حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اجلمعة  18 /آذار  / 2016العــدد 2033
Seventh year / Friday / 18 March 2016 / Issue No. 2033

«القومي» :للتعامل بحزم مع ف�ضيحة
محطات الإنترنت غير ال�شرعية و�إعالن خطة طوارئ
أ ّكد الحزب السوري القومي االجتماعي ضرورة التعامل
بحزم ض ّد االستباحة غير المسبوقة التي تع ّرض لها
األمن الوطني اللبناني واألخطار الج ّمة التي تر ّتبت على
فضيحة محطات اإلنترنت غير الشرعية ،وذلك في ضوء ما
كشفت عنه لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية في مجلس
الن ّواب اللبناني ،وما أ ّكده وزير االتصاالت في الحكومة
اللبنانية ،حيث باتَ مؤ ّكدا ً أنّ لهذه القضية ش ّقين :األول
أمني من ج ّراء وجود خرق «إسرائيلي» ،والثاني اقتصادي
حرم خزانة الدولة من أموال طائلة.
لذلك ،رأى الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي أنّ
هذه الفضيحة ،تش ّكل تحدّيا ً أمنيا ً واقتصاديا ً للبنان ،ما
يستوجب إج��راء تحقيقات واسعة ،تحدّد حجم الخرق
األمني واألض��رار االقتصادية ،وكذلك كشف المتو ّرطين
في هذه الفضيحة ،خصوصا ً بعدما ّ
تكشفت خيوط عن
العالقة بين هذه المحطات غير الشرعية ،ومحطة الباروك
التي جرى اكتشافها سابقاً ،وتبيّن أنها تعمل لصالح

العدو «اإلسرائيلي».
ولفتَ الحزب ،إلى أنّ ما ت ّم الجزم به من ِقبَل المسؤولين،
لجهة تأكيد ضلوع شركات «إسرائيلية» في تزويد محطات
اإلنترنت غير الشرعية باحتياجاتها ،هو بمثابة تأكيد
على أنّ أهداف هذه المحطات ،ال تقتصر على جني األرباح
التجسس
بصورة غير مشروعة ،بل أ ّنها تستخدم ألغراض
ّ
على لبنان ،مؤسسات وأفراد ،لمصلحة الشركات المرتبطة
بالعدو الصهيوني.
وعليه دع��ا الحزب القومي إل��ى إع�لان خطة ط��وارئ
لمواجهة هذا الخرق الخطير ،الذي طال «داتا» المعلومات
للمؤسسات الرسمية التي تقاضت خ��دم��ات م��ن هذه
المحطات المشبوهة ،والعمل السريع والجا ّد الحتواء
التداعيات على لبنان ،خصوصا ً في الجانب األمني.
وبموازاة ذلك ،ندعو إلى ضرورة التعامل بحزم ض ّد
هذه االستباحة غير المسبوقة التي تع ّرض األمن الوطني
اللبناني ألخطار ج ّمة ،وتكشفه أمام العدو الصهيوني.

ِّ
ي�شكل تغطية ل ّأي اعتداء «�إ�سرائيلي»
«ت�صنيف المقاومة �إرهابية

لقاء الأحزاب :لك�شف واعتقال المتو ّرطين
في ق�ضية �شبكة االت�صاالت
اع��ت��ب��ر ل��ق��اء األح�����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
أنّ فضيحة شبكة االت��ص��االت غير
الشرع ّية تؤ ّكد ض��رورة االستنفار
الوطني لكشف ومالحقة واعتقال كل
المتو ّرطين فيها ،مح ّذرا ً من خطورة
تمييع التحقيق أو التس ّتر على
الجهات التي تقف وراء هذه الشبكة.
وأ ّكد اللقاء في بيان بعد اجتماعه
ال�����دوري أم���س ف��ي م��ق � ّر «االت��ح��اد
البيروتي» ،برئاسة رئيس االتحاد
الدكتور سمير صباغ ،أنّ الفضيحة
«كشفت م��ج �دّدا ً أنّ البالد ما زالت
التجسس الصهيوني
مشرعة أم��ام
ّ
ع���ل���ى أم�����ن م���ؤس���س���ات ال���دول���ة
واللّبنانيين ،مستفيدا ً من استشراء
الفساد الذي ينخر الدولة ،وال ُم ّ
غطى
وال��م��دع��وم م��ن ِق � َب��ل بعض القوى
النافذة في السلطة».
وأش���ار إل��ى أنّ «ه��ذه الفضيحة
الجديدة إ ّنما تؤ ّكد ضرورة االستنفار
الوطني لكشف ومالحقة واعتقال
كل المتو ّرطين في شبكة اإلنترنت
والمسؤولين عنها والداعمين لها
والمستفيدين منها ،وتحويلهم إلى
القضاء بتهم الفساد المالي وسرقة
المال العام وإباحة أمن البالد أمام
للتجسس على
الموساد الصهيوني،
ّ
األمن الوطني وأمن المقاومة» ،مح ّذرا ً
م��ن «خ��ط��ورة تمييع التحقيق أو
التس ّتر على الجهات التي تقف وراء
هذه الشبكة».
م��ن ج��ه � ٍة أخ����رى ،ط��ال��ب اللقاء
بـ«الكشف عن الجهات التي تقف
وراء توزيع القمح الذي يحتوي على
م��واد مسرطنة في األس��واق ،والذي
ُي��ع � ِّرض حياة اللبنانيين وأمنهم
الغذائي للخطر» ،داعيا ً «الحالتهم
إلى القضاء وإنزال القصاص بح ّقهم
ليكونوا عِ برة لغيرهم م ّمن يستهين
باألمن الغذائي للمواطنين» ،مطالبا ً
ّ
بكف ي��د الجهات التي
«الحكومة
تعمل على إعاقة التحقيق وتطبيق
القانون».
ولفتَ اللقاء إلى أنّ «تنصيب وزير
الخارجية المصري السابق أحمد
أبو الغيط أمينا ً عا ّما ً لجامعة الدول
العربية ،ب��دي�لاً م��ن نبيل العربي،
إ ّنما يؤ ّكد استمرار خطف الجامعة
من ِقبَل األنظمة الرجعية العربية
وتحويلها إلى أداة لتنفيذ مخططات
هذه األنظمة المعادية لتطلّعات األمة
العربية ،التي ترى في المقاومة أملها
ف��ي التحرر والنصر على ال��ع��دو»،
معتبرا ً أنّ «تعيين أبو الغيط إ ّنما
يخدم سياسات العدو الصهيوني
وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة،
وال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ،ف��أب��و الغيط

جانب من اجتماع ممثلي األحزاب في صيدا
ِّ
والمنفذ لهذه
ك��ان الحارس األمني
السياسات ف��ي عهد نظام حسني
مبارك ،ولهذا ف��إنّ انتخابه يُش ِّكل
إمعانا ً في نهج التطبيع مع العدو
الصهيوني والعداء للمقاومة».
وأوضح أنّ «قرار الرئيس الروسي
ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن س��ح��ب ج���زء من
القوات الجوية الروسية ال يندرج في
سياق انسحاب روسيا من سورية ،أو
الضغط على الرئيس بشار األسد كما
يتم ّنى أعداء سورية ،وإ ّنما يأتي ،كما
أ ّكد الرئيس الروسي ،نتيجة تراجع
حجم العمليات العسكرية التي كانت
تقوم بها الطائرات الروسية ض ّد قوى
اإلره��اب التكفيري بعد تطبيق قرار
وقف العمليات العدائية ،ويهدف إلى
إعطاء دفع للمفاوضات في جنيف ،3
التي تت ّم على قواعد تحقيق األهداف
السورية في الحفاظ على السيادة
واالس��ت��ق�لال واح��ت��رام ح��ق الشعب
ال��س��وري في انتخاب رئيس بالده
وتقرير مصيره ،بعيدا ً من أيّ ّ
تدخالت
أجنبية».
وختم« :أنّ القرار لن يكون له أي
تأثير سلبي على مواصلة الحرب
ض� ّد القوى اإلرهابية ،والمساهمة
الروسية في دع��م الجيش العربي
السوري وحلفائه في هذه الحرب،
وهو ما أشارت إليه المعارك الحاصلة
م��ع تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي في
مدينة تدمر».

أحزاب صيدا

كما َ
أدان لقاء األح��زاب في صيدا
في بيان بعد اجتماعه ال��دوري في
مق ّر قيادة التنظيم الشعبي الناصري
«السياسة الرسمية العربية التي
تسير وتخضع للسياسة األميركية
والغربية ،والتي تهدف إلى تقسيم
العالم العربي إلى دوي�لات طائفية

وإث��ن��ي��ة ت��ك��ون «دول����ة إس��رائ��ي��ل»
العنصرية فيها هي األقوى».
وأ ّكد رفضه «القرارات الخليجية،
وق���رارات وزراء الخارجية العرب
التي ص ّنفت ح��زب الله والمقاومة
إرهابيين» ،معتبرا ً أنّ «هذا يأتي في
ِ
سياق التآمر على المصالح القومية
العربية».
كذلك استغرب اللقاء «التخلّي
العربي عن لبنان ،فعلى الرغم من
أنّ للبنان الحق في تحرير أرضه من
االحتالل الصهيوني ،وعلى الرغم من
ح ّقه المشروع في التصدّي أليّ اعتداء
عليه ،فإنّ قرارات الجامعة العربية
ال تساعد لبنان في هذاالمجال ،بل
تش ِّكل تغطية أليّ اعتداء «إسرائيلي»
عليه».
وأب��دى اللقاء ارتياحه «للهدنة
المستمرة في الحرب على سورية
ال��ت��ي ت��ق��وده��ا أم��ي��رك��ا والرجعية
ال��ع��رب��ي��ة ،واالت���ج���اه ن��ح��و ال��ح��ل
السياسي الذي يمنع تقسيم سورية»،
مشيدا ً «ببطوالت الشعب السوري
وقيادته وجيشه في استعادة القرار
وعودة االستقرار إلى غالبية المناطق
السورية».
واعتبر اللقاء ،أنّ «ما ت ّم الكشف عنه
التنصت «اإلسرائيلي»
في موضوع
ّ
على اإلنترنت إ ّنما يُعتبَر خرقا ً أمنياً،
يتوجب على السلطة السياسية
لذلك
ّ
تح ّمل مسؤولياتها ،واإلي��ع��از إلى
األجهزة األمنية لمالحقة الفاعلين
ومحاكمتهم ،وال سيّما أنّ شبكات
التنصت سبق وأن ت � ّم كشفها في
ّ
العام  2006في الباروك».
وخ���ت���م ال��ل��ق��اء م����ؤ ّك����دا ً «ح� ّ
��ق
الالجئين الفلسطينيين في لبنان
في استعادة الخدمات التي تقدّمها
أنروا للفلسطينيين حتى عودتهم إلى
فلسطين».

مواقف مت�صلة
جريمة كبرى

ه��ذا ما وص��ف به األمين العام لحركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود قضية
اإلنترنت غير الشرعي ،مشيدا ً بـ«وزير االتصاالت
بطرس حرب ،وكل مسؤول ساهم في كشف فضيحة
االعتداء على شبكة اإلنترنت ،وال سيّما رئيس لجنة
االتصاالت النيابية النائب حسن فضل الله وأعضاء
اللجنة» .واعتبر في بيان ،أنّ «ه��ذه الفضيحة ال
توازيها فضيحة أخ��رى حصلت منذ أع��وام ،وهي
ليست األول��ى في ّ
قطاع االتصاالت الذي تقع عليه
التجسس ،وال سيّما
من
القومي
مسؤولية حفظ األمن
ّ
من العدو «اإلسرائيلي» ،الذي بيّن الوزير حرب أنّ له
عالقة بمر ِّكبي أجهزة اإلنترنت ،وهذا الفعل يقع في
القانون في خانة التعامل مع العدو ،إضاف ًة إلى ما
ت ّم كشفه من هدر للمال العام بسرقة  60مليون دوالر
سنويا ً من خزينة الدولة».
أضاف أنّ «هذه الفضيحة جريمة كبرى ،ويجب
على القضاء الذي أُحيلت إليه أن يقوم بواجبه فوراً،
الجرم
وا ّتخاذ أقصى العقوبات في حق ُمرتكبي هذا ّ
ال ُمشين ،وفضح من يقف وراءهم من قوى سياسية
وحزبية وجهات رسمية ،لما يش ّكل هذا العمل من
خرق للقانون والسيادة الوطنية».

تهديد الأمن الوطني

ح� ّذرت منه «حركة األم��ة» بعد أن «باتت البالد
مكشوفة أمنيا ً واقتصاديا ً بعد افتضاح شبكات
تهريب اإلنترنت ،وضلوع شركات صهيونية في

ّ
محطات التهريب باحتياجاتها».
تزويد
وطالبت األجهزة األمنية والقضائية بضرورة
متابعة هذه الفضيحة ،وتكثيف التحقيقات لكشف
المتو ّرطين ومن يقف وراءهم وإنزال أقسى العقوبات
بحقهم حفاظا ً على سيادة لبنان وأمنه.

�صمت الق�ضاء!

ه��و م��ا أث��ار استغراب األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التيار
األسعدي» المحامي معن األسعد في معرض تعليقه
على قضية اإلنترنت ،مطالبا ً بإجراء تحقيق فوري
فيها وع��دم طمس الحقيقة ،بل كشفها بالكامل،
معتبرا ً
أنّ هذه القضية «بمثابة إخبار للنيابة العامة
التمييزية ،ويجب اإلس��راع في كشف المتو ّرطين
فيها ،والتحقيق معهم».
وطالب األسعد القضاء واألجهزة األمنية «بالتح ّرر
من وصاية السلطة السياسية التي ُتهيمن على
ّ
وتغطي متو ّرطين في العديد
قرارها وتح ّد من عملها،
من الفضائح».

جري�صاتي :لتعديل
قانون «�أمن الدولة»
أعلن عضو «تك ّتل التغيير واإلصالح» الوزير السابق سليم جريصاتي ،أنّ
التك ّتل «يرفض رفضا ً قاطعا ً محاصرة أي جهاز أمني بذرائع طائفية ومذهبية.
فكيف إذا كان هذا الجهاز المديرية العامة ألمن الدولة ،وهو الذي أناط به
القانون مكافحة اإلرهاب والفساد في اإلدارات والمؤسسات العامة؟ كيف يمكن
عاقالً ش ّل قدرة هذا الجهاز على العمل ،فيما يجتاح اإلرهاب والفساد لبنان؟
واألدهى أن يُش ّل هذا الجهاز بقرار اعتباطي من وزارة المال للحصار المالي
بحجة أنّ نائب المدير العام (من
ووقف صرف النفقات التي يستلزمها عمله،
ّ
الطائفة الشيعية الكريمة) ال يشارك في قرارات القيادة ،كأنّ هذه األخيرة يجب
أن تكون منفصمة كي تعمل ،فيما المدير العام هو الرئيس ،ونائبه هو المرؤوس
في كل هرمية عسكرية واستخبارية» ،الفتا ً إلى أنّ «أمن الدولة يعاني منذ أمد
من هذه اإلشكالية وهي ،في األساس ،متعلّقة بجدوى القيادة وفاعلية الجهاز
أكثر منها بالجوانب الطائفية والمذهبية .فماذا يفيد أن يقاطع الرئيس تمام
سالم الجهاز ،وهو تابع له بصفته نائب رئيس المجلس األعلى للدفاع؟ وما
دور األمين العام السابق لمجلس الوزراء في محاصرة هذا الجهاز كرمى لنائب
المدير العام ومرجعيّته الوطنية والبقاعية؟ أ ّما إذا كان األمر يتعلّق بتعديل
النصوص المتعلّقة بمجلس القيادة الذي ال يجوز أن يكون مؤلفا ً من شخصين
فقط ،فنحن مع تعديل القانون لمجلس قيادة من  6أعضاء ،يكون فيه صوت
المدير العام مرجحاً».
بأنّ
المك ّون المسيحي
وشدّد جريصاتي لـ«المركزية» على «ضرورة اإلقرار
السطو على حقوقه
يعاني من ذاته ومن غيره في آنٍ معا ً في ما يتعلق بمسألة ّ
في الدولة».
وشدّد على أنّ عون «لم يغيّر يوما ً موقفه من مجلس الن ّواب .التمديد ضرب
شرعية هذا األخير .لكن هذا ال يعني أنّ القائم بقوة التمديد ال يستطيع أن يؤ ّمن
تسوية كإقرار قانون انتخابي براعي القواعد الميثاقية أو انتخاب رئيس تتوافر
فيه الميثاقية ،فيتعهّد بأن يرسي الحكم في لبنان على مرتكزات الميثاق من
دون سواه .هذا النوع من التسويات المفصليّة والمحوريّة يمكن أن تقوم بها أي
سلطة أمر واقع باسم المصلحة اللبنانية العليا».

الخازن :لإيالء الحكومة
ق�ضية ال�صحف عناية فائقة
اعتبر رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن في تصريح أمس ،أنّ
«احتمال لجوء بعض الصحف اللبنانية إلى اإلنترنت هو بمثابة نذير شؤم
لمعلم مشرق من معالم لبنان الطليعية في الشرق والعالم» ،وقال «ما تردّد في
اليومين األخيرين ليس وليد لحظته ،إلاّ أ ّنه بلغ الخط األحمر لتح ّمل الخسائر
التي تتكبّدها الصحافة اللبنانية نتيجة االنحباس المادي عنها ،الذي كان من
األجدى أن تو ّفره الدولة دعما ً لها كما تفعل بعض الدول الراقية ومنها فرنسا مع
صحافتها ،للمحافظة على استقالليتها ،واكتفائها ،وتأمين استمراريتها».
وأه��ابَ «بمجلس ال��وزراء ،برغم كل األزم��ات التي ينوء بها ،أن يولي هذه
تجسد معلما ً من معالم
القضية الحساسة ما تستحقه من عناية فائقة أل ّنها
ّ
الحريّات التي يتألق بها لبنان على أقرانه في عالمه العربي ،وعالقاته باإلعالم
الغربي».
أضاف« :منذ الثالثينات أخذت مشاعل الصحافة اللبنانية ُتضيء المنابر
اإلعالمية والثقافية في مصر ،فكانت «األه��رام» على أيدي آل تقال ،فضالً عن
جرجي زي��دان ومجلة «روز اليوسف» ،وأع�لام كالدكتور ف��ؤاد ص � ّروف في
المجالت العلمية وغيرهم».
بدوره أسف مجلس نقابة مخرجي الصحافة ومص ّممي الغرافيك ،في بيان
بعد عقده اجتماعا ً طارئا ً برئاسة النقيب باتريك ناكوزي «للحال المزرية التي
وصل إليها حال الصحافة الورقية في لبنان».
ّ
بـتدخل الدولة الفوري من خالل الدعم المادي ولو بصورة مؤ ّقتة
وطالب
للصحف المهدّدة بالتو ّقف «لحين زوال األسباب التي دعت إلى تو ّقفها ،لما
يش ّكل ذلك من إساءة للبنان وتاريخه المشرق في عالم الصحافة واإلعالم في
المنطقة والعالم».
ودعا «جميع اللبنانيين ،إلى وعي مخاطر مرور مثل هذا الموضوع ،وطالب
بـ«المساهمة في بقاء صمود الصحف الورقية من خالل شرائها يومياً» ،مناشدا ً
«المؤسسات والشركات الكبرى ،ووزارات ومؤسسات الدولة تقديم دعمها أيضا ً
من خالل االشتراك سنويا ً في الصحف».

جورج عبد اهلل بين �سعد وبون
استقبل األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في مكتبه
بصيدا ،السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون ،يرافقه وفد ض ّم :مديرة المركز
الثقافي الفرنسي في صيدا ليتيسيا بارب ،ومسؤولة التعاون في السفارة
ومنسق الزيارة من ِقبَل السفارة غويام بريفوست ،بحضور
برناديت شيهو،
ّ
مسؤول مكتب العالقات الدولية في التنظيم سامر جرادي.
وقد ت ّم البحث خالل اللقاء ،بقضية المناضل المعتقل في فرنسا جورج
إبراهيم عبد الله ،حيث أ ّكد سعد «ضرورة إطالق سراحه من السجون الفرنسية
بعد مرور وقت طويل على انتهاء مدّة الحكم الصادر بحقه».

الراعي في معهد عينطورة
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
ّ
مرشح لرئاسة
أنّ البطريركية ال تدعم وال تز ّكي أي
التوجه إلى المجلس
الجمهورية ،بل هي تدعو دائما ً إلى
ّ
النيابي وانتخاب رئيس للبالد.
التقى الراعي أمس في مسرح معهد القديس يوسف
عينطورة أفراد الهيئة التعليمية واإلدارية بحضور النائب
البطريركي على نيابة صربا المارونية المطران بولس
روح��ان��ا والمطران روالن أب��و ج��ودة ،ودار ح��وار حول
الشؤون الكنسية والطقسية والوضع اللبناني ،وكان
أبرزها الحملة اإلعالمية التي تواجهها الكنيسة إضاف ًة إلى
الحملة التي واجهها المونسنيور منصور لبكي.
ور ّد الراعي قائالً «نعلم أنّ هناك حملة مم ّولة ض ّد
الكنيسة ،ويؤسفنا هذا األم��ر ،فلبنان ال��ذي يعاني من
أزمات عدّة ال تزال فيه الكنيسة ثابتة والغرض هو ضربها.
انتهت الحرب المسلّحة ،ولكن الحرب األخالقية واإلعالمية
واالقتصادية ال تزال سارية».
وعن مسألة الفراغ الرئاسي ،ش�دّد الراعي على «أنّ
مرشح ،بل هي تدعو دائما ً
البطريركية ال تدعم وال تز ّكي أي ّ
التوجه إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للبالد».
إلى
ّ
وع��رض ال��راع��ي لالنقسامات ال��ح��ادة بين األف��رق��اء
السياسيين في لبنان ،داع��ي�ا ً الجميع إل��ى «الكف عن
المراهنة على ال��خ��ارج وتطبيق الدستور ال��ذي يقول
بوضوح إنّ في ح��ال حصل ف��راغ يلتئم المجلس ف��ورا ً
وينتخب رئيسا ً للبالد ،والتفسير واضح ،فلماذا ال يريدون

تطبيقه ،نحن نرفض ه��ذا الواقع أل ّن��ه مخالفة سافرة
للدستور وأي شرح آخر ال نقبل به بالتأكيد».
وع��ن إمكان تقديم البطريركية المساعدة للشباب
المسيحي ،أ ّك��د «أنّ البطريركية تعمل بك ّل مؤسساتها
لمساعدة هؤالء الشباب والعائالت .فهناك أراضي األوقاف
التي يمكن للجميع أن يستثمروها ،ولكن هناك عائقا ً
في مشكلة التسويق .كذلك هناك المؤسسة المارونية
االجتماعية ال��ت��ي تبني المساكن للناس وص��ن��دوق
التضامن الصحي الذي يؤ ّمن الخدمات الصحية ،واليوم
بدأنا بإنشاء مشاريع إنمائية في البلدات على األطراف
بمساعدة األهالي للبقاء في أرضهم».
أض��اف« :نعم نحن نساعد الناس ،ولكن المستوى
االقتصادي والمعيشي في لبنان أهلكته الدولة التي
عليها هي أن تدفع باالقتصاد إل��ى األم��ام لكي ينتعش
وتتقدّم فرص العمل .يجب أن نر ِّكز على الدولة ،فال يحق
للمسؤولين فيها االستمرار على هذا النحو .المال العام
معهم وليس معنا ،ونحن نؤ ّمن ال��دواء والمسكن ولكن
القضية بحاجة إلى أكثر من ذلك».
وشدّد الراعي على «أهميّة العيش المشترك في لبنان
بعد أن شرح التفاق عامية أنطلياس سنة  ،1840موضحا ً
«أنّ هذا االتفاق لم يت ّم بين المسيحيين فقط ،وإ ّنما بينهم
وبين الدروز واإلسالم ،وأقسموا اليمين بألاّ يخون أحدهم
اآلخ��ر» .وختم الراعي شاكرا ً «الله أ ّننا ال ن��زال نعيش
العيش المشترك».

«الوفاء للمقاومة» :و�صف حزب اهلل بالإرهاب
ِّ
المترهل
�أ�سخف مبتكرات النظام ال�سعودي
اعتبرت كتلة ال��وف��اء للمقاومة أنّ توصيف النظام
السعودي لحزب الله باإلرهاب «هو من أسخف مبتكرات
هذا النظام المترهّ ل ،ورأت في ذلك انسياق وراء المنطق
«اإلسرائيلي» وتغطية له للعدوان على لبنان».
وعقب اجتماعها األسبوعي برئاسة النائب محمد رعد
في مق ّرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ،أنّ
«انحراف النظام السعودي نحو الممارسة العدوانية
المكشوفة ض ّد لبنان وسورية والعراق واليمن والبحرين،
ُّ
وتدخله الفاضح في الشؤون الداخلية لهذه البلدان،
واستخدامه الطائش والكيدي لعصابات اإلرهاب التكفيري
لتفتيت المنطقة وإضعاف قدراتهاّ ،
مؤشرات كافية للداللة
على تخبّط وإفالس هذا النظام وغرقه في وحول االضطراب
والفوضى».
وأدانت الكتلة «المجزرة المر ّوعة التي ارتكبها النظام
السعودي باستهدافه سوقا ً شعبيا ً في اليمن» ،كما أدانت
الهجوم اإلرهابي الذي تع ّرضت له منطقة ساحل العاج،
والتفجير الذي استهدف أنقرة.
وفي الشأن الداخلي ،تابعت الكتلة «حجم القرصنة
واالختراق «اإلسرائيلي» لإلنترنت المستخدَم في لبنان،
ود ّققت في أبعاد الغفلة أو التغافل الحكومي عن وجود
ّ
ّ
متوغلة في العديد من
محطات عمالقة لشبكات اتصال

المرافق من دون أي ترخيص ،وبمعزل عن أي رقابة من
الدولة» ،مؤ ّكد ًة «وج��وب أن تبادر الحكومة إلى تشكيل
لجنة تحقيق في قضية شبكة اإلنترنت غير الشرعية
ليتس ّنى للّبنانيين الوقوف على هذا االختراق – الفضيحة،
وإحالة المرتكبين إلى القضاء».
ورأت الكتلة أنّ «المدخل الضروري إلعادة األمور إلى
نِصابها هو التوافق الوطني على اعتماد قانون انتخابي
جديد على قاعدة النسبية يح ّقق تمثيالً صحيحا ً وفاعالً
للّبنانيين».
وأعربت عن تفهّمها للكثير من المالحظات واالنتقادات
حول تع ّثر إج��راءات الحل في موضوع النفايات ،وأملت
بتنفيذ الخطة االستراتيجية ال ُمق َّرة منذ العام .2010
وتوجهت الكتلة للمرأة والمعلم في لبنان وكل مكان
ّ
«بأجمل وأع��ط��ر التحيّات لهما» ،م��ؤ ّك��دة أنّ «دوره��م��ا
اإلن��س��ان��ي النبيل يتو ّقف عليه مستقبل المجتمعات
البشرية ،ومستوى رقيّها وتقدّمها» ،وجدّدت وقوفها إلى
جانب نضاالتهما ال ُمح ّقة والمشروعة ،وتأييدها مطالبهما
الموضوعية ،داعي ًة لالستجابة لحقوقهما وتلبيتها بشكل
كامل ،و ُمعربة عن تقديرها عاليا ً عطاءاتهما ودعمهما لخيار
المقاومة ،وانحنائها أمام كل الشهيدات وأمهات الشهداء
وأمام كل الشهداء وأبائهم ،وال س ّيما المعلمين منهم.

ف�ضل اهلل عر�ض و«المرابطون» ُ�س ُبل توحيد ال�ساحة

ما�سة لمحاربة الف�ساد الم�ست�شري
حمدان :الحاجة ّ
سعد مستقبالً بون

ّ
القطان :المقاومة تح ّقق ع ّزة العرب
ّ
القطان« ،قرار الجامعة
انتقد رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
العربية وصف حزب الله منظمة إرهابية».
واعتبر ،خالل لقاء ّ
نظمته الجمعية في بر الياس ،أنّ «هذا القرار هو خدمة
مجانية لالستكبار العالمي و«إسرائيل» ،متم ّنيا ً «لو أنّ الجامعة العربية
ا ّتخذت قرارات داعمة لحركات المقاومة ،وال سيّما في فلسطين».
ّ
القطان« :العدو «اإلسرائيلي» يعترف بقوة المقاومة وأ ّنها تش ّكل
أضاف
ً
التوسعية» ،داعيا «كل أحرار العالم والعلماء
توازن رعب بالنسبة ألطماعه
ّ
تحديداً ،إلى الوقوف مع حركات المقاومة وال سيّما حزب الله».
وختم« :شرف العروبة وكرامة وع� ّزة العرب والمسلمين وأح��رار العالم
يتح ّقق بحفظ المقاومة وحركاتها في فلسطين ولبنان ،ونحن عندما نقف مع
المقاومة نقف مع أنفسنا وعقيدتنا».

ف�ضيحة �إ�ضافية كبرى

أشا َر إليها رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل تقي
الدين في تصريح عن قضية اإلنترنت ،وهي «إدخال
تجهيزات كبيرة عبر المعابر الشرعية» ،سائالً «من
هو المسؤول عن هذه الشبكة» ،داعيا ً إلى «االستمرار
في التحقيقات من خالل النيابة العامة التمييزية
لمالحقة ومعاقبة كل متو ّرط لكي ينال عقابه».

الراعي :البطريركية ال تدعم وال تز ّكي
�أي ّ
مر�شح لرئا�سة الجمهورية
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جانب من اللقاء

ع��رض السيد علي فضل الله مع
وف��د م��ن الهيئة القيادية ف��ي حركة
«الناصريين المستقلين – المرابطون»
برئاسة أمين الهيئة مصطفى حمدان
لألوضاع العا ّمة في لبنان والمنطقة،
وسبُل توحيد الساحة الداخلية ،درءا ً
ُ
للفتنة ومنعا ًللتفرقة.
ورأى حمدان ،أنّ «الحاجة باتت
ماسة لمحاربة الفساد المستشري في
ّ
الداخل وعلى مختلف المستويات»،
ّ
مشيرا ً إلى أنّ
«ملف النفايات سيشهد
المزيد من المشاكل في ظل اإلصرار على
الهروب من المعالجة الجذرية ،وفي
ظل استمرار سياسة الصفقات التي
تفوح منه ،ولعل األخطر يكمن في أ ّنهم
جعلوا المسألة في يد شركة قالوا إ ّنهم
أحالوها إلى القضاء».
وح ّذر من «خطورة فضيحة شبكة
اإلنترنت على أمن البلد» ،مشيرا ً إلى أنّ
«الوطن ينكشف أكثر فأكثر أمام العدو
الصهيوني» ،داعيا ً الجميع إلى «تح ّمل
مسؤولياتهم في الوقوف وراء الجيش
اللبناني وتأمين الدعم الالزم له لحماية
أمن البلد وصون وحدته ،والجيش هو
رمز قوة البلد ووحدته وصموده في
مواجهة العدو والجهات التكفيرية».
ب���دوره ،ش��دّد ال��ع�ّل�اّ م��ة فضل الله
على ض��رورة القيام بمبادرات عملية
في األوس���اط الشعبية لتعزيز روح
التواصل والتعاون بين اللبنانيين،
وأهمية استمرار الحوار» ،معتبرا ًأ ّننا «ال
نزال نعيش مرحلة التخويف وصناعة
الهواجس بين اللبنانيين».
وأ ّك��د أنّ «لبنان ال ي��زال يعيش في
عين العاصفة التي ال ت��زال ُتصيب
محيطه رغم الحديث عن بدايات حلول
للمل ّفات الشائكة في المنطقة» ،معتبرا ً

فضل الله مستقبالً حمدان
أنّ «ما يجري ليس سوى إعادة تموضع
جديد للقوى الدولية واإلقليمية التي قد
تمهِّد لتفاهمات نأمل ألاّ تنعكس سلبا ً
على لبنان والمنطقة».
ودع��ا «اللبنانيين إلى بذل المزيد
م��ن الجهود م��ن أج��ل تثبيت األرض
التي يقفون عليها حتى يتج ّنبوا أيّة
تداعيات قد تنعكس سلبا ً على وحدتهم
واستقرارهم» ،م��ش �دّدا ً على «أهمية
تفعيل اللقاءات ال��ح��واري��ة ،والقيام
بمبادرات عملية على المستوى الشعبي
لتعزيز روح التواصل والتعاون بين
اللبنانيين».
وح���� ّذر م��ن «س��ي��اس��ة التخويف
وصناعة الهواجس التي تو ِّلد حالة من
االنقسام النفسي الذي قد يدفع البعض
إل��ى ال��ت��ج��اوب م��ع دع���وات التقسيم
والفدرلة».

ولفتَ إلى «ضرورة معالجة األزمات
التي يعيشها ال��وط��ن ،وال��ت��ي تهدِّد
األمن المعيشي واالجتماعي والصحي
والبيئي والسياسي للبنانيين بما
يحفظ إنسان هذا البلد ويُعيد ثقته
بمؤسسات الدولة التي فقدت الكثير
من صدقيّتها في السنين األخيرة».
على صعي ٍد آخ��ر ،استنكر مجلس
محافظة ب��ي��روت ف��ي «المرابطون»
«االشتباكات العبثية التي حصلت في
منطقة صبرا ،والتي تهدف إلى زعزعة
االستقرار وترويع األهالي».
وطالب المجلس «أج��ه��زة الدولة
باعتقال األش��خ��اص المسبّبين»،
مث ّمنا ً «ال��ت� ّ
�دخ��ل السريع لمديرية
المخابرات ووحدات الجيش الوطني
لضبط الوضع وإع��ادة االستقرار إلى
المنطقة».

