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�شجبت تعذيب الموقوفين وطالبت بالتحقيق

«الوفاء للمقاومة» :الخروج على الوفاق
ال�سبب الرئي�س لتفاقم الأزمة

بو �صعب  :لمتابعة ت�أهيل الم�ساجين

الرابطة المارونية منحته و�سامها الجديد
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الراعيّ :
ليقدم  8و� 14آذار مر�شحيهما
وينزال �إلى المجل�س النيابي النتخاب الرئي�س

بوصعب مع الوفد االرثوذكسي

اجتماع كتلة الوفاء
شجبت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري
أمس في مقرها بحارة حريك ،برئاسة النائب محمد رعد
وح��ض��ور أعضائها ،بشدة «ت��ج��اوزات بعض عناصر
األجهزة األمنية الرسمية واستخدامهم أساليب التعذيب
مع الموقوفين أيا ً تكن االتهامات المنسوبة إليهم» .مؤكدة:
«أن القصاص ينبغي أن يُن ّفذ بموجب أحكام قضائية
ليأخذ صفة العقوبة بدل االنتقام».
وش���ددت على «ض����رورة التحقيق ال��ج��اد ف��ي تلك
التجاوزات لمعرفة المتورطين فيها والمسؤولين عنها
والمسربين ألفالمها» ،داعية إلى «التنبه من عواقب ردود
الفعل المتفلتة وإلى الحذر من لعبة الشارع وإثارة غرائز
الجمهور إلسقاط منطق القانون والعدالة المرتجاة».
ودان��ت الكتلة «المواقف االنتهازية الرخيصة التي
تذرعت بإدانة التجاوزات ،لتحرض طائفيا ً ومذهبيا ً
وتل ّوح بخيارات تقسيم البالد أو التفرد في حكمها ،وهي
خيارات تستعيد منطق الحرب األهلية وشعاراتها قبل
اتفاق الطائف».
ورأت أن «ال��خ��روج على مبادئ الوفاق الوطني هو
السبب الرئيس لتفاقم األزمة الراهنة التي تلحق الضرر
البالغ ببنية الدولة ،والظلم الكبير لكل المكونات اللبنانية
والمواطنين من كل الطوائف والمذاهب والمناطق».

واعتبرت أن «اإلرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري
هو التحدي األهم الذي يضع صدقية القوى السياسية
والدول في منطقتنا والعالم على المحك ،إلنقاذ الحاضر
وبناء المستقبل .وأن النفاق السياسي لن ينطلي على قوى
المقاومة ضد هذا اإلرهاب المزدوج الذي تنظمه وترعاه
دول غربية وإقليمية باتت معروفة ومفضوحة».
وأكدت أن «الرهان على تعب محور المقاومة هو رهان
على س��راب ،وأن الحرب النفسية واإلعالمية الممنهجة
التي تشن ضد شعوب وق��وى ودول ه��ذا المحور ،هي
حرب فاشلة تكشف فداحة المأزق وانسداد أفق المشاريع
المعادية أمام ما يحققه التصدي لإلرهاب ولداعميه في
المنطقة ،سواء في لبنان أو سورية أو العراق أو اليمن
وغيرها».
ودعت الكتلة وزير الداخلية نهاد المشنوق «بعد فضيحة
األخطاء التي ظهرت في استنساخ سجالت وقيود األحوال
الشخصية في محافظة بعلبك  -الهرمل إلى اإلسراع في
التحقيق في األمر واتخاذ اإلجراءات السريعة لتصحيح
تلك األخطاء ومحاسبة المقصرين أو الضالعين والتنبه
إلى صواب السجالت والقيود في كل المحافظات ،تالفيا ً
ألي إشكال يطاول حسن سير المعامالت واالستحقاقات
الشخصية والقانونية واليومية والموسمية».

مراد :الحوار هو للتعالي على وهم �أحادية التمثيل

اللقاء الوطني :ما جرى في رومية
حلقة من ال�صراع داخل «الم�ستقبل»
رأى اللقاء الوطني أن ما جرى في
سجن رومية هو حلقة من حلقات
الصراع الداخلي في تيار المستقبل
الذي دفع ثمنه المساجين وبعض
العسكريين المنفذين ألوام��ر عليا.
واعتبر أن الخالفات المحتدمة بين
األطراف الحكومية حول التعيينات
األم��ن��ي��ة ه���ي ن��ت��اج أزم����ة ن��ظ��ام
سياسي.
ج��اء ذل��ك في بيان عقب اجتماع
اللقاء أم��س ف��ي مكتب ال��وزي��ر عبد
ال��رح��ي��م م���راد وب��رئ��اس��ت��ه ،وتوقف
خالله عند الخالفات المحتدمة بين
األط��راف الحكومية حول التعيينات
األمنية ،معتبرا ً أنها «نتاج أزمة نظام
سياسي ،وليست نتاج ن���زاع بين
فرقاء سياسيين ،أوج��دت شلالً في
العمل الحكومي ،األمر الذي ترك آثارا ً
سلبية على مجمل األوضاع العامة في
البالد».
وط��ال��ب ال��ل��ق��اء ب��ع��ودة «جميع
األطراف إلى مجلس الوزراء والمجلس
النيابي واعتماد اآلل��ي��ة القانونية
وال��دس��ت��وري��ة للتعيين» ،ناصحا ً
القيادات السياسية «بعدم الهروب
من معالجة أزمة النظام السياسي إلى
طروحات تضعف الشعور الوطني
وتكرس واقع التجزئة في البالد».
وتابع اللقاء «اآلثار التي ولدتها
فضيحة تعذيب السجناء في سجن
روم��ي��ة» ،مستغربا ً الصمت عنها
لمدة شهرين ،واعتبر «أن الخالف
الذي نشأ بين قطبي الفريق الواحد
اللذين يتوليان وزارتين معنيتين
بهذه الفضيحة هو ناتج من انخراط
ك��ل منهما ف��ي ب��رن��ام��ج شخصي
يبتعدان فيه عن مصلحة الوطن
والمواطن».
ودع��ا اللقاء «إل��ى محاسبة جادة
للمسؤولين ع��ن ه���ذه التصرفات

اللقاء الوطني
المخالفة ألبسط القواعد اإلنسانية
واألخالقية ،ال سيما أن ما جرى هو
حلقة من حلقات ال��ص��راع الداخلي
في تيار المستقبل وال��ذي دفع ثمنه
ال��م��س��اج��ي��ن وب��ع��ض العسكريين
المنفذين لألوامر» ،وطالب «بإجراء
محاكمات عادلة وسريعة للموقوفين
اإلس�لام��ي��ي��ن ،وم��ح��اس��ب��ة م��ن أراد
جر البالد إلى فتنة داخلية» .ورأى
ض��رورة وضع السجون تحت إدارة
مدنية نزيهة ،مستغربا ً«تزامن تحريك
الشارع في أكثر من منطقة األمر الذي
يشير إلى انخراط هذا الفريق في لعبة
هز االستقرار األمني في البالد».
وتوقف اللقاء الوطني «أمام صمود
الشيخ األسير خضر ع��دن��ان ،الذي
يواجه الكيان الصهيوني الغاصب
بأمعائه الخاوية ،لرفضه االستسالم
والخنوع إلرادة االحتالل ،وأعلن أنه
متمسك بصموده حتى تحقيق مطالبه
إم��ا الحرية وإم��ا ال��ش��ه��ادة» ،ودع��ا
اللقاء «إلى إدانة واسعة لهذا السلوك
والصلف الصهيوني تجاه أسرانا ،من
مختلف المنظمات الشعبية العربية

والدولية ،وإلى استخدام كل وسائل
الضغط على الكيان الصهيوني من
أجل تحرير أسرانا من سجونه».
وحيا اللقاء عملية طعن جندي
صهيوني في القدس الشرقية التي
نفذها البطل ياسر ياسين الطروة،
كما أشاد باعتراض أهالي بلدة مجدل
شمس في الجوالن المحتل( )...التي
تؤكد على وطنية أهلنا في الجوالن
وترد على كل محاوالت إدخالهم في
حلقات التآمر على وحدة سورية».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د م��راد خالل
اإلف��ط��ار السنوي ال���ذي أقامته دار
الحنان لأليتام اإلسالمية في المنارة
البقاع الغربي غروب أول من أمس أن
«الحوار هو للتعالي على وهم أحادية
التمثيل ،وهذا ما أدرك��ه اﻵخ��رون في
باقي الطوائف».
وأع����رب ع��ن تطلعه إل���ى مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
«ليحتضن هذا الحوار بحيث تلتقي
كافة القوى والفعاليات السنية في
حضن اإلفتاء لتوحيد الصف حول
القضايا المشتركة بين الجميع».

ال�سيد يرد على جعجع:
ميلي�شيات الحرب ملهمة «داع�ش»
رد اللواء الركن جميل السيد على رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع ،معتبرا ً في بيان أنه كان األولى
بجعجع «م��ن ب��اب الموضوعية ،أن يشبه الممارسات
اإلجرامية لميليشيات الحرب األهلية اللبنانية ،ومنها
تنظيمه ،بجرائم «داعش» ،خالل توزيعه باألمس بطاقات
االنتساب الحزبية ،بدال ً من استغباء اللبنانيين والمقارنة
بين جرائم «داعش» من جهة وما س ّماه جرائم سورية في
لبنان ،التي نسب إليها زورا ً في خطابه األخير جريمة تفجير
كنيسة سيدة النجاة في الزوق عام  ،1994وهي الجريمة
التي يحوم حولها في كل مناسبة».
وق��ال« :إن القواسم المشتركة بين معظم ميليشيات
الحرب األهلية اللبنانية بما فيها القوات اللبنانية ،وبين
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،ال تع ّد وال تحصى ،وربما تلك
الميليشات نفسها التي ظهرت في لبنان منذ عام ،1975
كانت هي الملهم اإلجرامي لـ«داعش» الذي ولد عام ،2012
بدليل أن تلك الميليشيات قد سبقت «داعش» في مجاالت
خطف األبرياء والذبح على الهوية وقطع الرؤوس وتهجير
القرى وال��م��دن وتفخيخ السيارات والعبوات الناسفة
وتنفيذ االغتياالت والقصف العشوائي لألحياء السكنية
وتدمير دور العبادة ومصادرة مؤسسات الدولة ومرافقها

ومرافئها وهدمها ،وفرض الخوات على الطرق ومصادرة
الخبز والماء والمحروقات والكهرباء ،وغير ذلك من الجرائم
الوحشية والبشعة التي سامحت تلك الميليشات نفسها
عليها بموجب قانون العفو المجرم الذي صدر بعد الحرب
في عام .»1991
وأضاف السيد إن «ما يميز ميليشيا القوات اللبنانية عن
سواها خالل فترة قيادة سمير جعجع لها هو أنها لم تكتف
فقط بممارسات الحرب األهلية ،وبتفجير مطرانية سيدة
النجاة في زحلة على رأس مطرانها في الثمانينات ،بل إنها
قاتلت وقتلت ضباط الجيش اللبناني وعناصره ،واغتالت
عام  1990المرحوم داني شمعون وزوجته وولديه بوحشية
فجرت كنيسة سيدة النجاة في الزوق
ما بعدها وحشية ،ثم ّ
عام  1994على رأس المصلين اآلمنين من دون أي وازع أو
رحمة ،بحيث ثبتت هاتان الجريمتان وغيرهما على القوات
اللبنانية من خالل أحكام المجلس العدلي الذي هو أعلى
سلطة قضائية في لبنان برئاسة القاضي فيليب خيرالله
حينذاك ،الذي حكم قطعا ً على جعجع والق ّوات بارتكابهم
جريمة شمعون ،ثم حكم قطعا ً على القوات اللبنانية بتفجير
كنيسة سيدة النجاة ،بينما استفاد جعجع من عنصر الشك
لتبرئته منها».

زار رئيس المجلس األرثوذكسي اللبناني روبير األبيض ،وزي��ر التربية
الياس بو صعب برفقة رئيس الجمعية األرثوذكسية لرعاية المساجين األب
باسيليوس دبس ،بحضور عبده يبرودي وغسان القرق.
وبحسب بيان فقد كانت ال��زي��ارة لشكر الوزير بو صعب على «نشاطه
اإلنساني والسماح للمساجين بتقديم امتحاناتهم الرسمية في السجن ،وبهذا
يؤكد الوزير مفهوم السجون الصحيح بأنها تأهيل وإصالح المساجين ،ليكون
لهم دور في المستقبل بعد خروجهم من السجن».
وطلب األبيض من ال��وزي��ر أن «يكون عضوا ً في اللجنة المشرفة على
الجائزة التي سوف تمنح لطالب الجامعات باسم رئيس الجمهورية المتحدة
الروسية».
وأبدى بو صعب رغبته بذلك ،مشددا ً على «متابعة موضوع تأهيل وإصالح
المساجين وهو على استعداد للتعاون الكامل في هذا الشأن».

فتو�ش« :ت�شريع ال�ضرورة»
هرطقة ومخالفة للد�ستور
أعد النائب نقوال فتوش دراسة عن التشريع ،اعتبر فيها أن «ال وجود
إطالقا ً في الدستور لما يسمى «تشريع الضرورة» ألن التشريع من حقوق
السيادة .وأن سلطة التشريع أصيلة ومطلقة وتتعلق بالسيادة كما قال
المجلس الدستوري اللبناني في العديد من قراراته».
وأشار فتوش إلى أن «صالحية مجلس النواب للتشريع في أي موضوع
يريده بقانون يصدر عنه يشترط توافقه وأحكام الدستور والمبادئ
العامة ذات القيمة الدستورية كون اختصاصه شامالً».
وأضاف« :التشريع يعنى ،بحد ذاته بتنظيم الحياة العامة ومصالح
األف��راد والمجموعات ،وهو ،في ذلك ،يتكيّف مع مقتضيات هذه الحياة
والمصالح ومستلزماتها وتطورها ،بحيث يو ّفر لها األطر القانونية التي
تضمن سالمة ممارسة الحقوق وحمايتها ،كما يو ّفر احترام المصلحة
العامة وحمايتها أيضاً .هكذا يفترض أن يكون التشريع ،هادفا ً إلى حماية
المصلحة العامة والحقوق المشروعة لألفراد والمجموعات التي يتكون
منها اإلقليم ال��ذي تمارس عليه سيادتها .وأن االعتبارات التي تدعو
المشرع إلى التشريع ،لتحقيق أو مواكبة هذه األهداف ،يفترض أن تكون
دوما ً محققة للمصلحة العامة وأن المجلس الدستوري ال يسعه إعمال
رقابته على هذه االعتبارات التي تملي التشريع على المشرع ،وذلك ألن
القضاء الدستوري ال ينظر في مالءمة التشريع بل في دستوريته ،وهذا
ما يعبّر عنه باجتهادات دستورية عربية بأن الرقابة القضائية على
دستورية التشريعات ال تمتد إلى مالءمة إصدارها .وباجتهادات دستورية
فرنسية ثابتة».
وأش��ار فتوش «إل��ى أن مجلس النواب هو سلطة التشريع األصلية
والمطلقة ،طالما أن الدستور يحصر بمجلس النواب وحده سلطة االشتراع
ولن يرسم حدودا ً لصالحياته .وطالما أن حق الدولة في التشريع هو حق
من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب وتمارسها الدولة.
وطالما أن التشريع يرمي بحد ذاته إلى تنظيم الحياة العامة ومصالح
األفراد والمجموعات .وطالما أن التشريع يجب أن يكون هادفا ً إلى حماية
المصلحة العامة والحقوق المشروعة لألفراد والمجموعات التي يتكون
منها اإلقليم الذي تمارس عليه الدولة سيادتها».
واعتبر أن «تشريع الضرورة بدعة وهرطقة ومخالفة للدستور ولحق
السيادة والمصلحة العامة .وال يجوز أن تتوقف سلطة دستورية عن
القيام بمهامها في حال استقالة سلطة دستورية أخرى ألن الدستور ينظم
ذلك وتشريع الضرورة مخالفة جسيمة لمبدأ فصل السلطات ،وتعاون
السلطات ،ومخالفة ألحكام الدستور وتعطيل لمهمات المجلس النيابي».

معلولي :عودة لبنان �إلى اال�ستقرار
ال تتحقق � اّإل بالنظام البرلماني
رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي أن «النظام
الديمقراطي البرلماني ،حامي الكيان عبر العهود والضامن للسلم األهلي في
وجه الحروب الداخلية والخارجية ،يم ّر بخطرين وجوديين ،األول الحركات
التكفيرية والثاني النزوح السوري الذي فاق المليون ونصف المليون نازح.
ويتفاقم هذان الخطران حدة وشراسة بالشغور الرئاسي وتعطيل مجلس
النواب مصدر السلطات وشلل السلطة التنفيذية».
وقال معلولي في بيان أمس« :الكارثة الكبرى كانت وما زالت غياب أي
تدابير أو إجراءات من السلطات المختصة للحد من تداعيات النزوح السوري
والحركات التكفيرية».
واعتبر أن «ع��ودة لبنان إلى الوحدة واالستقرار والسالم لن تتحقق إال
بعودة النظام الديمقراطي البرلماني إلى الحياة السياسية ،وهذه العودة
ال تتم إال بإجراء انتخابات نيابية ح ّرة وعاجلة تأتي بممثلين حقيقيين عن
الشعب ،تكون أولى مهماتهم انتخاب رئيس للجمهورية ثم تأليف حكومة
إنقاذ وطني».

«الديمقراطي»� :إجماع درزي
في �سورية على االنخراط في الدولة
أك��د األمين العام للحزب الديموقراطي اللبناني وليد بركات في
تصريح أمس ،أن «هناك إجماعا ً درزيا ً عاما ً في سورية على االنخراط في
الدولة ،وخيار عدم الحياد أمام خيار الحماية من قبل جبهة النصرة أو
«إسرائيل»» .وقال:
«ال ننتقص من ال��دور ال��ذي يلعبه النائب وليد جنبالط ومحاوالته
لتحييد الدروز ،إنما جبهة النصرة ال تريد أن تحيّد أحدا ً وتريد رأس الدروز
كما تريد رأس المسيحيين وغيرهم».
وتابع« :من الواضح أن أهالي السويداء ح��ددوا خيارهم في عملية
المواجهة ضد داعش والنصرة والتيارات التكفيرية األخرى ،ويعتبرون
أنهم جزء ال يتجزأ من الدولة السورية» ،مؤكداً« :أن ال��دروز قيادات
ومشايخ ومرجعيات روحية هم ضد قيام دويلة درزي��ة ويرفضون
التعاون مع «إسرائيل»».
وقال« :ال أرى أن من يقود هذه الحروب لديه القدرة على تقسيم هذه
المنطقة ،فإرادة المواجهة وإرادة التوحيد والرغبة في إعادة سورية إلى
ما كانت عليه تواجه إرادة التقسيم .وإن الصمود واالنخراط في المواجهة
سيحمي الخيار الدرزي في سورية طالما المواجهة مفتوحة أمام المؤامرة
الكبيرة لتقسيم سورية والمنطقة».
من جهة أخرى ،شدد بركات على «وحدة الجبل وأمنه على رغم التباين
القديم في الموقف من األزمة السورية ،وإن التواصل والتعاون مستمران
مع الحزب التقدمي االشتراكي وحزب الله وحركة أمل».
ولفت إلى أن «هناك أزمة وطنية كبيرة في البلد ال يحلها مؤتمر البيال،
بل هي بحاجة إلى ح ّل جذري» ،معتبرا ً أن «الحل هو في انعقاد المؤتمر
التأسيسي لالتفاق على بناء وطن تنتصر فيه شرعة حقوق المواطن على
شرعة حقوق الطوائف ،ولحل أزمة النظام السياسي المهترئ الذي يدفع
اللبنانيون وحدهم ثمن عجزه» .وحمل الجهّات السياسية الموجودة
مسؤولية تعطيل قرارات الحكومة.
وأم��ل ف��ي أن «ي��ؤدي ال��ف��راغ إل��ى إي��ق��اظ الضمير الوطني الحقيقي
والحرص على بناء الدولة في ظل انشغال المجتمع الدولي بالصراعات
في المنطقة».

الراعي مع وفد الرابطة المارونية
تسلّم البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي
ف��ي ال��ص��رح البطريركي ف��ي بكركي ،وس���ام الرابطة
المارونية الجديد الذي قدمه رئيس الرابطة سمير أبي
اللمع ،بحضور المطران سمير مظلوم وأعضاء المجلس.
وبعدما رفع الراعي الصالة لراحة نفس المثلث الرحمة
كاثوليكوس كيليكيا لألرمن الكاثوليك نرسيس بدروس
التاسع عشر الذي غيبه الموت صباح أمس ،أعرب أبي
اللمع عن تقدير الرابطة «الكبير للجهود وللعمل الذي
يضطلع بهما صاحب الغبطة في هذه المرحلة الدقيقة
والصعبة من تاريخ لبنان» ،مؤكدا ً أن ه��ذا «التقدير
ترجمته الرابطة بتقديم وسامها كتعبير حسي وتكريم
لغبطته».
وبعدما شكر الراعي للرابطة المارونية هذه المبادرة،
تطرق إل��ى م��وض��وع رئ��اس��ة الجمهورية ،وق���ال« :من
المخزي جداً ،بحق كل اللبنانيين ،أن نكمل اليوم السنة
والشهر على فراغ رئاسة الجمهورية .لقد حاولنا جاهدين
وقلنا كما قال غيرنا الكثير ولكن النتيجة أن فريقي  8و14

يقفان في وجه بعضهما بعضاً».
وأض���اف« :لقد طالبنا فريقي  8و 14آذار بتقديم
مرشحيهما رسميا ً على أن يعلنا برنامجيهما ،ولينزل
النواب إلى المجلس النيابي وينتخبوا الرئيس .ولكن
ال يمكننا أن نقبل ب��أن يكون هناك شخص واح��د وأال
ّ
بالترشح ،ألن الديمقراطية ونظامنا
يحق ألحد غيره
الديمقراطي في لبنان يفرضان وج��ود شخصين على
األق��ل .وال يمكننا االستمرار في الوقوف قبالة بعضنا
من دون أي نتيجة ،فالبلد يموت ويتفتت والمؤسسات
تنهار».
واستقبل الراعي عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب
ابراهيم كنعان الذي عرض «المواقف اإليجابية بغالبيتها
لعدد من األحزاب المسيحية حيال المبادرة التي أطلقها
التكتل والمتمثلة بإجراء استطالع ل��رأي المسيحيين
حول من يريدون أن يكون رئيسا ً للجمهورية».
وأوضح كنعان أن «المرحلة المقبلة تقضي بوضع
آلية لتطبيق هذه المبادرة».

حمدان دعا �إلى محا�سبة ريفي عن حرق الدواليب

لقاء الأحزاب :من ي�سعى
�إلى �إ�شعال فتنة داعم للإرهاب
ع��ق��د ل���ق���اء األح������زاب وال���ق���وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
اجتماعه الدوري برئاسة أمين الهيئة
القيادية ف��ي «ح��رك��ة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» العميد
مصطفى حمدان ،في مقر الحركة.
بداية استنكر حمدان «أساليب
التعذيب الال إنسانية التي ظهرت في
الفيديو المسرب من سجن رومية»،
معربا ً عن تأييده «لإلجراءات التي
تتخذ بحق المخطئين» ،مثمناً:
«المسؤولية الوطنية العالية» لوزير
الداخلية نهاد المشنوق الذي أشار
إل��ى «أن الفيلم كشف عن االعتداء
بالضرب بحق المساجين في حين
لم يُظهر ممارسة المساجين بتهم
إره��اب��ي��ة كيف اع��ت��دوا على رج��ال
قوى األمن الداخلي أثناء التمرد قبل
شهرين ،بخاصة أن هؤالء اإلرهابيين
والمخربين ب��اش��روا بإنشاء إم��ارة
تقود من سجن رومية كل اإلره��اب
ال��ذي شاهدناه على امتداد الوطن
اللبناني».
ورأى أنه «ال بد من الوقوف والتنبه
لما ج��رى بعد تسريب ه��ذا الفيلم»،
منتقدا ً إعالن وزير العدل أشرف ريفي
أن ح��زب الله وراء ه��ذا التسريب»،
مشيرا ً إلى أن «هذا الكالم يؤدي إلى
فتنة مذهبية نبذل قصارى جهدنا كي
ال نصل إليها».
واعتبر أن «تسريب هذا الفيلم في
شهر رم��ض��ان هدفه إح���داث الفتنة

خدمة لإلرهابيين الذين ينهزمون
في القلمون وال عالقة له ال بتسريبات
ويكيليكس وال بالمنافسة بين وزيري
العدل والداخلية».
ودع��ا حمدان إل��ى محاسبة ريفي
متهما ً إي��اه بـ«إعطاء األوام���ر لتيار
المستقبل ب��إح��راق ال��دوال��ي��ب في
بيروت».
من جهة أخرى ،حيّا حمدان «أهلنا
ال��دروز العرب في جبل العرب وفي
السويداء بالتحديد مقدرا ً هذا الموقف
الذي يشرفنا».
وصدر عن اللقاء بيان تاله حمدان،
طالب فيه« :رئيس مجلس ال��وزراء
تمام سالم والقوى األمنية والجيش
اللبناني الذين لنا م��لء الثقة بهم
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حرق
الدواليب وقطع الطرقات ضد األبرياء
وأهلنا في بيروت وفي كل المناطق،
هذه الممارسة التي كادت تؤدي الى
فتنة مذهبية كبيرة بسبب رعونة
وصفاقة أحد الوزراء» ،الفتا ً إلى «أن
البعض يحاول التخفيف من هذه
المسؤولية وربطها بالصراع الداخلي
في حين أنها ترتبط باإلرهاب ،ومن
يقف مع اإلرهاب ويسعى إلى إشعال
فتنة داخلية هو داعم لإلرهاب إن لم
يكن إرهابياً ،ومن يستنجد باإلرهاب
سيكون أول ضحاياه».
ووجه اللقاء «التحية ألبناء الجيش
اللبناني والمقاومين الموجودين
ف��ي ج��ب��ال ال��ق��ل��م��ون وف���ي ع��رس��ال

والجنوب وفي كل مكان لحماية لبنان
واللبنانيين ولتحقيق النصر على
اإلرهابيين والمخربين ،ولصون عزتنا
وكرامتنا وس��ي��ادة وطننا» .وأب��دى
«تأييدهالنعقادالمؤتمراتاالقتصادية
الجدية شرط أن ال يقتصر انعقادها
على إصدار البيانات والصور الرسمية
الفارغة المضمون» ،داعياً« :كل القوى
السياسية ألن تكون شريكة بإيجاد
الحلول االقتصادية».
وأك���د« :وج���وب اإلس���راع بإنشاء
الهيكلية اإلداري��ة لعملية استخراج
النفط والمباشرة بالعملية التنفيذية
لالستفادة من هذه الثروة الوطنية
الطبيعية» ،معتبرا ً «التلكؤ في
إنتاجه جريمة بحق أهلنا اللبنانيين،
ويرتبط باألمن القومي «اإلسرائيلي»،
فـ»اإلسرائيلي» واألميركي يريدان
منع إنتاجه ألنه بامتالكنا هذه الثروة
الوطنية سنصبح أكثر ق��وة وأكثر
قدرة على المقاومة وعلى دعم أهلنا
الفلسطينيين للعودة إلى أرضهم»،
مشددا ً على أنه «من المعيب توزيع
البلوكات النفطية مذهبيا ً وطائفياً ،ألن
ذلك من شأنه التحضير لمشروع حرب
أهلية كبيرة».
ودع��ا اللقاء «الفلسطينيين إلى
عدم الوقوع في شر االقتتال الداخلي
وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة
في مخيم عين الحلوة ،ألن هذه األعمال
تخدم العدو الصهيوني وال تمت بصلة
إلى النضال الفلسطيني المشرف».

