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ّ
تقدم �إيجابي في ملف المخطوفين
على وقع �إنجازات القلمون
} محمد حمية
عشرة أشهر مرت على اختطاف العسكريين
اللبنانيين وال ت��زال قضيتهم تلقي بثقلها على
ال��داخ��ل اللبناني ،فيما ح� ّول�ه��ا الخاطفون إلى
وسيلة ضغط على الدولة البتزازها،
بعد فشل جميع الوسطاء الذين كلفوا في شكل
مباشر وغير مباشر من الدولة ،بالتفاوض مع
الجهات الخاطفة.
وم��ع ان �س �ح��اب ال��وس �ط��اء ال �خ��ارج �ي �ي��ن ،وال
سيما الوسيط القطري ،ق ّررت الدولة اللبنانية
ف��ي ال�ث��ال��ث م��ن ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ال�م��اض��ي حصر
التفاوض ف��ي ه��ذا الملف بالمدير ال�ع��ام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم.
ف ��ي ال �ث��ال��ث ع �ش��ر م ��ن آذار ،ت��وج��ه ال��ل��واء
اب��راه�ي��م إل��ى تركيا لمتابعة البحث ف��ي الملف
وتحدثت المعلومات حينها عن صفقة للتبادل
م��ع «ال �ن �ص��رة» ،ت�ق�ض��ي ب��إط�لاق المحتجزين
لديها مقابل اإلفراج عن عد ٍد من الموقوفين في
السجون اللبنانية ،م ّمن لم تصدر في ح ّقهم بعد
أحكام جرمية ،باإلضافة إل��ى دف��ع فدية مالية
عن ك ّل عسكري.
م��ع ال�ح��دي��ث ع��ن اس�ت�ع��داد الجيش السوري
وح� ��زب ال��ل��ه ل �ح �س��م م �ع��رك��ة ال �ق �ل �م��ون ،عمد
الخاطفون إل��ى الضغط على األه��ال��ي مجدّداً،
ف �ن �ش��رت «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» اإلره��اب �ي��ة شريط
فيديو للعسكريين المخطوفين لديها يطالبون
فيه أهاليهم بانتخاب مفاوض ص��ادق لمتابعة
قضيتهم وي �ح��ذرون م��ن أ ّن�ه��م سيدفعون ثمن
معركة القلمون إذا ان�ج� ّر الجيش وح��زب الله
إليها.
أعلن اللواء ابراهيم أنه لن ير ّد على الفيديو،
حرصا ً على حياة العسكريين المخطوفين ،وأكد
أنه لن يف ّرط بدمائهم ألي سبب من األسباب.
وم��ع خطاب األم�ي��ن ال�ع��ام لحزب الله السيد
حسن نصرالله ما قبل األخير ،والذي كان بمثابة
إشارة االنطالق لمعركة القلمون ،انطلقت حملة
من تيار المستقبل وحلفائه مندّدة بهذه الحرب
وم �ح��ذرة م��ن ت��أث�ي��ر ه��ذه ال�م�ع��رك��ة ع�ل��ى حياة
ال�ع�س�ك��ري�ي��ن ،ف �س��أل ال��رئ�ي��س س�ع��د الحريري

حينها :ه��ل ح��رب القلمون ه��ي لمصلحة حياة
العسكريين المخطوفين؟
اآلن وبعد مرور أسبوع على حرب القلمون،
وب�ع��د لقائه رئ�ي��س الحكومة ت�م��ام س�لام بيوم
واحد ،ك ّرر ابراهيم في تصريح من السراي على
هامش اجتماع خلية األزمة ،أنّ األجواء إيجابية
جدا ً في قضية العسكريين المخطوفين.
فهل يناقض أي تقدم على ه��ذا الصعيد ك ّل
التصريحات التي تخوفت م��ن أنّ ت�ق�دّم حزب
ال�ل��ه ف��ي القلمون سيعرض ح�ي��اة العسكريين
ال �م �خ �ط��وف �ي��ن ل �ل �خ �ط��ر؟ أال ي� ��د ّل ذل ��ك ع �ل��ى أنّ
ال�ت�ق��دم ف��ي المساعي ي��أت��ي نتيجة ه��ذا التقدم
العسكري؟
دحض وزير العدل أشرف ريفي تصريحات
الحريري وغيره التي تحدثت عن تهديد حرب
القلمون لحياة العسكريين ،حين اعتبر ،خالل
مشاركته ف��ي اج�ت�م��اع خلية األزم ��ة الوزارية
لمتابعة ملف العسكريين أن «ال تأثير حتى اآلن
لمعارك القلمون على الملف».
م �ص��ادر م��راق �ب��ة رب �ط��ت ب�ي��ن ح��دي��ث السيد
ن� �ص ��رال� �ل ��ه ال� �س� �ب ��ت ال� �م���اض���ي وب� �ي���ن ت �ق��دم
ال �م �ف��اوض��ات ف��ي م �ل��ف ال�م�خ�ط��وف�ي��ن وتفاؤل
اب��راه�ي��م ،فقد ق��ال السيد نصرالله إنّ «معركة
القلمون معركة مفتوحة ف��ي ال��زم��ان والمكان
والمراحل» ،مشدّدا ً على أنه «ت� ّم إلحاق هزيمة
م��دوي��ة بالجماعات المسلحة التي خرجت من
ك��اف��ة مناطق االش�ت�ب��اك .ولفتت ال�م�ص��ادر إلى
كالم السيد نصرالله عن أنّ الخاطفين يلعبون
ب��أع �ص��اب أه��ال��ي ال�ع�س�ك��ري�ي��ن ك� � ّل ي ��وم وه��ذه
جريمة كبرى.
وأش���ارت ال�م�ص��ادر عينها ،إل��ى أنّ الوضع
الميداني والسياسي تغير اليوم ،بعد اإلنجازات
التي حققتها المقاومة والجيش السوري على
جبهة القلمون والتي فرضت على المجموعات
المسلحة االنسحاب إلى ج��رود عرسال ،حيث
باتوا في موقع المحاصرين بين مطرقة الجيش
السوري من الجهة السورية ،وسندان المقاومة
والجيش اللبناني من الجهة اللبنانية ،ولم يبق
ل��دي �ه��م إال خ �ي��ار م��ن اث �ن �ي��ن ،إم ��ا المفاوضات
وإنجاز صفقة التبادل وإما الموت.

جال على الراعي ودريان وقبالن وح�سن

مفتي القد�س :الفل�سطينيون
�صامدون في وجه االحتالل
أك����د ال��م��ف��ت��ي ال���ع���ام ل��ل��ق��دس
والديار المقدسة وخطيب المسجد
األق��ص��ى الشيخ محمد حسين أنّ
الشعب الفلسطيني صامد في وجه
االحتالل»اإلسرائيلي» وفي الخندق
األول عن األم��ة ،للدفاع عن القدس
بك ّل مقدساتها اإلسالمية والمسيحية،
وشدّد على أنّ الفلسطينيين في لبنان
ضيوف وينتظرون العودة ،الفتا ً إلى
ّ
الحق ال يسقط بالتقادم.
أنّ هذا
وجال المفتي حسين أمس ،يرافقه
سفير دول��ة فلسطين أش��رف دب��ور،
وأمين س�� ّر حركة «فتح» وفصائل
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
فتحي أب��و ال��ع��ردات ،والمستشار
اإلعالمي حسان ششنيه ،على ك ّل
من البطريرك الماروني الكاردينال
بشاره ال��راع��ي ،مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دري���ان ،نائب
رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األع��ل��ى الشيخ عبد األم��ي��ر قبالن،
وشيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ
نعيم حسن ،و بحث معهم األوضاع
في فلسطين المحتلة عموماً ،والقدس
خصوصاً.

وأكد المفتي حسين في تصريحات
له أنّ «أهل القدس يعانون اعتداءات
ي��وم��ي��ة ،وت��ك��اد ت��ك��ون وت��ي��رة هذه
االع��ت��داءات مرتفعة ،خصوصا ً في
ظ�� ّل تشكيل الحكومة اإلسرائيلية
ال��ج��دي��دة ،ه��ذه الحكومة اليمينية
المتطرفة التي ال تخفي نياتها وكثير
من وزرائها يصرحون باستهدافات
ك��ث��ي��رة ف���ي ال��م��دي��ن��ة ال��م��ق��دس��ة
وبمقدساتها ،وض�� ّد أب��ن��اء شعبنا
الفلسطيني عموماً» ،مشيرا ً إلى أننا
«الشعب الصامد والمرابض ،وفي
الخندق األول عن األم��ة اإلسالمية
للدفاع عن القدس بك ّل مقدساتها
اإلسالمية والمسيحية».
وش��دّد على أنّ الفلسطينيين في
لبنان «ه��م ضيوف على إخوانهم
الشعب اللبناني وينتظرون العودة،
وه��ذا ح ّ
��ق مؤكد ال يسقط بالتقادم
ألبناء شعبنا الفلسطيني».
ثم زار المفتي حسين مثوى شهداء
الثورة الفلسطينية عند مستديرة
ش��ات��ي�لا ،ي��راف��ق��ه ال��س��ف��ي��ر دب���ور
وششنية ،وكان في استقباله أمين س ّر
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

وحركة «فتح» في بيروت سمير أبو
عفش ،رئيس الحملة األهلية لنصرة
فلسطين معن بشور على رأس وفد،
ممثلو فصائل منظمة التحرير ،وحشد
من أبناء المخيمات.
وبعد قراءة الفاتحة على أرواح
الشهداء ووضع إكليل من الورد على
ضريح الشيخ أمين الحسيني ،قال
حسين« :في هذه الساعة نقف أمام
ضريح المغفور له سماحة الشيخ
الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين
قائد النضال لعقود في فلسطين،
هذا الشيخ الكريم الفاضل المجاهد
والمناضل الذي كان لنضاله وجهده
األثر الكبير تجاه شعبنا الفلسطيني
واألرض الفلسطينية وم��ق��اوم��ة
االحتالل في ذاك الوقت ،الذي صدر
فيه وعد بلفور الظالم بإعطاء من ال
يملك لمن ال يستحق .وكان لمواقفه
العظيمة في الجهاد وال��دف��اع عن
القضية الفلسطينية األثر الكبير في
تثبيت حقنا الفلسطيني في القدس
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية
واألرض الفلسطينية ف��ي شكل
عام».

مراد :اتفاق الطائف لي�س مقد�س ًا
وال مانع من انتخاب الرئي�س من ال�شعب
أطلق رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،دعوة إلى»الحوار
واللقاء السني  -السني ،من أجل إيجاد مساحة مشتركة والتوافق على المصالح
العامة ،ال سيما أنّ هناك قضايا عامة ومشتركة يجب التوافق عليها» ،معلنا ً أنه
«سبق له وناشد المفتي خليل الميس ،والمفتي عبد اللطيف دريان ،أن يقدما على
هذه الخطوة ،ويحركا هذا الموضوع علّنا نصل إلى نتيجة تنفع هذا الشارع».
كالم مراد جاء خالل مؤتمر صحافي عقده في منزله في شتورا ،في حضورعدد
من مشايخ وأئمة الطائفة السنية ،تقدمهم عضو المجلس الشرعي اإلسالمي
القاضي عبد الرحمن شرقية ،والنائب الوليد سكرية ،ورؤساء بلديات واتحادات
بلدية في البقاع األوسط ،وشخصيات من الطائفة السنية تقدمها محمد القرعاوي
كما حضر النائب السابق فيصل الداوود.
واعتبر مراد أنّ «اتفاق الطائف ليس مقدساً ،وأنه يتضمن الكثير من األخطاء،
وقد تكون حسنته الوحيدة أنه أوقف الحرب ،ولكن هناك الكثير من األخطاء على
سبيل المثال ،ما تشهده حاليا ً رئاسة الجمهورية ،فليس هناك من مانع انتخاب
رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ،وليس عبر المجلس النيابي وعلينا أن
نعمل على إيجاد قانون انتخابي عادل يكون أساسه النسبية على مستوى
لبنان».
وأكد أنّ «األمور ال تح ّل إال بحوار سياسي شامل وليست حوارات ثنائية ،حوار
شامل يجمع ك ّل القوى السياسية والنيابية والحزبية والوزارية والنقابية ليعملوا
معا ً لصياغة وتطوير اتفاق جديد».
وفي الختام ،قدم عبدالله كامل باسم الفصائل الفلسطينية الكوفية الفلسطينية
ودرعا ً تكريمية للوزير مراد تقديرا ً لمواقفه.

مراد متحدثا ً في المؤتمر

«اللقاء الوطني» :لتكليف الجي�ش
بتحرير جرود عر�سال من الإرهابيين
توقفت أمانة السر اللقاء الوطني ،في بيان بعد اجتماعها برئاسة أمين عام
رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب« ،عند الذكرى المشؤومة لتوقيع
اتفاق  17أيار مع العدو الصهيوني ،والذي أسقطه شعبنا اللبناني والمقاومين
البواسل ،ما منع تح ّول لبنان إلى محميّة صهيونيّة» .كما توقفت «باهتمام
أمام المبادرة التي تقدم بها رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون،
للخروج من األزمة القاتلة التي ترزح تحت وطأتها البالد ،وتلحق الضرر الفادح
بمصالح جميع اللبنانيين».
ورأت ضرورة «التعامل بجدية مع هذه المبادرة للتوصل إلى حلول فعلية
تخرج لبنان من الحلقة المفرغة وتمنع انزالق الوضع إلى الفراغ والمزيد من
الشلل في مؤسسات الدولة».
ودانت األمانة «الحملة التحريضية المشبوهة على المحكمة العسكرية»،
داعية «الحكومة إلى اتخاذ قرار سياسي بتكليف الجيش اللبناني بتحرير
جرود عرسال واألراضي اللبنانية المحتلة من قبل اإلرهابيين التكفيريين»،
منوه ًة «باإلنجازات الهامة التي حققها الجيش العربي السوري والمقاومين
األبطال في جرود القلمون اللبنانية والسورية ،والتي أدت إلى تحرير مساحات
شاسعة من هذه الجرود اإلستراتيجية».
ولفتت إلى أنّ «هذه المعركة كشفت عن حجم األراضي اللبنانية التي كان
يحتلها اإلرهابيون التكفيريون ،والتي تستوجب من جميع اللبنانيين الوقوف
خلف الجيش اللبناني والمقاومة ،الستكمال تحرير ما تبقى من جرود عرسال
وبلدتها ،وبالتالي وضع ح ّد نهائي لهذا الخطر اإلرهابي الذي يهدّد استمراره
ويصب في خدمة العدو الصهيوني الذي عبر عن قلقه
أمن لبنان واللبنانيين
ّ
من انتصارات المقاومة والجيش العربي السوري في جبال القلمون واالنهيار
السريع لمواقع المسلحين في هذه الجبال».
وث ّمنت «الصمود الكبير الذي يبديه الجيش العربي السوري في التصدي
لهجمات اإلرهابيين التكفيريين» ،منوهة «باإلنجازات الميدانية التي يحققها
في مواجهتهم».

افرام الثاني :ما يجري للم�سيحيين
انتهاك لحقوق الإن�سان
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس
األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم
أجمع مار اغناطيوس افرام الثاني ،في إطار زيارته
الرسولية إل��ى المانيا ،القداس اإللهي في دي��ر مار
يعقوب السروجي ،عاونه فيه لفيف من المطارنة
واآلب��اء الكهنة ،في حضور حشد غفير من المؤمنين
توافدوا من أبرشيات ألمانيا كافة.
ونقل اف��رام في عظته «معاناة أبناء الكنيسة في
سورية والصعوبات التي تعترضهم في هذه الظروف
القاسية» ،مستعرضا ً « الزيارات الرعوية التي قام بها
إلى العراق ،وواقع أبناء الكنيسة هناك ،وخصوصا ً
المهجرين ،بسبب التهجير القسري الذي ألحق بهم

مع ما رافق ذلك من أعمال ترهيبية» ،واصفا ً «ما جرى
وما يجري اليوم باالنتهاك لحقوق اإلنسان أمام مرأى
ومسمع وصمت المجتمع الدولي».
واستذكر افرام «مطراني حلب بولس ويوحنا حيث
يشكل غيابهما وقضية اختطافهما وصمة ع��ار في
تاريخ اإلنسانية».
كما أثنى «على ال��دور الذي يؤديه أبناء الكنيسة
السريانية األرثوذكسية في ألمانيا ،والمراكز المرموقة
التي تولوها ،إض��اف��ة إل��ى تمسكهم بتاريخ اآلب��اء
واألج���داد» ،متمنيا ً عليهم «أن يثبتوا على إيمانهم
ورجائهم وأن يولوا الشبيبة خير اهتمام» ،سائالً الله
«أن يمنّ على الشرق والمنطقة األمن واألمان».

عون :ن�شهد حالة انقالبية من ر�أ�س ال�سلطة
وفد التك ّتل من بن�شعي :متفاهمون مع فرنجية

فرنجية مستقبالً وفد التكتّل في بنشعي
فيما واصلت وفود تكتل التغيير
واإلص�ل�اح جولتها على القيادات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ك��ت��ل البرلمانية،
شارحة مبادرة رئيس التكتل النائب
ميشال ع��ون ،أوض��ح األخير»أننا
أدخلنا عنصرا ً جديدا ً في خيارنا وهو
الشعب اللبناني ،ونحن نقوم بإعادة
السلطة إلى شعبنا وه��ذه «دوح��ة»
لبنانية» .وس���أل« :ه��ل استفتاء
الشعب النتخاب الرئيس هو خيانة
وطنية؟» ،الفتا ً إلى أننا «وصلنا إلى
مرحلة نخجل بها من التصريحات
التي ترد في الصحف».
وع��ن م��وض��وع التعيينات أش��ار
عون بعد االجتماع األسبوعي للتكتل
إلى «أننا مازلنا نسمع كالما ً من هنا
وهناك عن التمديد ،لكن ال أحد يتكلم
اللغة الطبيعية التي يجب أن تتكلم
بها حكومة طبيعية ،والتي يجب أن
تقول إنها تريد أن تعيّن .وهي تتصرف
ّ
يحق لها أن
تصرفات انقالبية ،وال
تحجز المراكز األمنية وغير األمنية،
وهي بذلك تفقد دستوريتها» ،وأشار
ّ
الحق في
إلى أنّ «المواطن أصبح له
أالّ يسمع الكلمة من الحكومة ،فهذه
أول مرة نشهد حالة انقالبية تأتي
من رأس السلطة فوزير الدفاع سمير
مقبل ال يفهم وجاء يلبس طربوش ك ّل
مخالفات الجيش».
ودعا الحكومة إلى أن «تأخذ قرارا ً
بتحرير األرض من المسلحين ،وهذا
أمر ملزم» ،وقال« :نحن نريد خارطة
يطلع عليها المعنيون ليعرفوا
مناطق انتشار التكفيريين في البقاع

ّ
الحق
الشمالي ،إذ أنّ أي شخص له
ف��ي أن ي��ق��اض��ي ال��ح��ك��وم��ة ،وه��ذه
هي الخيانة ال العودة إلى الشعب
النتخاب الرئيس ،وأض��ع وزراءن��ا
أمام مسؤولياتهم».
وشدّد على أنّ «ك ّل البقاع الشمالي،
بدرجة أولى ،معرض للخطر بسبب
الوجود المسلح على أرضه».

وفد التكتل عند فرنجية

من جهة أخرى ،أكد عضو التكتل
النائب نبيل نقوال أنّ «التيار الوطني
الحر متفاهم تماما ً مع رئيس تيار
ال��م��رده ال��ن��ائ��ب سليمان فرنجية
بالنسبة إل���ى ط���رح ال��ع��م��اد ع��ون
ال��م��ب��ادرة ،ب��م��ا يتعلق بموضوع
الرئاسة وقد تن ّورنا بأفكاره».
وأم��ل نقوال بعد لقاء وف��د التكتل
النائب سليمان فرنجية في بنشعي،
«من ك ّل الفرقاء درس المبادرة التي
قدّمها التيار ألننا في حاجة إليها
ولبنان مبني على مبدأ المشاركة
والتعاون».

ومع كتلة التحرير
والتنمية

وك��ان وفد من ن��واب التكتل ،عقد
اجتماعا ً م��ع ن��واب كتلة التحرير
والتنمية في المجلس النيابي ،حيث
جرى عرض لمبادرة عون.
وبعد االجتماع وجه عضو التكتل
إم��ي��ل رح��م��ة ن���داء «ح���ارا ً وص��ادق��ا ً
إل��ى ال��ق��ي��ادات السياسية وجميع

ال��م��واط��ن��ي��ن ،وت��ح��دي��دا ً للقيادات
ال��م��ع��ن��ي��ة ،أن ي��ت��م��ع��ن��وا ف��ي ه��ذه
المبادرة وينكبوا على قراءتها في
ض��وء متطلبات ال��وح��دة الوطنية
اللبنانية والحرص على الشراكة
الحقيقية والتوازن الوطني الحقيقي
إذ أنّ األوطان ال تبنى بثنائية الغالب
والمغلوب ،إنها تبنى بأحادية غلبة
الوطن أوال ً وأخيراً».
وأش��ار رحمة إل��ى أن��ه لمس في
االجتماع «أننا لم نكن طرفين بل
ط���رف واح���د ي��ت��ب��اح��ث ف��ي بعض
ال��م��واض��ي��ع ،ولمست ح��رص��ا ً وأن��ا
خارج من االجتماع مرتاح ومطمئن،
ب��أنّ الهواجس عندنا هي هواجس
عندهم ونحن ضنينون ج��دا ً بأن
ن��ك��ون متكاتفين وم��ت��راص��ي��ن مع
الزمالء».
وق�����ال ع��ض��و ك��ت��ل��ة ال��ت��ح��ري��ر
والتنمية النائب أي��وب حميّد»:كان
االجتماع فرصة لمزيد من النقاشات
في أم��ور متعدّدة ليس فقط في ما
تفضل العماد ع��ون بطرحه ،لجهة
المبادرة التي نثمنها غاليا ً وننظر
إليها بإيجابية ،كما كنا دائما ً نحاول
إيجاد المخارج التي تنقذ لبنان من
ه��ذا ال��واق��ع ال��م��ت��ردّي ،وف��ي الوقت
نفسه إيجاد المخارج للمراوحة التي
تضرب الوطن بأسره».
وأكد «أننا ننطلق من مبدأ أساسي
أنّ الوطن للجميع ويجب أن يتشارك
الجميع في صياغة واقعه والتطلع
إلى مستقبله ،حرصا ً على بقاء هذا
الوطن واحدا ً
وموحداً».
ّ

ّ
وهاب والداود عند �شيخ العقل:
لبحث م�س�ألة الأوقاف
أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ،خالل استقباله في
دار الطائفة في فردان أمس ،رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام
وهاب واألمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل
ّ
الصف الوطني في هذه األيام الدقيقة ،وتأكيد وحدة
رص
الداود ،على «أهمية ّ
ً
اللبنانيين في مواجهة االخطار» ،مشيرا إلى «أهمية أن تبقى طائفة الموحدين
الدروز ثابتة على انتمائها العربي واإلسالمي في لبنان وسورية وفلسطين،
وأن تبقى بوصلتها دائما ً القضايا العربية وهموم الشعوب العربية والوحدة
اإلسالمية ومنع الفتنة».
وبعد اللقاء ،أشار الداود إلى أنّ الشيخ حسن « هو شيخ العقل للطائفة من
تخص الطائفة ،وهو
الجهات الرسمية بالنسبة لموضوع األوقاف ولألمور التي
ّ
الجهة الرسمية الوحيدة ،لذلك بحثنا مع سماحته في موضوع األوقاف الدرزية
وكيف تطال ك ّل الدروز».
وأكد وهاب ،من جهته ،أنّ «األهم هو وحدة الطائفة في ظ ّل هذه المرحلة
الصعبة التي تم ّر على المنطقة».

تيمور جنبالط التقى �شبطيني ووفود ًا

المفتي حسين يضع إكليل زهر على ضريح الشهيد الحسيني
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تابع تيمور جنبالط نشاطه السياسي والحزبي ،بمفرده ،فالتقى أمس في
كليمنصو ،وزي��رة المهجرين أليس شبطيني ،يرافقها المدير العام للوزارة
المهندس أحمد محمود ومستشار الوزيرة العميد شوقي أبو رسالن.
كما استقبل كاهن رعية الشويفات للروم األرثوذكس األب الياس كرم موفدا ً
من متروبوليت جبل لبنان للروم األرثوذكس المطران جورج خضر ،ثم وفدا ً
من الطائفة األيزيدية في العراق برئاسة األمير ديرن سعيد بك جانبوالد ،في
حضور قاضي المذهب ال��درزي الشيخ غاندي مكارم وعرض معه تطورات
الوضع في العراق والمنطقة.
والتقى جنبالط أيضاً ،القائد السابق للشرطة القضائية العميد عصام أبو
زكي الذي قدم إليه كتابه الجديد بعنوان «محطات في ذاكرة وطن :مذكرات
العميد عصام أبو زكي».
والحقاً ،إلتقى وفدا ً من الحزب التقدمي االشتراكي في البرازيل ،ووفدا ً من بلدة
الناعمة وعددا ً من الشخصيات والوفود عرضت معه قضايا مطلبية وإنمائية.

تيمور مع أحد الوفود

(ت ّموز)

وفد تكتل التغيير واإلصالح وكتلة التنمية والتحرير

وفد من حزب اهلل يهنئ المطران معو�ض

يتم ت�سليح الجي�ش
الحاج ح�سن :متى ّ
في وجه «�إ�سرائيل» والتكفيريين؟
أكد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أنّ
منطق حصرية القرار في يد الدولة اللبنانية صحيح،
لكنه سأل« :هل في إمكان الدولة أن تأخذ قرارا ً أم ال؟
ومتى يت ّم تسليح الجيش اللبناني بوجه إسرائيل
والتكفيريين؟».
وخالل لقاء سياسي نظمه «حزب الله» في أجواء
عيد المقاومة والتحرير وذك��رى النكبة ،في بلدة
المغيرية  -ال��ش��وف ،س��أل ال��ح��اج حسن «ال��ذي��ن
يطالبون بحصرية السالح في يد الدولة اللبنانية:
هل حقا ً تريدون قتال التكفيريين بهذا المستوى من
التسليح للجيش اللبناني المظلوم؟».
وق��دم «دليالً حيا ً على صحة رؤي��ة المقاومة في
مواجهة التكفيريين ،وه��و اح��ت�لال داع��ش لمدينة
الرمادي في العراق» ،منتقدا ً «موقف وزير الخارجية
األميركي ج��ون كيري ال��ذي أع��رب عن ثقته بقدرة
التحالف على إع��ادة تحريرها» ،قائالً له« :ال تدعها
تسقط في األساس لكي تعيد تحريرها».
وأض���اف« :منطق حصرية ال��ق��رار ف��ي ي��د الدولة
اللبنانية صحيح لكن هل في إمكان الدولة أن تأخذ
قرارا ً أم ال؟ وليس السؤال هو هل الدولة صاحبة القرار
أم ال ،فال أحد منا يقول عكس ذلك» ،مؤكدا ً أنّ «الفريق
السياسي اآلخر ال يريد اتخاذ قرار حاسم».
وسأل أيضاً« :متى يتم تسليح الجيش اللبناني
في وجه إسرائيل والتكفيريين؟» ،أين هي الهبات
المزعومة؟ فالحرب مع التكفيريين تدور منذ ثالث
سنوات والجيش في حاجة إلى السالح فأين هو؟
كيف سيقاتل الجيش .هذا هو جوهر الموضوع قبل
موضوع قرار الحرب والسلم».
من جهة أخ��رى ،زار عضو المجلس السياسي في
حزب الله محمود قماطي ومسؤول البقاع األوسط في
الحزب خضر زعيتر ،راعي أبرشية زحلة المارونية
المطران جورج معوض في دار المطرانية في كسارة -
زحلة ،وهنأه بتعيينه راعيا ً ألبرشية زحلة المارونية،
كما جرى عرض األوضاع العامة في لبنان ،ال سيما

بعد معركة القلمون.
وق��ال معوض« :اللقاء ك��ان مناسبة الستعراض
بعض األمور الوطنية ومناسبة للتشديد على الوحدة
الوطنية اللبنانية» ،متمنيا ً أن «يحصل حوار على
الصعيد العام ليشمل ك�� ّل المكونات من أج��ل بناء
دولة أكثر قوة والذي يحكم هذا الحوار هو المصلحة
الوطنية».
أما قماطي فقال« :توقفنا عند األخطار التي يتعرض
لها لبنان وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني
واألجهزة األمنية في حماية البلد ووضع األم��ور في
نصابها والتصدي للتيارات اإلرهابية الدموية التي
تحاول أن تعيث فسادا ً في لبنان».

