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لقاء ت�ضامني في �صور مع �ضحايا الإرهاب:
ما يجري في المنطقة ّ
مخطط �صهيوني بامتياز
ّ
نظم «منتدى الفكر واألدب» في مدينة صور «اللقاء
ً
اللبناني الفلسطيني ال��س��وري» ،تضامنا مع ضحايا
اإلرهاب التكفيري الذين قضوا في تفجيرات برج البراجنة
والعاصمة الفرنسية والطائرة الروسية ،واستنكارا ً وإدانة
لهذه األعمال الوحشية واإلجرامية التي تستهدف األبرياء
اآلمنين.
حضر اللقاء عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف
الموسوي ،عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد
صالح ،عضو قيادة فرع الجنوب لحزب البعث العربي
االشتراكي أي��اد س��رور ،رئيس «منتدى الفكر واألدب»
غسان ف� ّران وممثلون عن األح��زاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية ،وشخصيات.
بداية تحدّث ف��� ّران ،ال��ذي أش��ار إل��ى أنّ «استهداف
المدنيين هو عمل دن��يء وغير مب ّرر ،وأنّ قتل األبرياء
جريمة موصوفة بكل المعايير ،من برج البراجنة إلى كل
مكان».

الموسوي

ث� ّم تحدث الموسوي ال��ذي ج �دّد الدعوة للحكومات
الغربية إلى إع��ادة النظر في استراتيجيتها التي كانت
معتمدة ،واعتماد سياسة جديدة قائمة على الجديّة في
استئصال المجموعات التكفيرية والقضاء عليها قضا ًء
ُمبرماً ،فضالً عن تحريم نشر الفكر التكفيري ،وتجريمه.
واعتبر أنّ «اللبنانيين اليوم معنيّون بتثمير إجماعهم
العاطفي الذي تجلّى بعد التفجيرات التي حصلت في برج
البراجنة إلى تفاهم سياسي شامل» ،مك ّررا ً الدعوة إلى
«بدء البحث في هذه التسوية التي ال تتو ّقف عند موضوع
رئاسة الجمهورية فحسب ،ألنّ كيفية تشكيل الحكومة
بعد انتخاب رئيس الجمهورية هي من وجهة نظرنا أه ّم

من انتخاب الرئيس ،أل ّنه بموجب اتفاق الطائف ،باتتْ
السلطة اإلجرائية منوطة بمجلس ال���وزراء مجتمعاً،
ونعتقد أنّ األهم من انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل
الحكومة ،هو التوصل إلى قانون انتخابات يؤ ّمن تمثيالً
دقيقا ً وصحيحا ً وأمينا ً لجميع الشرائح اللبنانية ،فال
ُحجم وال يكبَّر أحد ،بل يسمح بأن يكون التمثيل
يُغيَّب وال ي َّ
ش ّفافاً ،وك ّنا وال نزال نعتقد أنّ السبيل إلى ذلك يكون عبر
اعتماد نظام االقتراع النسبي».
ودع��ا «القوى القادرة والمعنيّة جميعا ً إلى تسليح
الشعب الفلسطيني الذي يقدّم كل يوم بالدم دليالً على
إرادته الصلبة في تحرير وطنه من االحتالل الصهيوني».

صالح

بدوره ،أ ّكد صالح أ ّننا «نراهن على عاصفة «السوخوي»
التي يقوم بها الجيش الروسي الجتثاث واقتالع اإلرهاب
الذي يضعف القضية الفلسطينية ،والذي حاول وال يزال
أن يف ِّتت سورية التي ُنراهن أيضا ً على ردّه��ا من خالل
جيشها والمقاومة التي تسانده بكل ألوانها وفصائلها،
لتبقى سورية منار ًة لفلسطين ،ويبقى رئيسها الرئيس
بشار األسد في طليعة النضال والشجاعة والثبات».
وكانت كلمات لكل من س��رور وعضو قيادة لبنان
في حركة الجهاد اإلسالمي أبو سامر موسى ،مسؤول
العالقات العامة لحركة فتح العميد جالل أبو شهاب،
رئيس الجالية السورية في لبنان مصطفى منصور،
رئيس الهيئة اإلسالمية الفلسطينية الشيخ سعيد قاسم،
عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية
عباس الجمعة ،اعتبروا فيها أن «المستفيد األول واألخير
م��ن ه��ذه العمليات اإلره��اب��ي��ة ه��و ال��ع��دو الصهيوني
ومشروعه التفتيتي».

بيان ختامي

وفي الختام تال المسؤول اإلعالمي إلقليم جبل عامل
في حركة أمل صدر داوود ،بيانا ً ختاميا ً باسم جميع
المشاركين ،أدانوا فيه «كافة األعمال اإلرهابية اإلجرامية
التي حصلت في العالم من لبنان إلى سورية والعراق
واليمن وفرنسا ،وصوال ً إلى إسقاط الطائرة الروسية في
سيناء»ُ ،مشيرين إلى أنّ «ما يجري اليوم في المنطقة
هو مخطط صهيوني بامتياز ،وما الحرب على سورية
قلب العروبة النابض والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر
من خمس سنوات إال في ه��ذا السياق» .ولفتوا إل��ى أنّ
«استهداف األبرياء في برج البراجنة ّ
يدل وبوضوح على
جلي إلى ضرب الوحدة الوطنية
أنّ اإلرهاب يهدف وبشكل ّ
وتوتير العالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني ،ولكن
أبناء الضاحية أثبتوا أنّ تعايشهم وتآلفهم مع محيطهم
ومع أبناء وطنهم أقوى بكثير من مشاريع الفتن والتفتيت
واالنقسام ،وأنّ أولوياتهم هو السلم األهلي والحفاظ على
أمن الوطن وحدوده».

الموسوي متحدثا ً في اللقاء التضامني

انتهاء التحقيقات مع �شبكة تفجيري ال�ضاحية

كات�شا يزور ومطر الجرحى
ناق ًال �إليهم تحيات البابا

كاتشا ومطر أثناء زيارتهما والوفد المرافق جريحا ً
أنهى مف ّوض الحكومة لدى المحكمة
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ق��اض��ي ص��ق��ر صقر،
التحقيقات األولية مع أف��راد الشبكة
اإلره��اب��ي��ة ف��ي قضية تفجيري برج
البراجنة ،وبلغ عددهم  13موقوفا ً و12
مطلوباً .ويعكف على دراس��ة الملف
واالتهامات تمهيدا ً لالدّعاء عليهم.
من جه ٍة أخرى ،زار السفير البابوي
ف��ي لبنان غ��ب��ري��ال كاتشيا وراع��ي
أبرشية بيروت للموارنة بولس مطر
ووف���د م��ن «جمعية رس��ال��ة حياة»
برئاسة األب وس��ام معلوف ،جرحى
تفجيري برج البراجنة في مستشفيي
«بهمن» و«ال��رس��ول األع��ظ��م» ،وكان
في استقبالهم في «بهمن» مدير عام
جمعية المب ّرات الخيرية الدكتور محمد
باقر فضل الله ،ومدير الجهاز الطبي
نصار،
في المستشفى الدكتور حسن ّ
والمستشار اإلعالمي للعلاّ مة السيد
علي فضل الله هاني عبدالله ،ومدير
اإلعالم في المب ّرات فاروق رزق ،وأطباء
ومم ّرضون.
وأ ّك���د كاتشيا «أنّ الله قريب من
جميع الناس الذين يعانون المآسي

الح�ص :اللتزام خط المقاومة
والحفاظ على ال�سيادة واال�ستقالل

واآلالم في بيروت وباريس وأفريقيا
وسورية ،وأننا أتينا اليوم لنعبّر عن
صداقتنا وأخ ّوتنا للناس المصابة في
انفجار بيروت».
أض��اف« :الله يحب التسامح وهو
أكبر من شعورنا بالرغبة بالثأر» ،ناقالً
تحيات البابا فرنسيس للمصابين،
ومتوجها ً بالشكر إلدارة المستشفى
واألشخاص الذين ساعدوهم.
وأوض������ح ك��ات��ش��ا أنّ «ال��ب��اب��ا
فرنسيس قريب من جميع المظلومين
والمحتاجين في العالم» .وشدّد على
أنه «يجب الحفاظ على رسالة لبنان
التعدّدية وأن يبقى ُمعافى من جميع
األزم���ات» ،متمنيا ً أن «يستمر لبنان
على الطريق الصحيح».
رح���ب مطر بالسفير
م��ن جهتهّ ،
البابوي ،معربا ً عن سعادته لمرافقته
ف��ي زي��ارت��ه للجرحى ،وت��م� ّن��ى «أن
يكافئ الله الشهداء وأن يرحمهم وأن
يواسي الجرحى وأن يع ّزي األهل ،وأن
يمدّنا بالصبر لنوصل رسالة المحبة
والسالم بالرغم من كل ما يجري في
المحيط» ،ودعا «إلى العيش بسالم

وأن نستمع لكل ما يلهمنا له الله»،
مشدّدا ً على أنّ «ما يجري بيننا هو بين
أخوة ،لذا يجب أن يتوقف العنف وأن
تسود المحبة بين الجميع».
وب����دوره ،أع���رب م��س��ؤول جماعة
«رسالة حياة» األب وسام معلوف عن
«الوحدة مع الجرحى في هذه الظروف
األليمة التي م ّروا بها».
وكانت كلمة لفضل الله أشار فيها
إلى أنّ «هذه الزيارة تؤ ّكد التضامن
وال��م��ح��ب��ة وت��أص��ي��ل قِ��يَ��م اإلس�ل�ام
والمسيحية عندما تحيط بنا الشدائد
من كل جانب».
وأض��اف« :يتأ ّكد هذا الحوار اليوم
بين مك ّونات الشعب ونأمل أن يتأ ّكد
هذا الحوار بين كل المك ّونات السياسية
ف��ي ه��ذا ال��وط��ن ،لكي نخرج م��ن كل
األزمات التي ما زلنا نعيشها منذ فترة
طويلة».
نصار إلى أنّ «معظم
ب��دوره أشار ّ
الجرحى كانت جراحهم بليغة ،نظرا ً
إلى نوع المتفجرات المستخدمة ،وهي
عبارة عن كرات معدنية تخترق الجلد
وتم ّزقه».

عقدت لجنة المتابعة في «الحملة األهلية
لنصرة فلسطين وقضايا األم���ة» اجتماعها
منسقها
األسبوعي في دار ال��ن��دوة ،بحضور
ّ
العام معن بشور ،ومق ّررها الدكتور ناصر
حيدر ،وعدد من األعضاء.
وتناول المجتمعون نتائج المؤتمر العربي
ال��ع��ام لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني
الذي انعقد في بيروت يوم  20تشرين الثاني
الحالي ،بحضور أكثر من  275شخصية عربية
من مختلف األقطار.
وج���دّد المجتمعون «اع��ت��زازه��م ببطوالت
ّ
يسطرون
ش��ب��اب فلسطين وشاباتها وه��م
مرحلة جديدة في حياة النضال الفلسطيني ال
ب ّد أن يكتب لها النصر».
ودعا المجتمعون إلى «أوسع مشاركة لبنانية

مقاومة
لجنة الإعالم :المنا�ضلة محيدلي ِ
ّ
نفذت عملية ا�ست�شهادية ّ
�ضد العدو «الإ�سرائيلي»

الحص محاطا ً بالطالب
زار وفد من «المؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم مدارس المهدي» الرئيس سليم
الحص ،في دارته في بيروت ،لمناسبة ذكرى عيد االستقالل ،بحضور مدير مكتبه
المستشار رفعت بدوي .وقدّم الوفد ممثالً بمدير الثانوية درعا ً تقديرية «لعطاءاته
ومواقفه الخالدة» ،كما ت ّم تداول أبرز المواقف واألحداث التي م ّرت وتجري.
وأ ّكد الرئيس الحص ،بحسب بيان للمؤسسة «ضرورة االلتزام بخط المقاومة
والحفاظ على سيادة الوطن واستقالله بعيدا ً من التبعية أليّة جهة».
وألقى أحد التالمذة كلمة شكر ومحبة ،واخ ُتتمت الزيارة بالتقاط الصور
التذكارية.

فتو�ش :الحكومة تمار�س الهروب
وال تلتزم الد�ستور
أعلن النائب نقوال فتوش ،في دراسة له عن «خارطة طريق مجلس الوزراء
نصت على ما حرفيّته:
عند شغور رئاسة الجمهورية ،أنّ المادة  62من الدستور ّ
«في حال خل ّو سدّة الرئاسة أليّ علّة كانتُ ،تناط صالحيات رئيس الجمهورية
وكال ًة بمجلس الوزراء» .وقال« :الصالحيات ُتناط وكالة بمجلس الوزراء فقط
من دون وجود كلمة مجتمعاً».
نص صراحة بموجب المادة  62منه قبل
ولفتَ فتوش إلى أن «الدستور َّ
تعديله في « :1990/9/21على أ ّنه في حال خل ّو سدّة الرئاسة أليّ علّة كانت
ُتناط السلطة «اإلجرائية وكالة بمجلس الوزراء» ،موضحا ً أ ّنه «بما أنّ مجلس
الوزراء يمارس وكالة السلطة اإلجرائية مكان رئيس الجمهورية فإنّ األعمال
والقرارات التي سي ّتخذها ستتم ّتع بصفة النافذ المباشر على اعتبارها تماما ً
وكأنها صادرة عنه .وتجدر اإلشارة إلى أنّ المادة  62مستوحاة من النص 75
من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا  25شباط .»1875
ورأى فتوش أنّ «اليوم في لبنان ،الحكومة تمارس الهروب إلى األمام وال
تلتزم بالدستور ،والمجلس مختصر من األحزاب ،وال ُمساءلة معطلة ،وطاولة
الحوار تجتاح الحكومة و ُتصادر المجلس .بالله من سيحرس الح ّراس؟».

الداود زار ال�سويداء� :سورية بقيادة
الرئي�س الأ�سد ّ
حققت معجزة في �صمودها
زار األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» فيصل الداود ،محافظة
السويداء في سورية ،يرافقه وفد من المشايخ الدروز في لبنان ،وقياديون من
الحركة ،قدّم خاللها واجب التعزية بوفاة األمير شبلي باشا األطرش في عرى،
كما رافقه كل من عضو المحكمة الدستورية العليا في سورية الدكتور مالك شرف،
وعضو المكتب التنفيذي في وزارة اإلعالم السورية الدكتور أشرف الس ّمان،
وكان في استقبالهم األمير جهاد األطرش ،الذي بارك له الداود المبايعة التي
نالها من آل األطرش ،مؤ ّكدا ً «استمرار المسيرة التي بدأها سلطان باشا األطرش
في الثورة السورية ،مع ّززا ً االنتماء القومي والوطني للدروز في سورية».
وأ ّكد الداود أنّ «الدروز هم سيف العروبة واإلسالم ،وصانعو الدولة السورية
الحديثة ،وأنّ سورية بقيادة بشار األسد ح ّققت معجزة في صمودها بوجه
التسونامي الدولي ،حيث بقيت رمز العروبة الحقيقية ،وس َندا ً قوميا ً للمقاومة».
ث ّم زار ال��داود والوفد المرافق دارة سلطان باشا األط��رش في القرية ،بعد
الوقوف أمام ضريحه في البلدة ،واستقبله حفيده األمير ثائر باشا األطرش
وعبدالله باشا األطرش ،بحضور حشد من أبناء البلدة ومحافظة السويداء،
يتقدّمهم رج��ال دين وضباط ومسؤولون في الدولة وح��زب البعث العربي
االشتراكي ،وفعاليات.
وتحدّث في كلمته عن «دور سلطان باشا األطرش كقائد وطني وقومي ليس
ورسخ الوالء
في سورية ،بل في كل العالم العربي ،وهو ع ّزز االنتماء القوميّ ،
التوجه على انتماء ال��دروز خصوصاً ،والسوريين
ل�لأرض ،حيث عكس هذا
ّ
عموماً ،إلى دولتهم».
ور ّد األمير ثائر األطرش مرحِّ با ً بالداود مشيدا ً بتاريخ عائلته الوطني ،وأكدّ
«التالحم السوري اللبناني الذي هو خليقة الله ،وهو امتداد للثورة السورية
الكبرى التي أطلقها سلطان باشا األطرش ،ووصلت إلى لبنان ،وتحديدا ً إلى
راشيا ،حيث يصادف ذكرى االستقالل فنتذكر قلعة راشيا وبشامون ودور األمير
مجيد أرسالن ،وسليم بك الداود الذي كان له دور في الثورة السورية الكبرى».
الموحدين الدروز الشيخ حكمت
وزار الداود مع الوفد دارة شيخ عقل طائفة
ّ
الهجري ،والتقى قيادات سورية عسكرية وحزبية ومدنية في السويداء ،وعلى
رأسهم العميد وفيق ناصر ،حيث جرى عرض للوضع في سورية ،والتشديد
على الوحدة الداخلية ،وتعزيز التالحم السوري  -اللبناني».

غندور :لمعالجة �سموم الفكر التكفيري
أشار رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر عبد القادر غندور ،في بيان
توصل «إلى مشروع قرار يدعو إلى تك ّتل
أمس ،إلى أنّ مجلس األمن الدولي
ّ
دولي لمحاربة اإلرهاب التكفيري الذي يضرب اليوم في آسيا وأوروبا وأفريقيا
من دون دراية ألدنى االعتبارات اإلنسانية».
وأضاف غندور« :هذا اإلرهاب التكفيري المم ّوه زورا ً بعباءة إسالمية ليس
وليد اللحظة ،بل يعود إلى الحقبة األفغانية ،المم ّول عربيا ً وأميركياً ،لكنه
يصب في النهاية
شب عن الطوق وباتَ يعمل لحسابه مدفوعا ً بفكر إقصائي
ّ
ّ
في مصلحة دولة االغتصاب في فلسطين التي يُسعدها ويُفرحها هذا «الربيع
جيش وال دولة متماسكة بجوار إسرائيل».
ُبق على
ٍ
العربي» الذي لم ي ِ
وتابع« :وإذ تشدّد الدول الغربية اليوم بعد «غزوة باريس» على ضرورة
تجفيف مصادر تمويل الجماعات اإلرهابية ،ونفترض أنها صادقة وجادة في
هذا الشأن ،أن تعالج أيضا ً سموم الفكر الذي تب ّثه وتتب ّناه الدول الحليفة لها
وفي مقدمها الدول الخليجية النفطية ،وهو ما يدخل في صلب ثقافتها والتي
أصابت بشظاياها األزهر الشريف ،وبحيث باتَ «أزهر» آخر يصطاد طلبة الدين
والشريعة ،وعنده من اإلمكانات المالية ما يجعله موضع استقطاب الطلبة على
حساب األزهر الشريف منارة العلم ،والتوجيه القويم».

«الحملة الأهلية» :لأو�سع م�شاركة في يوم الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني
وعربية ودولية في اليوم العالمي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني في  29الحالي ،مشيرين
إلى «أ ّنهم ق ّرروا إطالق أكثر من مبادرة في هذا
االتجاه ،بما فيه معارض صور االنتفاضة في
جامعات لبنانية ،باإلضافة إلى افتتاح معرض
عن صور االنتفاضة في دار الندوة في السادسة
من مساء االثنين في  30الجاري».
وش����دّدوا على «ال��م��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة في
مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني التي
ستنطلق من ساحة  23نيسان في البربير،
باتجاه مق ّر األم��م المتحدة  -اإلس��ك��وا  -في
ساحة رياض الصلح» ،مه ّنئين «دار الندوة
بعيد تأسيسها السابع والعشرين ،وبعيد
االستقالل الوطني».
المنسق العام للجنة الوطنية
من جهته ،قال
ّ

دانت قرار الكونغر�س الأميركي
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للدفاع عن األس��رى والمعتقلين في سجون
االحتالل «اإلسرائيلي» المحامي عمر زين في
تصريح« :إ ّننا في يوم الطفل العالمي نتضامن
مع كل أطفال العالم ،وندعو إلى الوقوف معهم
بالفعل ال بالقول وإلى جانبهم في توفير المأكل
والملبس والتعليم للمعوزين وحماية الطفولة
من القتل والتش ّرد والتهجير والمرض».

زين :إلنقاذ  400طفل فلسطيني

وذك��ر العالم ب��ـ«إره��اب الدولة ض� ّد أطفال
فلسطين الذين يقتلون يوميا ً على يد المحتل
«اإلسرائيلي» ألرضهم ،بحيث بلغ عدد الشهداء
 21طفالً منذ بدء انتفاضة الشعب الفلسطيني،
ومئة شهيد بين الشباب والنساء والكهول ،هذا
عدا من يصابون برصاصه ،الذين تجاوز عددهم

في هذه الفترة أكثر من ألف جريح والمجتمع
الدولي ال يح ّرك ساكناً».
وأه���اب بالعالم «إن��ق��اذ ع��ش��رات األط��ف��ال
الفلسطينيين ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م  400طفل
مخصصة
معتقلين في أربعة سجون مركزية
ّ
ل�لأط��ف��ال وال��ق��اص��ري��ن وه����ي« :ه���ش���ارون»
و«عوفر» و«مجدو» و«جفعون» ،وهذا األخير
ال يصلح للعيش اآلدم���ي كسجن ،فضالً عن
المعاملة القاسية التي يُعامَلون بها».
وطالب بـ«اإلسراع في الضغط على سلطات
االحتالل إلطالقهم ونيلهم حريّتهم والعودة
إل��ى مدارسهم ،ومحاسبة سلطات االحتالل
المغتصبة ومساءلتها عن جرائمها بح ّقهم وفقا ً
ألعمال الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،
وعلى أن تشملها حملة مكافحة اإلرهاب».

فضل الله مترئسا ً لجنة اإلعالم النيابية بحضور جريج
دان���ت لجنة اإلع��ل�ام واالت���ص���االت ال��ق��رار األخ��ي��ر
للكونغرس األميركي أل ّنه يستهدف اإلع�لام ،و تو ّقفت
ع��ن��د وص���ف محطة «أم .ت���ي .ف���ي» ال��ش��ه��ي��دة سناء
محيدلي بـ«االنتحارية» مؤ ّكدة أنّ المناضلة محيدلي
«استشهادية مقاومة ن ّفذت عملية استشهادية ض ّد
العدو اإلسرائيلي» ،فيما وعد وزير اإلعالم رمزي جريج
بمتابعة الموضوع.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس في المجلس النيابي
برئاسة رئيسها النائب ال��دك��ت��ور حسن فضل الله،
وحضور جريج ،والن ّواب :إميل رحمة ،كامل الرفاعي،
هاني قبيسي ،قاسم هاشم وعلي ع ّمار.
كما حضر المدير العام لهيئة «اأوجيرو» الدكتور عبد
المنعم يوسف ،ورئيسة مصلحة صيانة االتصاالت
الدولية إيفون سليمان.
وأوضح فضل الله أ ّنه أُثيرت في ُمسته ّل االجتماع جملة
من المواضيع المرتبطة بقطاعي اإلعالم واالتصاالت.
وأضاف« :الموضوع األول هو ما صدر عن الكونغرس
األميركي من قانون يطال في أح��د استهدافاته حرية
اإلعالم خصوصا ً اإلعالم اللبناني ،وأجمعت اللجنة على
إدانة هذا القرار واستنكاره أل ّنه يستهدف حرية اإلعالم
في لبنان ويحاول محاصرة كل صوت معا ٍد لـ«إسرائيل»
بفضح الممارسات «اإلسرائيلية» والعدوان على الشعوب
العربية واإلسالمية خصوصا ً في مثل هذه األيام التي
يتع ّرض فيها الشعب الفلسطيني العتداءات متواصلة.
وج��رى التأكيد أ ّن��ه ال يمكن للكونغرس األميركي أن
يش ّرع عن العالم ،فللدول سيادة على أراضيها وقوانينها
ووسائل إعالمه،ا وال يمكن لهذا القانون أن يُلزم الدول
والشعوب».
وتابع« :من جه ٍة أخرى ،تبلّغت اللجنة من مم ّثل وزارة
ّ
البث الفضائي من
االتصاالت كتاب إدارة عربية بنقل
لبنان إلى دول أخرى .وقد ناقشت اللجنة ،بإسهاب ،هذا
الموضوع لجهة االنعكاسات على الصعيدين المعنوي
والمالي ألنّ البث من محطة جورة البلوط بالتحديد له
اعتبارات معنوية واعتبارات مالية أيضاً ،وأنّ لبنان
هو بلد مساهم في عربسات وهو الدولة السابقة من
حيث قيمة المساهمة .وم��ا أن��ش��أه م��ن تجهيزات في
جورة البلوط كان باالتفاق مع عربسات وهذا جزء من

االستثمارات للدولة اللبنانية».
وأشار فضل الله إلى أنّ وزارة االتصاالت ستتابع هذا
األمر مع عربسات.
وأعلن أنّ اللجنة تبلّغت إلغاء البنك الدولي لإلنشاء
والتعمير قرضا ً ك��ان مو ّقعا ً بينه وبين الجمهورية
مخصصا ً لتمويل
اللبنانية مم ّثلة بوزارة االتصاالت ،كان
ّ
وأنّ
سبب
البنية المحيطة لخدمة اإلنترنت عبر الخليوي،
إلغاء هذا القرض أنّ مجلس الن ّواب لم يجتمع ولم يق ّر
مشروع القانون هذا ،وبالتالي فقد انتهت المهلة المحدّدة
الفتا ً إلى أنه «سبق وح ّذرنا ونبّهنا من الخسائر التي قد
تلحق بلبنان ج ّراء تعطيل التشريع».
وت��اب��ع فضل ال��ل��ه« :ناقشت اللجنة أي��ض�ا ً الواقع
اإلع�لام��ي اللبناني م��ط� ّوالً ،وع��رض بعض ال��ن��واب لما
تناولته إحدى المحطات التلفزيونية في بعض تقاريرها
م ّما ُس ّمي باالنتحاريات .وقد جرى تأكيد ضرورة االلتزام
بالمعايير الوطنية خصوصا ً في ما يتعلّق بالصراع مع
العدو «اإلسرائيلي» ،ونذ ّكر باالستشهادية المناضلة
سناء محيدلي .فهذه المقا ِومة ن ّفذت عملية استشهادية
ض� ّد االح��ت�لال «اإلسرائيلي» على األراض���ي اللبنانية
ض ّد جنود للعدو «اإلسرائيلي» كانوا يحتلّون األراضي
اللبنانية .وه��ذا التوصيف يصونه القانون اللبناني
وهناك بند خاص في قانون اإلعالم المرئي والمسموع
يتعلّق بالعدو «اإلسرائيلي» بضرورة التزام وسائل
اإلعالم اللبنانية بهذه المعايير القانونية ،هذا إذا تحدّثنا
بالقانون .أ ّما في المعايير الوطنية ،فهذا األمر ُيفترض أن
يكون مح ّل إجماع كل وسائل اإلعالم اللبنانية».
وقال« :وبعد أن ّ
اطلعت اللجنة على التوضيحات التي
أوردت الوسيلة اإلعالمية المذكورة ،وعد وزير اإلعالم
رمزي جريج ،متابعة هذا الموضوع».

نقابة المص ّورين

على صعي ٍد آخر ،استقبل فضل الله ،وفدا ً من نقابة
المصورين برئاسة النقيب عزيز طاهر وج��رى عرض
لواقع النقابة وعمل المصورين ودورهم.
وقدّم الوفد للنائب فضل الله كتابين بالمطالب المالية
والقانونية التي تتعلّق بمهنة المصورين .وقد وعد فضل
الله الوفد بمتابعة مطالبهم لدى المعنيّين.

ا�ستنكار قرار وا�شنطن ّ
�ضد حزب اهلل:
لن يثنيه عن محاربة العدو ال�صهيوني والتكفيري
أث��ار ق��رار الكونغرس األميركي
ب���ف���رض ع���ق���وب���ات ع��ل��ى ح��زب
ال��ل��ه ووس��ائ��ل إع�لام��ه ردود فعل
مستنكرة القرار الذي اعتبرته جزءا ً
من الحرب الصهيو -أميركية على
المقاومة ،مؤ ّكدة أنّ ذلك لن ينفع
في ثني المقاومة عن محاربة العدو
الصهيوني والتكفيري.
واعتبر النائب الدكتور مروان
ف����ارس ،ف��ي ت��ص��ري��ح ،أنّ «ق���رار
مجلس الشيوخ األميركي فرض
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ح��زب ال��ل��ه وعلى
وسائل إعالمه كا ّفة ،إ ّنما يدل على
عمق األزم��ة التي تم ّر بها اإلدارة
األميركية».
وأض����اف« :أنّ ح���زب ال��ل��ه هو
طليعة هامة من طالئع المقاومة
ال��ت��ي ح���� ّررت ل��ب��ن��ان م��ن ال��ع��دو
الصهيوني الذي يقود الحروب على
كل منطقة الشرق األوسط ،وبدعم
ال��ح��رك��ات اإلره��اب��ي��ة التكفيرية،
لكن القرار األميركي هذا بمعاقبة
المقاومة لن ي��ؤذي المقاومة ،بل
أنه سوف يؤذي الواليات المتحدة
األميركية نفسها ،التي ال تتو ّرع عن
مساندة كل أعداء الشعوب».
وأ ّكد فارس للجميع «أنّ الجيش
اللبناني الذي يحمي لبنان يحظى
بمساندة جميع اللبنانيين الذين
يرون فيه الحصن الحصين لبقاء
ل��ب��ن��ان واس��ت��م��راره ف��ي مواجهة

العدو الصهيوني وفي الدفاع عن
أبناء الشعب اللبناني كل الشعب
اللبناني».
ب�������دوره ،اس��ت��ن��ك��ر ال��م��ج��ل��س
ال��م��رك��زي ف��ي «ت��ج � ّم��ع العلماء
المسلمين» في بيان أص��دره بعد
اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيس
الهيئة اإلداري���ة الشيخ الدكتور
حسان عبد الله« ،قرار الكونغرس
األميركي ض ّد حزب الله وإعالمه
ال��م��ق��اوم» ،معتبرا ً أن��ه «ج��زء من
ال��ح��رب الصهيو-أميركية على
المقاومة ،وأنّ ذل��ك ل��ن ينفع في
توجهها لمحاربة
ثني المقاومة عن
ّ
ّ
ويدل
العدو الصهيوني والتكفيري،
أيضا ً على أنّ ال��والي��ات المتحدة
األميركية لم ولن تكون يوما ً إلى
جانب قضايا أمتنا العادلة ،بل وال
وسيطا ً عادياً ،فضالً عن أن تكون
وسيطا ً نزيهاً».
وأش����ارت لجنة المتابعة في
«الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األمة» إلى أنّ «العقوبات
التي أصدرها الكونغرس األميركي
ب���ح� ّ
��ق ح����زب ال���ل���ه وأع��ض��ائ��ه
ومؤسساته وإعالمه ،تأكيدا ً جديدا ً
على أنّ ه��ذا الكونغرس يتح ّرك
ب���إم�ل�اءات ص��ه��ي��ون��ي��ة» ،م��ؤ ّك��دة
تضامنها مع المقاومة اللبنانية.
وأ ّك����د رئ��ي��س جمعية «قولنا
والعمل» الشيخ أحمد القطان ،في

بيان« ،أنّ هذه القرارات األميركية
الصهيونية األوروبية الحاقدة على
المقاومة وإعالمها ومؤيديها يزيدنا
تمسكا ً بخيارها ،بل وصوابية هذا
ّ
الخيار ألنّ الشيطان األكبر أميركا ال
يمكن أن يكون مع الحق أو أن يؤيّد
الحق».
ودعا القطان «كل أحرار العالم،
وال س ّيما وسائل اإلع�لام للوقوف
ص��ف �ا ً واح�����دا ً إل���ى ج��ان��ب محور
المقاومة والممانعة في مواجهة
الخطر الصهيو تكفيري ال��ذي ال
يتهدّد المقاومة وح��ل��ف��اءه��ا ،بل
ك��ل أح���رار العالم ال ُمستضعفين
والمناهضين لسياسة االستكبار
العالمي».
واع��ت��ب��رت أم��ان��ة اإلع��ل�ام في
حزب التوحيد العربي أنّ «القرار
األميركي يؤ ّكد م��رة جديدة مدى
ال���ت���ورط األم��ي��رك��ي ف���ي تغذية
اإلرهابيين والمتطرفين ورعايته،
بدال ً من محاربته في كل من سورية
والعراق ومصر ،وغيرها من دول
العالم» ،مؤ ّكدا ً أنّ «ه��ذا التهويل
األميركي ل��ن يستطيع النيل من
مناعة حزب الله أو تشويه صورته،
ولن يثني أحرار العالم عن التمسك
ب��خ��ي��ارات��ه��م ال��داع��م��ة وال��م��ؤ ّي��دة
والحاضنة للمقاومة التي تشكل
الضمانة ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دوان
الصهيوني ،واإلرهاب التكفيري».

«الم�ستقبل» :لت�سوية جامعة
تعالج بدايةً ال�شغور الرئا�سي
استعرضت كتلة المستقبل خالل اجتماعها الدوري
أمس ما يقوم به الرئيس سعد الحريري من اتصاالت
مع أكثر من جهة سياسية لبنانية« ،وذلك في ضوء ما
يجري في المنطقة من تط ّورات وتح ّوالت ومواجهات
خطيرة بعيدة األث��ر ،وكذلك بسبب الظروف العصيبة
التي يم ّر بها لبنان على أكثر من صعيد سياسي وأمني
ومعيشي ،إضاف ًة إلى ما أدّى إليه تعطيل واحد وثالثين
جلسة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لجهة عدم
اكتمال ال ِّنصاب وبالتالي ،عدم تم ّكن المجلس النيابي من
انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وأوضحت أنّ «مجمل هذه التطورات تستدعي المبادرة
ال ّتخاذ خطوات إنقاذية ،من أجل التوصل إلى تسوية
وطنية جامعة تحفظ الميثاق الوطني وتحترم الدستور
وتك ّرس مرجعية اتفاق الطائف ،وتعالج بداي ًة أزمة
رئيس جدي ٍد يحمي الدستور
الشغور الرئاسي بانتخاب
ٍ

ويكون رمز وحدة الوطن ،كما وأن تطلق هذه التسوية
الوطنية الجامعة عمل المؤسسات الدستورية ،و ُتفعِّ ُل
عمل مجلس ال���وزراء والمجلس النيابي والمؤسسات
الدستورية ،وتضع ح ّدا ً لتداعي اإلدارات والمؤسسات
العامة ،وتستعيد حصرية سلطة الدولة وهيبتها والسالح
الشرعي على كامل األراض��ي اللبنانية ،وتؤ ّمن المظلة
السياسية واألمنية لحماية لبنان والنهوض باقتصاده
وتوج ُد حلوال ً لألزمات المتعددة والمتراكمة».
الوطني،
ِ
وأ ّكدت الكتلة أنها «تنظر بعين االهتمام الشديد ،إلى
عمل لجنة التواصل النيابية من أجل البحث في صيغة
قانون جديد لالنتخابات النيابية يحترم اتفاق الطائف
ويؤ ّمن شروط عدالة التمثيل وحرية الترشيح واالختيار،
واالقتراع» ،معتبرة أنّ «في قانون االنتخاب فرص ًة هام ًة
للتقدم على مسار اإلصالح السياسي في لبنان ،ولفتح
آفاق التغيير والتطوير».

