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حزب اهلل :لمحاكمة الم�س�ؤولين عن الف�ساد
و�شعب المقاومة لم ْ
يعد يقبل بالو�ضع
ر ّكز حزب الله على قضايا الفساد معتبرا ً أ ّنه «نتاج
سياسات االستسالم التي تم ّرس عليها البعض ،في حين
أ ّنه كان يقدّم نفسه بأ ّنه بنى وطنا ً ومؤسسات» ،وح ّذر من
لفلفلة قضية اإلتجار بالبشر مؤ ّكدا ً أ ّنه لن يسكت عن هذا
األمر.

صفي الدين
ّ

وفي السياق ،رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب
صفي الدين ،خالل احتفال تكريمي للشهيد
الله هاشم
ّ
إسماعيل نايف حالوي في بلدة كفركال الجنوبية ،أنّ «على
الجميع أن يعرف ،في ظ ّل ما نشهده من فساد مستشر
في مرافق وأجهزة الدولة ،أنّ هذا األمر كبير جداً ،وأنّ هذا
الفساد ليس موجودا ً من اليوم ،وإ ّنما منذ فترة من الزمن،
ولكن ظهرت منه في هذه األيام هذه المشاهد البشعة وهذه
المصاديق الشنيعة ،ما ّ
يدل على أنّ الذين ادّعوا لسنوات
أ ّنهم بنوا دولة ووطناً ،لم يبنوا ال دولة وال وطناً ،بل قامت
كل سياساتهم على صفقات البيع وشراء المواقف ،وكانوا
يدفعون لبعض الناس والسياسيّين والمأجورين كي
ّ
يغطوا لهم عوراتهم وأخطائهم واشتباهاتهم ومفاسدهم».
واعتبر أنّ «ك��ل الفساد ال��ذي ي��راه اللبنانيون اليوم
وتشمئ ّز منه النفوس ،هو نتاج سياسات االستسالم التي
تم ّرس عليها البعض ،في حين أ ّنه كان يقدّم نفسه بأ ّنه
بنى وطنا ً ومؤسسات ،وهو في الواقع لم يب ِن شيئاً ،بل إنّ
هؤالء هم المسؤولون وهم الذين يجب أن يحاكموا أمام كل
الناس على كل ما ارتكبوه من جنايات ومفاسد وأخطاء،
وعن كل ما صنعوه من أوهام حينما كانوا يقولون للناس
إ ّننا بنينا بلدا ً ووطنا ً ومؤسسات».

رعد

بدوره رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،خالل احتفال أقامه حزب الله في بلدة أنصار الجنوبية
بمناسبة مرور أربعين يوما ً على «استشهاد القائد علي
احمد فياض (الحاج عالء)» ،أنّ «الحضور الشعبي يجب
أن يتناسب مع التمثيل النيابي ،وال��وزن الشعبي يجب
أن يتوازن مع التمثيل النيابي حتى يستطيع الناس عبر
مم ّثليهم أن يحاكموا المسؤولين» .وقال «أرشدوني إلى
فضيحة انكشفت في هذا البلد وحوكِم المسؤول عنها
منذ ما ُس ّمي باستقالل لبنان إلى هذا اليوم؟ ألنّ التدجيل
والتلفيق على الناس هو سيّد الموقف» ،معلنا ً أنّ «شعب
المقاومة لم يع ْد يقبل أن يبقى الوضع على ما هو عليه».

فنيش

وش���دّد وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال��ن � ّواب محمد
فنيش ،خالل احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد
حسين طالل الزين في مجمع اإلمام الرضا في بلدة معركة
الجنوبية ،على أنّ «فضيحة اإلتجار بالبشر ال تق ّل خطورة
عن فضيحة اإلنترنت ،حيث أنّ البعض تعامل مع مسألة
الفتيات ال��س��ور ّي��ات اللواتي تع ّرضن لظلم واضطهاد
وإجبار على ممارسة البغاء كما لو أ ّنها مسألة دعارة ،إلاّ أنّ
األمر ليس كذلك ،بل إنّ من ّ
اطلع واكتشف وتابع المعطيات
يجد نفسه أمام شبكة استرقاق في واحدة من إفرازات ما
يُس ّمى بالثورة أو المعارضة السورية»،
وحول فضيحة اإلنترنت ،أ ّكد فنيش أ ّنه «حتى اآلن ال
يت ّم التعامل معها بالمستوى الجدّي المطلوب ،وبالتالي ما
ّ
ّ
الشك عند المواطنين ،وتكشف
يتكشف من فضائح تزيد من
مدى االنهيار ال ُمريع في بُنية الدولة ومؤسساتها».

الموسوي

من جهته ،دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ن ّواف
الموسوي خ�لال االحتفال التكريمي ال��ذي أقامه حزب
الله للشهيد محمد حسن عزقول في بلدة ياطر الجنوبية
بحضور الوزير فنيش ،إلى «متابعة آفة اإلتجار بالبشر
للوصول بها إلى خواتيمها» ،مطالبا ً باستكمال التحقيقات
والسبي في سورية.
لكشف المتو ّرطين في عمليّات الخطف
ّ
وأ ّكد «أ ّننا لن نسكت على أيّ محاولة للفلفة هذا الموضوع
وطيّه ،وسنتابع هذه األم��ر من خالل المجلس النيابي
ولجنة حقوق اإلنسان» .ولفتَ إلى ضرورة «أن ال تقتصر
المتابعة على لبنان فقط ،بل أن تشمل الدول األخرى»،
ّ
بمنظماته اإلنسانية واإلغاثية
داعيا ً «المجتمع الدولي
إلى المشاركة المباشرة بالكشف ع ّما جرى ،والوقوف إلى
جانب تلك النسوة ،وكشف المتو ّرطين».

ياغي

من جه ٍة أخرى ،أ ّكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله
محمد ياغي ،أنّ «الحملة على الحزب لتشويه صورته لم
َ
تلق التجاوب الذي كان يتو ّقعه المتحاملون عليه» .ورأى
خالل احتفال ّ
نظمته السرايا اللبنانية لمقاومة االحتالل
«اإلسرائيلي» في بعلبك ،أنّ «تغييرا ً قريبا ً سيحدث في
المنطقة يرافقه انتهاء المحن والفتن التي تعيشها».

جولة رعو ّية للبطريرك في نيابة �صربا

الراعي :لإبعاد اال�ستحقاق البلدي عن التجاذبات
الم�شنوق :حمالت االفتراء لن تم ّر مرور الكرام
جال البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي أمس
على نيابة صربا المارونية وشملت الجولة بلدات عدّة.
وكان في استقبال الراعي النائب البطريركي عن نيابة
صربا المطران بولس روحانا ،المطران غي بولس نجيم
وجمهور الدّير.
ث� ّم ،ألقى الراعي في كنيسة مار الياس ال��راس كلمة
يتوجه إل��ى كنيسة سيدة
بعد رفعه ال��ص�لاة ،قبل أن
ّ
االنتقال عينطورة ،حيث ألقى كلمة شكر فيها لكل من أسهم
ّ
مرحبا ً بالمؤمنين ،وقال« :نستطيع
ونظم هذه الزيارة،
ّ
نحن أبناء اليوم ،بوجود المصاعب األمنية والسياسية
واالقتصادية وغيرها أن نقول إنّ لبنان انتهى ،هنا تربّت
األجيال ،وهنا األصالة واألخ�لاق والقيم ،على الرغم أنّ
العالم تفلّت من كل شيء ،فلألسف أنّ التفلّت يأتي دائما ً
من القمة من المسؤولين ،ونحن ننتظر أن يأتي اإلصالح
من القاعدة ،علينا التعاون معكم لكي تحافظ عينطورة
على عائالتها».
بعدها ،قدّم كاهن الرعية للبطريرك كتابا ً عن «تاريخ
ليتوجه والوفد المرافق لتف ّقد مشروع بناء
عينطورة»،
ّ
كنيسة الرعيّة الجديدة.
وانتقل الراعي إلى عين الريحانة حيث زار مستوصف
ّ
برش الماء المقدس ،ث ّم ترأّس الذبيحة
البلدية وباركه
اإللهية في كنيسة سيدة الخالص ،وألقى عِ ظة تط ّرق فيها
إلى االستحقاق البلدي،
وق��ال« :ف��ي ه��ذه المرحلة االستعدادية لالنتخابات
ّ
التدخل
البلدية ،نطالب األحزاب والقوى السياسية عدم
ومحلي
أهلي
بشأنها ،بل احترام هذا االستحقاق على أ ّنه
ّ
ّ
وإنمائي ،وإبعاده عن التجاذبات السياسية والحزبية
ّ
والعائلية».
أض���اف« :نحن ال نريد إط�لاق �ا ً ال��ت��ن��ازل ع��ن نظامنا
السلطة وحرية كل
الديمقراطي ،في ما
ّ
يختص بتداول ّ
مواطن في اإلدالء بصوته من دون إكراه أو إغراء أو ّ
غش،
واضعا ً نصب عينيه المصلحة العامة .وله أن يختار وفقا ً
لضميره من هو األصلح ،المميّز بروح الخدمة المقرونة
بالكفاءة والفعاليّة ،والمتحلّي بال ِقيَم اإلنسانية والروحية
والغيرة على الصالح ال��ع��ام ،والتج ّرد من المصالح
الشخصية والفئوية».
وتابع« :نرجو أن تكون االنتخابات البلدية ،التي
نحرص كل الحرص على إجرائها في مواعيدها ،أن تكون

مثاال ً النتخاب رئيس للجمهورية الذي ال نجد أي مبرر
لعدم إجرائه حتى اليوم ،خالفا ً للدستور ،ولالنتخابات
النيابية التي لم ُتج َر في حينها ،بل اس ُتبدلت بالتمديد
مرتين وبمخالفة الدستور».
وزار الراعي دير مار يوح ّنا المعمدان عين الريحانة
 ح��راش ،وك��ان في استقباله رئيسة الدير األم ماريوتوجه إلى الكنيسة
مغامس ،إضاف ًة إلى جمهور الدير.
ّ
توجه إلى مركز مريم ومرتا في بلدة
حيث رفع الصالة ث ّم ّ
المخصص لدعم كل إمرأة تواجه العنف والعزلة.
عجلتون،
ّ
وأعرب الراعي عن «تقديره الكبير لعمل هذا البيت» ،وقال:
«أجمل وقفة في زيارتنا الراعوية .إ ّنها وقفة أساسية في
مشوارنا ،هنا استمعنا وتعلّمنا الكثير» ،شاكرا ً فريق
العمل والمتط ّوعين وكل من يدعم المركز.
وفي الختام ،قدّمت ال ُمقيمات هدايا للراعي.
وبعد زيارة بلدة داريا ،انتقل الراعي إلى جعيتا حيث
رعى افتتاح القصر البلدي فيها ،وكان في استقباله الوزير
السابق زي��اد ب��ارود ورئيس البلدية سمير ب��ارود ،في
حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،وزيرة
شؤون المهجرين أليس شبطيني ،السفير البابوي غابريال
كاتشيا ،ووزراء ون ّواب حاليّين وسابقين ورؤساء بلديات
ومخاتير ،باإلضافة إلى إيلي سلوان وهو من بنى على
نفقته الخاصة القصر البلدي في جعيتا.
من جهته ،أ ّكد المشنوق في كلمة له خيار الدولة «التي
هي صخرة اللبنانين ،أي دين اعتنقوا ،وإلى أي مذهب
انتموا ،وحين ينتصر لها الشرفاء ،تفعل فعلها».
وشدّد على أنّ «محاسبة الفساد في قوى األمن الداخلي
مدعاة فخر واعتزاز» ،وأع��اد التأكيد أنّ «الحمالت على
وزارة الداخلية بشخص وزيرها وفريقه ،واألجهزة األمنية،
والحمالت على أي مؤسسة رسميّة في الدولة ،عبر سوق
اإلفتراءات واالدّع��اءات الكاذبة ونشر العبارات المسيئة
والحاقدة ،هي أفعال جرمية يعاقب عليها القانون».
أض��اف« :أن��ا أمين لتاريخي الشخصي ،ول��ن تسقط
أولويّتي ،ال في وزارة الداخلية وال خارجها ،حيال حماية
الحريّات العامة المقدّسة .لكن التذ ّرع بالحريات للتغطية
�س
على ح��م�لات االف��ت��راء واألك���اذي���ب ،والتشهير وال��م� ّ
بالكرامات من دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني هي
مسألة لن أقبل بمرورها مرور الكرام».

البلديات ت�ستنفر في مواجهة جحافل البرغ�ش
و�أر�سالن ينقل �إلى �سالم رف�ض مطمر الكو�ستابرافا
غزت أسراب البرغش في اليومين الماضيين عددا ً من
المدن والبلدات بفعل تراكم في الشوارع واألحياء.
وأعلنت بلدية بيروت أنّ ال��ورش التابعة لمصلحة
الصحة العامة في البلدية « ُتك ّثف أعمال ّ
رش المبيدات
لمكافحة موجة الحشرات وال سيّما البعوض التي تجتاح
العاصمة ولبنان عا ّمة» ،كما طلبت اإلدارة البلدية إلى
متعهّدي ال ّرش «تكثيف العمل وفق الطاقة التي تتناسب
علم ّيا ً مع الحالة الراهنة لمواجهة هذه اآلفة».
كما باشرت بلدية طرابلس وجهاز المكافحة في اتحاد
ّ
لرش المبيدات
بلديات الفيحاء بإطالق جميع ال��ورش
في أنحاء المدينة لمكافحة سراب البعوض ،وذلك بعد
أن أعطى رئيس البلدية عامر الرفاعي التوجيهات األزمة
لتأمين األدوية بالسرعة المطلوبة.
كما ناشد أهالي باب الرمل رئيس البلدية واألعضاء
والمعنيّين ،أن يهت ّموا ّ
برش المبيدات للحشرات التي تغزو
المنطقة مند نحو الشهرين حول المقابر ،والتي كثرت بعد
موجة الحر الحالية ،شأنها شأن الروائح الكريهة.
وفي صيدا ،أثارت موجة البرغش العارمة التي انتشرت
السكنية
بكثافة على طول الشاطئ الصيداوي واألحياء ّ
والتجارية ،حاال ً من الحذر واالشمئزاز بين الناس ،ولجأ
البعض إلى وضع ك ّمامات على وجوههم ،فيما بدأت حملة

ّ
رش واسعة للمبيدات ومعظمها من المازوت.
الكوستابرافا
سياق متصل ،استقبل رئيس الحكومة تمام سالم،
وفي
ٍ
في دارت��ه في المصيطبة ،رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني ط�لال أرس��ل�ان ،على رأس وف��د م��ن مدينة
الشويفات ،ض ّم رئيس البلدية ملحم السوقي وأعضاء
من المجلس البلدي ومخاتير المدينة ومم ّثلين لألحزاب
والجمعيات األهلية وال��دك��ت��ور إب��راه��ي��م ش��ح��رور من
مجلس اإلنماء واإلعمار ،وكان بحث في موضوع مطمر
الكوستابرافا.
بعد اللقاء ،قال أرسالن« :جئنا مع فاعليّات المدينة،
لنعبِّر بصراحة تا ّمة من دون اجتهاد أو تذاكٍ من أحد ،عن
رفض أهالي الشويفات ،بكل ما تجمع هذه المدينة من
قوى ،لمطمر الكوستابرافا على اختالف تسمياته».
وأضاف « سمعنا الكثير من الوعود ،وليس لدينا أدنى
شكوك بالرئيس الصديق تمام بك سالم ،ال بنزاهته وال
بحرصه وال بتواضعه وال بأخالقياته وال بنظافة ك ّفه،
إ ّنما وبكل ثقة نقولها ال ثقة لدينا بالدولة وبمؤسساتها،
وهذا أمر مؤسف ،وال نريد أن نصل إلى معضلة عنوانها
«حاميها حراميها» ،وليس بإمكاننا مباركة أو القبول أو
السكوت ع ّما يحدث في الكوستابرافا.

ا�ستقبل مجموعة ال�صداقة اللبنانية الفرن�سية

مراد :لمجال�س بلدية
توافق ّية بقاع ًا
دعا رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم م��راد إلى «الحوار
يخص االنتخابات البلدية واالختيارية،
اإليجابي بين جميع السياسيين في ما
ّ
إلنتاج مجالس بلديّة واختياريّة توافقيّة في القرى والبلدات البقاعية».
وأ ّكد أنّ «اللقاء مع الرئيس سعد الحريري كان في سبيل وحدة الموقف
الس ّني كمقدمة لوحدة الصف الوطني».
وشدّد مراد على أنّ «الحوار كان مثمرا ً على الصعيد المحلي ويساعد على
إيجاد المخارج المنصفة للمتحاورين ،ومثمرا ً أيضا ً على الصعيد العربي حيث
ال بديل عن الحل السياسي في كل من اليمن وسورية وكل منطقة عربية تشهد
التو ّتر والتأزم».
كالم مراد جاء خالل استقباله وعقيلته سيدة «الغد األفضل» منيرة مراد ،في
دارتهما في الخيارة ،معلّمات معاهد البقاع ،وذلك لمعايدتها بمناسبة عيد األم
رحبت مراد بالحضور ،مث ّمن ًة «الجهود الكبيرة التي يبذلونها
وعيد مولدها .وقد ّ
للنهوض نحو غد أفضل».

�صالح في ر�سالة �إلى الأ�سد:
نقف معكم و�أنتم تدافعون عن ّ
عزة الأمة
وجه أمين عام المؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح رسالة إلى
ّ
الرئيس السوري الدكتور بشار األس��د األمين العام لحزب البعث العربي
االشتراكي ،بمناسبة ذكرى تأسيس حزب البعث العربي االشتراكي ،اعتبر فيها
أنّ الحزب «رفع راية الوحدة القومية وعمل على إطالق المشروع النهضوي
العربي بمواجهة المشاريع األميركية الصهيونية الرجعية العربية ،التي عملت
على تفتيت األمة وطمس هويّتها وسلب ثرواتها للهيمنة عليها واستالب إرادتها
التوسعية عبر تصفية القضية
وتمكين العدو الصهيوني من تحقيق أطماعه
ّ
الفلسطينية وإسقاط راية المقاومة التي ح ّققت االنتصار إلى االنتصار ض ّد
االحتالل األميركي في العراق وض ّد العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين».
وجاء في الرسالة « :كل ذلك ما كان ليحصل لوال االحتضان والدّعم الذي
قدّمته سورية للمقاومة بجميع فصائلها ،ما دفع أعداء األمة إلى شنّ حرب كونيّة
حشدت لها المال والسالح والمرتزقة من أربع أرجاء األرض إلسقاط هذه القلعة
القومية ،لكن سورية بفضل قيادتكم الحكيمة والشجاعة وتضحيات الجيش
العربي السوري الباسل وصمود الشعب السوري ودعمه الالمحدود لقيادته
وجيشه تم ّكنت من ص ّد هذا العدوان الغاشم ،وردّت المجموعات التكفيريّة
على أعقابها ،وهي تحرز يوما ً بعد يوم االنتصارات ،وسوف تستمر حتى إنجاز
موحدة وفاعلة كما كانت في قلب الصراع العربي
النصر ال ُمبين فتعود سورية ّ
الصهيوني».
وفي ختام الرسالة ،أ ّكد صالح أنّ «األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية ُتعلن لكم عن وقوفها معكم وأنتم تدافعون عن ع ّزة األمة وكرامتها
ومصيرها إلسقاط اال ٍرهاب الصهيوني واإلرهاب التكفيري ،واالنتصار الحاسم
عليهما».

«الطا�شناق» ولجنة الدفاع الأرمنية
تابعا ق�ض ّية قرة باخ
أعلن حزب الطاشناق في بيان ،أنّ وفدا ً من اللجنة المركزية للحزب ولجنة
الدفاع عن القضية األرمنية ،زار سفارة الواليات المتحدة األميركية ،حيث التقى
السفير ريتشارد جونز و«بحثا في آخر تط ّورات قرة باخ ،ونقل الوفد إلى جونز
حقيقة االعتداء الذي تع ّرضت له جمهورية ق ّرة باخ من قبل أذربيجان في األيام
الماضية».
أضاف الحزب ،أنّ الوفد قال لجونز إنّ «العبرة األساسية التي يمكن أن
نستخلصها من هذا االعتداء ،هي أنّ جمهورية قرة باخ ال يمكنها أن تعود مقاطعة
ضمن أذربيجان التي تسعى إلى إبادة شعب قرة باخ األرمني ،وأذربيجان ال
تزال تعتبر موقف مجموعة مينسك المحايد إزاء الخروق بمثابة ضوء أخضر
للتمادي فيها وتصعيد الموقف بشكل غير مسبوق منذ العام  ،1994واالعتداء
المباشر على أراضي قرة باخ».
و ُنقل عن جونز أ ّنه أبدى «اهتماما ً بشأن التط ّورات األخيرة في قرة باخ ،كذلك
أعرب عن تفهّمه إزاء قلق وفد حزب الطاشناق ،وأضاف أ ّنه سيرفع تقريرا ً عن
هذا اللقاء واألفكار المتداولة فيه إلى وزارة خارجية بالده».
كذلك ،زار الوفد سفارة االتحاد األوروب��ي ،حيث التقى مسؤول الشؤون
السياسية السكرتير األول في السفارة ماتشيه غولوبيفسكي.

خلوة للرابطة المارونية
انتخب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية أنطوان واكيم أمينا ً عا ّما ً للرابطة
والدكتور عبدو جرجس أمينا ً للصندوق.
كما عيّن المجلس مق ّرري اللجان المنبثقة من الرابطة من بين أعضائه ،بنا ًء
على أحكام النظام األساسي.
وق ّرر عقد خلوة إلقرار خطة عمله ،طوال يوم السبت في  30الحالي في مق ّر
الرابطة.

�شعيتاني :لوقفات ت�ضامن مع «المنار»
اعتبر رئيس هيئة «حوار األديان» الدكتور محمد شعيتاني في تصريح «أنّ
حجب ّ
بث قناة «المنار» قرار جائر وظالم ومتس ّرع ،وليس له ما يب ّرره على
اإلطالق».
وأ ّكد أنّ استهداف «المنار» هو «استهداف لإلعالم الحر والوطني والمقاوم،
ومحاولة يائسة لضرب الحريّات اإلعالمية» ،مؤ ّكدا ً أنّ «المنار ستبقى فعالً
الشعلة التي ال تنطفئ ،ولن تنجح محاوالت تطويعها أو النيل من نهجها
الوطني المقاوم».
وختم شعيتاني ،داعيا ً إلى «وقفات تضامن مع المنار ،من أجل كسر سيوف
التسلّط والهيمنة المفروضة على اإلعالم المقاوم».
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نمر بفترة حرجة
فرنجيةُّ :
وعلينا العمل من �أجل بلدنا
أشار رئيس تيار «المردة» النائب
سليمان فرنجية إلى «أ ّننا نم ّر بفترة
حرجة في لبنان» مؤ ّكدا ً أ ّنه «علينا
نحن اللبنانيين أن نعمل من أجل
بلدنا».
كالم فرنجية جاء بعد استقباله
في دارت��ه في بنشعي مساء أمس،
م��ج��م��وع��ة ال��ص��داق��ة البرلمانية
اللبنانية  -الفرنسية التي ت��زور
لبنان ،حيث ك��ان اجتماع تخلّله
ع��ش��اء ف��ي ح��ض��ور وزي���ر الثقافة
ريمون عريجي ،الوزير السابق فريد
هيكل الخازن ،رجل األعمال جيلبير
الشاغوري ،الدكتور ألبير جوخدار
وجهاد سعاده.
بعد اللقاء ،ق��ال فرنجية« :إ ّننا
نم ّر بفترة حرجة في لبنان الذي هو
ب ّوابة الشرق إلى الغرب .إ ّنما الجيد
أ ّننا لسنا في صراع ،بل هناك العديد
من سوء التفاهم ،لكن الديمقراطية
تعمل بشكل جيد .فيما لدينا مشاكل
بالنسبة للفراغ في رئاسة الجمهورية
وعمل المؤسسات ،إ ّنما نتطلّع إلى
الجهة الجيدة من األمور حيث أ ّننا في
حال أفضل من كل الدول التي تحيط
بنا».
وتوجه إلى ضيوفه قائالً« :فرنسا
ّ
كانت دائ��م �ا ً صديقة للبنان وإل��ى
جانبه ،وأنتم اصدقاء لبنان وعلى
مسافة واحدة من الجميع .أنتم هنا
لمساعدة لبنان ومحاولة فعل شيء
ما ،إلاّ أ ّنه علينا نحن اللبنانيين أن
نعمل من أجل بلدنا».
ونرحب
وختم« :نشكر لكم زيارتكم
ّ
بكم مجدداً ،مع األمل أن تزوروا لبنان
في ظروف أفضل».
وتحدّث باسم الوفد النائب هنري
جبرائيل ،ال��ذي أع��رب عن س��روره

فرنجية مع الوفد الفرنسي
لزيارة لبنان ،الفتا ً إلى أنّ الوضع
ف��ي المنطقة «ليس على أفضل ما
ُي��رام ،وقد جئنا لنقل رسالة محبة،
وفرنسا كانت دائما ً إلى جانب لبنان
في الظروف الصعبة ،والصداقة بين
لبنان وفرنسا قديمة جداً».
وتحدّث عن الوضع الداخلي في
لبنان ،قائالً« :كان من المفترض أن
يلتئم مجلس الن ّواب وينتخب رئيسا ً
جديدا ً للجمهورية ،ولك ّننا لسنا هنا
من أجل ذلك ،بل جئنا بصفة مراقبين
لمساعدة لبنان كي يستعيد استقراره
ّ
التدخل بشؤونه ،وكي تعود
من دون
المؤسسات إلى وضعها الطبيعي،
ألنّ الفراغ في س�دّة الرئاسة يؤدّي
إلى تعطيل بقيّة المؤسسات».
ورأى أنّ ل��ب��ن��ان «ع��ل��ى مفترق
طرقات ،وهو قريب جدا ً من المشاكل
ويحتاج إلى رئيس قويّ يم ّثل والدة
لبنان الجديد».
وقال« :جئنا إلى لبنان بكل صداقة

وبكل حرية ،ونحن هنا من أجل تأكيد
استقاللية لبنان وسيادته وحماية
ح��دوده ،وفي هذا الصدد يجب على
لبنان أن يبقى كما ه��و ب��ح��دوده
المعترف بها دولياً».
أضاف« :أنا مسرور بلقائي الوزير
فرنجية في فرنسا ،وأكثر ما لفتني هو
حديثه عن لبنان المستقبل ،وهو من
فئة رجال السياسة الذين ينظرون
إلى مستقبل لبنان ويه ّمهم مستقبل
وطنهم ،وهو يتحدّث عن العلمنة،
الساسة يتط ّرقون إلى
فيما قليل من ّ
هذا الموضوع في بلد متعدّد الطوائف
واالنتماءات».
وختم قائالً لفرنجية« :أعلم أ ّنك
م��رش��ح إل���ى رئ��اس��ة الجمهورية،
وأتم ّنى لك باسمي واسم زمالئي حظا ً
سعيداً .ونتم ّنى أن نعود إلى لبنان
بظروف أفضل ،وإذا وصلتَ إلى سدّة
الرئاسة فسيكون من دواعي سرورنا
زيارتك في بعبدا».

ف ّتو�ش :م�ؤامرة خطرة على زحلة
لنتكاتف جميع ًا لمواجهتها
كشف النائب نقوال فتوش عن «مؤامرة خطرة على زحلة»،
داعيا ً إلى «التكاتف جميعا ً لنقف س ّدا ً منيعا ً في وجه المؤامرات
اآلتية من الخارج».
وقال فتوش في مؤتمر صحافي أول من أمس« :أشكركم ولكن
الموضوع مصيري وخطر ،ما دفعني إلجراء هذا اللقاء معكم.
ألنّ هذا الموضوع بالذات يتعلّق بالوجود والكرامة والجغرافيا
والتاريخ ،ويتعلّق بمدينة زحلة التي ُتعتبر عاصمة الكثلكة في
العالم ،والمنارة في البقاع وفي لبنان ،وكانت أول جمهورية
نشأت في لبنان».
أضاف« :منذ فترة ،عندما ت ّم النزوح السوري إلى لبنان،
ك ّنا نراقب حركة الدبلوماسيين الغربيين وال سيّما الفرنسيين
بالمجيء إلى زحلة وتقديم الخدمات للنازحين السوريين الذين
يقصر أحد في لبنان بتقديم الخدمات لهم .أتى إلى لبنان
لم ِّ
لومير وجا َل برفقة شخصية دينية على المناطق حيث يتواجد
النازحون ،أيضا ً أنجلينا جولي قدمت إلى لبنان ،ونرجو لها
أن تتعافى بعد ما قرأنا اليوم خبرا ً عن تدهور حالتها الصحية
وخسارة  33كيلوغراما ً من وزنها ،ونذكر أ ّنها المبعوث الخاص
للمفوضيّة العليا لشؤون الالجئين ،وهنا نراهم يتكلّمون عن
النازحين وفي الحقيقة يتعاطون معهم ويعملون ألجلهم
كالجئين ،وهناك فرق شاسع بين النازح والالجئ».
وتابع« :دايفيد كاميرون أتى بقميصه األسود ولم يرد العودة
إلى بالده بيد خالية ،وهو البريطاني األنيق ،وقد اصطحب معه
طفالً من مخيّمات الالجئين الموجودين في البقاع .أتى فرانسوا
فيون وكانت له دعوة على مائدة إحدى الشخصيات الدينية.
أتى أيضا ً جان فرانسوا جيرو المسؤول عن الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وأُقيم غداء على شرفه من الشخصية الدينيّة
عينها .وخالل هذه الفترة ك ّنا نراقب هذه التح ّركات بحذر
شديد حتى وصلتني معلومات دقيقة وخاصة وسريّة عن أنّ
هذه الزيارات تحوم حولها عالمات استفهام كثيرة .لم أر ْد أن
أعرض هذا األمر على أهلي في زحلة وعلى الرأي العام اللبناني
كي ال نتسبب في عملية (Paniqueفزع) ،ألنّ في الحقيقة
هذه العملية مرهقة وك ّنا خائفين من أنّ هذه الزيارات تسعى
لتوطين النازحين السوريين ،وخصوصا ً أ ّنه جرى اجتماع
في لندن في شهر شباط وأوعزوا خالله لالجئين أن يتشبّثوا
باألرض الموجودين عليها ويعملوا كما لو كانوا باقين لـ  10أو
 15سنة ،ونحن نعلم أنّ أرنولد توينبي وجواد بولس المؤ ّرخ
الكبير يقول «إنّ السياسة هي بنت التاريخ ،والتاريخ ابن
الجغرافيا والجغرافيا ال تتغيّر» .لكن فالسفة التاريخ الحديث
في الغرب قالوا ال ،نحن بالديموغرافيا نغيّر الجغرافيا».
وق��ال« :عليه ،فجر هذا اليوم نشرت جريدة الجمهورية،
الصحيفة المحترمة والموثوقة بتاريخ  2016/4/8مقاال ً

للكاتب األستاذ ناصر شرارة يقول ما حرفيّته« :الصراع على
رئاسة البلدية في زحلة ليس داخليا ً أو بلديا ً صرفاً ،بل توجد
في ثناياه ا ّتصاالت ُتجريها جهات تدعم ّ
مرشحا ً معيّنا ً لرئاسة
البلدية مع دول أوروبية ،وخصوصا ً مع باريس ،من هندسة
نتائج االنتخابات على نحو يُنتج مجلسا ً بلديا ً لعاصمة
البقاع األوس��ط ال يعارض الحقا ً تنفيذ مشروع ال ي��زال غير
ُمعلَن وموجود في أدراج االتحاد األوروبي ،ويرمي الى إسكان
عشرات اآلالف من النازحين السوريين في منطقة تعلبايا،
نصحح ونقول تعنايل ،حيث
وهنا يقولون تعلبايا ونحن
ّ
تملك فرنسا هنالك مئات آالف األمتار ،واآلن أصبحت للدولة
الفرنسية بعدما كانت هذه األرض لزحلة ،وقدّمها الزحليون
لإلرساليات الفرنسية الستثمارها على إثر معارك زحلة سنة
 1860هي وأرض كسارة ،وال يجوز األشياء التي ُقدِّمت من
زحلة لدولة معينة أن ُتصبح ّ
فخا ً للزحليّين وبؤرة للقضاء
على تاريخهم وديموغرافيتهم».
أضاف 18« :سنة ُتخدَّر زحلة بوعود ال صحة لها ،أصوات
أبناء زحلة لحماية زحلة ،وزحلة التي هي دار السالم ال يحميها
إلاّ أهلها وأوالدها ،ومع احترامنا للبلدان والمناطق كافة ،تتميّز
زحلة بنشيدها وعلمها الخاص .وللذين يريدون تحويل وجه
زحلة وكرامتها وتاريخها ،نقول لهم نحن مع اإلنماء ،وأبناء
زحلة وحدهم هم الكفيلون باإلنماء والدفاع عن مدينتهم في
حين ال يجوز تحت اسم اإلنماء واإلعانات والبُنى التحتية أن
ُتسلب زحلة هويّتها وخصوصيتها ،إذ عند تغيير ديموغرافيّتها
تكون عملية إلغاء لكافة المناطق على التوالي حتى نصل إلى
مرحلة يتحلّل فيها لبنان من الوجود».
وتابع« :نحن مع االنتخابات البلدية ،ولكن نحن نؤمن
بقول السيد المسيح أنّ السبت من أجل اإلنسان وليس اإلنسان
من أجل السبت ،البلدية من أجل زحلة وليست زحلة من أجل
البلدية .هذا الوجه الجديد للمؤامرة هو الذي دفعنا لنقدِّم
ّ
كمرشح لرئاسة
شقيقنا موسى ال ُمحب واآلدم��ي والخدوم
البلدية في زحلة لنقف س� ّدا ً بوجه المؤامرة ،ورهاننا على
أهل زحلة وعلى أهلنا الذين دافعوا عن المدينة ورفعوا رأسنا
بارتفاع جبل صنين ،نحن مع الوفاق والتوافق من أجل زحلة،
وال نقبل بالتوافق على زحلة ووجودها وتاريخها وكرامتها
وديموغرافيتها».
وختم« :أضع من خالل الصحافة الكريمة والصحافة التي
شرفتني بنقل هذا الخبر ،هذه األمور أمام الرأي العام اللبناني
والزحلي الذي يدرك أكثر م ّني الخطورة ،وكان ينتفض دائما ً
للدفاع عن خصوصية زحلة والعمل من أجلها .أضع برسم
أهلنا هذه المؤامرة الخطرة على زحلة ،فتعالوا جميعا ً نتكاتف
لنقف س ّدا ً منيعا ً في وجه المؤامرات اآلتية من الخارج».

جابر :لبنان ال يعي�ش ظروف ًا طبيعية
النبط ّية – مصطفى الحمود
ّ
نظمت جمعية خ� ّري��ج��ي كلية العلوم
االقتصادية وإدارة األعمال ن��دوة بعنوان
«ال��خ � ّري��ج��ون وس���وق العمل  -تحدّيات
وص��ع��وب��ات» حاضر فيها النائب ياسين
جابر ،وذلك في قاعة المحاضرات في كليّة
العلوم االقتصادية وإدارة األعمال – الفرع
الخامس – النبطيّة بحضور مم ّثل النائب
هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو ،مم ّثل
النائب محمد رعد علي قانصو ،مم ّثل الوزير
السابق علي قانصو الدكتور وسام قانصو،
مدير مصرف لبنان في النبطية عبد الناصر
شريف ،مدير كلية إدارة األعمال والعلوم
االقتصادية  -الفرع الخامس في النبطية
الدكتور أحمد زرق��ط ،المسؤول التربوي
لحركة «أم��ل» في إقليم الجنوب الدكتور
محمد توبة ،مسؤول التعليم العالي في
المكتب التربوي للحركة الدكتور وسيم
رمال ،رئيس جمعية خريجي كلية العلوم
االقتصادية وإدارة األعمال الدكتور جورج
نعمة ،رئيس ا ّتحاد رجال األعمال الروسي –
اللبناني أسعد ضيا ،ومدراء مصارف وبنوك
في النبطيّة والجنوب ،ومسؤولة شؤون

الطالبات في حركة «أمل» في الكلية فاطمة
فقيه ،وطالب الكلية وطالباتها ومجلس فرع
الطالب وفاعليات.
النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة

اللبنانية وكلمة ترحيب بالنائب جابر من
مدير كليّة إدارة األعمال والعلوم االقتصادية
في النبطيّة الدكتور أحمد زرق��ط ،وتقديم
من نتالي صباغ ،وكلمة جمعية الخ ّريجين

ألقتها فاديا صقر ،ث � ّم أدار ال��ن��دوة حسن
قانصو.
بعد ذل��ك ت��ح�دّث النائب ج��اب��ر ،فشكر
جمعية الخ ّريجين على تنظيم هذه الندوة،
وق��ال« :لبنان ال يعيش ظ��روف �ا ً سياسيّة
طبيعيّة ،كلّكم ت��رون حالة الشلل التي
نعيشها» ،مؤ ّكدا ً أ ّننا «ال نستطيع أن نتكلّم
أمني،
عن االقتصاد إن لم يكن هناك استقرار
ّ
واالس��ت��ق��رار األمني هو ال��ذي يُعطي مناخ
توجه
اطمئنان ،وه��ذا األم��ر قائم وه��ن��اك
ّ
لتعزيزه أكثر وأكثر».
وت��اب��ع« :ص��ح��ي��ح أ ّن��ن��ا نعيش أزم���ة،
لكن األم��ل م��وج��ود .ولبنان رغ��م الفوضى
السياسية التي يعيشها هناك مؤسسات
فيه تعمل وتحمي البلد ،الجيش اللبناني
والمؤسسات األمنيّة يعملون ويقومون
بدورهم بشكل جيد ،ويُقيمون شبكة أمان
للبلد ،وف��ي ال��وق��ت نفسه م��ص��رف لبنان
واألج��ه��زة التابعة ل��ه ت��ت��واص��ل عالمياً،
وأقامت في لبنان شبكة أمان اقتصادية».
وتسلّم النائب جابر من الدكتور زرقط
والطاقم التعليمي واإلداري في الجامعة
درع���ا ً تقديرية ل���دوره ف��ي دع��م الجامعة
والثقافة في النبطيّة والجنوب.

