمتها وك��رام��ة اإلنسان
وقيمته وحرية الفرد وقيمته.

وتطرق لحام الى عالمات األزمنة
على ض��وء االنجيل ،وه��ي «كرامة
ال��ض��م��ي��ر ،ع��ظ��م��ة ال��ح��ري��ة ،أم���ور
تتعارض مع كرامة اإلنسان ،كرامة
اإلن��س��ان وك��رام��ة الجسد ،اإلي��م��ان
والثقافة ،التطور اإلق��ت��ص��ادي في
خ��دم��ة اإلن���س���ان ،خ��ي��رات األرض
لجميع ال��ن��اس ،ال��ح��رب الشاملة،
سباق التسلح ،تحريم الحرب تحريما ً
مطلقا ً والعمل الدولي لتجنبها ،دور
المسيحيين في التعاون الدولي ،دور
كل مؤمن ودور الكنائس الخاصة،
غياب الله عن العالم ،بولس الرسول
وأخالقيات الحياة ،رسائل البابوات،
بعض األسباب العميقة للعبودية،
ت��راب��ط تعليم ال��ك��ن��ي��س��ة وال��ق��ي��م
األخالقية».
وأشار إلى «أن سباق التسلح الذي
يلجأ اليه كثير من ال��دول ال يشكل
طريقا ً أكيدا ً لالحتفاظ بالسالم حتماً.
وأن التوازن الناجم عن ذلك ال يعتبر
سالما ً ثابتا ً وال سالما ً حقيقياً .فبدال ً
من مداركة الحروب ،نحن نتعرض
على نقيض ذلك إلى ازدي��اد خطرها
ي��وم�ا ً بعد ي��وم .إذ بإنفاق ث��روات
مذهلة على صناعة أسلحة جديدة
كل ي��وم ،يصبح مستحيالً القضاء
بشكل ف��ع��ال على بعض المآسي
الحالية للعالم .وب��دال ً من أن نقوم
بإحالل السالم الحقيقي والجذري في

المشاكل الدولية ،نقوم بنقل عدواها
إلى مناطق أخرى من العالم .فال بد
إذا ً من أن نسلك في دروب جديدة تبدأ
بإصالح النفوس لوضع حد لتسابق
التسليح وتحرير العالم من القلق
الجاثم على ص��دره وإع��ادة السالم
الحقيقي إليه.
وأك��د رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين «أن
العلم المفصول عن االخالق والمجرد
م��ن االخ�ل�اق ه��و علم م��ادي يوصل
ال��ى نكسات ج��دي��دة وال���ى تدمير
ممنهج م��ن اج��ل ال��م��ال وم��ن اجل
الماديات .وأكد «أننا في حاجة الى
تثبيت ه��ذه العالقة بين األخ�لاق
والعلم ،بين القيم والعلم من خالل
الدراسة اليومية األكيدة ومن خالل
منهاج أكاديمي ليست له عالقة بأي
متغيرات تحصل من هنا أو هناك،
وه��ذه مسألة مستدامة نتقيد بها،
ولبنان المولج بهذه المسألة عليه أن
يكون أمينا ً لالعالن العالمي لحقوق
االنسان الذي ساهم في وضعه».
وك��ان��ت ك��ل��م��ات ل��ك��ل م��ن مدير
ال��م��ؤت��م��ر م��ي��ش��ال ال��س��ب��ع ،رئيس
الجمعية العلمية للمؤتمر ف��ادي
اب��و م���راد ،نقيب األط��ب��اء الدكتور
انطوان بستاني ،عميد كلية الطب
في الجامعة اللبنانية الدكتور بيار
يارد.

ال�سفارة ال�سورية :ن�ستقبل مواطنينا
دون النظر الى انتماءاتهم ال�سيا�سية

ّ
«ملف الحو�ض الرابع مفتوحٌ وتحت مراقبتنا الدائمة»

«التغيير والإ�صالح» :للتن�سيق مع الجي�ش ال�سوري

أكدت السفارة السورية في لبنان «أنها تعمل بكامل طاقتها الستقبال
المواطنين السوريين وتسجيل معامالتهم على اختالفها ،من دون النظر
الى انتماءاتهم السياسية او المناطقية ،وأن من أهم اولويات السفارة
الحفاظ على كرامة المواطن السوري والدفاع عنه في حال تعرض ألي
سوء معاملة من أي جهة كانت».
ورد المكتب االعالمي في السفارة في بيان ،على تقرير مصور عرضته
«إحدى المحطات الفضائية اللبنانية في نشرتها االخبارية المسائية في
 2015/1/26عن شخص قالت إنه مواطن سوري يدعى رامي ادعى فيه
أنه راجع السفارة السورية في بيروت للحصول على جواز سفر جديد ،وأنه
تعرض لإلهانة وسوء المعاملة (والتوقيف) من العاملين في السفارة بناء
على قدومه من منطقة (معارضة) للدولة السورية بحسب ادعائه».
وإذ استغربت ما جاء في التقرير المذكور ،نفت السفارة كل ما ورد فيه
جملة وتفصيالً» ،مؤكدة «أنها تعمل بوضوح وحرص على التزام المعايير
والقوانين المعمول بها ديبلوماسيا ً وفي اطار عالقات التعاون واالخوة
بين البلدين الشقيقين ،آملين توخي الدقة والموضوعية في نشر االخبار
تفاديا ً التخاذ التدابير القانونية».
عون مستقبالً عائلة كرامي

الخازن وجبري:
الوحدة الوطنية �أم�ضى �سالح
استقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،األمين
العام لحركة األمة عبد الناصر جبري ،وعرض معه األوضاع العامة والتطورات
على الساحتين المحلية والدولية.
وأشار الطرفان إلى «أن الوحدة الوطنية هي أمضى سالح لحماية السلم
األهلي ،آملين في أن ينعكس الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل،
والمرتقب بين رئيسي التيار الوطني الحر العماد ميشال عون وحزب «القوات»
سمير جعجع استقرارا ً داخلياً ،وأن يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
في أسرع وقت ممكن ،بتوافق جميع القوى المؤثرة في هذا المجال ،نظرا ً إلى
أهمية المنصب ورمزيته».

اللجان الم�شتركة ترجئ
�إن�شاء هيئة �إدارة الكوارث
أرج��ات اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون المتعلق بإنشاء
هيئة إدارة الكوارث ومشروع القانون المتعلق باإلجازة للحكومة إبرام
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية
حول التعاون في مجاالت األمن الداخلي واألمن المدني واالدارة.
وشكلت اللجان في جلسة عقدتها برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي
فريد مكاري ،وغياب ال��وزراء المعنيين باستثناء وزي��ر الطاقة ارتور
نظريان ،فرعية من النواب :سامر سعادة رئيساً ،وليد خ��وري ،سمير
الجسر ،محمد الحجار ،بالل فرحات ،ياسين جابر ،غسان مخيبر ،حكمت
ديب ،أعضاء ،لدرس مشروع القانون المتعلق بالمعامالت االلكترونية
والبيانات ذات الطابع الشخصي.
وأعلن مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان «أن بعض الوزراء أصبح
يعتبر نفسه رئيسا ً للجمهورية وهذا األمر ال يجوز ،فهناك مصالح للناس
يجب االهتمام بها وعلى الوزراء أن يقوموا بواجبهم من خالل الحضور
إلى المجلس النيابي التمام درس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين
التي بين أيدينا ،والمحالة من الحكومة والتي تتعلق بشؤون هذا التفعيل
ال��ى مستوى العمل الرقابي الجدي والعمل التشريعي في المجلس
النيابي».
وأقرت اللجان مشاريع تتعلق بإبرام اتفاق إنشاء األكاديمية الدولية
لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية ،عقد تمويل بين لبنان والبنك
االوروبي للتثمير ويتعلق بمشروع اوتوسترادات لبنان  -المرحلة الثانية،
إب��رام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،اتفاقية
قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي لالنماء االقتصادي
واالجتماعي ،اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي
لالنماء االقتصادي واالجتماعي لتمويل استكمال منشآت الصرف الصحي،
اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك االوروبي للتثمير حول
كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة في لبنان المشتركة.

اللجان المشتركة مجتمعة برئاسة مكاري

(تموز)

دم �شهداء ر�أ�س بعلبك يوحد المواقف على رغم التباينات ال�سيا�سية
وحد دم شهداء الجيش الذين سقطوا في معركة رأس بعبلك
ضد االرهابيين مواقف االفرقاء السياسيين على رغم تبايناتهم
السياسية ،لجهة العمل على مواجهة االرهاب ودعم الجيش .وفيما
أك��دت بعض المواقف «أن ال مناعة وال حصانة للبنان من دون
جيش قوي وقادر» ،أكدت مواقف أخرى «أن االحزاب السياسية في
البقاع الشمالي إضافة الى المواطنين المسلّحين يقفون الى جانب
المؤسسة العسكرية لمواجهة االرهاب» ،مشددة على «أن معادلة
الجيش والشعب والمقاومة معادلة ذهبية» ،داعية إلى «التنسيق
العسكري واالمني بين الجيشين اللبناني والسوري».
وفي السياق ،رأت وزيرة المهجرين أليس شبطيني في تصريح
«ان مواجهة االرهاب وكذلك االخطار والتداعيات الداهمة ال يكون اال
من خالل العمل الجدي على تحصين الجيش والقوى االمنية وتوفير
كافة المستلزمات والقدرات العسكرية واللوجستية التي تمكنه من
الثبات والصمود وتخفف من ضحاياه وتحمي جنوده مع العلم أن
القرار المحلي والدولي قد اتخذ بهذا الشأن وحيث بات الجميع على
قناعة راسخة بأن ال مناعة وال حصانة للبنان من دون جيش قوي
وقادر».
وأوض��ح النائب م��روان ف��ارس «ان تنظيمي داع��ش والنصرة
يحاوالن فتح طريق لهما في السلسلة الشرقية للحصول على
التدفئة في قرى رأس بعلبك والقاع والفاكهة وبريتال وغيرها ،لكن
الجيش صامد بقوة في وجه هؤالء ويلحق بهم خسائر فادحة»،
مشيرا ً الى «ان المسلحين عادوا الى مغاورهم في الجبال وهم في
حاجة الى إمدادات غذائية لذلك يحاولون اقتحام هذه القرى».
وأكد فارس «ان االحزاب السياسية في البقاع الشمالي إضافة
الى المواطنين المسلّحين يقفون الى جانب المؤسسة العسكرية
لمواجهة االره��اب» ،الفتا ً الى «ان الوضع األمني في رأس بعلبك
والقرى المحيطة بها مستقر وغير قلق حيث ع��ادت الحياة الى
طبيعتها على رغم بعض الخوف عند المواطنين «ك ّل واحد واقف
على سالحه» ،لكن طبيعة المنطقة الجغرافية تساعدنا خصوصا ً
في سهل القاع حيث يعتبر منطقة مكشوفة ال يستطيع االرهابيون
اقتحامها».
وعن مطالبة البعض بجعل المنطقة عسكرية ،قال فارس «إن
المنطقة عسكرية من االساس والجيش موجود ويدافع بقوة ،وثقتنا
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كبيرة بالمؤسسة العسكرية ،واالهالي متضامنون مع الخطة األمنية
في البقاع».
واعتبر النائب اميل رحمة «ان ما حصل في رأس بعلبك ،يدل على
ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة معادلة ذهبية».
وإذ أشار في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي إلى «أن
هذا المسلسل لن ينتهي ،شدد رحمة على «أنه بات من الملح أن
ينتقل الجيش من مرحلة ردود الفعل إلى الفعل ،ومن حالة تلقي
الضربات الى حالة الحسم الناجز».
ودعا إلى «التنسيق العسكري واالمني بين الجيشين اللبناني
والسوري اليوم قبل الغد ،االمر الذي يؤدي الحالة الى استئصال
الجماعات التكفيرية من الجرود في البقاع الشمالي».
وأك��د أهمية ترجمة معادلة الجيش والشعب والمقاومة على
االرض من خالل خطة يكون هدفها محصورا ً باستعمال كامل قوة
لبنان من أجل تحقيق إنهاء حالة المجموعات االرهابية في أسرع
وقت ممكن ،واالس��راع أكثر فأكثر بشحن االسلحة في اطار الهبة
السعودية وفتح باب الحصول على االسلحة من اي مصدر كان ألن
ضرورات المعركة ال تحتمل التأجيل».
وأشار الى انه «اذا كان الخالف السياسي مسموحا ً في زمن السلم،
فإن التوافق على درء األخطار عن الوطن في زمن الحرب هو واجب
وطني ال يتقدم عليه اي واجب آخر .واذا كان االختالف في الرأي في
المجال السياسي سمة الديمقراطية فان التوحد في الرأي في المجال
الوطني عالمة االنتصار».
وأوض��ح عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت «أن معادلة
الشعب والجيش والمقاومة التي استعيد الكالم عنها اخيرا ً لم تعد
قائمة بعدما ا ّتفقنا على البيان الوزاري» .واعتبر فتفت «ان التخ ّوف
من فتح جبهات جديدة في البقاع قائم» ،مجددا ً مطالبته «بانتشار
الجيش على كامل الحدود اللبنانية  -السورية واقفالها وطلب الدعم
من قوات االمم المتحدة وفقا ً للقرار .»1701
وأكد النائب عمار حوري «أن انعقاد الحوار بين تيار المستقبل
وحزب الله نقطة إيجابية عكست ارتياحا ً في الشارع ،أما الوصول
إلى نتائج مثمرة وإلى نهايات سعيدة فتحتاج إلى وقت ،بخاصة
أننا قمنا بربط النزاع حول  3أمور وهي معروفة حول تدخل حزب
الله في سورية ،سالح المقاومة والمحكمة الدولية ،أما في ما يتعلق

ببندي الحوار وإيجاد خرق بموضوع رئاسة الجمهورية وتخفيض
منسوب التوتر فهو يحتاج إلى وقت طويل لكن كل لحظة إيجابية تمر
فإن البلد يستفيد منها ونتقدم خطوة إلى األمام ولو كانت بطيئة».
وعن لقاء «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر ،قال« :إن
هذا الحوار هو جزء من حوار وطني أوسع حيث يضم كل الفرقاء»،
مشيرا ً إلى أنه «ليس منطقيا ً أن يكون هدف الحوار اإلتفاق الكامل
أو اإلختالف الكامل ،وليس منطقيا ً أن يكون الحوار بين «القوات» و
«الوطني الحر» إما إنتخاب عون رئيسا ً أو نلغي هذا الحوار».
وأكد األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان
الوزير السابق فايز شكر في لقاء ضم ك��وادر وقيادات حزبية،
«أن اإلعتداء األخير على جرود بلدة رأس بعلبك الذي تزامن مع
العدوان الصهيوني في منطقة القنيطرة على أبطال المقاومة وقيام
العصابات اإلرهابية بقصف دمشق ،يدلل على الترابط والتنسيق
بين تلك العصابات وبين هذا العدو الغادر ،ويؤكد أن معركتنا في
مواجهة هذا اإلرهاب هي معركة واحدة على كل أرض يتواجد فيها
هذا الفكر التكفيري».
واعتبر «أن طبيعية التحديات ومواجهتها باتت تستلزم عمالً
يتناسب معها ،وأولى الخطوات في هذا اإلتجاه هي التنسيق الكامل
مع الجيش السوري ،ألن واقع المعركة مع هذه القوى يحتم ذلك،
والخطوة التالية هي تعزيز الساحة الداخلية وتحصينها ألنها السند
والداعم األساسي لجيشنا ومقاومتنا في تصديها لهذه العصابات
اإلرهابية ،وقد أظهرت مواقف المواطنين في المناطق المستهدفة
انهم على قدر المسؤولية الوطنية واستعدادهم لالنخراط الى جانب
جيشهم ومقاومتهم في الدفاع عن أرضهم .والخطوة الثالثة هي
المبادرة لضرب مراكز انطالق تلك العصابات ومواقع تجمعاتها
لمنعها من تكرار اعتداءاتها».
وأشاد رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين بعد اجتماع
المكتب السياسي ،بـ»بطوالت الجيش قيادة وضباطا ً وجنوداً،
من خ�لال التصدي للحركات اإلرهابية في تلة الحمرا منوها ً
بـ»التضحيات التي تبذل دفاعا ً عن الشعب اللبناني وعن أرض
الوطن».
وقال تقي الدين« :يجب علينا جميعا ً الوقوف ،صفا ً واحدا ً في
وجه اإلرهاب دفاعا ً عن لبنان».

(شربل نخول)

أس��ف تكتل التغيير واإلص�لاح «أش � ّد األس��ف الستمرار
عمليات استنزاف الجيش اللبناني على األرض في جرود
عرسال ورأس بعلبك وسقوط شهداء وانتهاك السيادة
اللبنانية عبر تنظيمات ال تزال تجثم على صدورنا ،وتح ّتل
أرضنا في جرودنا البقاعيّة ،وتغ ّذي خاليا إرهابيّة في الداخل
اللبناني ،وتمارس إرهابا ً ممنهجا ً على المدنيين األبرياء
والعسكريين ،كما أنّ هذه التنظيمات تقوم بأسر عسكريين
من جيشنا وأمننا ،وتساوم على أرواحهم مساومة دنيئة».
وأكد في بيان تاله وزير العمل السابق سليم جريصاتي
بعد اجتماع التكتل األسبوعي برئاسة العماد ميشال عون،
«انّ المطلوب تعزيز المواقع العسكرية بالرجال والعتاد
والتنسيق مع الجيش السوري في مواجهة المتطرفين».
وإذ شدّد على «أنّ جيش لبنان هو جيش بطل ومقاومته
رائ��دة» ،أش��ار إلى «أن الداللة األخطر أن يحصل الهجوم
اإلرهابي التكفيري الغادر على تلّة الحمرا غداة تف ّقد قائد
الجيش المواقع األمامية للجيش اللبناني في الجرود
الشرقية ،ما ّ
يدل على االستخفاف بالمؤسسة العسكرية».
وأكد التيار رفضه «أن يفرض السياسيون على القضاء
فيتهجمون على قاض ويطلبون تنحيته عن ملف
إمالءاتهم
ّ
مهم كملف مقتل الشاب إيف نوفل على يد م ّتهمين خضعوا
للتحقيقين األول واالستنطاقي بمواد جرميّة محميّة بسريّة
التحقيق .وفي حال إدانة هؤالء المتهمين ،إنّ ك ّل منطقة في
لبنان منهم ب ّراء».
وطالب التكتل بـ»رفع ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت
إلى مجلس ال��وزراء ،ذلك ألنّ الدّولة هي المالكة ،والدولة
يم ّثلها مجلس الوزراء .بال ّتالي ال يمكن ألحد أن يم ّد يده على
ّ
الملف مفتوحٌ وهو تحت
ترخيص من الدّولة.
المرفأ من دون
ٍ
مراقبتنا الدائمة».
وأشار جريصاتي إلى أنّ التكتل بحث في مشكلة كازينو

لبنان ،م��ؤك��دا ً «ض���رورة اإلص�ل�اح في الكازينو وف��ي ك ّل
المؤسسات العا ّمة والمختلطة ،وليس اآلن ،إ ّنما في ك ّل
ّ
حين» .وإذ أشار إلى «أن ال ّتنفيعات في الكازينو ،ما من أح ٍد
السياسي،
يحميها على اإلط�لاق» ،طلب التك ّتل عدم ال ّثأر ّ
التعسف منهجا ً ف��ي ال ّتعاطي مع
وا ّت��خ��اذ الكيدية أو
ّ
تحقيق بالمل ّفات
المتعاقدين في الكازينو» ،ودعا إلى «إجراء
ٍ
ّ
الشخصية ،وعدم االستهتار بحقوق ال ّناس وتعبهم وجهدهم
اإلصالحي».
ّ
موظفا ً متعاقدا ً لم ُت��راعَ في
ولفت إلى «أن هناك 190
صرفهم أو فسخ عقودهم ،األص��ول القانونية ا ّلتي ترعى
الصرف الجماعي» ،مطالبا ً بإعادة «ال ّنظر بهذا القرار في
ّ
ّ
وخط ٍة إصالحي ٍة
تحقيق شفاف،
سياق ما سبق ،وذلك ضمن
ٍ
السياحية
شاملة لكازينو لبنان ،ا ّلذي يُعتبر من أه ّم المرافق ّ
في الدّولة».
وفي شأن آخر ،تقدّم تكتل التغيير واالصالح من الشعب
السعودي بالتعازي بوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز،
آمالً بـ»أن تسعى السعودية إلى ل ّم الشمل العربي ،والتفاهم
ح��ول القضايا المصيرية التي تتهدّدهم ،وعلى رأسها
التصدّي لإلرهاب ،والمقصود هو إرهاب الدولة التي تمارسه
«إسرائيل»،وإرهابالتنظيماتالتكفيرية،واإلرهابانيلتقيان
على أرضيّة وأهداف واحدة».
وفي نشاطه ،استقبل العماد عون في دارته في الرابيه،
الوزير السابق فيصل كرامي ووف��دا ً من العائلة شاكرا ً له
مواساته برحيل الرئيس عمر كرامي.
كما استقبل السفير الفرنسي باتريس باولي في حضور
مسؤول العالقات الديبلوماسية في التيار الوطني الح ّر
ميشال دو شادارفيان.
كذلك التقى النائب في البرلمان الالتفي حسام ابو مرعي،
يرافقه قنصل التفيا في لبنان جيرار رينو.

حا�ضرون دائم ًا لخو�ض �أي معركة محتملة في الم�ستقبل

قا�سم :معادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة
�أثبتت جدواها وجدارتها
أك���د ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم «أن حزب
ال��ل��ه سيتابع م��ق��اوم��ت��ه ،بعزيمة
أكبر ،وسيستمر باإلعداد والتجهيز،
وس��ي��ك��ون ح��اض��را ً دائ��م��ا ً لخوض
أي معركة محتملة في المستقبل،
وسيكون في طليعة المشروع المقاوم،
وسيعمل بكل جهد وتضحية وجهاد
وف���داء وع��ط��اءات م��ن أج��ل أن تبقى
اإلنجازات التي تحققت إشارات مرور
مضيئة إلنجازات أخ��رى وإضافية،
فدماء شهدائنا تعطي الزخم والدفع
للمسيرة».
ول��ف��ت ف��ي كلمة ل��ه خ�ل�ال لقاء
مساهمي قناة المنار وإذاعة النور ،الى
«أن «إسرائيل» والتكفيريين مشروع
عدواني واحد ،يتوزعون األدوار لهدف
أساس وهو تخريب المنطقة وتمزيقها
وتجزئتها تمهيدا ً لتبقى «إسرائيل»
وحدها قادرة على أن تتربع على عرش
الدمار إلدارة المنطقة بيدها في شكل
مباشر» ،مشيرا ً إلى أننا مقتنعون «أن
هذا الهدف «اإلسرائيلي» لن يتحقق
بخاصة مع وجود المقاومة ،مع وجود
حزب الله ،ومع وجود معادلة :الجيش
والشعب والمقاومة ،هذه المعادلة
التي أثبتت جدواها وجدارتها».
وأضاف« :ها هو الجيش اللبناني
يقف بكل صالبة وشجاعة ووطنية
ليقاتل التكفيريين في رأس بعلبك
وف��ي تلك المنطقة ،ويقدم الشهداء
وال��ت��ض��ح��ي��ات وي��ع��ل��ن اس��ت��ع��داده
ٌ
شرف كبير ،لقد ثبت
لالستمرار ،وهذا
اليوم كل ما نقوله دائماً ،كنا نقول إن
األزمة من «إسرائيل» وثبت ذلك ،وكنا
نقول أن التكفيريين مشروع إمارات
متنقلة في المنطقة على حساب أهلها
وعلى حساب حياتهم وثبت ذل��ك،
وكنا نقول إن التآمر الدولي اإلقليمي
ال يحسب ح��س��اب�ا ً ال ل�لأوط��ان وال
للشعوب وال للمكانة وال لألخالق،
وثبت ذلك ،كما كنا نقول إن المواجهة
والمقاومة والتعاون وثالثي القوة هي
الحل ،وتبيَّن اآلن أن كل اإلنجازات هي
إنجازات ثالثي المقاومة ،وال توجد
إنجازات أخ��رى عند أحد خ��ارج هذا
الثالثي» .وأكد «أن المقاومة في خندق
واحد مع الجيش اللبناني ،والمشروع
ال��ذي نواجهه واح��د ،وإن ش��اء الله
يكون النصر حليف هذا االتجاه».
ورأى «أن مشروع الشرق األوسط
الجديد انكسر أم��ام دف��اع المقاومة
واضح للعيان،
وصمودها ،وهذا أم ٌر
ٌ
وإال لكنا أمام مأزق كبير يشمل المنطقة
بأسرها من البوابة السورية».
ولفت قاسم الى «أن��ه ليس سهالً
م��ا ح��ص��ل خ�ل�ال ال��س��ن��وات األرب���ع
الماضية في هذه المواجهة القاسية
والعالمية من أج��ل إسقاط مشروع
الشرق األوس���ط الجديد ،ل��ذا اليوم
ال�لاع��ب��ون ال��دول��ي��ون وعلى رأسهم
أميركا مرتبكون ،وقد اختلطت عليهم

وفدان فلسطينيان يزوران ضريح الشهيدين عماد مغنية ونجله
األمور ،من ناحية األدوات المستزلمة
لهم والمأجورة من قبل هؤالء سواء
ما يسمى «الجيش الحر» أو «جيش
اإلسالم» أو المسميات األخرى فشلت
وت��م��زق��ت ول��م يعد لها ح��س��اب وال
فعالية ويكاد وجودها يضمحل يوما ً
بعد يوم».
وشدد على «أن األدوات التشغيلية
من التكفيريين لم تعد طيِّعة وخرجت
ع��ن السيطرة وت���ج���اوزت ال��ح��دود
المرسومة لها لمصلحة حدود أخرى
تريد أن تستثمرها ،وهذا أيضا ً فش ٌل
آخر ،ومن جهة ثالثة الدول اإلقليمية
التابعة والمحيطة بسورية في شكل
خاص قامت بكل مستلزمات الدعم
وبذلت إمكانات وجهودا ً كبيرة جداً».
وأضاف« :إذا ًبمعنى آخر مشروعهم
التدميري لسورية ال��ذي يعبر إلى
الشرق األوسط الجديد لم يعد قائما ً
وهم اآلن يبحثون عن كيفية تخفيف
الخسائر .صحيح أنهم يتحدثون
عن قناعتهم في الحل السياسي في
سورية ولكن هذا شعار لملء فراغ ،أما
في الواقع فهم ضائعون ولم ينضج
لديهم ال��ح��ل السياسي ف��ي المدى
المنظور ،فأميركا حائرة بين «داعش»
وحدود دورها وبين سورية وصمودها
وض���رورة التعامل معها ،وإل��ى أن
تنقشع األم��ور يبدو أننا سنكون في
مرحلة مراوحة قد تطول أشهرا ً وربما
امتدت خالل بعض السنين».
وت��اب��ع« :ه���ا ه��ي إس��رائ��ي��ل بعد
اعتدائها في القنيطرة تفقد توازنها
ال��داخ��ل��ي م��ن خطوة واح���دة خ��ارج
الحسابات الصحيحة ،ما يدل على
حماقة إق��دام «إسرائيل» على خطوة
ال يمكن أن تكون ناجحة في المعيار
ال��ذي وضعته المقاومة» ،الفتا ً إلى
«أن��ه��م سيستنتجون أنّ ع���دوان
القنيطرة هو عبء وفشل لـ»إسرائيل»،
وليس خطوة إلى األمام إنما هو خطوة
إلى الوراء».
من ناحية أخرى ،زار وفد من لجنة
مسيرة ال��ع��ودة ال��ى فلسطين ووفد
لجان المخيمات ضريح الشهيدين

عماد مغنية ونجله جهاد في روضة
شهداء المقاومة في الغبيري بحضور
عدد من عوائل الشهداء.
وأكد المتحدث باسم لجنة مسيرة
ال��ع��ودة «أن ال��م��ق��اوم��ة ف��ي لبنان
وسورية وفلسطين ستنتصر» ،الفتا ً
إلى «أن خط المقاومة واحد من إيران
إلى سورية إلى فلسطين إلى لبنان
كما أن العدو واح��د من أميركا إلى
«إسرائيل» الى الجماعات التكفيرية
االرهابية التي أثبتت من خالل الغارة
األخيرة في القنيطرة أنها تنسق مع
االحتالل بهدف ضرب المقاومة».
وتوجهت لجنة أص��دق��اء األسير
يحيى سكاف بأحر التعازي من األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ومن المقاومة االسالمية وأهالي
المقاومين الشهداء «الذين استشهدوا
على يد العدو الصهيوني الغاشم».
وأكدت في بيان أن «هؤالء الشهداء
األبطال هم مفخرة لوطنهم وأمتهم
ألن��ه��م ي��واج��ه��ون ال��ع��دو ب����إرادة قل
نظيرها» ،الفتة إل��ى «أن��ن��ا وأح��رار
األمة وشرفاءها سنبقى مع المقاومة
وخلفها ألنها الضمانة الوحيدة لردع
العدوان ،وألن هذا العدو ال يفهم إال لغة
المقاومة التي هزمته في جنوب لبنان
وغزة».
إل���ى ذل����ك ،أص�����درت ال��ع�لاق��ات
اإلعالمية في حزب الله بياناً ،أعادت
فيه التذكير بالسياسة اإلعالمية
الثابتة المتبعة من حزب الله ،والتي
ت��ق��وم على ع��دم اس��ت��خ��دام صيغة
المصادر إلعالن المواقف أو التعليق
على األح��داث ،س��واء كانت «مصادر
حزب الله» أو «مصادر مقربة من حزب
الله» أو غيرها من الصيغ المشابهة.
ودعت العالقات اإلعالمية وسائل
اإلعالم كافة إلى االمتناع عن استخدام
ه��ذه الصيغ ،وتوجيه الصحافيين
العاملين لديها للتوقف ع��ن نسب
م��واق��ف وتعليقات إل��ى م��ص��ادر في
حزب الله.

