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تفجير عبوة على طريق جديتا ـ �شتورا
وتفكيك ثانية وال �إ�صابات

«لجنة الأ�شغال» حلبة م�صارعة �إثر ت�صريحات رئي�سها «الكهربائية»

نواب «الوطني الح ّر» يطالبون ب�إقالة قباني وعلنية االجتماعات
و«الم�ستقبل» يدافع ويل ّوح بتطيير ر�ؤ�ساء لجان �آخرين
فجر تيار المستقبل جلسة لجنة األشغال
ّ
العامة والطاقة والمياه أم��س ،والتي كانت
مخصصة لمتابعة درس موضوع الكهرباء،
وذلك بعد توجيه نواب «المستقبل» االتهامات
ل��ن��واب التيار الوطني الحر بالسرقة وه��در
األموال في غير محلها وعلى مشاريع لم ُتنفذ.
وحصل ع��راك ب��األي��دي وشبه مصارعة بين
الطرفين رفع إثره رئيس اللجنة النائب محمد
قباني الجلسة إلى موعد لم يحدد.
فمع بدء الجلسة ولدى التقاط المصورين
الصورة التقليدية للمجتمعين عال الصراخ
ووقف النائب جمال الجراح متوجها ً إلى نواب
التيار قائالً« :أنتم وفريقكم حرامية وح ّملتم
خزينة الدولة اللبنانية ماليين الدوالرات» .هذا
الكالم استفز نواب «التيار» زياد أسود ،ونبيل
نقوال وفادي األعور وحكمت ديب الذين طالبوا
بإبدال رئيس اللجنة النائب محمد قباني وبرفع
السرية عن مداوالت الجلسة .وقال النائب فادي
األع��ور « َم��ن يدّعي الحرص على المال العام
فعليه أالّ يتهرب من دف��ع الضرائب وفواتير
الكهرباء».
وبلغت الحدة ذروتها بين أس��ود والج ّراح
ووصلت إلى التشابك باأليدي فتدخل النواب
ّ
لفض اإلش��ك��ال وارتفعت األص���وات ووصلت
إل��ى خ��ارج القاعة ،وذل��ك عندما سئل النائب
قباني عن تصريحه وتوضيحه لما حصل في
الجلسة السابقة واعتبره نواب التيار ال يعكس
الحقيقة وأن��ه لم يتم ال��ت��داول فيه واتهموه
بالناطق ال��رس��م��ي للجهة السياسية التي
يمثلها واستغربوا اتهامه وزير الطاقة والمياه
السابق (وزير الخارجية والمغتربين) جبران
باسيل ووصفه عهده في الوزارة بمغارة «علي
بابا واألربعين مستشاراً» واتهموه بالفئوية
واالف���ت���راء ،عندها ض��رب قباني ب��ي��ده على
الطاولة واتهم نواب التيار بافتعال المشكلة
لحضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد
حمدان الجلسة  ،فاعترض نواب التيار على رفع
الجلسة بهذه الطريقة ،خصوصا ً بعد حضور
وزيري المالية والطاقة علي حسن خليل وأرتور
نظاريان ورئيس ديوان المحاسبة ،إذ يفترض
توضيح الحقائق وأنه ليس من حق قباني رفع
الجلسة.
وهنا ق��ال النائب األع���ور «عندما يتحدث
رئيس اللجنة عن «مغارة علي بابا وأربعين
حرامياً ،يمكن أن يكون هناك أربعون حراميا ً في
الطبقة السياسية ،لكن األمر يبدأ بالناس الذين
ال يدفعون فواتير الكهرباء ،فكيف لرئيس لجنة
أن يستفيد من الكهرباء في طريقة غير قانونية
وغير مسدّد للفواتير فمن غير المسموح أن ي ّتهم
غيره بالسرقة» ،ودعاه إلى «الخروج من هذا
العقل الفئوي».
وهنا تدخل النائبان محمد الحجار والج ّراح
دفاعا ً عن قباني.

نواب «الوطني الح ّر»

بعد رف��ع الجلسة التي لم تكن ب��دأت عقد
النواب األعور ،ديب ونبيل نقوال مؤتمرا ً صحافيا ً

مشتركا ً أعلنوا فيه أنهم سيطلبون من رئاسة
المجلس النيابي إقالة قباني من رئاسة اللجنة
أو تعليق عضويته ولفتوا إلى أن اإلشكال وقع
عندما رف��ض قباني ون���واب المستقبل رفع
السرية عن مداوالت جلسات اللجنة.
وق��ال نقوال« :كنا نريد أن نقول للمواطن
اللبناني إن التأخير وما حصل في اجتماع لجنة
األشغال غير مقبول ،ونريد أن نقول للمواطن
اللبناني إذا كان هناك من سرقة فلتظهر أمام
كل المواطنينَ ،م��ن يريد اليوم شفافية ومَن
يريد معرفة إذا كان هناك هدر ألم��وال الدولة
فليذهب وي��ص � ّوت على االق��ت��راح المقدم من
العماد (ميشال)عون ،وهو المحكمة لمحاكمة
َم��ن يعتدي على ال��م��ال ال��ع��ام ،ولكن إط�لاق
الشعارات وإطالق التهم جزافا ً في الشكل الذي
قام به اليوم تيار «المستقبل» والذي جاء مدبرا ً
أو سمعنا باألمس كالما ً بأن الجلسة ستكون
حامية ،معنى ذل��ك أنهم ك��ان��وا خائفين من
الملفات التي بين أيدينا وجاؤوا ليقوموا بعملية
تعطيل الجلسة».
أضاف« :كل نائب له الحق أن يسأل بالنظام
رئ��ي��س اللجنة كيف ي��ص��رح خ���ارج اللجنة
بتصريحات معاكسة لما حصل داخل اللجنة،
وهذه ليست المرة األولى التي يقوم فيها الزميل
محمد قباني بهذه األع��م��ال .لنتذكر منذ أن
كان الوزير جبران باسيل وزيرا للطاقة كانت
«شغلته وعملته» هي الوزير باسيل ،في كل مرة
في اجتماعات اللجنة سنريه باألرقام أن كالمه
غير صحيح».
وقال النائب ديب« :النظام الداخلي لمجلس
ّ
تحضر
النواب يتحدث عن عمل اللجان ب��أن
التقارير ويكون هناك محضر ،وهذا المحضر
سري لكن هناك إمكانية لرفع هذه السرية إذا
أق � ّرت اللجنة رفعها .نحن نقول بكل بساطة
ارفعوا السرية وليتفضل اإلعالميون ويحضروا
اجتماع لجنة األشغال ليعرفوا من يسرق ومَن
هو متهم زوراً».
وختم« :صار هناك تأخير ،معمالن يوضعان
على الشبكة واالنجاز أصبح بحدود  95بالمئة

او  98بالمئة ،هناك مسألتان :مسألة دير عمار
ومسألة الذوق والجية ،الذوق والجية شركة
واحدة يستكمل العمل فيها».
وهنا قال نقوال :هما ينتجان  260ميغاوات
سيتم وضعهما على الشبكة من اآلن الى آخر
السنة».
وأش��ار النائب األع��ور إل��ى أن قباني «رفع
الجلسة ألنه يريدها سرية ،لكي يخبر ماذا يقول
له مزاجه .لم يكن هناك تضارب ،أم��ر عادي
يحصل في كل برلمانات العالم ،ما زلنا أهون من
غيرنا بكثير في بعض البرلمانات العالمية».
وق��ال« :ال نحضر الجلسة إذا لم يكن فيها
إع�ل�ام ،ون��ح��ن نطلبها م��ن الرئيس ب��ري في
اإلعالم».
وقال نقوال« :أكثر من مرة طلبنا من الرئيس
بري وتحقق .هناك مالحظات لقباني بطريقة
إدارت��ه للجلسات من قبل الرئيس بري ،ولكن
االس��ت��اذ محمد قباني يعتبر نفسه ف��وق كل
اإلنذارات ويتصرف كما يريد».
وقال ديب« :دعوة صادقة لكل اللبنانيين،
خصوصا ً للحراك أن يعرفوا مَن هو المسؤول،
تعميم المسؤولية في هذا الشكل يضيّعها».

...ونواب «المستقبل»

كما عقد نواب «المستقبل» مؤتمرا ً صحافياً،
فقال قباني« :إننا في تصاريحنا نعبّر بدقة
عن محاضر اجتماعات اللجنة وهذه محاضر
م��وج��ودة ب��ال��ص��وت وبالتسجيل الخطي».
وأوضح أنه «سيفتح الجلسات أمام اإلعالم بدءا ً
من الجلسات المقبلة» ،مؤكدا ً «تمسكه بشفافية
كاملة».
وقال« :في الجلسة السابقة ،حصل نوع من
رمي التهم بأن التأخير بالدفع هو الذي يؤخر
الكهرباء .ما يزعج اللبنانيين هو أين الكهرباء.
تم ّكنا من جمع الوزيرين بعد قليل من التعثر.
تكلّم وزير الطاقة ثم تكلم وزير المال وشرح
المخالفات في عقود معملي ال��زوق والجية
وكذلك في دير عمار  .2وبعد الجلسة ص ّرحت
بدقة وقلت ما جرى في تلك الجلسة».

أض����اف« :ق��ررن��ا أن ن��ت��اب��ع الجلسة في
حضور رئيس ديوان المحاسبة ،واليوم حضر
الوزيران ورئيس ديوان المحاسبة ،ومع بدء
الجلسة ودخ��ول وسائل اإلع�لام افتعل بعض
النواب من تيار معيّن مشكلة من خالل شتائم
واتهامات تر ّكزت في البداية على رئيس اللجنة
أمام الكاميرات مثلما فعل رئيسهم في مجلس
ال��وزراء قبل شهر .الواضح أن حضور رئيس
ديوان المحاسبة ومعه المستندات التي تظهر
المخالفات في وزارة الطاقة جعلهم يلجأون إلى
افتعال هذه المشكلة».
وأوض���ح أن «محاضر االجتماع الماضي
للجنة األشغال ما زالت في أمانة سر اللجنة،
وقد طلبت من الرئيس بري أن تذاع علناً».
بدوره ،رد أحمد فتفت على طلب إقالة قباني
من رئاسة اللجنة مشيرا ً إلى أن األخير «رئيس
لجنة أشغال عامة بتوقيع نواب التيار الوطني
الحر ألنهم يعرفون اذا لم يفعلوا هذا فهناك
رؤساء لجان أخرى سيطيرون».
اض���اف« :ه��ن��اك ت���وازن ف��ي المجلس وفي
اللجان .وهذا الملف انا مسؤول عنه في «تيار
المستقبل» وال أقبل أن يعتقد أي أحد انه قادر
على االستقواء على رئيس لجنة ألن اسمه محمد
قباني .كل رؤس��اء اللجان نكن لهم االحترام
وهناك توازنات معينة».
وأوض���ح النائب ال��ج � ّراح أن «وزي���ر المال
عرض في الجلسة السابقة الوثائق والتواريخ
المتعلقة بموضوع الطاقة ،لكن باسيل رفض
إرس���ال العقد إل��ى دي���وان المحاسبة .وه��ذا
التجاوز يؤشر إلى صفقات معينة» ،معتبرا ً «أن
مجلس النواب ولجنة األشغال لهما دور أساسي
في مراقبة األشغال».

وزير المال :اإلشكال ال يعنيني

إلى ذلك ،قال وزير المال علي حسن خليل ردا ً
على أسئلة الصحافيين« :اإلشكال ال يعنيني
وال في أي شكل من األشكال وأنا لديّ رأي علمي
وتقني».
وأضاف« :ضروري الذهاب إلى الحوار بروح
المسؤولية وتقديم كل ما من شأنه إخراج لبنان
من حال المراوحة وال��دوران إلى تعميم ثقافة
االنفتاح والحوار والوحدة والدفاع عن الوطن
لمواجهة التحديات التي تواجه العالم وفي
مقدمها قضية اإلرهاب».
وج�دّد تحذيره من صعوبة الوضع المالي
الذي يمر به لبنان في حال االستمرار بسياسة
هدر الفرص والتعطيل.

ميقاتي

وأس��ف الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة
عبر «تويتر» على ما حصل في لجنة األشغال
«في وقت يضج الشارع اللبناني باحتجاج على
مجمل الطبقة السياسية».
أضاف« :أال يحق للناس أن تجاهر بصرخة
الرفض ضد كل شيء ،وقد شاهدت بأم العين ما
جرى اليوم بين نواب األمة في لجنة االشغال
النيابية؟».

ت��وال��ت المواقف المشيدة بعملية «حركة
الجهاد اإلسالمي» في القدس المحتلة والمندّدة
بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني
والمقدسات ودعت إلى توحيد الفصائل وتصعيد
االنتفاضة الشعبية وعمليات المقاومة   ضد
الكيان الغاصب.

المؤتمرات الثالثة

وفي هذا السياق اعتبرت المؤتمرات الثالثة
(المؤتمر القومي العربي ،المؤتمر القومي –
اإلسالمي ،والمؤتمر العام لألحزاب العربية)
أنّ القضية الفلسطينية تعرف تصعيدا ً غير
مسبوق ف��ي الجرائم الصهيونية ض � ّد أرض
فلسطين وشعبها ومقدساتها ،حيث يستغ ّل
اإلرهاب الصهيوني انشغال أبناء األمة العربية
واإلس�لام��ي��ة ف��ي االح��ت��راب��ات الداخلية ،وفي
االنقسامات الطائفية والمذهبية وما نتج عنها من
شروخ وتقاطبات ،من أجل االستفراد بالشعب
الفلسطيني في محاولة الستكمال مخطط اإلجهاز
على األقصى وتهويد القدس وتهجير المقدسيين
والفلسطينيين عموما ً وإقامة الدولة العنصرية
اليهودية الخالصة ،ك ّل ذلك في ظ ّل صمت وتواطؤ
رسمي شبه كامل ،عربي وإسالمي ودولي.
وف��ي المقابل ص��م��ود أس��ط��وري للشعب
الفلسطيني وان��ط�لاق االنتفاضة الثالثة من
رح��م األقصى على يد المرابطات والمرابطين
والمقدسيات والمقدسيين وعموم أبناء فلسطين
على كامل التراب الفلسطيني ،مسقية بدماء
الشهداء وب��آالم الجرحى وبالمعركة البطولية
لألسرى في سجون االحتالل.
إنّ المؤتمرات الثالثة تؤكد إدانتها الشديدة
ل�لإره��اب الصهيوني ال��ذي ليست ل��ه ح��دود،
وبالمقدار ذاته تدين الصمت والتواطؤ الرسميين،
العربي واإلسالمي والدولي.
وإذ تث ّمن عاليا ً انتفاضة الشعب الفلسطيني
وتنحني بخشوع أمام أرواح الشهداء ،وتش ّد على
أيدي الجرحى وك ّل المنتفضين في وجه االحتالل،
وتعتز بمعركة األس��رى والمعتقلين وبصمود
الصحافيات والصحافيين في وج��ه اإلره��اب
الصهيوني ،وتث ّمن رفع العلم الفلسطيني فوق
مبنى هيئة األمم المتحدة ،فإنها:
 تناشد أبناء األم��ة العربية واإلسالميةوأحرار العالم ،التحرك العاجل على المستويات
كافة ،حماية لألقصى ودعما ً لالنتفاضة الثالثة،
مما يتطلب ع��ودة ال��روح إلى الحوار والتالقي
بين مكونات األمة كافة حول القضية التي يجب
أن تبقى هي القضية المحورية وهي البوصلة،
وهي التي يعتبر االنخراط فيها فرض عين وليس
فرض كفاية .وفي هذا اإلط��ار تدعو المؤتمرات
الثالثة األمة العربية واإلسالمية إلى لقاء يض ّم
األط��راف كافة من أجل المصالحة ووض��ع ح ّد
إلراق��ة الدماء وإيقاف الدمار وتمكين شعوب
المنطقة م��ن حقوقها المشروعة ،بعيدا ً عن
االصطفاف الطائفي أو المذهبي أو العرقي وعن
التجاذبات الخارجية.

 تؤكد أنّ المعركة الحالية حاسمة ،وأنهاتتطلب ق��رارات حاسمة كفيلة ب��ردع اإلره��اب
الصهيوني وبإيقاف جرائمه المتواصلة في
حق فلسطين ،أرضا ً وشعبا ً ومقدّسات ،وبأنه ال
ب ّد في أقله في هذه المرحلة من قطع العالقات
كافة مع الصهاينة ،وإلغاء االتفاقيات والعقود
التجارية وغيرها ،وإي��ق��اف أشكال التطبيع
كافة مع الصهاينة وإص��دار قوانين بتجريم
التطبيع معهم ،واإلع�لان الصريح من طرف
األنظمة العربية عن وقوفها الالمشروط مع
الشعب الفلسطيني ،وتقديم كافة أشكال الدعم
له ،بما في ذلك إم��داده بالسالح ،والعمل على
رفع الحصار عن قطاع غزة وعلى إم��داده بما
يحتاجه.
 تؤكد المؤتمرات الثالثة على ض��رورةتجسيد ما أعلنه الرئيس أبو مازن أمام هيئة األمم
المتحدة على أرض الواقع ،وخاصة ما يتعلق
بإلغاء االتفاقيات المبرمة مع العدو وباإلنهاء
العملي والعلني للتنسيق األمني معه ،واإلسراع
بعقد المصالحة الوطنية المنشودة على قاعدة
الثوابت الفلسطينية وتب ّني نهج المقاومة
بأشكالها كافة ،ودعم االنتفاضة التي اشتعل
أوارها.
وناشدت المؤتمرات الثالثة في بيانها الذي
وقعه أم��ن��اؤه��ا ال��ع��ام��ون زي��اد حافظ وخالد
السفياني وقاسم صالح ك ّل أعضائها ومكوناتها
االن��خ��راط الكامل في معركة تحرير األقصى
والتصدي لإلرهاب الصهيوني.

لقاء تحية

ودع���ت   «الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األمة» إلى لقاء تحية لشهداء الدفاع عن
االقصى والقدس وفلسطين والجرحى واألسرى
والمرابطين والمرابطات ،وذل��ك في الساعة
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في دار الندوة
خلف قصر البيكاديللي.

الداود

  وحيا األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني
العربي» النائب السابق فيصل ال��داود ،ببيان،
«أبناءفلسطينفيتصديهملالحتاللاإلسرائيلي،
ومقاومتهم تهويد القدس والمدن الفلسطينية
األخ����رى ،ورف��ض��ه��م تدمير المسجد األقصى
واألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية ،وهو
إصرار من الشعب الفلسطيني على إبقاء الصراع
قائماً ،بينه وبين مغتصبي أرضه من اليهود».
ورأى «ان انتفاضة فلسطينية ثالثة بدأت وهي
ستراكم على ما سبقها ،ولن يتمكن قادة العدو
منها» ،مؤكدا ً أن االنتفاضة ستنتصر وفلسطين
ستعود ،وشعبها المشرد سيحقق عودته إليها».

تجمع العلماء

وأكد «تجمع العلماء المسلمين» ،في بيان ،أن
«الشعب الفلسطيني البطل والمجاهد لن يتوانى
عن نصرة األقصى ،وكنا على يقين أيضا ً أن ال أمل

العمل اإلسالمي

وباركت «جبهة العمل اإلسالمي» في بيان
«العملية البطولية الجريئة التي نفذها المجاهد
الشهيد مهند الحلبي في منطقة «باب األسباط»
ق��رب المسجد األق��ص��ى ال��م��ب��ارك ف��ي القدس
المحتلة ،وذلك انتصارا ًللمسجد االقصى المبارك،
وانتقاما ً لكل الجرائم الوحشية ،واإلرهابية التي
ارتكبها ،ويرتكبها العدو الصهيوني الغاصب
المحتل ،بحق الفلسطينيين وبحق الحرمات
والمقدسات».
ودعت «جميع الشعوب العربية واإلسالمية
للتظاهر والتضامن ،وإع�لان دعمها المباشر
والالمحدود للشعب الفلسطيني ،والنتفاضته
الشعبية المتوقعة ،وعدم انتظار ترياق األنظمة،
والحكومات العربية الغارقة في بحور الفتن،
والدماء والذل ،والخضوع واالستسالم لمشاريع
أعداء األمة في المنطقة».

حركة األمة

وباركت «حركة األم��ة» عملية القدس التي
اعتبرتها «ردا ً طبيعيا ً على جرائم االحتالل
المتصاعدة ضد المسجد األقصى والمقدسات».
ودعت «الحركة» جميع الفصائل الفلسطينية
وأبناء الشعب الفلسطيني المجاهد إلى تكثيف
العملياتالنوعيةعلىكاملاألراضيالفلسطينية
المحتلة ،واستخدام كل القدرات ل��ردع العدو
والمستوطنين عن مواصلة االقتحامات في
المسجد األقصى المبارك».

المؤتمر الشعبي اللبناني

وح � ّي��ا المؤتمر الشعبي اللبناني ببيان
«انتفاضة أبطال الضفة الغربية نصرة للقدس
والمسجد األقصى» ،وطالب بـ«أوسع دعم ألهالي
القدس والضفة وإعادة توجيه البوصلة العربية
واإلسالمية نحو فلسطين».
ودعا البيان «كل الفصائل الفلسطينية لتكون
على مستوى ه��ذه التضحيات وه��ذه الدماء،
فتسارع إلى الوحدة ونبذ كل خالف أو صراع
على السلطة» ،وجدّد مطالبة الجامعة العربية
ومنظمة التعاون اإلسالمي بـ «وقفة مع الضمير

د ّوى قبل ظهر أمس انفجار على طريق فرعي يربط
جديتا ـ  شتورا ـ  المرج والمعروف بطريق (شتورا
الشبرقية) ،يسلكه الموطنون اآلتون من بيروت تج ّنبا ً
لزحمة السير في شتورا ،تبين أنه ناجم عن تفجير عبوة
صغيرة زنتها وفق خبير عسكري حوالى  4كليوغرامات
فجرت السلكيا ً وزرعتها خاليا
من مادة الـ «تي إن تي»ّ ،
إرهابية على بعد ال يتجاوز المئتي متر عن المديرية
اإلقليمية للجمارك اللبنانية ف��ي ش��ت��ورا ،وص��ودف
االنفجار مع مرور حافلة صغيرة لنقل الركاب المدنيين
على الطريق ،لكن الحافلة لم تصب ب��أذى وأكملت
طريقها .فيما حضرت القوى األمنية التي عاينت المكان
وس��ط ط��وق أمني فرضته وح��دات من االستخبارات
والجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي وأمن الدولة
وخ��ب��راء ع��س��ك��ري��ون ،وت��و ّل��ت ال��ش��رط��ة العسكرية
التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص لكشف
مالبساته.
انفجار العبوة أحدث فجوة في األرض بقطر متر مربع
وبعمق  30سنتمترا ً وتدمير خط كهرباء التوتر العالي،
إال أن وجودها وسط تلّة من التراب ووجود قناة لتصريف

مياه األمطار المزودة بحائط من الباطون المسلح ،جعل
ق ّوة عصف االنفجار يح ُّد من اإلصابة المباشرة للهدف
ولم تقع إصابات في األرواح ،وفق معنيين فإن العبوة
ليست عادية بل «موجهة» وواضعيها «محترفون»،
وفق ما قال مصدر أمني لـ«البناء».
معلوم أن ه��ذا الحدث األمني ليس األول ،إذ منذ
أسبوعين ضبطت عبوة ناسفة على طريق عام شتورا
ـ تعنايل من دون أن تنفجر بسبب خلل فني فيها ،وكان
سبق ذلك في فترات متفاوتة اختراق أمني في المنطقة
تم ّثل بتفجير ع��دد من العبوات الناسفة على طريق
المصنع ومجدل عنجر وشتورا وجالال وزحلة وجميعها
كانت تستهدف حافالت مدنية للركاب ومواكب أمنية
حزبية.
وورد في بيان لقيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أمس
أنه «بتاريخه الساعة  12.00انفجرت عبوة ناسفة
زنتها حوالى  4كلغ من مادة «تي إن تي» ،على جانب
طريق جديتا ـ  شتورا ،أثناء م��رور حافلة نقل ركاب
صغيرة ،من دون تسجيل أي اصابات في األرواح .وعلى
الفور توجهت دورية من الجيش إلى المكان وفرضت
طوقا ً أمنياً ،فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في
الحادث بإشراف القضاء المختص لكشف مالبساته».

قا�سم ي�ستقبل ال�صحناوي
استقبل ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
نائب رئيس «التيار الوطني الحر»
الوزير السابق نقوال الصحناوي،
في حضور النائب السابق أمين
شري.
وكان «اللقاء مناسبة للتعارف
بعد االنتخابات األخيرة في التيار،
ول��ل��ت��داول ف��ي األوض���اع العامة،
والبحث في كيفية معالجة الفراغ
ف���ي ال��م��ؤس��س��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة»،
بحسب بيان للعالقات اإلعالمية
في الحزب.

مخزومي :لت�ضطلع الحكومة
ب�ش�ؤون المواطنين

�إ�شادات بعملية «الجهاد» في القد�س:
لت�صعيد االنتفا�ضة وعمليات المقاومة �ضد العدو ال�صهيوني
ال بحكام العرب وال بجامعتهم التي ال تستنفر إال
لضرب المقاومة ومحورها».
ون � ّوه التجمع «بالعملية البطولية لحركة
الجهاد االس�لام��ي» ،داعيا ً إل��ى «تشكيل غرفة
ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة م��وح��دة ب��ي��ن الفصائل
الفلسطينية كافة وتصعيد العمليات ،وخصوصا ً
االس��ت��ش��ه��ادي��ة ،وم��واك��ب��ة ال��ع��م��ل ال��ج��ه��ادي
بإجراءات ثورية من قبيل إلغاء كل االتفاقات مع
العدو الصهيوني».
ودع��ا إل��ى «إدان���ة النهج التكفيري ال��ذي ال
يستفيد منه إال العدو الصهيوني ألنه يزيد تقسيم
العالم اإلسالمي إلى دويالت مذهبية تكون مبررا ً
ليهودية الدولة التي يسعى إليها الصهاينة».

البقاع ـ أحمد موسى
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وبعودة إلى الطريق السليم لتصحيح المسار
موحد بقطع كل أشكال التطبيع
واتخاذ ق��رار
ّ
مع العدو الصهيوني ورفد الشعب الفلسطيني،
إضافة إلى القيام بحملة عالمية عاجلة تفضح
االحتالل وجرائمه وتحاصره ،خصوصا ً بعد
تزايد التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية
وآخرها رفع العلم فوق مقار األمم المتحدة».

االتحاد البيروتي

وق���ال رئ��ي��س االت��ح��اد ال��ب��ي��روت��ي الدكتور
سمير صباغ في تصريح« :ه��ذه األي��ام يسطر
الفلسطينيون أهم المراحل في تاريخ قضيتهم
فيرفضون االستكانة ويدافعون عن مقدساتهم
في المسجد األقصى وفي القرى المحيطة وهو
يقول للعالم :أنا صاحب قضية .مقاوم من أجل
قضيتي في وجه أبشع أن��واع االحتالل والقتل
واالعتقال واإلفناء».
وأضاف صباغ« :إننا نقول إن مثل هذا الشعب
الفلسطيني البطل ال يُهزم أو يستسلم بل يطلب
كل أبنائه من رجال ونساء وأطفال الشهادة دفاعا ً
عن العروبة والعرب وعن فلسطين الخالدة».
وختم« :شعب عظيم يفتدينا جميعا ً وال يطلب
منا إال ال��دع��اء ،وإال حمل القضية في كل بيت
ومصنع ومدرسة وجامعة».

منقارة

وأعلن رئيس مجلس قيادة حركة «التوحيد
اإلس�لام��ي» ،عضو «جبهة العمل اإلس�لام��ي»
واتحاد «علماء بالد الشام» الشيخ هاشم منقارة،
في تصريح »،ان الجيوش العربية واالسالمية
اضاعت بوصلة الجهاد الحقيقي في أكثر من
مكان وزم��ان» .وبارك عملية الشهيد حلبي في
القدس وقال« :اليوم الشهيد البطل مهند حلبي
يعطي األمة درسا ً حقيقيا ً في الدفاع عن الكرامة
والمقدسات ،ويستصرخ ضمير كل حر في هذا
العالم ،لنصرة المظلوم ،في وجه أعتى استكبار
صهيوني ،وفي الوقت عينه يدين كل بندقية أو
طلقة انحرفت عن مسار الجهاد الحقيقي إلى قتال
الفتنة والتفتيت الداخلي».

االتحاد الوطني

ودعا رئيس «االتحاد الوطني للحفاظ على
السلم االهلي» احمد مختار خالد «إل��ى نصرة
الشعب الفلسطيني وإنقاذ المقدسات االسالمية
ف��ي ال��ق��دس وال��خ��ل��ي��ل م��ن عمليات التهويد
واالع���ت���داءات التي تقوم بها ق��وات االحتالل
اإلسرائيلي».

تضامن مع مراسلة «الميادين»

إلى ذلك ،دعت «قناة الميادين» في بيان إلى
وقفة تضامنية مع اإلعالم الفلسطيني ،في تحية
إلى مراسلة القناة في فلسطين المحتلة هناء
محاميد اليوم الثالثاء الساعة الخامسة عصراً،
أمام مبنى القناة ،الجناح – بيروت.

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س «ح����زب ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي» ف���ؤاد مخزومي السفير
البريطاني هيوغو شورتر إلى مأدبة
عشاء في دارت��ه في فقرا ،وعرض
معه التطورات المحلية واألوض��اع
اإلقليمية والدولية.
إثر اللقاء ،جدد مخزومي شكره
للحكومة البريطانية دعمها قطاع
التعليم ف��ي لبنان «وال سيما أنه
يأخذ في االعتبار األع��ب��اء الملقاة
على عاتق وزارة التربية اللبنانية
لتعليم وتأهيل الطالب النازحين من
سورية».
ودع���ا إل��ى «ال��ت��ع��اون أي��ض �ا ً في
م��ج��االت تأهيل الشباب اللبناني
الكتساب الخبرات العلمية وتعزيز
فرص العمل أمامه».
كما جدد الدعوة لبريطانيا «من
خالل موقعها الدولي ،لتوفير الدعم
االقتصادي الالزم للبنان ،بما يسمح
بتوفير استقرار مستديم ،وكذلك
تسليح الجيش اللبناني والقوى
األمنية وتعزيز قدراتهما في مواجهة
اإلرهاب».
وال��ت��ق��ى م��خ��زوم��ي أي��ض �ا ً وزي��ر
الشؤون االجتماعية رشيد درباس
إلى مأدبة غ��داء ،وأكد «ض��رورة أن

مخزومي مستقبالً درباس
تضطلع الحكومة بشؤون المواطنين
في هذه الظروف الصعبة ،وال سيما
م��ع ف��ت��ح ال���م���دارس وال��ج��ام��ع��ات
أبوابها أمام التالمذة والطالب بكل
م��ا يعنيه ذل��ك م��ن ت��ح��دي��ات أم��ام
األهالي» ،الفتا ً إلى «أهمية تعاون
ال��وزارة مع الجمعيات ومؤسسات
المجتمع األهلي» ،وداعيا ً إلى «أن
ُت��ع��ن��ى ال����وزارة بتعليم وت��دري��ب
النازحين السوريين ،واالستفادة
من مجموعة الدعم الدولية في هذا

المجال ،ألهمية ذل��ك عند عودتهم
إلى بالدهم».
وج���ال م��خ��زوم��ي خ�لال زي��ارت��ه
جامعة بيروت العربية في حرميها
في بيروت والدبية ،برفقة رئيس
ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��م��رو ج�لال
ال���ع���دوي ،ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف أق��س��ام
ال��ج��ام��ع��ة ،واط���ل���ع م���ن ال��ع��دوي
على التطويرات التي أدخلت إلى
الجامعة وال سيما بعد افتتاح فرعها
في الدبية.

الخطيب :الأجدر بالمجل�س ال�شرعي
تر�شيد الخطاب الديني ال التحري�ض
استغرب رئيس «هيئة مركز بيروت الوطن» وعضو الم
جلس الشرعيالسابق الدكتور زهير الخطيب «عودة البيان
ات السياسية باسم المجلس الشرعي وكيل االتهامات لدو
ل إسالمية وصديقة وبالتالي الغوص في مسائل من خارج
تكليفه وهي لم تكن يوما ً في مصلحة رعيته».ورأى الخطي
ب في ذلك «تناقضا ً واضحا ً في بيان المجلسالسبت الفائ
ت ،ففي حين ُيدلي بموقف شرعي في أنه «ال خالف مع أحد
إال إذا اعتدى علينا في ديننا أو حاول احتالل بالدنا أو إخرا
جنا من أرضنا ،»...فإنه في الوقت ذاته ال يلتزم بمضمونه
حين يتطاول على حق الدولة السورية باستدعاء روسيا
الحليفة التاريخية للعرب في مواجهة الجماعات التكفيرية
العابثة في سورية من خوارج ومهاجرين مرتزقة لم يعد
خافيا ً دور دول الغرب والمصلحة الصهيونية في رعايتهم.
هذا خاصة بعد أن بلغت تداعياتهم لخارج سورية وبعدما
ابتلعوا جميع ما كان ُيس ّمى معارضة سورية معتدلة
ليذيقوا الشعب السوري الرازح في مناطق احتاللهم صنوفا ً
من االستعباد والقتل والتهجير بعناوين دينية زائفة تسيء
لحقيقة وسمعة الدين الحنيف».
وسأل الخطيب المجلس «إذا ما كانت الدولة السورية

قد اعتدت على مجلسكم أو احتلت مبناكم أو أخرجتكم منه
لتختلفوا معها وتعادونها وتكيلوا االتهامات جزافاً؟».
وتساءل «إذا كان التدخل الروسي متأخرا ً وبطلب من
الدولة المعترف بها بفهمكم احتالال ً ألم يكن كذلك التدخل
الغربي وضرباته الجوية من دون موافقة سورية أو بال قرار
لألمم المتحدة قبل ذلك ولتاريخه احتالالً؟ وألم يكن األجدر
صرف اهتمامكم ضمن تكليفكم بترشيد التثقيف الديني
وخطابه للشباب بما يعيد للفهم اإلسالمي وسطيته وإنكاره
لألذى والقتل والتخريب بدال ً من التسييس والتحريض
بعبارات ق��د ُيفهم منها أن��ه ح��رص ورأف���ة بالجماعات
اإلرهابية والرضى عما تسببه من فساد في األرض؟ وألم
يكن من األربح للسنة في لبنان توجيه طاقاتكم وأصواتكم
لتنمية األوقاف وهي الوظيفة األساس لمجلسكم خاصة بعد
عقود من االستغالل السياسي والتجهيل واإلفقار الممنهج
لمجتمعاتهم .أولم يكن أكثر صدقية أن ترافق دعوتكم الغير
للتضامن المادي عبر صندوق الزكاة في مساعدة الطالب
مع بداية عامهم الدراسي أن يتقدم ويبادر أعضاء مجلسكم
ممن يكتنزون الماليين ببضعة آالف تخفف من شقاء الطالب
وأهلنا النازحين السوريين والفلسطينيين».

