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غيمة �سوداء تخ ّيم فوق مجل�س الوزراء
لن تف�ضي �إلى اال�ستقالة
} هتاف دهام
يراوح البلد في ظ ّل ستاتيكو خطير ولغمين يقفان
أمام الحكومة :ملف التعيينات األمنية والعسكرية
وملف ع��رس��ال وج��روده��ا ،ودع���وة الحكومة إلى
ال��ت��ح��رك لمعالجة ه��ذا ال��م��وض��وع ،وم��وق��ف تيار
المستقبل الذي يقف عائقا ً أمام هذا الملف.
فما هي تأثيرات هذين الملفين على عمل الحكومة،
ال سيما انّ هناك من يتخ ّوف من غيمة سوداء تخيّم
ف��وق ال��س��راي الحكومية ،لن تفضي إل��ى استقالة
مجلس الوزراء ،لكن قد تربك أداء الحكومة أكثر مما
هو مربك؟
يطرح بعضهم فكرة عدم التمديد لقادة األجهزة
األمنية وتطبيق النصوص الدستورية لناحية تسلّم
القادة الذين يحوزون الرتبة األعلى وفقا ً لقانون
ال��دف��اع وال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي ل��ق��وى األم���ن الداخلي،
وتطبيق ه��ذا األم��ر وفقا ً لقاعدة التوزيع المذهبي
ل��ل��ت��وازن بين ال��ط��وائ��ف ،لكن األزم���ة القائمة أمام
ذلك أنّ الموارنة سيخسرون موقعيهما في قيادة
الجيش وقيادة ال��درك ،حيث يتسلّم العميد األعلى
رتبة حسن ياسين من الطائفة الشيعي ًة مهمات قائد
الجيش بالوكالة ،ويتسلم العميد محمود العنان،
من الطائفة الشيعية أيضاً ،قيادة الدرك خلفا ً للعميد
الياس سعادة ،هذا فضالً عن تسلّم قائد جهاز أمن
السفارات العميد نبيل مظلوم من الطائفة الشيعية
أي��ض��ا ً بالوكالة منصب المدير ال��ع��ام لقوى األمن
الداخلي.
وذك����رت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ وزي��ر
الداخلية نهاد المشنوق ال��ذي زار رئيس مجلس
النواب نبيه بري امس ،وتفاديا ً لإلحراج في حال
عدم اللجوء الى التمديد لقائد الدرك والمدير العام
لألمن الداخلي ،والعجز عن تعيين البديل عنهما،
ولعدم الوقوع في حساسيات تتعلق بمناصب قوى
األم��ن الداخلي وع��دم رؤي��ة ضابط شيعي يشغل
المنصب ب��ال��وك��ال��ة ،سيلجأ ال���ى وض���ع الضباط
الشيعة األعلى رتبة بتصرف وزير الداخلية ،لفتح
الطريق أم��ام ضابط سني أو غيره م��ن الطوائف
المسيحية لتولي المنصب بالوكالة في قيادة الدرك
واألمن الداخلي».

وعلى صعيد لغم عرسال ،ف��إنّ الحكومة تقف
اليوم أمام خياري التحرك لمعالجة وضع عرسال
أو ت��رك اآلخ��ري��ن يتحركون ،بالتالي ف��إنّ مواقف
تيار المستقبل من رئيسه سعد الحريري وصوالً
الى نوابه هي تصريحات شديدة االلتباس ،ويبدو
أنّ هدفها األساسي إعاقة الحكومة عن اتخاذ القرار
المناسب لمعالجة ه��ذا ال��وض��ع .وت��ؤك��د مصادر
مطلعة لـ«البناء» أنّ تيار المستقبل أخذ قرارا ً واضحا ً
أن��ه ل��ن ي��دخ��ل ال��ى الحكومة قضايا تعتبر بمثابة
ألغام قد تفجرها .وس ّرب أمس أنّ رئيس الحكومة
تمام س�لام ت��واف��ق وت��ي��ار المستقبل بعد سلسلة
م��ش��اورات وات��ص��االت على ع��دم ط��رح موضوع
عرسال على طاولة مجلس ال���وزراء ،ال سيما انّ
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال يستطيع ان ي��رف��ض تكليف
الجيش بتطهير ع��رس��ال وتنظيفها ،ألنّ الرفض
سيع ّد خيانة للوطن ،وفي الوقت نفسه ال يستطيع
أن يوافق على تدخل الجيش في عرسال ،ألنّ ذلك
سيعتبره تيار المستقبل استجابة لطلب األمين
ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن نصر ال��ل��ه ،ولفتت
المصادر إلى «أنّ سالم الذي قبل بطرح وزراء 8
آذار البحث في ملف عرسال في جلسة اليوم ،لكنه
قد يعمد إلى إرجاء هذا الملف إذا أخذ النقاش منحى
تصعيديا ً بين فريقي  8و  14آذار ،وذلك تماشيا ً
مع العادة المتبعة في ترحيل الملفات الخالفية من
جلسة الى أخرى».
يعطي ح��زب ال��ل��ه ال��ف��رص��ة للحكومة لمعالجة
الموضوع ،وإال سيلجأ ال��ى حلول أخ��رى مماثلة
لما حصل في القلمون ،وسيستكمل عمله وفقا ً
لما أعلنه السيد نصر الله في خطابه في  25آيار.
وكانت االنطالقة األولى مما قال السيد نصر الله
أن اطلق ح��زب الله أم��س ،معركة ج��رود عرسال
بتنفيذه كمينا ً لمجموعة م��ن ل��واء الغرباء التابع
لـ«جبهة ال��ن��ص��رة» م��ا أدى ال��ى قتل وج��رح افراد
المجموعة.
وأستغربت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء»
ك��ي��ف انّ ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب أب��ل��غ ح���زب ال��ل��ه ترحيبه
وتنويهه ب���دور «ال��ح��زب» ال��دف��اع��ي ع��ن لبنان ،ثم
إطالقه مواقف إعالمية مناقضة لهذا األمر ،على ما
قال وزير العمل سجعان قزي.

لقاء الأربعاء يجول بين ال�صين وكوبا
انصب لقاء االرب��ع��اء في عين
ّ
التينة على أخ��ب��ار س��ور الصين
والسيجار الكوبي ،ما يعني أن
ليس هناك من جديد للتداول به في
األوض��اع اللبنانية .ففي مناسبة
انعقاد مؤتمر رجال األعمال العرب
والصينيين في بيروت ،افتتح بري
لقاء األربعاء بالحديث عن الصين
ونهضتها االقتصادية ،من تط ّور
اقتصادها وصوال ً الى سور الصين
العظيم ،الذي هو المنشأة الوحيدة
التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة
من الفضاء الخارجي ،وعن رجال
األعمال اللبنانيين الذين اكتفشوا
الصين قبل  54عاماً ،شاكيا ً من
ب��ع��ض ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ال
تكترث كفاية إلى دور الصين.
أن��ه��ى ال��رئ��ي��س ب���ري حديثه
ع��ن الصين فسأله أح��د ال��ن��واب:
م���اذا ع��ن ل��ب��ن��ان؟ ف��أج��اب��ه ب��ري:
«ليس علينا إال أن «نتق ّمص» في
ال��ص��ي��ن» ،لينتقل بعد ذل��ك الى
الكالم عن كوبا ،وعن عالقة التجار
اللبنانيين بها ،وبالسيجار الكوبي
المتميّز.
ومن كوبا حط الرئيس بري في
الكويت ،ليستفيض في الحديث عن
الراحل رئيس مجلس األمة الكويتي
السابق جاسم محمد الخرافي،
مذكرا ً بمدى حبه للبنان والمقاومة
ومواقفه السياسية المتوازنة،
وأن��ه ه��و َم��ن أع��اد إع��م��ار م��ارون
ال��راس بعد ع��دوان تموز ،متوقفا ً
عند «ن��ه��ف��ة» وق��ع بها الخرافي
في المؤتمر الصحافي الذي أعلن
فيه يومذاك عن نيته إعادة إعمار
مارون الراس ،بقوله سوف نعيد
بناء مار مارون.
وج�دّد بري التأكيد على أهمية
اإلس������راع ف���ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
الجمهورية ،وق��ال« :كنا وال نزال
ن��ش �دّد ع��ل��ى ه��ذا ال��م��وض��وع لما
له تأثير على المستوى الوطني
ال��ع��ام وع��ل��ى ع��م��ل المؤسسات
الدستورية».
وأوض������ح ب����ري ف���ي م��ع��رض
تعليقه على اق��ت��راح ن���واب 14
آذار من بكركي إجراء االنتخابات
الرئاسية بنصاب النصف زائ��دا ً
واح��دا ً «انّ االنتخابات الرئاسية

تحصل بالثلثين منذ االستقالل،
ومعيدا ً هؤالء الى فترة االجتياح
«االسرائيلي» عام  1982وكيف انّ
االنتخابات الرئاسية يومذاك وفي
ظروف استثنائية لم تت ّم إال وفق
نصاب الثلثين» ،وردا ً على طلب
الن ّواب الذين اجتمعوا في بكركي
موعدا ً لزيارته؟ جدّد ما قاله أول
من أمس« :أهالً وسهالً بهم في لقاء
األربعاء».
وب� ّ
��ش���ر ب���ري ب��ع��ط��ل��ة م��دي��دة
ل��ل��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ف���ي ال��ع��ق��د
االس��ت��ث��ان��ي ،وأس����ف لتعطيل
التشريع وع��دم تمكين المجلس
من عقد جلسات تشريعية لدرس
وإق����رار سلسلة م��ش��اري��ع مه ّمة
تتعلق ب��األوض��اع االقتصادية
واإلنمائية والتزامات لبنان في
االت��ف��اق��ات وال��ب��روت��وك��والت مع
جهات وهيئات دولية طوال العقد
العادي.
وق����ال« :ال نستطيع اإلم��ع��ان
ف��ي م��خ��ال��ف��ة ال��دس��ت��ور وال��زع��م
أنّ فراغا ً رئاسيا ً يوجب تعطيل
المؤسسات ،فهل في هذا فائدة؟
وهل هي الطريق التي ت��ؤدّي إلى
انتخاب الرئيس؟ المثال معنا ما
حصل وما يحصل ،والدوامة التي
نعيشها ،وكأنّ الدستور صفيحة
من تمر نأكله حين نجوع».
وأع�������اد ت���أك���ي���د م���وق���ف���ه م��ن
التعيينات األمنية والعسكرية،
لجهة أن��ه إذا تعذر التعيين فهو
مع التمديد ،وشدّد على أنه ال يشك
برواية الجنرال ميشال عون التي
قال فيها« :ته ّرب الفريق الذي عقد
معنا االتفاق حول هذه التعيينات،
ب��ذري��ع��ة أع����ذار تعيسة س� ّرب��ت
إل��ى اإلع��ل�ام ،وم��ن ه��ذه األع���ذار
«ال��خ�لاق��ة» ،ان المرشح لقيادة
الجيش عليه أن يدفع ثمنا ً بسبب
القربى التي ليس لها أي عالقة
بكفاءاته أو بأدائه المهني».
واستعرض بري أمام نواب لقاء
األربعاء بعض مشاريع القوانين
المدرجة على جدول أعمال اللجان،
وخ��ص��وص��ا ً م��ش��روع��ي ض��م��ان
الشيخوخة وام��داد خط الغاز من
الشمال الى الجنوب ،فناقش أداء
اللجنتين الفرعيتين المكلفتين

دراس��ة هذين المشروعين ،ودعا
إلى اإلسراع في بتهما.
وف���ي ع��ي��ن التينة ب��ح��ث ب��ري
مع وزير الداخلية نهاد المشنوق
على مدى أكثر من ساعة األوضاع
الراهنة والوضع األمني في البالد.
ولفت المشنوق إلى «أنّ هناك
جلستين لمجلس لوزراء قبل موعد
حلول المدير العام لقوى األمن
الداخلي الى التقاعد» ،ومشيرا ً إلى
«أنّ المشاورات قائمة».
وم���ن المجلس ال��ن��ي��اب��ي ،أك��د
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة اإلدارة وال��ع��دل
النائب روبير غانم في تصريح
«انّ استمرار الشغور غير ممكن
وال��ض��رورات تبيح المحظورات.
من ه��ذا المنطلق نتمنى أال نهدم
ب��ل أن نع ّمر ه��ذا ال��ح��ائ��ط لدعم
الدستور اللبناني وانتخاب رئيس
للجمهورية اللبنانية وإع���ادة
الهيكلة للجمهورية وعلى رأسها
رئيس الجمهورية».
وقال« :نحن في وضع استثنائي
والشغور استم ّر أكثر من سنة وال
يمكن االستمرار من دون انتخاب
الرئيس ،لذلك لو كانت هناك آراء
مختلفة حول النصاب ومع انني
كما قلت لست مقتنعا ً قانونيا ً
او دس��ت��وري��ا ً ب��ن��ص��اب النصف
زائ��دا ً واح��داً ،ولكن الظروف تلزم
والضرورات تبيح المحظورات».
وق��ال النائب انطوان زه��را في
تصريح« :نصاب النصف زائ��دا ً
واح����دا ً ه��و دع���وة للمناقشة مع
الرئيس نبيه بري وليس تفسيرا ً
ن��ه��ائ��ي�ا ً ل��ل��دس��ت��ور ،وف��ي تفسير
الدستور سيتبيّن قبل النصاب أن
ليس هناك رفاهية الغياب عند
شغور سدة الرئاسة ألنّ المادة 74
تتحدّث عن التئام المجلس بحكم
تنص على ان يحضر
القانون وال
ّ
من يشاء او يحق للنائب التغيّب».
وشرح «أنّ ما أشار اليه البيان
ال��ذي ص��در عن لقاء بكركي «هو
التواجد يوميا ً في المجلس وعندما
يتأ ّمن النصاب يحضر الرئيس
ويرأس الجلسة ،والمطلوب اليوم
إيجاد ح ّل وتأمين جلسة انتخاب
الرئيس في أسرع وقت ممكن».

لجنة �أبر�شية الكاثوليك في البقاع
ث ّمنت عمل لحّ ام و�سائر الأ�ساقفة
استنكرت اللجنة الوطنية في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك التع ّرض لمراجع الطائفة مث ّمنة عمل البطريرك غريغوريوس الثالث
لحام وسائر األساقفة.
ّ
وكانت اللجنة اجتمعت أمس في مطرانية سيدة النجاة في زحلة في حضور
المطران عصام يوحنا درويش ،رئيس اللجنة نعيم سالم واألعضاء ،وتداولت
مختلف األوضاع على الساحتين اللبنانية والبقاعية.
وفي نهاية االجتماع أصدرت بيانا ً استنكرت فيه «التع ّرض لمراجع طائفة
الروم الملكيين الكاثوليك أخيرا ً في إحدى وسائل اإلعالم» ،رافضة «كل محاوالت
لحام وسائر األساقفة.
التدخل في شؤون الطائفة» ،وث ّمنت عمل البطريرك ّ
ون ّوهت اللجنة «بالتنسيق الدائم بين اساقفة زحلة في إطار مجلس اساقفة
زحلة والبقاع في ما يتصل بالشؤون الوطنية والتواصل الدائم مع المرجعيات
ورؤساء الكتل وفعاليات المدينة وأحزابها» ،ودعت المتمولين المسيحيين
إلى «خلق فرص عمل للشبيبة في البقاع حيث فرص العمل قليلة والمشاريع
شجعت الشباب المسيحي «على اإلنخراط في وظائف الشأن العام
نادرة» ،كما ّ
على المستويات والفئات كافة».
وث ّمنت اللجنة الوطنية «األدوار األمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني وسائر
القوى األمنية في دفاعها عن لبنان والسهر على سالمة المواطنين».
من جهة أخرى ،استقبل المطران درويش سفير لبنان في فنزويال الياس
لبس يرافقه وفد من اللبنانيين المقيمين في فنزويال ،في حضور النائب األسقفي
العام األرشمندريت نقوال حكيم ورجل األعمال نقوال ابو فيصل .وخالل اللقاء،
جرى عرض أوضاع الجالية اللبنانية هناك.
وأشاد درويش بـ«دور السفير لبس في جمع اللبنانيين في فنزويال وربطهم
ببلدهم األم لبنان» ،وقال« :هذا ليس باألمر السهل».
ودعا جميع اللبنانيين في بلدان االغتراب أو المتحدرين من أصل لبناني إلى
«العمل على الحصول على الجنسية اللبنانية ،ألنها حق لهم».

درويش مع وفد الجالية في فنزويال

(أحمد موسى)

رف�ضت جعل الجية مطمراً للنفايات

�أحزاب الإقليم :لاللتفاف حول الجي�ش
والمقاومة في مواجهة مخاطر الإرهاب
شددت األح��زاب والقوى الوطنية واإلسالمية في إقليم الخروب وساحل
الشوف على ضرورة االلتفاف حول الجيش والمقاومة في مواجهة مخاطر
اإلرهاب التي تهدد استقرار لبنان وأمن اللبنانيين.
وأك��دت األح��زاب في بيان إثر اجتماعها أمس في مكتب الحزب السوري
القومي االجتماعي في مزبود ،ناقشت خالله عددا ً من المواضيع أن « 25أيار
عيد المقاومة والتحرير يوم نصر أغر ،ألنه يؤرخ الندحار االحتالل الصهيوني
عن معظم األرض اللبنانية بفعل تضحيات المقاومة».
وهنأ المجتمعون «اللبنانيين واألحرار بهذا اليوم المجيد» ،وأكدوا «ضرورة
حماية االنتصار وتحصين التحرير من خالل تثبيت وتكريس معادلة الجيش
والشعب والمقاومة التي تحمي لبنان من مخاطر العدوان واالحتالل» .كما
أكدوا «ضرورة االلتفاف حول الجيش والمقاومة في مواجهة مخاطر اإلرهاب
التي تهدد استقرار لبنان وأمن اللبنانيين».
ورفض المجتمعون «محاوالت جعل منطقة الجية مطمرا ً للنفايات ،والتصدي
لها» ،الفتين إلى أن «التنسيق قائم بين األحزاب والجمعيات األهلية ومؤسسات
المجتمع المدني والبلديات لمواجهة أي محاولة من شأنها اإلضرار بالبيئة
وبحياة الناس في هذه المنطقة».
ودعا المجتمعون «الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية البيئة
وحياة الناس في لبنان ،واعتماد الوسائل العلمية في معالجة النفايات بدل
نقل الكوارث والمخاطر من منطقة إلى أخرى».

جنبالط� :شعاري حماية لبنان
و�س�أعمل لإنجاحه
أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط أن «رغم الظروف المحيطة
السوداء واالنقسامات السخيفة والمملة الداخلية ،نستطيع أن نحمي لبنان».
وقال جنبالط في تغريدة له عبر حسابه الخاص على «تويتر»« :هذا هو
التحدي المطروح علينا وسأعمل كل شيء إلنجاحه» ،مضيفاً« :هذا هو شعاري
وليس هناك شيء مستحيل».
من جهة أخرى ،استقبل جنبالط في دارته بكليمنصو سفير دولة فلسطين
أش��رف دب��ور يرافقه المستشار اإلعالمي حسان ششنية ،في حضور عضو
مجلس قيادة الحزب التقدمي اإلشتراكي الدكتور بهاء أبو كروم.
وأعلن بيان للسفارة الفلسطينية «أن دبور أطلع النائب جنبالط على آخر
التطورات واإلنتهاكات «اإلسرائيلية» المستمرة بهدف فرض واقع جديد في
محاولة لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني .كما تم استعراض الوضع
الفلسطيني في لبنان».
وعبر جنبالط عن ارتياحه وتقديره لـ«األداء الفلسطيني في الحفاظ على األمن
واالستقرار في المخيمات والحرص على تمتين العالقات اللبنانية الفلسطينية
وعمل القيادة الدؤوب لتحسين األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في
لبنان».
إلى ذلك ،وضع وزير الصحة وائل أبو فاعور اللقاء الذي جرى أول من أمس
بين جنبالط ومسؤول وحدة التنسيق واالرتباط في حزب الله وفيق صفا
في خانة تقريب المساعي ،مشددا ً على «أن االتصاالت جارية على قدم وساق
إلبعاد الكأس المرة عن الحكومة».
وفي مجال آخر ،أعلن أبو فاعور «أن الحكومة تقف على عتبة أزمة كبرى هي
أزمة التعيينات» ،الفتا ً الى «أن المساعي ال تزال قائمة لتفادي المحظور».

الأ�سعد� :إنقاذ عر�سال واجب

بري مجتمعا ً الى نواب االربعاء

نبّه األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد ،من «خطورة الخطاب
المذهبي السائد والشحن اإلعالمي والسياسي الذي سيدفع بالبلد الى أتون
الفتنة» ،محذرا ً من «المتاجرة بعرسال وأهلها وزجهم في صراعات ال طائل
منها».
وإذ لفت األسعد في تصريح أمس إلى أن «وزير الداخلية نهاد المشنوق
وفريقه السياسي اعتبروا أن عرسال رهينة ومخطوفة ومحتلة من قبل
اإلرهابيين التفكيريين ،وأنه يجب تحريرها من هؤالء القتلة» ،أكد أن «الواجب
الوطني هو في إنقاذ عرسال من اإلرهابيين وبالتالي إنقاذ لبنان قبل فوات
األوان».
وأكد األسعد الوقوف مع الجيش والمقاومة «لطرد اإلرهابيين ومنع أي كان
من إستخدام عرسال كذريعة لتعميم الفتنة في كل لبنان» ،محذرا ً من «المخطط
الجهنمي الذي يهدف إلى تهجير لبنانيين من مناطق لبنانية وصوال ً إلى فرز
طائفي ومذهبي ومناطقي القامة كانتونات مذهبية صغيرة».
وأيد «الصرخة الوطنية المدوية» للبطريرك الماروني بشارة الراعي «والتي
تعبر عن حجم األس��ى واألل��م والحرقة الستمرار الشغور في سدة الرئاسة
األولى» ،داعيا ً إلى «االسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،ألن لبنان
بات على قاب قوسين من االنفجار المد ّمر».

اتحاد علماء المقاومة ي�ؤكد �أن البو�صلة هي فل�سطين
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ح�سون :ال خوف على اليمن و�سورية والعراق
ّ
قا�سم :معركة القلمون د ّمرت �أحالم التكفيريين
دعا مفتي سورية الشيخ أحمد بدر
الدين حسون ،إلى» الوحدة والتالقي
والى عدم الخوف على اليمن وسورية
والعراق ،فنحن منتصرون» ،فيما أكد
نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم أن الفتنة هي من صنع
«إسرائيلي» ،مشيرا ً إلى أن معركة
القلمون د ّمرت أحالم التكفيريين.
ج��اء ذل��ك خ�لال مؤتمر للهيئة
الرئاسية لالتحاد العالمي لعلماء
المقاومة بعنوان «علماء ومقاومة»،
في مطعم الساحة في بيروت ،في
حضور االمين العام للمجمع العالمي
للتقريب بين المذاهب االسالمية
الشيخ محسن األراك����ي ،واألم��ي��ن
العام لالتحاد الشيخ ماهر حمود
وشخصيات.
وق���ال ق��اس��م ف��ي كلمته« :مهما
جرى من تحديات وانتقادات فنحن
نص ّوب البوصلة إلى فلسطين ،فكل
مصائبنا من العدو «اإلسرائيلي»
على كل المستويات ،وبالتالي نحن
نعتبر أن مواجهة الكيان الغاصب
هو األصل».
ولفت قاسم ال��ى أن «الفتنة هي
م��ن صنع «إس��رائ��ي��ل��ي» ،واإلره���اب
وليد الدعم الصهيوني واألميركي،
كما أن الفساد واالس��ت��ب��داد أيضا ً
سببه إسرائيل» ،مؤكدا ً أننا «عندما
نص ّمم على المواجهة فإننا نذهب
إلى الرأس» .وقال« :إذا ظن البعض
أن الخطر «اإلسرائيلي» على األمة
العربية ليس جديا ً فهو واه��م ألن
العدو «اإلسرائيلي» هو خطر على
كل األمة».
وش���دد على أن «ال��م��ق��اوم��ة هي
مشروع الحق ،وطالما ان االحتالل
مستمر فالمقاومة مستمرة ومهمتها
شاقة وتحتاج الى تضافر الجهود».
وق��ال« :لقد أثبتت التجارب ،ومنها
ما حصل أيام التحرير بعد العدوان،
أننا حينما نتوحد ونتعلم فسننجح
ونحقق النصر».
وأكد قاسم أن «المقاومة مص ّممة
على االستمرار في الميدان العسكري
إلى النهاية» ،مشيرا ً إلى أن «معركة
القلمون دم��رت أح�لام التكفيريين،
ومن الطبيعي أن يصاب المؤيدون
لهم بالهلع».

من المؤتمر
واعتبر ان «المقاومة هي لجميع
ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب واألح����زاب
وال���ب���ل���دان» ،م���ؤك���دا ً ال��ج��اه��زي��ة
والتصدي ألي ع��دوان إسرائيلي قد
يحصل» .وقال« :نحن متحالفون مع
العراق واليمن وفلسطين ،فبندقية
المقاومة باقية باقية ونحن ال نعتمد
على مجلس األمن وغيره».
�س��ون كلمة
ث��م أل��ق��ى المفتي ح� ّ
اعتبر فيها أن «المقاومة التي وحدت
الصفوف في كل المواقف ،استطاعت
أن تبرهن للعالم «كم من فئة قليلة
غلبت فئة ك��ث��ي��رة» .وق���ال« :أثبت
لبنان أن األساطيل التي جاءت إليه
لم تستطع أن تخضع أبناءه».
وأش��ار إلى أن «المقاومة لم تكن
أقوى وأنقى من أي مرحلة» ،معتبرا ً
أن قسم قائد المقاومة «رسالة إلى
األعداء بأننا اليوم أقوى باتحاد أمتنا
ونهضة منابرنا وتألق فكرنا».
وق�����ال« :ال���ي���وم ع��رف��ن��ا ط��ري��ق
األعداء ،وأما األصدقاء فطريقهم فيه
كرامة األمة وقداسة الديانة وكرامة
اإلن��س��ان» ،م��ؤك��دا ً أن «اإلس�ل�ام لم
يكن كارها ً للمسيحية أو حاقدا ً على
البشرية ،وإننا نحمل راي��ة الحق
والعلم» ،داعيا ً الى «الوحدة والتالقي
وإلى عدم الخوف على اليمن وسورية
والعراق ،فنحن منتصرون».
وكان ح ّمود القى كلمة ح ّذر فيها
من «اشتداد موجات التخلف والتكفير

والرجعية في مجتمعاتنا».
ولفت الى «أهداف المقاومة الكبرى
وعلى رأسها فلسطين» ،وقال« :دولة
إسرائيل إلى زوال محتوم».
وأع��ل��ن األراك���ي ،م��ن جهته« ،أن
المقاومة اإلسالمية اليوم بعلمائها
وقادتها ومجاهديها ورجالها تقف
صفا ً واح��دا ً في مواجهة االستكبار
العالمي المتمثل بالغدة السرطانية
«إسرائيل» التي تعلن حربها على
ديننا وشرفنا وثقافتنا ،في مواجهة
هذا العدو بكل شعاراته ويافطاته
التي يرفعها».
اما الشيخ محمد التسخيري ،فأكد
أن «خطنا الدائم هو خط المقاومة»،
مشددا ً على أن «أكبر واجب هو اإلبقاء
على األمل والتفاؤل بالمستقبل».
وق����ال رئ��ي��س «ج��م��اع��ة علماء
العراق» خالد المال« :من المقلق أن
ينزلق الخطاب الديني وألسنة بعض
العلماء ليكونوا سبيالً في قتل الناس
واألبرياء وأن تنزلق شعوبنا لتكون
داعمة للتطرف من خ�لال اذاعاتها
ومحطاتها التلفزيونية».
ولفت الدكتور جعفر عبدالسالم،
م��ن م��ص��ر ،إل��ى أن« :ف��ي تاريخنا
اإلسالمي تتوافر مراجع للمقاومة،
ن��ح��ن أم���ة م��ق��اوم��ة ف���رض عليها
االح��ت�لال ،وعلينا أن ن��ك��ون على
مستوى التحدي».

ال�سيد� :أنتظر ا�ستدعائي �إلى المحكمة الدولية
ك�شاهد لمواجهة �أكاذيب ال�سنيورة ومن �سبقه
أكد اللواء الركن جميل السيد أن االستجواب المضاد
ال��ذي خضع ل��ه الرئيس األس��ب��ق ف��ؤاد السنيورة أم��ام
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أم��س« ،أظهر حجم
اإلح��راج واالرتباك الذي بدا منه وال سيما عند محاولته
التهرب من مسؤوليته في تضليل التحقيق ومؤامرة
الشهود الزور واعتقال الضباط األربعة تعسفا ً في قضية
الرئيس رفيق الحريري ،وبحيث لجأ السنيورة مرة إلى
ادعاء الجهل ومرة إلى التلطي خلف وزير عدله شارل رزق
ومرة ثالثة إلى التستر خلف أخطاء القضاة وتزويرهم وال
سيما المدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا».
وأش��ار السيد في بيان أمس أنه ال ي��زال بانتظار قرار
المحكمة الدولية لبت طلبه الستدعائه كشاهد «لمواجهة
أكاذيب السنيورة ومن سبقه من الشهود السياسيين الذين
تقدموا أمام المحكمة».
وأكد السيد أن «السنيورة كان على علم بكل اتصاالت
وزير الالعدل حينذاك شارل رزق بالسفير األميركي في
بيروت ،راجيا ً منه الضغط على اللجنة الدولية لتأجيل
االفراج عن الضباط األربعة حتى ال يؤدي ذلك إلى انهيار
حكومة السنيورة ،والذي كان على علم أيضا ً بأن شارل رزق
قد عرض على القاضي الياس عيد تسفيره لالستجمام في
الخارج على حسابه منعا ً من إطالق الضباط وانه ل ّما عجز
عن ذلك تآمر رزق مع ميرزا والقاضي رالف رياشي لتنحية
القاضي عيد ،وهكذا كان .هذا عدا عن إقدام السنيورة نفسه

على توجيه رسالة مزورة الى اللجنة العليا لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان في مطلع العام  2008طالبا ً منها إلغاء
تصنيف الضباط األربعة كمعتقلين سياسيين ،لكن األمم
المتحدة رفضت طلبه وأبقت على ذلك التصنيف ما دعا
اللواء السيد إلى اقامة دعوى تزوير في حق السنيورة
وآخرين حينذاك».
من جهة أخرى ،أعلن المكتب االعالمي للواء السيد في
بيان «أن محكمة المطبوعات أصدرت في جلستها المنعقدة
بتاريخ  2015/5/26برئاسة القاضي روكز رزق حكما ً في
الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيد ضد الصحافي
الفرنسي جورج مالبرونو وصحيفة «الفيغارو» الفرنسية
القدامهم بتاريخ  2014/2/25على نشر افتراءات واخبار
كاذبة تضمنت قدحا ً وذما ً به».
وأوض��ح أن الحكم قضى الحكم بإدانة المدعى عليه
جورج مالبرونو بالمواد  20و 21من قانون المطبوعات
معطوفتين على ال��م��ادة  26منه ،وتغريمه بالتكافل
وال��ت��ض��ام��ن م��ع ش��رك��ة «ال��ف��ي��غ��ارو» ،ن��اش��رة ج��ري��دة
«الفيغارو» ،بمبلغ  16مليون ليرة لبنانية ،منها عشرة
ماليين تعويضا ً للواء السيد عن االضرار التي لحقت به»،
مشيرا ً إلى أن المحكمة رأت في حكمها «أن ما أورده المدعى
عليه مالبرونو في مقاله ال يمكن اعتباره من باب تنوير
الرأي العام وتوعيته ،بل من باب الغساءة الى اللواء السيد
والنيل من شخصه وكرامته خالفا ً لحرية التعبير».

الف�صائل الفل�سطينية دعت
�إلى زيادة موازنة «�أونروا»
ع��ق��دت ق��ي��ادة الفصائل وال��ق��وى
الوطنية واإلس�لام��ي��ة الفلسطينية
اجتماعها ال���دوري ف��ي مقر سفارة
فلسطين في بيروت ،ناقشت بحسب
بيان «آخر المستجدات على صعيد
القضية الفلسطينية وأوضاع شعبنا
الفلسطيني ف��ي ل��ب��ن��ان وتقليص
الخدمات والتقديمات بالنسبة الى
السكان والنازحين من سورية».
وتوقف المجتمعون عند «القرارات
واإلجراءات التي اتخذتها إدارة وكالة
أونروا في لبنان وخصوصا ً ما يتعلق
بتقليص خدماتها وتقديماتها تجاه
شعبنا الفلسطيني في لبنان ومنها
وقف دفع بدل اإليجار للنازحين من
سورية وتخفيض المساعدة اإلغاثية
ووقف برنامج الطوارئ في مخيم نهر
البارد المنكوب».
وحذر المجتمعون»من التداعيات
السلبية لهذه القرارات على أوضاع
الالجئين الفلسطينيين في لبنان
والنازحين م��ن س��وري��ة» ،مطالبا ً
«ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي وال��ح��ك��وم��ة
اللبنانية وال��دول المانحة التدخل
العاجل لوقف التراجع في خدمات
وكالة أون��روا وتقديماتها في لبنان
وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة التقديمات
االن��س��ان��ي��ة واالغ��اث��ي��ة والصحية
والتعليمية وتأمين ف��رص العمل
ألبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان».

اجتماع الفصائل
كما طالب المجتمعون «الحكومة
اللبنانية وال���دول المانحة وإدارة
أون��روا بتح ّمل مسؤولياتها والعمل
على تأمين الموارد المالية الستكمال
إع��م��ار مخيم نهر ال��ب��ارد المنكوب
وعودة سكانه اليه باعتباره محطة
على ط��ري��ق ال��ع��ودة ال��ى فلسطين
وابقاء نظام ال��ط��وارئ لحين اعمار
المخيم».
وجددوا «التمسك بحق العودة إلى
ديارنا في فلسطين» ،مؤكدين رفضهم
مشاريع التوطين والتهجير ،وطالبوا
«المجتمع الدولي بتح ّمل مسؤولياته
ودعم موازنة وكالة أونروا لمواصلة
أعمالها وزي��ادة تقديماتها لالجئين

الفلسطينيين لحين عودتهم الى
ديارهم».
وأكد المجتمعون «وقف وتجميد
ال��دع��اوى بالنسبة ال��ى تجمع جل
البحر ومخيم القاسمية استنادا ً لما
تم التفاهم عليه مع المراجع اللبنانية
الرسمية».
ودع����ا ال��م��ج��ت��م��ع��ون الجماهير
الفلسطينية في لبنان إلى المشاركة
في االعتصامات السلمية التي ستقام
في المناطق كافة يوم غد الجمعة أمام
مكاتب مديري المناطق ويوم الثالثاء
المقبل أمام مكاتب مديري المخيمات
«للمطالبة بحقوق شعبنا وتحقيق
مطالبه المحقة لدى ادارة أونروا».

