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جدول «الت�شريعية» 38 :بنداً للقرو�ض والرواتب والإنماء

«الوطني الح ّر» :تما َد ْوا في االبتزاز
} هتاف دهام
حسم التيار الوطني الح ّر ورئيسه الفخري الجنرال
ميشال عون قراره .ال مشاركة في جلسة تشريع ال
ُي��د َرج في ج��دول أعمالها قانون االنتخاب .التحدّي
واالبتزاز لن ينفعا معه ،ال بل سيلقيان رفضا ً قاطعا ً
وس���وف يتّخذ أك��ث��ر م��ن شكل ف��ي ح��ال االستمرار
بتجاهل مطالب المسيحيين الدستورية والوطنية.
يقدّم وزير العمل السابق سليم جريصاتي ،شرحا ً
مستفيضا ً للوقائع التاريخية والمفاصل لموضوع
قانون االنتخاب الموعود والمرفوض من السلطة
المؤ َّبدة ،فبعد انتهاء والية رئيس الجمهورية السابق
ميشال سليمان ،ق��ال العماد ع��ون كالما ً مفاده «إنّ
التشريع في مجلس ال��ن��واب ال يمكن أن يحصل إال
فس ّمي هذا التشريع «تشريع
من ضمن الضرورات ُ
الضرورة” ،وأش��ار في حينه إل��ى أنّ ه��ذا التشريع
يتعلّق بإعادة تكوين السلطة ،أوالً ،كقانون انتخاب
أعضاء مجلس النواب يتوافق مع الوثيقة والدستور،
أم��ا عن القوانين المتعلقة بالهوية اللبنانية ،فهناك
ق��ان��ون اس��ت��ع��ادة الجنسية ل��ل��م��ت��ح��دّري��ن م��ن أصل
الملحة والقوانين المعيشية
لبناني ،والقوانين المالية
ّ
والحياتية المتعلقة ببديهيات حياة المواطنين.
قال تكتّل التغيير واإلصالح ،والتيار الوطني الح ّر
ع��م��وده الفقري ،والرئيس المؤسس للتيار ،كالما ً
يتعلّق بتشريع ال��ض��رورة ،وبالتالي انتظرنا ،كما
يقول جريصاتي لـ«البناء» ،أن يكون التشريع على
ه��ذا األس��اس ،وكلّنا يذكر ويعلم أنّ تيار المستقبل
قاطع جلسة تشريعية لبحث قانون االنتخاب قبل
انتهاء والي��ة الرئيس سليمان وبعد انتهاء واليته،
واعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري في حينه
أنّ الميثاقية ال تتوفر لعقد جلسة عامة بمجرد غياب
الممثل األقوى للسنة في البلد ،ث ّم أتى التمديد األول
للمجلس وقد واكب هذا التمديد ،ال بل ورد في أسبابه
سينكب فورا ً بعد
الموجبة حتى أنّ المجلس النيابي
ّ
التمديد على وض��ع ق��ان��ون انتخاب ،وق��ال ب��ري إنه
سينام على درج المجلس إذا اقتضى األمر ،حتى يت ّم
إق��رار قانون انتخاب جديد .كان المقصود في حينه
االستغناء عن قانون الستين ال��ذي ك��ان ثمرة اتفاق
ال��دوح��ة ال��م��ش��ؤوم .إال أنّ ال��وع��د ،وف��ق جريصاتي،
ذهب أدراج الرياح ،ولم يدرج يوما ً على جدول أعمال
أي م��ش��روع أو اق��ت��راح قانون
أ ّي��ة جلسة تشريعية ّ
يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس النيابي ،هذا مع العلم

أنّ اللجنة ال ُمكلّفة دراسة قانون االنتخابات انتهت من
دراس��ة اقتراحين وم��ش��روع ق��ان��ون ،وه��ي مشروع
قانون الحكومة القائم على جعل لبنان  13دائرة على
أس��اس النسبية ،واقتراح قانون ما ُس ّمي «االقتراح
األرث��وذك��س��ي» واق��ت��راح ال��ق��ان��ون المختلط المقدّم
من «ال��ق��وات» باالشتراك مع «التقدمي االشتراكي»
و«المستقبل» ،والتي هي مهيّأة لطرحها على جدول
األعمال.
فلماذا اإلص���رار على استبعاد ه��ذا القانون الذي
من شأنه أن ُيعيد إنتاج السلطة على أسس ميثاقية
ودستورية صحيحة ،بعد تمديدين للمجلس النيابي
الحالي الذي انتُخب على أساس الستين؟ واألخطر من
ك ّل ذلك ،بحسب جريصاتي ،أنّ إبعادا ً كهذا ال يمكن أن
يكون بريئا ً والهدف منه تأبيد هذه األكثرية المستأثرة
بالقرار والمتسلّطة والمتعجرفة ،وهي أكثرية تتألف
من فرقاء سياسيين مختلفين .كيف يمكن أن نش ّرع
صحيحا ً إنْ غاب عن الجلسة التيار الوطني الح ّر الذي
هو المك ّون المسيحي والوطني األول ،مضافا ً إليه
غياب حز َبي «القوات» و«الكتائب»؟ يسأل جريصاتي،
ويقول للرئيس ب��ري« :بالله عليك أين الميثاقية في
هذه الجلسة؟ وهل يجوز تجاوز الميثاقية ،في حين
أنّ المبدأ الدستوري أتى على إطالقه أن ال شرعية أل ّية
سلطة ُتناقض العيش المشترك؟ لماذا االبتزاز وكيف
يحق أخ�لاق��ي��ا ً ودس��ت��وري��ا ً وش��رع��ي��ا ً ووط��ن��ي��ا ً ابتزاز
فريقنا السياسي بالقول إننا ُنفقر لبنان ونع ّرضه
للعقوبات الدولية بعدم حضورنا في جلسة تشريع
مالي بامتياز؟ هل نحن َمن نع ِّطل أم أنّ المع ِّطل َمن
أي قانون
ال ي��درج على ج��دول األعمال البند األه�� ّمّ ،
االنتخاب الذي تنبثق منه ك ّل السلطات الدستورية؟».
ل��ق��د أص��ب��ح االب����ت����زاز م��ت��م��ادي��ا ً ب���ص���ورة قاطعة
وحصرية ،يقول جريصاتي ،لكن نحن ال أحد يبتزّنا
ويبت ّز الجنرال ،نحن لن نساوم في موضوع إعادة
تكوين السلطة ،ال سيما هذه السلطة التي أصبحت في
عجز مطلق وترهّل واستسالم وإذعان وتبعية كاملة
ألوامر عمليات خارجية لإلبقاء على الوضع اللبناني
على هشاشته الراهنة والخطيرة! فهل ُيعقل أن نؤ ّبد
ّ
ينقض
سلطة ال تستطيع معالجة ملف النفايات الذي
علينا بيئيا ً وصحياً؟ وهل يمكن أن نؤ ّبد سلطة عاجزة
عن تأمين الحقوق البديهية للشعب اللبناني؟ وأن نؤ ّبد
سلطة عاجزة عن انتخاب رئيس حتى أصبحت صفة
للفراغ القاتل ،فال رئيس وال حكومة وال تشريع...؟

تفجير مكتب علماء القلمون في عر�سال

ً
ً 28
وجريحا واالتهام نحو «داع�ش»
قتيال

د ّوى ظهر أمس انفجار في مكتب
حي السبيل
هيئة علماء القلمون في ّ
بالقرب من محطة «م��رزوق��ة» شمال
بلدة عرسال البقاعية ،أثناء اجتماع
للهيئة ،وأُدرج ف��ي خ��ان��ة تصفية
الحسابات بين التنظيمات المسلّحة.
وتباينت المعلومات عن حصيلة
االنفجار ال��ذي د ّم��ر المكتب وكيفيّة
وق��وع��ه .ف��ف��ي ال��وق��ت ا ّل����ذي أ ّك���دت
معلومات وقوع س ّتة قتلى ،تحدّثت
أخ���رى ع��ن ارت��ف��اع ع��دد القتلى إلى
ع��ش��رة و 18ج��ري��ح�ا ً ت��و ّزع��وا على
مستشفياتٍ ميدان ّية ،مثل مستشفى
«أب���و طاقية» ومستشفيات أخ��رى
تابعة للمسلحين.
و فيما أُف��ي��د أنّ التفجير ن ّفذه
انتحاري ،تحدّثت معلومات أخرى
عن استخدام د ّراج���ة ن��ار ّي��ة مح ّملة
بأكثر من  25كيلوغراماًُ ،وضعت أمام
المكتب.
وعُ رف من القتلى الشيخ علي بكور،
المعروف بأبي عائشة ،الشيخ خالد
الشيخ علي رشقّ ،
ح ّمودّ ،
الشيخ عمر
عبد الله الحلبي والشيخ فوزي علي
العرابي ،إضاف ًة إل��ى جثة مجهولة
ُرجح أن تكون لالنتحاري.
الهوية ي ّ
كما أصيب رئيس الهيئة ّ
الشيخ عثمان
منصور ،قاسم ح ّمودّ ،
وضاح البدوي
وعادل كلكوش.
و ُوج����دت أش�ل�اء ع��ل��ى ب��ع��د أكثر
م��ن خمسين م��ت��را ً م��ن م��ك��ان وق��وع
االنفجار ،ا ّل��ذي أح��دث ض��ررا ً كبيرا ً
بالمبنى .وكلّف مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر ،الشرطة العسكرية ومديرية
المخابرات في الجيش اللبناني إجراء
التحقيقات األولية في االنفجار.
وت��وج��ه��ت أص��اب��ع االت���ه���ام في
ّ
التفجير إلى «تنظيم داع��ش» لكونه
على خ�لاف عميق م��ع الهيئة التي

فيما ال تزال مواقف الكتل النيابية
من حضور الجلسة التشريعية على
حالها ،والتي حدّد موعدها رئيس
المجلس النيابي نبيه بري يومي
الخميس والجمعة المقبلَين ،و ّزعت
األم��ان��ة ال��ع��ام��ة لمجلس ال��ن��واب
جدول األعمال الذي تض ّمن  38بنداً،
م��و ّزع��ة بين اقتراحات ومشاريع
قوانين.
ومن أب��رز البنود :تعديل اتفاق
تمويل برنامج التعاون عبر الحدود
ل���دول منطقة ال��ب��ح��ر المتوسط
م��ع المجموعة األوروب��ي��ة ُمم َّثلة
بمفوضية المجموعات األوروبية،
مشروع متضمِّن األحكام االستثنائية
المتعلّقة بالتالمذة (أي اإلعفاء
من االمتحانات الرسمية) ،طلب
الموافقة على إب��رام اتفاق إنشاء
األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
ّ
منظمة دولية ،إب��رام عقد
بصفتها
تمويل بين لبنان والبنك األوروبي
للتثمير (مشروع أوتوسترادات)،
طلب الموافقة على االنضمام إلى
تعديل اتفاق ب��ازل بشأن التح ّكم
في نقل النفايات الخطرة والتخلص
منها عبر الحدود ،اإلجازة للحكومة
عقد نفقات من أج��ل تحقيق عتاد
و ُب��ن��ى تحتية لمصلحة الجيش،
م���ش���روع ق���ان���ون ي��ت��ع �لّ��ق بفتح
االع��ت��م��ادات اإلض��اف��ي��ة لتسديد
ال��م��ب��ال��غ ال ُمستعمَلة م��ن سلف
خزينة ُمعطاة خالل العام ،2012
مشروع قانون استعادة مساهمة
الدولة اللبنانية في رأسمال البنك
اإلسالمي للتنمية ،وطلب الموافقة
ع��ل��ى إب����رام ت��م��وي��ل ب��ي��ن لبنان
والبنك األوروب���ي للتثمير (كفاءة
استخدام الطاقة)( ،المتعلق بس ّد
ب��س��ري) ،إب���رام ا ّت��ف��اق ق��رض بين
لبنان والصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي للمساهمة في تمويل
مشروع استكمال ُمنشآت الصرف
ال��ص��ح��ي وم��ش��روع ف��ت��ح اعتماد
إضافي لتغطية العجز في الرواتب
واألج���ور ،واق��ت��راح ق��ان��ون سالمة
ال��غ��ذاء ،اق��ت��راح ق��ان��ون اإلج���ازة
للحكومة االق���ت���راض بالعمالت
األجنبية ،اق��ت��راح قانون اإلج��ازة

للحكومة زي���ادة مساهمة لبنان
في صندوق النقد الدولي ،اقتراح
قانون اإلجازة للحكومة باالكتتاب
ف��ي زي��ادة رأس��م��ال البنك الدولي
لإلنشاء والتعمير ،اقتراح قانون
تحديد شروط استعادة الجنسية،
مشروع قانون متعلّق بالتصريح
عن نقل األموال عبر الحدود ،مشروع
قانون متعلّق بتبديل المعلومات
الضريبية ،مشروع قانون مكافحة
تبييض األم����وال ،طلب الموافقة
ع��ل��ى إب�����رام ا ّت���ف���اق ق����رض بين
لبنان والصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي للمساهمة
ف��ي تمويل م��ش��روع إع���ادة تأهيل
منشآت الكهرباء المتض ّررة من
العدوان «اإلسرائيلي».
وف��ي وق���تٍ الح���ق ،أع��ل��ن مكتب
النائب أحمد فتفت ف��ي بيان أنه
«ك���ان ق��د ا ّت��ف��ق ف��ي جلسة مكتب
المجلس األخيرة على إدراج اقتراح
المعجل المك ّرر بإنشاء
القانون
ّ
«مجلس إن��م��اء ع��ك��ار وال��ش��م��ال»
على جدول أعمال الجلسة .وتبين
بعد توزيع الجدول أنّ ه��ذا البند
قد سقط سهواً ،وبعد التواصل مع
دولة الرئيس نبيه بري طلب دولة
الرئيس من األمانة العامة لمجلس
ال��ن��واب إص��دار ملحق إلدراج هذا
البند».
وتوجه فتفت بالشكر إلى الرئيس
ّ
بري على تجاوبه.

كتل «الميثاقية»

في غضون ذلك تتك ّثف االتصاالت
لتأمين «ميثاقية» الجلسة طائفيا ً
ف��ي ظ��� ّل ت��أك��ي��د ح��زبَ��ي الكتائب
والقوات اللبنانية عدم حضورهما
الجلسة ،بينما ل��م يحسم التيار
الوطني الحر وال حزب الطاشناق
موقفيهما رسميا ً بعد ،مع ترجيح
مشاركتهما في الجلسة.
وفي السياق برز تصريح الفت
لعضو تك ّتل التغيير واإلص�ل�اح
النائب نعمة الله أبي نصر ،حيث
أع��ل��ن أنّ ال��ت��ك��ت��ل س��ي��ش��ارك في
الجلسة التشريعية ،كاشفا ً «عن
اتصاالت كثيفة بين مختلف الكتل

الطاشناق

مصير التشريع بين الميثاقية والضرورة

هيئة التن�سيق :وعود و�آمال
بدخول «ال�سل�سلة» القاعة
المسيحية لمناقشة بعض البنود
والمشاريع الضرورية والمهمة،
ال��ت��ي ن��ري��د إدراج��ه��ا على ج��دول
أعمال الجلسة».
توجه النائب إبراهيم
وم��س��ا ًء
ّ
كنعان إلى معراب َ
موفدا ً من رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب
ميشال ع��ون ،حيث التقى رئيس
ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير
ج��ع��ج��ع ب��ح��ض��ور رئ��ي��س ج��ه��از
اإلع�ل�ام وال��ت��واص��ل ف��ي «ال��ق��وات»
ملحم رياشي ،وج��رى البحث في
م��وض��وع ال��ج��ل��س��ة التشريعية
وجدول أعمالها.

«المستقبل»

أما كتلة المستقبل التي نقل عن
رئيسها فؤاد السنيورة أ ّنه أبلغ بري
مقاطعة الكتلة الجلسة إن غابت
عنها المك ّونات المسيحية ،فقد نفى
عضو الكتلة النائب عمار حوري هذا
األمر مؤ ّكدا ً حضور الجلسة «أل ّنها

أ ّكد حزب الله أنّ خالفه مع حزب
المستقبل سياسي وليس مذهبيا ً
على اإلطالق ،م ّتهما ً «قوى  14آذار»
بأ ّنها تخدم مشروع «داع���ش» من
حيث ال تشعر.

قاسم

ُتوالي «جبهة النصرة» التي تعترض
بشدّة على ممارسات عناصر «داعش»
في عرسال.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ بعض أعضاء
الهيئة كان يتو ّلى المفاوضات إلطالق
العسكريين المخطوفين لدى «جبهة
النصرة» ،لكن لجنة أهالي العسكريين
المخطوفين أ ّك��دت أنّ االنفجار «لم
يستهدف أيّ وسيط في مل ّفنا».
من جه ٍة أخرى ،اش ُتبه أمس بحقيبة
ف��ي منطقة أب��ي س��م��راء بطرابلس،
فحضرت ق��وة م��ن الجيش وكشفت
عليها وتبيّن أنها خالية من أيّة مواد
متفجرة.

توقيفات

وفي مجال أمني آخر ،أعلنت قيادة
الجيش  -مديرية التوجيه ،في بيانٍ
أنّ ق��وى الجيش أوق��ف��ت ف��ي منطقة
وادي حميد  -عرسال ،المواطن علي
نايف رايد ،وذلك لقيادته فان «جي.
ام .سي» من دون أوراق قانونية ،حيث

ك��ان برفقته المواطن جمال يوسف
الحجيري و  11س��وري �اً ،لالشتباه
بانتمائهم إلى مجموعات إرهابية.
وت ّم تسليم الموقوفين إلى المرجع
المختص ،وبوشِ ر التحقيق معهم.
إل��ى ذل���ك ،أوق���ف مكتب مكافحة
اإلرهاب والجرائم الهامة في الشرطة
القضائية في الشمال المدعو (ع.ح)
مواليد  ،1990في ساحة العبدة ،وهو
مطلوب بجرم القتل.
بدورها ،أوقفت المديرية اإلقليمية
ألمن الدولة في الجنوب وبنا ًء إلشارة
النائب العام االستئنافي في الجنوب
القاضي رهيف رمضان ،الفلسطين َّي ْين
السوريَّين (ر.أ) و(م.ج) .وع ّممت
بالغات بحث وتح ٍّر بحق آخرين ،وذلك
على خلفية تورطهم لالستحصال
والترويج إلقامات أوروبية م��زورة،
وبيعها واإلتجار بها في لبنان.
وسلِّم الموقوفان مع المضبوطات
ُ
إلى النيابة العامة االستئنافية في
الجنوب.

�أهالي الع�سكريين المخطوفين:
لتو�سط تركيا في �إطالق �أبنائهم
ُّ
زار وف��د م��ن ذوي العسكريين
المخطوفين ض � ّم المختار طالل
طالب ،الشيخ عمر حيدر ،خليل
ش��داد ،ع��ارف مشيك ،آمنة زكريا،
حسين ي��وس��ف ،س��ع��اد يوسف،
غنوة يوسف ،نظام مغيط وماري
خ�����وري ،س��ف��ي��ر ت��رك��ي��ا ال��ج��دي��د
تشاتاي أرجيس في مق ّر السفارة
في الرابية ،من أجل تجديد الطلب
ّ
التدخل لدى
إلى الحكومة التركية
الجهات الخاطفة إلط�لاق أبنائهم
األس��رى ل��دى تنظيمي «النصرة»
و«داعش».
بعد ال��ل��ق��اء ،ق��ال ط�لال طالب،
والد العسكري محمد طالب« :نحن
نعتقد أنّ قضيتنا عند الجماعة
(األتراك) ،ولهذا أتينا ُنح ّمل السفير
التركي رسالة إلى الرئيس رجب
طيب أردوغان .وقد تش ّرفنا بزيارة
السفير للمرة الثانية ويبقى الله
سبحانه وت��ع��ال��ى أملنا ال��واح��د

ات�صاالت لـ«الم�ستقبل» مع «القوات» لإقناعها بالم�شاركة
وت�شاور «الطا�شناق» ـ «الرابية» قبل ح�سم القرار

حزب اهلل :خالفنا مع «الم�ستقبل» �سيا�سي
و«� 14آذار» تخدم م�شروع «داع�ش»

بعد االنفجار

األحد ،وح ّملناه رسالة إلى فخامة
الرئيس أردوغان مه ّنئين إيّاه فوزه
في االنتخابات ،ومتم ّنين عليه بما
أن الملف إنساني بامتياز ،بما له
من دا ّلة على «داعش» و«النصرة»،
ّ
يتدخل في هذا الملف من وجه ٍة
أن
نتوجه
إنسانية وبكل طاقاته .نحن
ّ
بك صراحة إلى من هو ق��ادر على
التأثير في مسار هذا الملف».
بعد ذلك توجه إلى الشيخ أبو
رك��ان وإل��ى أحمد األح��م��د اللذين
كانا عمال في ه��ذا الملف من أجل
«إكمال ما ب��دآه» ،وق��ال« :ليسمع
المسؤولون في بالدنا أننا نتمنى
عليهم االتصال بهذين الشخصين،
ألن���ه���م���ا ق��������ادران ع���ل���ى ال��ف��ع��ل
والتأثير».
توجه مجدّدا ً إلى أمير قطر
كذلك
ّ
قائالً « :سبق وقلنا إنّ هذا الملف
أمانة في عنقك ونتمنى عليك ألاّ
تتخلى عن أبنائنا بعدما أهملت

دولتنا ه��ذه القضية سنة وثالثة
أشهر».
م��ن جهته ،شكر ن��ظ��ام مغيط
شقيق ال��م��ع��اون أول المخطوف
إب��راه��ي��م مغيط ،للسفير التركي
اس��ت��ق��ب��ال��ه أه����ل ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين ،وقال« :لمسنا اندفاعا ً
وإي��ج��اب��ي��ة ل��دي��ه لمساعدتنا وال
سيّما من الناحية اإلنسانية ،ولكنه
أ ّك��د ع��دم وج��ود أ ّي��ة عالقة لتركيا
بالتنظيمات الخاطفة».
وق�����ال ال��ش��ي��خ ع��م��ر ح��ي��در:
«المفاوضات التي أضنتنا منذ سنة
وأربعة أشهر لم ُتعطِ أيّة نتيجة،
وليس لدينا حتى اآلن أي جواب.
نحن نطلب أم��را ً واح��دا ً من خلية
األزمة المعنيّة بهذا الملف ،وهو أن
تكلّف الشيخ مصطفى الحجيري
ال��ت� ّ
�دخ��ل مباشرة بالمفاوضات،
وإال فنجوم السماء أقرب إلينا من
أبنائنا».
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و في هذا السياق ،أ ّكد نائب األمين
ال��ع��ام للحزب الشيخ نعيم قاسم
في مداخلة خالل اجتماع المجلس
األع��ل��ى للمجمع العالمي للتقريب
بين المذاهب ،في مطعم الساحة -
طريق المطار ،أنّ «الخالفات القائمة
ال��ي��وم بين ال���دول أو بين األح��زاب
والقوى السياسية في العالم العربي
واإلس�لام��ي ،هي خالفات سياسية
وليست مذهبية ال من قريب وال من
ّ
موضحا ً أنّ «أغلبية الخالفات
بعيد»،
تقع في بلدان ،أو بين بلدان من لون
مذهبي واحد ،وهذا ما نراه في مصر
وليبيا وتركيا وتونس وغيرها ،وهو
دليل على ال��خ�لاف السياسي ،بل
تالق حول المقاومة ومواجهة
يوجد
ٍ
«إسرائيل» بين حزب الله والفصائل
الفلسطينية متجاوزين كل الحواجز،
ومتالحمين بالتضحية وبذل الدماء
والتعاون الوثيق من أجل القضية
الواحدة ،قضية القدس وفلسطين».
وأش���ار إل��ى أنّ «ال��غ��رب وبعض
المسؤولين ال��ع��رب يستخدمون
العنوان المذهبي لتغطية عجزهم
ال��م��ي��دان��ي وع��ج��زه��م ع��ن تسويق
فكرتهم ،فيغ ّررون ببسطاء الناس
وي��أخ��ذون��ه��م إل��ى الفتنة ،وإال َّ هل
أص��ب��ح��ت أم��ي��رك��ا سنية وروس��ي��ا
شيعية؟ أم أنّ كالً منهما ي ّتخذ الموقف
السياسي ال��ذي يؤمن ب��ه ،ويبني
تحالفاته على هذا األساس؟».
و َل� َ
��ف���تَ إل���ى أنّ «م���ا ي��ج��ري في
س��وري��ة ه��و ت��دم��ي��ر ل��دول��ة تدعم
المقاومة ض ّد االحتالل الصهيوني،
وهي جزء من مشروع المقاومة في
المنطقة لمصلحة تكوين دولة تقبل
بـ«إسرائيل» وتنخرط في المشروع
األميركي  -اإلسرائيلي».

وختم« :اتفقنا في لبنان على حوار
بين حزب الله و حزب المستقبل وما
ّ
حقق الح ّد األدنى
زال مستمراً ،ولو
فهو تخفيف لالحتقان ،ون��أم��ل أن
يح ِّقق أكثر من ذل��ك ،ولكن خالفنا
معهم سياسي حول كيفية إدارة البلد،
والمواقف م ّما يحيط بنا ،ومدى السير
في مشروع المقاومة ودعمه ،ولم يكن
يوما ً خالفا ً مذهبيا ً على اإلطالق ولن
يكون كذلك في المستقبل ،إذ ال محل
للخالف المذهبي ال معهم وال مع
غيرهم من وجه ِة نظرنا».

قاووق

وش����دّد ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي ف��ي ح���زب ال��ل��ه الشيخ
نبيل ق���اووق ،على «أنّ الواجبات
والمسؤوليات الوطنية تفرض على
جميع القوى السياسية في لبنان
أن يكونوا ف��ي خندق واح��د دفاعا ً
والسيادة والكرامة أمام
عن لبنان
ّ
العدوان التكفيري الخارجي» ،وسأل
«أي��ن ق��وى  14آذار م��ن الواجبات
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دوان
الخارجي التكفيري؟» ،معتبرا ً أ ّنها
تخدم م��ش��روع «داع���ش» م��ن حيث
ال تشعر ،وأيّ���ا ً تكن ن��واي��اه��ا فهي
ُتسيء للبنان وق ّوته ومنعته أمام

العدوان الخارجي».
وخالل تمثيله األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله بمناسبة
ذكرى أسبوع ع ّمه محمد جواد نصر
الله في حسينية بلدته البازورية،
رأى ق����اووق أ ّن���ه «م���ا ك���ان للفكر
التكفيري ّ
الضال أن يتمدّد في أنحاء
العالم ل��وال استمرار الدعم المالي
واإلعالمي والعسكري من ِقبَل النظام
السعودي له».
وأ ّكد أنّ «حزب الله موجود حيث
يجب أن يكون ،سواء في سهل الغاب
أو في حلب أو في إدلب» ،مشيرا ً إلى
أنّ «المحاور عند الجماعات التكفيرية
ليس فيها من يتحدّث اللغة العربية،
ب��ل هناك م��ن ه��و شيشاني وتركي
وكازاخستاني ،وبذلك فإنّ السوري
لم يعد يعرف بأيّة لغة يتكلّم مع من
هم يسيطرون عليه» ،منتقدا ً «تسمية
أنّ هناك معارضة معتدلة يدّعون
ت��واج��ده��ا ف��ي س��وري��ة ،إن��م��ا هناك
«جبهة النصرة» التي بايعت القاعدة،
و«أح��رار الشام» الذين بايعوا أمير
طالبان ،وهذا ما يُثبت أنه ال يوجد
معارضة معتدلة في سورية ،بل هم
جميعا ً في خندق إرهابي تكفيري
مدعوم من النظام السعودي والتركي
واألميركي».

الجمعيات والروابط البيروتية ت�ضامن ًا وا�ﻷ �سير �سكاف
زار وف��د من اتحاد الجمعيات والهيئات والروابط
البيروتية ض ّم رئيس الرابطة اﻷهلية في الطريق الجديدة
راجي الحكيم ورئيس منبر التضامن البيروتي ناظم عز
الدين ومم ّثلي جمعيات وهيئات عدّة ،منزل اﻷسير يحيى
سكاف في المنية للتضامن مع قضيته.
رحب جمال سكاف بالوفد شاكرا ً لهم موقفهم
بداية ّ
ووجه التحية
الداعم والمساند لقضية اﻷسير يحيى سكاف ّ
«إلى أبناء بيروت الذين أخرجوا المحتل الصهيوني منها
مهزوما ً مدحوراً ،كما أبناء الجنوب الذين ح ّققوا نصرا ً على
العدو سنبقى نتذ ّكره بك ِّل فخ ٍر واعتزاز».
ووجه الحكيم باسم الوفد التحية إلى عميد اﻷسرى
ّ

في السجون الصهيونية يحيى سكاف وإلى عائلته ،وأ ّكد
تضامن أبناء بيروت والوطن مع قضيّته التي تعني ك ّل
ح ٍّر وشريف في أ ّمتنا.
وقال« :نحن أتينا إلى منزل اﻷسير يحيى سكاف في
الشمال باسم أبناء بيروت والطريق الجديدة لنؤ ّكد
وفاءنا وعهدنا مع هذا البطل ،ولن نبخل في النضال
والدفاع عن قضيته المح ّقة حتى تحريره وعودته إلى
أهله ووطنه».
وقدّم الوفد لشقيق اﻷسير درعا ً تكريمي ًة مو ّقع ًة باسم
الجمعيات والهيئات والروابط البيروتية كعربون وفاء
وتقدير لألسير يحيى سكاف وعائلته.

ستعالج أم��ورا ً وطنية ،ونعمل مع
حلفائنا لتوضيح الصورة وحضور
الجميع» ،معتبرا ً أنّ «مصلحة
الوطن تأتي قبل أيّ مك ّون لبناني
أو مسيحي ،وه��ي اليوم في حالٍ
من الخطر الشديد .لذلك ،فإنّ عدم
حصول التشريع سينقلنا من الوضع
السيئ الراهن إلى المجهول» ،لكنه
أش��ار إل��ى أنّ «أح��دا ً لم يُب ِد موقفا ً
نهائيا ً من الجلسة بعد ،ما يعني
أنّ ال��ح��دي��ث ع��ن مقاطعة كاملة
يش ّكل استباقا ً لمجرى األم���ور».
فيما ج���ز َم ال��ن��ائ��ب سمير الجسر
بمشاركة كتلة المستقبل الجلسة،
متمنيا ً على القوى السياسية التي
ترفض المشاركة ع��دم المقاطعة
«ألنّ مخاطر كبيرة ُت��ه �دّد مالية
البلد» .وشدّد على أننا «حريصون
على حضور «ال��ق��وات اللبنانية»
الجلستين التشريعيّتين ،وهناك
اتصاالت قائمة بيننا للبحث في هذا
الموضوع».

من جهته ،أوض��ح األمين العام
لحزب الطاشناق ،النائب آغ��وب
ب��ق��رادون��ي��ان «أ ّن��ن��ا ال ن��زال ن��درس
موقفنا من المشاركة في الجلسة
التشريعية لمجلس النواب ،فنحن
لسنا سلبيّين ولكن نريد التشاور
مع حليفنا التيار الوطني الحر ،فإذا
استطعنا إقناع بعضنا بالمشاركة
كان بها ،واذا لم نستطع ذلك سي ّتخذ
كل فريق ق��راره» ،وسأل «عن مدى
جدّية القوى السياسية في االستمرار
في حضور جلسات التشريع وتمرير
البنود كافة ،وأن ال يتك ّرر ما حصل
سابقا ً م��ن تمرير لبعض البنود،
وبعدها تطيير النصاب».
رج��ح عضو كتلة
ف��ي المقابلّ ،
الكتائب النائب إيلي م��ارون��ي أالّ
يعقد الرئيس بري الجلسة بغياب
المكونات المسيحية لحرصه على
الميثاقية».
تصريح على
وإذ شدّد ماروني في
ٍ
«ضرورة تشريع اقتراحات القوانين
ال��م��وج��ودة ف��ي األدراج» رأى أنّ
«الضرورة األكبر هي انتخاب رئيس
الجمهورية ،وانعقاد الحكومة».
وف��ي��م��ا ات��خ��ذت كتلة «ال��ق��وات
اللبنانية» قرارها بالمقاطعة ،نفى
عضو الكتلة النائب ف��ادي ك��رم أن
«تؤ ّثر مشاركة التيار الوطني الحر
في الجلسة التشريعية على ورقة
إعالن النيّات».

«التنسيق» تأ ّمل خيرا ً

إلى ذلك أعلن رئيس رابطة أساتذة
التعليم الثانوي عبدو خاطر أنّ هيئة
التنسيق النقابية تل ّقت وعدا ً بإدراج
سلسلة الرتب والرواتب آمالً «خيرا ً
بعقد الجلسة األول��ى ألنّ في ذلك
أمالً بعقد الجلسة الثانية» .وطالب
الرئيس بري بدعوة اللجان النيابية
إل��ى درس تعديالت السلسلة قبل
وضعها على ج��دول أعمال الهيئة
العامة ،معتبرا ً أنّ «إقرار السلسلة
ضرب
كما هي من دون أيّة تعديالت
ٌ
للتعليم الثانوي من جذوره».

وفد فل�سطيني في مركز «القومي»
وت�أكيد التم�سك بخيار المقاومة واالنتفا�ضة
زار وفد من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي
عباس الجمعة مركز الحزب السوري القومي االجتماعي والتقى عميد اإلذاعة
واإلعالم وائل الحسنية وعضو المجلس األعلى قاسم صالح.
وض ّم الوفد إلى الجمعة ،أبو جهاد علي وهشام مصطفى وبحضور رئيس
جمعية التواصل اللبناني ـ الفلسطيني عبد فقيه.
جرى خالل اللقاء التداول في آخر المستجدّات ،ال سيّما ما تشهده األراضي
المحتلة من مواجهات ض ّد االحتالل الصهيوني.
وحيّا المجتمعون جيل االنتفاضة المتجدّدة ال��ذي يقاوم عت ّو االحتالل
التمسك بخيار
وغطرسته وعدوانيته ،بسالح اإلرادة والتصميم ،مؤ ّكدين
ّ
المقاومة والصمود ألنه الخيار الوحيد الذي يؤدّي إلى التحرير والعودة.
وأ ّكد المجتمعون ضرورة توحيد ك ّل طاقات شعبنا في المواجهة المفتوحة
ض ّد العدو الصهيوني ،مشدّدين على ضرورة استمرار النضال والتضحيات من
أجل فلسطين.
واستنكر المجتمعون صمت معظم العرب تجاه ما يتع ّرض له شعبنا في
فلسطين ،ورأوا في هذا الصمت تآمرا ً على فلسطين ،ومساهمة في تصفية
المسألة الفلسطينية.

خالل اللقاء مع الوفد الفلسطيني في مركز «القومي»

«منبر الوحدة» يدعم الحراك:
لإيجاد ّ
حل لأزمة الف�ساد
اعتبرت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية» في بيان أ ّنه «ال يزال المنبر
السلمي حتى إيجاد ح ّل بيئي صحي ألزم��ة النفايات
يدعم الحراك األهلي ّ
ومكافحة الفساد ،وهذا الموضوع في عُ هدة مجلس ال��وزراء حاليا ً بصورة
استثنائية ريثما يُصار ،في أسرع وقت ،إلى إيداع البلديات أموالها لتعالج كل
بلدية مشاكلها الداخلية وبالدرجة األولى موضوع النفايات ،الذي هو في سائر
البالد المتمدّنة في آخر أولويتها ألنها وجدت له الحلول العلمية لحماية البيئة
منذ زمن بعيد».
وأسف البيان لـ«تح ّول الطائفية السياسية إلى طائفية النفايات؛ فبعدما
ُرفض المشروع األرثوذكسي من الفعاليات الوطنية ،إذ بنا نح ّول النفايات إلى
طائفية مذهبية ،وبدل أن يكون اهتمام الحكومة باألمور المصيرية التي تهدّد
بلدنا وبأمور اقتصادية تهدّد معيشنا ،إذ بها تتح ّول حكومة نفايات ،وغير
قادرة على حلّها».
ورأى أنّ «الحراك الشعبي هو الدافع الرئيسي لح ّل أزمة النفايات» ،آمالً أن
«يكون اإلنجاز التالي انتخاب رئيس البالد بعيدا ً عن ال ُمحاصصة واألنانية ،بل
النظر فقط إلى مصلحة البالد العليا».
وك ّرر «تأييده الصارم النتفاضة الشعب الفلسطيني الصامد البطل ض ّد العدو
الصهيوني المحتل ألرضه» ،ودعا «الح ّكام والشعب العربي إلى مؤازرته على
األرض معنويا ً ومادياً ،وهذا أضعف اإليمان».
وتقدّم بـ«أح ّر التعازي إلى الجيش قياد ًة وضباطا ً وأفرادا ً باستشهاد بعض
عناصره».

