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�سالم تر�أّ�س اجتماع ًا وزاري ًا و�أمني ًا لبحث ق�ضية الإنترنت غير ال�شرعي وم�آل التحقيق

المكتب ال�سيا�سي لـ«القومي» في ال�شام يرف�ض الفدرالية:
ونقدم ال�شهداء ً
نقاتل ّ
دفاعا عن وحدة بالدنا و�شعبنا

تتم لفلفته ولن يخ�ضع لأيّة ت�سوية
حرب :الملف ُفتح ولن ّ
والتن�سيق قائم بين الأجهزة لك�شف مُالب�ساته والمتو ّرطين فيه
السراي الكبير
ترأّس رئيس الحكومة أمس في ّ
صص للبحث في ملف اإلنترنت غير
اجتماعا ً ُخ ّ
الشرعي ،حضره :نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل ،وزي��ر االتصاالت
بطرس حرب ،المدّعي العام التمييزي القاضي
سميرحمود ،األمين العام للمجلس األعلى للدفاع
اللواء الركن محمد خير ،المدير العام لقوى األمن
الداخلي ال��ل��واء إبراهيم بصبوص ،مف ّوض
الحكومة القاضي صقر صقر ،المدّعي العام
المالي القاضي علي إبراهيم ،مدير المخابرات
في الجيش العميد الركن كميل ضاهر ،ورئيس
مجلس اإلدارة المدير العام لـ«أوجيرو» عبد
المنعم يوسف.
بعد االجتماع قال حرب« :بنا ًء على توجيهات
صص للبحث
رئيس الحكومة عقدنا اجتماعا ً ُخ ِّ
في موضوع شبكة اإلنترنت غير الشرعية التي
ت ّم كشفها ،وبحثنا في التدابير التي ا ُّتخذت وماذا
سنفعل .وفي خالصة االجتماع شدّد الرئيس
سالم على وج��وب متابعة التحقيقات لكشف
كل المالبسات حول موضوع التحقيقات في
اإلنترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة
وكيف دخلت إلى لبنان والظروف التي دخلت
من خاللها ولماذا دخلت؟ وكيف ت ّم تركيبها؟
وكل هذه التفاصيل التي هي في ذهننا وفي ذهن
الرأي العام ،وأعطى الرئيس سالم توجيهاته
المختصة لمتابعة هذا
لكل األجهزة وال��وزارات
ّ
الموضوع بجديّة من خالل التعاون والتنسيق
في ما بينها».
أض��اف« :عملياً ،ش ّكل ما جرى على صعيد
الدولة وأجهزتها ووزارة االتصاالت إنجازا ً أمن ّيا ً
كبيرا ً سمح بوضع ح ّد لحالة شاذة قد تش ّكل
خطرا ً كبيرا ً على األمن اللبناني والقومي ،وعلى
سالمة تبادل الناس للمعلومات والتواصل.
هذا إنجاز أل ّننا اكتشفناه وصادرنا ما وجدناه،
واإلنجاز األكبر أن نتابعه بجديّة كي ال يتكرر،
ّ
محطات لم نكتشفها سابقا ً إذا كانت
وأن نكتشف
موجودة».
وأشار حرب إلى أنّ اإلنجاز «ال يكتمل إذا لم
تحصل متابعة جديّة إلقفال هذا الملف على
الشكل اآلتي:
أوالً :متابعة االستقصاء عن أي مركز آخر
يُستعمل لهذه الشبكة غير الشرعية أو أي شبكة
أخرى غير شرعية.
ثانياً :التأ ّكد أنّ ليس هناك شركات أخرى
تتعاطى في هذا الموضوع بصورة غير شرعية،
وإذا كانت موجودة يجب مالحقتها ومصادرتها

سالم مترئسا ً اإلجتماع
على كل األراضي اللبنانية وتكليف قوى األمن
وف��رع المعلومات والمخابرات وك��ل األجهزة
التعاون في هذا الموضوع بشكل مك ّثف للوصول
إلى نتيجة.
ثالثاً :متابعة التحقيق القضائي في كيفيّة
حصول ه��ذه الجرائم ومحتوياتها ،وتحديد
هوية من ارتكبها وإن���زال العقوبات به عبر
القضاء ،وعدم استباق التحقيقات القضائية من
خالل قيام كل م ّنا بعملية بوليسية أو الدخول
بما جرى في عملية الصراع القائم بين وسائل
اإلعالم التي ومن دون أن تدري ُتسيء إلى هيبة
الدولة و ُتسيء إلى نفسها ،وأنتهز هذه الفرصة
للدعوة إلى أن يت ّم التعامل مع هذا الموضوع
خارج إطار المواجهات الشخصية».
وتابع« :أنّ توجيهات الرئيس سالم كانت
أساسية حول حصول التعاون والتنسيق بين
كل القوى األمنية والوزارات وكل القوى المعنيّة،
كي نصل إلى مرحلة نكون فيها جميعا ً خليّة
متكاملة تعمل على مكافحة هذا األم��ر .وطبعا ً
القضاء سي ّتخذ كل التدابير المطلوبة من خالل
عمله ،ومنها كيفية المصادرة لهذه األجهزة
والمعدّات والضجة التي حصلت حول ما جرى
في منطقة ال��زع��رور وأماكن أخ��رى ،وق��د كلّف
مفوذض الحكومة إج��راء تحقيق ع ّما اذا كان
هنالك خرق «إسرائيلي» للمعلومات المتبادلة

والمتداولة ،وهل تم ّكنت الدولة العد ّوة أو أي
دول��ة أخ��رى من ال��دخ��ول إل��ى دات��ا االتصاالت
واختراقها عبر هذا التواصل غير الشرعي أم ال».
وق���ال« :التحقيق الكبير ه��و كيف دخلت
هذه األجهزة ،ومن سهّل ومن ّ
غطى ذلك؟ ومن
المفروض أن يكشف التحقيق هويّة الناس
الذين يتعاطون هذا األمر ،وبالتالي إحالتهم إلى
القضاء» ،مؤ ّكدا ً أنّ «هذا الملف ُفتح ولن يُقفل،
ولن تت ّم لفلفته ،ولن يخضع أليّة تسوية ،ألنّ
الموضوع يتعلّق بأمن البلد القومي وسالمة
تبادل المعلومات بين الناس وخصوصياتهم
وسالمتهم».
ولفتَ إلى أنّ «التحقيق بدأ ،وقد استمع المدّعي
العام التمييزي إلى خمسة أشخاص يدّعون
أ ّنهم لم يرتكبوا أي جرم ،وليسوا مخالفين ألي
شيء ،إلاّ أنّ التحقيق ال يزال في بدايته ،ونحن
في وزارة االتصاالت ،وبطلب من الرئيس سالم
والنيابة العامة التمييزيّة ،كلّفنا مسؤوال ً فن ّيا ً
في ال��وزارة بوضع نفسه في تص ّرف التحقيق
للمساعدة .وقد أ ّكد الرئيس سالم أ ّنه سيدعو
إلى اجتماع آخر في فترة قريبة جدا ً لمتابعة
القضية».

ح ّمود 4 :مسارات للتحقيق

من جهته ،أوضح القاضي ح ّمود «أنّ التحقيق

في هذه القضية يت ّم على أربعة مسارات».
وق��ال« :المسار األول يتعلّق بما أُثير في
وسائل اإلع�لام عن قيام أشخاص باحتجاز
موظفين تابعين لهيئة أوجيرو وعناصر أمنية،
فإنّ تحقيقا ً ُفتح بشأن هذه القضية ،ويتولاّ ه
شخص ّيا ً مساعد مف ّوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي داني الزعني.
أ ّم��ا المسار الثاني بشأن خ��رق اإلنترنت
من ِقبَل العدو «اإلسرائيلي» أو جهات أخرى،
فقد طلبت من مف ّوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر إجراء التحقيق،
وسيقوم مف ّوض الحكومة بتسطير استنابات
قضائية إلى األجهزة األمنية ومخابرات الجيش
للتح ّقق من هذا األمر ،ومتابعة التحقيق.
والمسار الثالث ،يكمن في طلبي من مف ّوض
الحكومة إجراء التحقيق بشأن اإلهمال الحاصل
أو التغاضي من ِقبَل الجهات األمنية والمعنيّة،
عن السماح بتركيب أعمدة مجهّزة بصحون من
الحجم الكبير والصغير الستعمالها في مجال
اإلنترنت ،أو إستخدام اإلنترنت بوساطتها من
قبرص أو تركيا ،وكذلك تمديد كابالت وتثبيت
صحون صغيرة لشبكة اإلنترنت أو تمديد
كابالت بحرية ،وكذلك معرفة كيفيّة إدخال هذه
المعدّات إلى لبنان من دون ترخيص.
أ ّما في ما يتعلّق بالمسار الرابع ،أي التحقيق
بشأن اإلنترنت غيرالشرعي أو استقدام اإلنترنت
من تركيا وقبرص من دون ترخيص ،فقد كلّفت
قسم المباحث الجنائية بإجراء التحقيق في هذه
القضية وبإشرافي شخصياً».
وأش��ار ح ّمود إل��ى «أنّ التحقيق قد بوشر،
وت ّم االستماع إلى عدد من األشخاص ،وسيت ّم
االس��ت��م��اع إل��ى خبير ف� ّن��ي م��ن ِق � َب��ل أوج��ي��رو
الستيضاحه ح��ول ه��ذه القضية ،كما سيت ّم
التحقيق مع كل شخص له عالقة بهذه القضية
من قريب أو بعيد».
ولفتَ إلى «أنّ التحقيق جا ٍر بشك ٍل متواصل،
متو ّقعا ً إنهاءه في أسرع وقت ممكن ،وتوقيف
المتو ّرطين».
وك��ان سالم استقبل رئيس مجلس القضاء
األعلى القاضي ج��ان فهد ،وت���رأّس اجتماعا ً
حضره وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
ووزير التربية الياس بو صعب وسفراء ومم ّثلو
الجهات الداعية لمؤتمر لندن ،وتناول البحث
آليّة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر لندن
يختص
الذي انعقد في شباط الماضي ،في ما
ّ
بملف ال ّنزوح السوري.

مزيد من اال�ستنكار العتداءات بلجيكا والفكر التكفيري:
لتعاون دولي الجتثاث الإرهاب من جذوره والق�ضاء على «داع�ش» و�إخوانه
توالت أمس ردود الفعل المستنكرة
الع��ت��داءات بلجيكا والفكر التكفيري
مشدّدة على ضرورة التعاون الدولي
الجتثاث اإلره���اب ال��ذي ب��اتَ يهدّد
العالم كلّه.

روح ّيون

و ف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ق��ال البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة بطرس
الراعي ،في بيان« :بكثير من األسى
والحزن ،نشجب التفجيرات األربعة
التي استهدفت العاصمة البلجيكية
بروكسل والتي خلفت عشرات القتلى
والجرحى ،وخسائر مادية جسيمة»،
معتبرا ً أنّ «ه��ذه األع��م��ال اإلرهابية
تتوجه ض � ّد اإلنسانية
واالج��رام��ي��ة
ّ
جمعاء وض� ّد السالم العالمي ،الذي
باتَ مهدّدا ً بشكل خطير ،ما يستوجب
مواجهتها دولياً».
ولفتَ إلى أنّ «المشروع اإلرهابي
يهدف في ما يهدف ،إلى خلق صراعات
بين األديان والحضارات ،وهو براء من
كل دين وحضارة».
واستنكر ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي ّ
الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن التفجيرات اإلرهابية التي
ضربت بلجيكا وساحل العاج وتركيا
والعراقوسورية،مستهدف ًة«المدنيين
األبرياء في عمل همجي ينافي كل ال ِقيَم
والمبادئ الدينية واإلنسانية تن ّفذه
جهات خارجة عن الدين والقانون
تمتهن القتل م��ن أج��ل القتل ،نقلت
إجرامها إلى دول جديدة بعد أن عاشت

في بالدنا العربية قتالً وفساداً .من
هنا ف��إنّ مواجهة اإلره��اب التكفيري
واج����ب إن��س��ان��ي يقتضي تضافر
الجهود العالمية واإلقليمية الجتثاثه
ومحاصرته فكريا ً وأمنيا ً وثقافيا ً منعا ً
لتماديه في ضرب المدنيين وتشويه
ص��ورة اإلس�ل�ام ال��ذي ينبذ اإلره��اب
ويُدين العنف والعدوان».
ون�� ّوه «بجهود الجيش اللبناني
وال��ق��وى األم��ن��ي��ة وال��م��ق��اوم��ة على
تعاونها وحفظها لألمن واالستقرار في
لبنان المستهدف من اإلرهاب التكفيري
والصهيوني ،إذ استطاع وطننا أن
ّ
مخططات اإلرهابيين بفضل
يُحبط
وعي الشعب ووقوفه خلف الجيش
والمقاومة في مواجهة االرهاب».
وشدّد شيخ عقل طائفة الموحدين
الدروز نعيم حسن ،في تصريح ،على
أنّ «ما حصل من تفجيرات إرهابية
ف��ي بروكسل وقبلها ف��ي ك��ل البالد
التي أُصيبت باعتداءات ،إ ّنما تؤ ّكد
م��ج�دّدا ً أنّ يد التخريب والعبثية ال
ب ّد من مواجهتها ومواجهة أسبابها
بالتوازي».

جنبالط

ب������دوره أ ّك�����د رئ���ي���س «ال��ل��ق��اء
الديمقراطي» النائب وليد جنبالط في
موقفه األسبوعي لجريدة «األنباء» ،أنّ
«مكافحةاإلرهابالمتصاعدومحاربته
هي مسؤولية دولية جماعيّة تتطلّب
تضافر كل الجهود الجديّة لمواجهة
ّ
تخطت
هذه التطورات الخطيرة التي

ت�سليم وت�س ُّلم في الرابطة المارونية
ت ّمت قبل ظهر أمس عملية التسلّم والتسليم بين رئيس الرابطة المارونية
المنتهية واليته النقيب سمير أبي اللمع والرئيس ال ُم َ
نتخب النقيب أنطوان
قليموس في مق ّر الرابطة.
وقد ه ّنأ النقيب أبي اللمع الرئيس الجديد للرابطة متم ّنيا ً له وللمجلس
التنفيذي المنتخب النجاح والتوفيق «سيرا ً على ُخطى من سبقنا من الرؤساء
الذين تعاقبوا على خدمة هذه الرابطة بتج ّرد وتفانٍ ».
وشكر قليموس ،بدوره ،أبي اللمع على الدور الذي اضطلع به خالل واليته
مث ّمنا ً اإلنجازات التي قام بها المجلس التنفيذي السابق ،ومؤ ّكدا ً انفتاحه على
الجميع «بروح الحوار والمحبة».

قليموس وأبي اللمع

(جورج مطر)

كل ال��ح��دود الجغرافية واستهدفت
وتستهدف مواقع جديدة في كل مرة،
ما يعكس عزم اإلره��اب على تحقيق
أكبر ق��در ممكن من التخريب بشكل
مستمر ومتواصل».
وأب��رق رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب ط�لال أرس�لان إلى
سفيرة االت��ح��اد األوروب���ي في لبنان
كريستينا السن ،مستنكرا ً «التفجيرات
اإلرهابية التي طالت مدينة بروكسل
ف��ي بلجيكا» ،داع��ي��ا ً إل��ى «تضافر
الجهود الدولية لالنتهاء من ظاهرة
اإلرهاب إلى غير رجعة».

لحود
ّ

وع� ّزى النائب السابق إميل لحود
الشهداء الذين سقطوا في االعتداءات
اإلرهابية على بلجيكا ،مبديا ً أسفه من
«أنّ هذه االعتداءات كان يمكن تج ّنبها
لو توقف العالم ،وخصوصا ً ال��دول
األوروب��ي��ة ،ل��س��ؤال نفسها :م��ن أين
أتى هذا اإلره��اب؟ ومن يموِّله؟ وهل
يجوز االستمرار في سياسة النعامة
والسكوت بسبب بعض العقود المالية
التي تؤ ّثر على السياسة الخارجية
لبعض الدول؟».
ولفتَ في تصريح إلى أنّ «الربيع
اإلره��اب��ي ف��ي ال���دول العربية خلق
بيئة حاضنة لإلرهاب في الكثير من
ال��دول ،وقد وصلت نار هذه الحرب،
كما ح ّذرنا مرارا ً في السابق ،إلى دول
بعيدة ،وه��ا هي شعوب ه��ذه ال��دول
واقتصادها وأمنها يدفعون ثمن حرب
ظ ّنوا أ ّنها تحصل في بالد بعيدة ،فإذا
باإلرهابيين باتوا يصولون ويجولون
في عواصم أوروب��ا ،وإذا بالالجئين
يتد ّفقون إلى هذه الدول ،مع ما لذلك
من انعكاسات» ،متو ّقعا ً أن «يص ّوب
م��ا ح��ص��ل ف��ي ب��روك��س��ل البوصلة
باتجاه التعاون مع الدولة السورية
والجيش ال��س��وري لمكافحة جديّة
وفاعلة لإلرهاب».
وقال« :على الرغم م ّما يحصل ،يص ّر
البعض على عدم االستفاقة من األوهام
التي يحيا فيها ،والتي بلغت به ح ّد
اإلعالن «فليحكم اإلخ��وان» ،في وقت
تتسابق دول كثيرة اليوم للتعاون مع
سورية من أجل مكافحة اإلرهاب».
وتابع»:نحن على ثقة بأنّ الدول
نفسها التي تموِّل الحرب على سورية
هي المعنيّة بما يجري في بلجيكا،
وبما سبق أن شهدته دول أوروبية
أخ���رى ،وه��ي المسؤولة ع��ن تش ّرد
مئات آالف الالجئين خ��ارج بلدهم،
وعن مأساة أصابت الشعب السوري
مباشرة وقد ُتصيب دوال ً أخرى بشكل
غير مباشر ،نتيجة تزايد عدد الالجئين
وتمدّد الخطر اإلرهابي».
لحود عند كالم رئيس حزب
وتو ّقف ّ
«القوات اللبنانية» سمير جعجع عن
ارت��ب��اط اإلره���اب بالدولة السورية
منذ أربعين سنة ،سائالً« :لماذا وافق
جعجع على االنخراط في الحكومة إذا
كان لبنان حينها تحت قبضة سورية،

3

توجه شخصيا ً إلى
كما يقول؟ ولماذا ّ
سورية لتقديم واج��ب العزاء بوفاة
الرائد باسل األسد؟».
وأضاف« :إذا ق ّرر جعجع أن يفتح
ليحاسب
مل ّفاتالماضي،فلنفتحهاكلّها
َ
على ما اقترفه من إرهاب مو ِرس بحق
لبنانيين ،من مختلف الطوائف ،على
حواجز القهر ،وخصوصاً ،ما فعله
بالجيش اللبناني ،إلاّ إذا كان يظن أنّ
المصالحات تمحي االرتكابات».
لحود إلى أنّ «غالبية الدول
ولفتَ ّ
التي تآمرت على سورية سلّمت اليوم
ب��أنّ تنظيمي «داع���ش» و«النصرة»
إرهابيين ،ويجدر محاربتهما ،إلاّ أنّ
على ه��ذه ال���دول أن ت��ب��ذل ،ب��م��وازاة
جهدها لمحاربة اإلرهاب ،الجهد نفسه
إلقناع جعجع بأ ّنه يعيش ،سياسياً،
في عالم آخر وبأنّ نظرياته عن اإلرهاب
ال تنفع خارج قلعته في معراب».
وش���دّد على أنّ «ه��ذا الخطر آخذ
بالتصاعد ،وقد سبق أن ح ّذرنا منذ
سنوات من أنّ األفعى ستلدغ من أراد
إره��اب اآلخرين بها ،ومن أنّ السحر
سينقلب على الساحر ،خصوصا ً إذا
كان متآمراً ،وهو ما ينطبق على دول
كثيرة من بينها تركيا التي ش ّرعت
حدودها لتمرير اإلرهابيين إلى سورية
أو منها إلى أوروبا ،وها هي تدفع الثمن
عبر التفجيرات التي تشهدها على
أراضيها».
وختم»:أ ّما سمير جعجع فندعوه،
في أيام العطلة ،إلى قراءة استراتيجية
أكثر د ّقة ،بعيدا ً عن نصائح أصدقائه
الخليجيين ومساهماتهم ،عساه،
بعد هذا المشوار السياسي الطويل،
يكسب ،لم ّرة ،رهانا ً واحداً».
وأدانترئيسةحزب«الديمقراطيون
األح��رار» ترايسي شمعون تفجيرات
بروكسل ،وج��دّدت شمعون الدعوة
إلى «تشكيل قوة دولية للقضاء على
ه��ذا اإلره��اب التكفيري من منبعه»،
وتقدّمت من بلجيكا «الصديقة» ومن
أهالي الضحايا بأحر التعازي ،سائلة
للجرحى الشفاء العاجل.
ورأى رئيس االتحاد البيروتي سمير
صبّاغ في تصريح« ،أ ّنه رغم اإلجراءات
األمنية المشدّدة التي ا ّتخذتها بلجيكا
خ��اص��ة وأوروب����ا ع��م��وم�اً ،استطاع
«داعش» اختراقها وإيقاع المئات من
البلجيكيين بين جرحى وقتلى ،وإلقاء
الرعب في كل عواصم أوروبا».
وأضاف« :هذا التفجير اإلرهابي إن
دل على شيء فإ ّنما ي� ّ
ّ
�دل على أنّ يد
هذا التنظيم تستطيع الوصول إلى أي
مكان ،وأنّ هذا الطور من بناء التنظيم
هو نتيجة لما زرعته الواليات المتحدة
وأوروبا وحلفاؤها في المنطقة ،الذين
هم جميعا ً يتح ّملون مسؤولية دعم
وحماية وتمويل هذا التنظيم اإلرهابي،
وه��و عيّنة م� ّم��ا ت��ع� ّرض��ت ل��ه األم��ة
العربية بأقطارها كافة ،خصوصا ً في
العراق وسورية واليمن على يد هذا
التنظيم وعلى تراخي العالم والتمهّل
بإيذائه وبإبقائه يسرح ويمرح في كل

البالد التي تصل إليها يده».
وختم« :إ ّننا في االتحاد البيروتي اذ
نستنكر و ُندين ما أصاب أوروبا ،فإ ّننا
بالتوحد حول حرب
نطالب دول العالم
ّ
جديّة على تنظيم «داعش» وإخوانه
ألنّ هذا الفكر التكفيري اإلرهابي ال ب ّد
من إسكاته كل ّياً».

غندور

وق���ال رئ��ي��س «ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي
الوحدوي» عمر عبد القادر غندور في
بيان« ،ال ش� ّ
�ك أنّ كيل الغربيين قد
طفح بعد سلسلة تفجيرات بروكسل
اإلرهابية الخسيسة ،وتب ّني ما يسمى
الدولة اإلسالمية لهذه «الغزوة» ،وبات
اإلنسان المسلم في بالد الغرب كائنا ً
أشبه بقنبلة موقوتة ،غير مرغوب
فيه ،ما يعني أنّ األه���داف الخبيثة
للتنظيمات اإلرهابية التكفيرية بدأت
أس��س فعالً لصراع
تؤتي أ ُ ُكلها ،ما ّ
ال��ح��ض��ارات إلع���ادة تشكيل النظام
العالمي ليس على قاعدة االختالفات
القومية والسياسية واالقتصادية،
بل على قاعدة االختالفات الثقافية
والمعتقدات».
وأض���اف« ،ولعل برلمان االتحاد
األوروبي أدرك قبل غيره من المسلمين
المعاندين ووصف الوهابية باإلرهاب،
وكشفت إحدى وثائق ويكيليكس أنّ
هيالري كلينتون قالت إنّ السعودية
وقطر هما المصدر الحيوي لتمويل
اإلرهابيين .وم��ن مجريات األح��داث
وتسلسلها يتضح أنّ دُعاة الوهابية
ليسهدفهماعتناقاألغلبيةالمسيحية
لإلسالم ،بل ضرب المفاهيم المحمدية
وتغيير ثقافة و ِقيَم الدين اإلسالمي
الحنيف واإلساءة إليه.
وم��ع ذل��ك تص ّر ال��دول الغربية أو
بعضها على مسايرة ومالطفة من معه
المال ،ولو على حساب أمنها وأرواح
مواطنيها».

شعيتاني

َ
وأدان رئيس «هيئة حوار األديان»
الدكتور محمد شعيتاني في بيان،
االع���ت���داءات اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي طالت
العاصمة بروكسل ،واستنكر بشدّة
هذه «االعتداءات الجبانة التي تؤ ّكد
للعالم من جديد أنّ اإلره��اب ال يهدّد
بلدا ً بعينه ،وال يعرف دينا ً أو عقيدة أو
مذهبا ً أو معتقداً» .ودعا كل دول العالم
«إل��ى وضع خطة متكاملة لمواجهة
اإلرهاب واإلرهابيين».
واعتبر أ ّنه «آن األوان ،أن يتح ّمل
العالم الحر من هذا اإلرهاب المتمادي،
الذي يهدِّد السالم العالمي ،ولم يعد
مقبوال ً م��واق��ف اإلدان���ة واالستنكار
ووق��ف��ات التضامن فقط م��ع ال��دول
وال��ش��ع��وب المستهدفة ،وب���اتَ من
ال��ض��روري اجتثاث ه��ذا اإلره��اب من
جذوره وتعميم ثقافة السالم والحوار
واألمن واالستقرار في العالم».

أك���د رئ��ي��س المكتب السياسي
للحزب السوري القومي االجتماعي
في الشام الدكتور نذير العظمة «أنّ
ط��رح الفدرالية ،من أيّ جهة أتى،
هو طرح تقسيمي ،يتنافى مع وحدة
األرض والشعب» ،داعيا ً «أصحاب
ه��ذا ال��ط��رح إل��ى مراجعة مواقفهم
ومغادرة أوه��ام التقسيم والفدرلة،
ألنّ ما لم ينجح به الغرب وأدوات��ه
اإلقليميون وال��ع��رب ،لن تتمكن من
بلوغه مك ّونات داخلية».
وج��اء في بيان أص��دره العظمة
أم���س« :ف���ي وق���ت ي��خ��وض بلدنا،
ق��ي��ادة وج��ي��ش�ا ً وأح���زاب���ا ً وشعباً،
م��ع��رك��ة م��ص��ي��ري��ة ض��� ّد اإلره����اب
والتطرف ،وض � ّد مشاريع التفتيت
صيغ
والتقسيم ،تطلق بعض القوى
ٍ
تصب في
للفدرالية والحكم الذاتي،
ّ
خانة م��ش��روع التقسيم والتفتيت
والتدمير الذي يشكل اإلره��اب أداته
التنفيذية».
وأض�����اف ال���ب���ي���ان« :إنّ ط��رح
الفدرالية ،من أيّ جهة أتى ،هو طرح
تقسيمي ،يتنافى مع وحدة األرض
والشعب ،هذه الوحدة التي ندافع
عنها ،ون��ق��دّم ف��ي سبيل تثبيتها

وترسيخها التضحيات والشهداء.
وإننا ندعو أصحاب هذا الطرح ،إلى
مراجعة مواقفهم وم��غ��ادرة أوه��ام
التقسيم والفدرلة ،ألنّ ما لم ينجح به
الغرب وأدواته اإلقليميون والعرب،
لن تتمكن من بلوغه مك ّونات داخلية،
يفترض بها أن تستم ّر ج���زءا ً من
م��ش��روع مقاومة اإلره���اب وتثبيت
دعائم وحدة شعبنا وأرضنا».
وتابع« :إننا نرفض رفضا ً جازما ً
وقاطعا ً أيّ شكل من أشكال التقسيم
المق ّنع وغ��ي��ر المق ّنع ،ون��دع��و ك ّل
القوى الداخلية التي تقاتل اإلرهاب
والتطرف ،أن تستم ّر في هذا الموقع،
وأن تكون جزءا ً ال يتجزأ من مشروع
الحفاظ على وحدة سورية ،وليس
عنصرا ً محققا ً الستهدافات المشروع
التقسيمي».
وأكد العظمة «أنّ صمود سورية
على م��دى خمس سنوات في وجه
أش���رس ح��رب ع��دوان��ي��ة إره��اب��ي��ة،
ك� ّرس حقيقة دامغة ساطعة ،وهي
ثبات سورية على مواقفها ،وظهور
إش��ارات تشي بتغيّر سلوك ال��دول
المنخرطة في الحرب ضدّها ،ولعّ ل
التأكيد الدولي على وحدة وسيادة

س��وري��ة ،واق��ت��ن��اع دول ال��ع��دوان
بخيار الجلوس على طاولة الحلول
السياسية ،هما أحد أبرز المؤشرات
على فشل مشروع إسقاط الدولة،
وبالتالي مخطط التقسيم ،ولذلك،
ف��إنّ مسؤولية ك ّل القوى الداخلية
حماية إنجاز الصمود ،ال تفجيره
باألحالم واألوهام الواهية ،والتي ال
تنطبق على أرض الواقع ،بحكم أنّ
السوريين بك ّل شرائحهم االجتماعية
وت�لاوي��ن��ه��م السياسية ،مؤمنون
بوحدة سورية وب��أن تبقى الشام
نطاق ضمان لك ّل السوريين دون
استثناء».
وختم البيان« :إنّ الحزب السوري
القومي االجتماعي ،وان��ط�لاق�ا ً من
إي��م��ان��ه العميق ب��ف��ك��ره وعقيدته
يمس
وم��ب��ادئ��ه ،ي��رى ف��ي ك � ّل ط��رح
ّ
ال��وح��دة ،طرحا ً مشبوها ً غير قابل
للحياة ،في بلد يتل ّمس الحياة والعز
والحرية بصمود الشعب والتفافه
ح���ول دول���ت���ه ف���ي ح���رب المصير
والوجود».

وهاب ِّ
ّ
يقدم �إخبار ًا �إلى الق�ضاء
عن الإ�ساءة ل�سورية و�إيران والمقاومة
استغرب رئيس حزب التوحيد العربي وئ��ام وهّ اب
في بيان« ،النشاط الملحوظ لمدّعي عام التمييز سمير
ح ّمود وتحويله اإلخبار حول إساءتنا للعالقة مع المملكة
قاض الى آخر» ،وقال« :إذا كان
العربية السعودية ،من
ٍ
المطلوب الضغط علينا لمنعنا من قول رأينا ،فأنا لستُ
م ّمن يتل ّقى هكذا رسائل».
تمسكه «بكرامة اللبنانيين وكرامته
وأ ّك���د وهّ ���اب
ّ
الشخصية ف��ي م��واج��ه��ة أ ّي���ة م��ح��اول��ة إذالل أت���تْ من
السعودية» ،مشدّدا ً على استمراره بموقفه «المطالب
بحفظ كرامة اللبنانيين ،ورفض أيّة مساعدة إذا كان ثمنها
إذالل اللبنانيين».
وقال« :منذ سنوات والرئيسان سعد الحريري وفؤاد
السنيورة ون ّوابهما يقومون بشتم الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الصديقة وسورية الشقيقة ورئيس سورية،

ويُسيئون إل��ى عالقة ج��زء كبير من اللبنانيين بهذين
البلدين ،ولم تح ِّرك النيابة العامة ساكناً .لذا فليعتبر
األستاذ ح ّمود هذا البيان بمثابة إخبار ض ّد كل من شت َم
سورية وإيران خالل السنوات الماضية ،وليتخذ اإلجراء
القانوني بحقه».
أضاف« :أنّ الكثير من الوزراء والن ّواب والرؤساء الذين
يم ّثلون الطرف اآلخر قد أساؤوا إلى فئة لبنانية وإلى دماء
شهدائها ،ولوال المقاومة لما كان هناك دولة في لبنان.
لذا فليعتبر األستاذ ح ّمود تصريحنا هذا إخبارا ً وا ّتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق كل من أساء إلى دماء الشهداء
والمقاومين».
وتابع« :سأقوم بكل االتصاالت مع قيادات  8آذار ال ّتخاذ
الموقف المناسب من مدّعي عام التمييز ،الذي يُثبت يوما ً
فريق ض ّد آخر».
بعد يوم انحيازا ً إلى
ٍ

«�أمل» :الكالم على «الذم ّية» مردود
وال مكان للفدرالية في لبنان
رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الدكتور خليل
حمدان أنّ من يتحدّثون عن «الذميّة السياسية» كالمهم
مردود عليهم ،مؤ ّكدا ً أن ال مكان للفدرالية في لبنان.
كالم حمدان جاء خالل احتفال تأبيني للمؤهّ ل أول
المتقاعد في قوى األمن الداخلي يحيى محمد حيدر قانصو
ع� ّم عضو قيادة حركة «أم��ل» ملحم قانصو في الدوير
بحضور النائبين محمد رعد وعلي عسيران ،رئيس المكتب
السياسي المركزي للحزب السوري القومي االجتماعي
الوزير السابق علي قانصو ،ناجي جابر مم ّثالً النائب
ياسين جابر الحاج ،الدكتور محمد قانصو مم ّثالً النائب
هاني قبيسي ،المسؤول السياسي لحزب البعث العربي
االشتراكي في الجنوب فضل الله قانصو ،إمام بلدة الدوير
السيد كاظم إبراهيم ،رئيس البلدية محمد قانصو وقيادات
عسكرية وأمنية وعلماء دين وقيادة الحركة ،وحشد من
الفاعليات وأهالي البلدة والجوار.
وقال حمدان« :من يتحدّثون أخيرا ً عن الذميّة السياسية
كالمهم مردود عليهم ،وهم يعلمون تمام المعرفة أنّ ا ّتفاق
الطائف والذي حصل بإجماع كل اللبنانيين قد أوقف الع ّد
بينهم وباتت كل األمور تؤخذ بالمناصفة وبالتساوي بين
مك ّونات الشعب اللبناني».
وأ ّكد أن «ال مكان للفدرالية في لبنان ،ألنها تحتاج إلى

مجتمعات ودول متقدمة تتوحد بين مك ّوناتها الرؤى
االستراتيجية ،فكيف يكون في لبنان فدرالية ونحن
باألصل مختلفون على أبسط األم��ور كاألمن القومي،
مثالً؟».
أنّ
وش��دّد على «المخرج الوحيد في لبنان أم��ام ما
يُحيط به من أزمات يبقى الحوار الوطني وانتخاب رئيس
للجمهورية وتفعيل عمل الحكومة ومجلس ال��ن� ّواب،
وال��ح��ف��اظ على الثالثية الماسيّة :الجيش والشعب
والمقاومة».
وأ ّك���د أنّ «أخ��ط��ر م��ا ف��ي اإلره���اب ه��و حينما يتح ّول
إل��ى قضية ،كما ح � ّذر اإلم��ام موسى الصدر في أواس��ط
السبعينات ،و«إسرائيل» نجحت في تحويل اإلره��اب
إلى قضية وباتت في نظر العالم هي الضحية حتى خلت
بيانات العرب من إدانتها».
يوجه سهام حقده على
وأضاف« :في لبنان هناك من ّ
المقاومة ،إنّ الذي يقف في وجه المقاومة في لبنان ،الذي
يص ّوب على المقاومة اليوم ال يص ّوب بفعل سلوكها أو
بفعل الزمن الذي م ّر ،إنما هو في تفكيره وفي بُنيته .هو
أصالً ُمع ّد لكي يواجه أي مشروع مقاوم للعدو الصهيوني،
ليس بسبب أخطاء المقاومة ،إ ّنما ليقوم بوظيفته التي من
أجلها ُكلِّف».

ّ
ال�صف
�شاتيال التقى دريان :لتوحيد
في مواجهة محاوالت الفتنة
استقبل ُمفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،في دار الفتوى،
وفدا ً من المؤتمر الشعبي اللبناني
برئاسة كمال شاتيال ،ال��ذي قال
بعد اللقاء« :كان لقاؤنا طيّبا ً مع
صاحب السماحة الذي يقوم بدور
وطني توحيدي منفتح يُعيد للدار
مكانتها ودوره��ا ،ولقد ت ّم البحث
في أمور عدّة من بينها عالقات الدّار
باألزهر الشريف ،وقضايا التط ّرف
واإلرهاب التي تهدّد المسلمين في
دينهم وفي دورهم».
وأض���اف« :ك���ان م��ن الطبيعي
أن نستنكر م��ا ج��رى ف��ي بلجيكا
وغيرها ،وم��ا يجري من تخريب
ناتج من خلفاء األشرار من المغول
وال ّتتار الذين أثبتوا أ ّنهم ليسوا
م��ن خ��ل��ف��اء األب�����رار ،ف��ال��خ��وارج
يأتون ويذهبون في كل العصور
اإلسالمية» ،م��ش�دّدا ً «على وحدة
ال��ص��ف اإلس�لام��ي ل��م��واج��ه��ة أي
م��ح��اوالت فتنة ،ونحمد الله أ ّنه
توجد مناعة وال توجد أي بيئة
حاضنة للمسلمين لقوى التط ّرف
واإلره�����اب ،ف��رغ��م ك��ل م��ا يجري
ح��ول��ن��ا وم���ا ي��ج��ري م��ن تعبئة،
هناك القاعدة األساسية هي وحدة
المسلمين الذين لهم شأنهم في
لبنان ،وحتى لهم تأثيرهم».
وأ ّك���د ش��ات��ي�لا «أنّ أي تعبئة
ط��ائ��ف��ي��ة أو م��ذه��ب��ي��ة ال ت��خ��دم

دريان مستقبالً شاتيال
تصب
االنتخابات ألح��د ،ولك ّنها
ّ
في دائرة استغالل المتط ّرفين أليّة
تعبئة ،لذلك ال ل��زوم للتعبئة إلاّ
ض ّد العدو «اإلسرائيلي» ومن أجل
فلسطين».
ورأى أنّ «ال��دس��ت��ور س��اوى
بين الطوائف وأق ّر مبدأ المواطنة
المتساوية ،فال داع��ي لطروحات
مؤتمرات تأسيسية أو ما يُشابه
ذلك .الدستور وعلينا فقط تطبيقه،
السلطات الحاكمة منذ  20عاما ً
ألنّ ّ
لم تطبّق كل بنود هذا الدستور».

من جه ٍة أخ��رى ،رأى «المؤتمر
الشعبي اللبناني» في بيان ،أنّ
«األولوية في سورية اليوم يجب
أن تتر ّكز على إيجاد حل سياسي
يضمن وح���دة وع��روب��ة س��وري��ة،
ويُنقذ الشعب السوري من التهجير
والنزوح» ،مؤ ّكدا ً أنّ «المطلوب من
الجامعة العربية أن تكون العامل
اإليجابي لتسهيل الحوار من أجل
خالص سورية ،وعودة نهجها في
إطار نظام وطني ديمقراطي يقوم
على التعدديّة والحريّات العا ّمة».

