السنة السابعة  /الثالثاء  12 /نيسان  / 2016العــدد 2052
Seventh year /Tuesday / 12 April 2016 / Issue No. 2052

حمليات �سيا�سية

لجنة الإعالم واالت�صاالت تبحث قرار «نايل �سات» وقف ّ
بث بع�ض المحطات

جريج� :س�أعر�ض على الحكومة فكرة االنتقال �إلى ّ
البث الرقمي
يم�س الكرامة الوطنية
ف�ضل اهلل :التعر�ض لأي و�سيلة �إعالمية ّ
عقدت لجنة اإلع�لام واالتصاالت جلسة ،قبل
ظهر أم��س ،برئاسة النائب حسن فضل الله،
وحضور وزير اإلعالم رمزي جريج ،ومق ّرر اللجنة
ع��م��ار ح���وري ،وال��ن��واب :علي ع��م��ار ،أسطفان
الدويهي ،جان أوغاسبيان ،مروان فارس ،قاسم
هاشم ،كامل الرفاعي ،هاني قبيسي ،كاظم الخير،
زياد أسود ومعين المرعبي.
وحضر أيضا ً رئيس المجلس الوطني لإلعالم
ع��ب��د ال��ه��ادي م��ح��ف��وظ ،رئ��ي��س مجلس إدارة
«تلفزيون لبنان» طالل المقدسي ،رئيس مجلس
إدارة «المؤسسة اللبنانية لإلرسال» بيار الضاهر،
رئيس مجلس إدارة تلفزيون «الجديد» ديمتري
خضر ،رئيس مجلس إدارة تلفزيون «المنار»
إبراهيم فرحات ،رئيس مجلس إدارة «»NBN
قاسم سويد.
وتابعت اللجنة درس القرار المتعلق بوقف
ّ
البث على قمر النايل سات لبعض المحطات.
بعد الجلسة ،عقد رئيس اللجنة النائب فضل
الله والوزير جريج مؤتمرا ً صحافيا ً عرضا خالله
خالصة ما توصلت اللجنة.
وق��ال النائب فضل الله« :بحثنا في نقطتين
أساسيتين :األولى لها عالقة بوقف البث عبر جورة
البلوط والتي اتخذته إدارة القمر االصطناعي
المصري «نايل سات» والنقطة الثانية وقف بث
قناة «المنار» عن القمر المذكور.
وأشار إلى «أنّ هناك إجماعا ً في لجنة اإلعالم
واالتصاالت من النواب وجميع الحاضرين على
أنّ ما تعرضت له قناة المنار هو استهداف لحرية
اإلعالم التبعير وهذه الحرية تشكل ميزة للبنان
وبتمسك الجميع بها ويرفضون التعرض لها تحت
أي مسمى أو تحت أي تبرير أيا ً يكن» ،الفتا ً إلى أنّ
المساس بأي وسيلة إعالمية لبنانية «هو مساس
بكرامة لبنان» .وأضاف« :هناك شعور لدى جميع
وسائل اإلعالم المعنية ،خصوصا ً منها الفضائية
بأنّ ما تتعرض له يشكل أمرا ً خطيرا ً يهدّد مستقبل
وجود القطاع اإلعالمي ،وبالتالي يفترض التعامل
بهذا الموضوع من منطلق وطني واعتباره قضية
وطنية خ���ارج إط���ار االص��ط��ف��اف��ات السياسية
واالنقسامات في لبنان».
وتابع فضل الله« :هناك مطلب واض��ح من
اللجنة موجه إلى مصر ( )...بأن تعود عن هذا
القرار وأن تعود دائ��رة نايل س��ات عما اتخذته
في ّ
حق قناة «المنار» و أيضا ً في حق البث في
جورة البلوط ألننا نعتبر هذا القرار خارج األطر
القانونية وخارج األطر المتعلقة بالتعاقدات بين
لبنان ،من جهة ،و»نايل سات» ،و بين «المنار»
و»نايل سات» .ولم ترتكب «المنار» حسبما دار
من نقاشات في ما بيننا وبحسب ما هو مبين في
الضوابط القانونية لم ترتكب «المنار» أي مخالفة
قانونية حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار النابع من
إرادة سياسية معروفة المصدر ومعروفة الضغوط
التي كانت تمارس على األقمار االصطناعية من
أجل وقف بعض القنوات بما فيها قناة «المنار».

ع��ق��دت هيئة التنسيق ل��ل��ق��اء األح����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعا ً لها في
مركز الحزب السوري القومي االجتماعي ،وتوقفت
عند فضائح الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة
على الصعد كافة :من فضائح ق��وى األم��ن الداخلي،
واإلنترنت غير الشرعي ،والقمح المسرطن إلى تلوث
المياه والبيئة بفعل النفايات التي تفوح منها رائحة
الصفقات وما يتواكب مع هذه الفضائح من مخاطر
بأمراض مستعصية تهدد صحة المواطنين نتيجة
انتشار األوبئة المنبعثة من جبال النفايات والمكبات
غير الصحية ،ناهيك باألوضاع المعيشية التي بلغت
ذروة التردي.
وأكدت الهيئة أنّ التمادي في الفساد وانتشاره على
هذا النحو المريع شجع عليه فساد الطبقة الحاكمة،

وغياب أجهزة الرقابة والمحاسبة عن القيام بدورها،
فضالً عن عدم تحرك القضاء للقيام بواجباته بعيدا ً
عن ضغوطات النافذين في السلطة ،الذين يغطون
الفاسدين ويحولون دون محاسبتهم على جرائمهم
وإنزال أش ّد العقوبات بحقهم.
ورأت الهيئة أنّ وضع ح ّد لهذا االهتراء والتردي بات
يتطلب اإلس��راع في إج��راء االنتخابات النيابية على
أساس النسبية لتجديد السلطة ،وبعث الحياة في دور
أجهزة الرقابة والمحاسبة.
وأكدت الهيئة أنّ االنتخابات البلدية يجب أن نشكل
محطة لتسريع إج��راء االنتخابات النيابية التي لم
يعد هناك من مبرر لعدم إجرائها ،ال سيما أنّ مثل هذه
االنتخابات تجري في الدول العربية التي تشهد حروبا ً
إرهابية.

زار جناح الأ�سير يحيى �سكاف في معر�ض طرابل�س

كرامي :تر�شيح البرغوثي �أعاد االعتبار لجائزة «نوبل»
جريج وفضل الله خالل المؤتمر الصحافي
إلى الدجيتال وهو أمر ض��روري وك��ان يفترض
أن يبدأ العمل به منذ العام  2015لكن هناك
تباينات بين الوزارات المعنية فعطلنا هذا القرار،
وبالتالي عطلنا على القنوات اللبنانية أن تصل
إلى ك ّل لبنان عبر شبكة موحدة ،واألمر اآلخر من
هذه االقتراحات هو إذا أرادت الدولة اللبنانية أن
تتعامل مع هذا الملف الحيوي والوطني والمتعلق
بميزة خاصة بلبنان والذي كان موضوع نقاشنا
اليوم وهي ميزة إعالمنا وحريته».
أضاف« :تستطيع الدولة اللبنانية أن تحجز
حيزا ً لها على الفضاء عبر األقمار االصطناعية،
وأع��ط��ى بعض ال��زم�لاء ال��ن��واب وبعض ممثلي
وسائل اإلع�لام ،مثالً الجمهورية اإلسالمية في
اي��ران ،لديها ملكية في «عربسات» ولديها حيز
خاص فيها تبث عليها قنواتها بمعزل عن الخالفات
السياسية بينها وبين بعض الدول العربية وإيران
نفسها تملك في «عربسات» وال أحد يستطيع إزالة
القنوات اإليرانية عن هذا القمر».
واستغرب فضل الله كيف أنّ «لبنان يملك في
عربسات وعلى رغم ذلك وعبر الوزارات المختصة
علمنا أننا سابع دولة عربية في ملكية عربسات
وحتى اآلن لم تبادر الحكومة ولم تدع عبر الوزارات
المختصة إلى عقد اجتماع مجلس إدارة عربسات
وال إلى دعوة الجمعية العمومية إلى االنعقاد من
أجل مناقشة قرار عربسات بوقف البث من جورة
البلوط ومناقشة عربسات في وق��ف بث قناة
المنار ،علما ً أنّ الدولة تملك حيزا ً من هذا القمر».

اقتراحات

ورأى أنّ لبنان يجب «أن يحضر بدولته ومن
خالل مؤسساته المعنية للعمل الجاد للدفاع عن
كرامته الوطنية وه��ذا هو الشق ال��ذي له عالقة
بالموقف» .وق��ال« :ك��ان هناك اقتراحات عملية
اتفقنا ف��ي اللجنة أن نعلنها على المأل اليوم
وأن يتولى وزي��ر اإلع�لام نقلها غ��دا ً (اليوم) إلى
الحكومة .ونحن ناقشنا هذا األمر وقلنا إننا نعرف
الخالفات داخل الحكومة والبعض يقول إنّ جلسة
مجلس الوزراء قد ال تعقد جراء الخالفات ،لكن كان
هناك طلب وإجماع من اللجنة وقلنا إنّ هذا الطلب
سيتبناه الوزير جريج داخل الحكومة».
وأعلن أنّ هذه االقتراحات العملية هي« :هناك
الشق الذي له عالقة بالبث في لبنان ولدينا قرار
ّ
البث الموحد والتي
من مجلس ال��وزراء بشبكة
وضعت لها ك ّل الترتيبات على المستوى اللبناني،
لكنها تعطلت بسبب التباينات داخل الحكومة بين
رأي وزارتين».
وق��ال »:نحن مطلبنا اليوم هو العودة العمل
ّ
البث الموحد وه��ذا متفق عليه بقرارات
بشبكة
من الحكومة ،وتعرفون أنّ هناك قرارا ً باالنتقال
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وزارة االتصاالت
لم تقم بأي مبادرة

ولفت إلى أنّ «وزارة االتصاالت كانت مدعوة
إل��ى ه��ذه الجلسة واع��ت��ذرت بحجة اجتماع
ط��ارئ» .وق��ال« :حتى اآلن وزارة االتصاالت لم
تقم بأي مبادرة رغم أنها في جلسة لجنة اإلعالم
واالتصاالت ورغم أنّ االجتماع مع رئيس الحكومة
تمام سالم طرح هذا األمر وقيل إنه ستتم دعوة
الجمعية العمومية وحتى اآلن لم تبادر الحكومة
إل��ى ه��ذا االت��ج��اه ،علما ً أنّ الحيز المطلوب أن
تحجزه الدولة اللبنانية على األقمار االصطناعية
متوافر».
وطالب الحكومة بأن «تناقش ااستئجار حيز
على قمر اصطناعي يحمل كل القنوات اللبنانية
وإعادة تشكيل محطة جورة البلوط ألنّ من ّ
يبث
اليوم عبر جورة البلوط من القنوات اللبنانية هو
خارج إطار القوانين اللبنانية» ،الفتا ً إلى أنّ اللجنة
«ناقشت بعض ال��ع��روض التي قدمتها بعض
شركات األقمار االصطناعية للجهات المعنية في
الداخل اللبناني تبدي فيها استعدادها للعمل عبر
محطة جورة البلوط وأن يأخذوا القنوات اللبنانية

ويبثوا عبرها .والعرض اآلخر الذي جرت مناقشته
أن تكون لدينا باقة موحدة ،فما دامت لدينا شبكة
بث موحدة ما يحملنا على تحقيقها فتصبح لدينا
باقة بث موحدة لك ّل القنوات اللبنانية عبر حيز
محدد من الفضاء ،وبذلك نحمي اإلعالم اللبناني».

لسنا مستعدين للتخلي
عن حرية اإلعالم

ثم تحدث جريج فقال« :نحن غير مستعدين
للتخلي عن الحرية اإلعالمية ،خصوصا ً في ما
يتعلق ب��اإلع�لام المرئي والمسموع .فالحرية
المنصوص عليها ف��ي القانون رق��م 94/388
ال��ذي نظم اإلع�ل�ام المرئي والمسموع تمارس
وفقا ً للدستور وتحت سقف القانون الذي يحفظ
مقتضيات االنتظام العام والسلم األهلي والوحدة
الوطنية .من هنا فإنّ هذا الموضوع الذي اجتمعنا
اليوم من أجله هو موضوع السيادة ،فمحطات
المرئي والمسموع في لبنان خاضعة للقانون
اللبناني ،وعندما تتجاوز موجباتها ،كما هو
ملحوظ في القانون اللبناني ،تتم محاسبتها
بحسب ه��ذا ال��ق��ان��ون .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق بقرار
نايل سات إقفال البث عبر ج��ورة البلوط ،فأنا
سأسعى خ�لال جلسة مجلس ال���وزراء لتجديد
الترخيص المعطى لمقر نايل سات لكي ال يستعمل
ذريعة إلقفال البث من جورة البلوط .وإذا جدّد
الترخيص بطلت هذه الذريعة وانتفت ،ويصبح
في إمكان نايل سات أن يعيد البث ،وكذلك سنقوم
باالتصاالت الالزمة مع مصر من أجل إعادة البث
من جورة البلوط».
وأض��اف« :عرض رئيس اللجنة النائب فضل
الله بعض المقترحات ،وانا موافق عليها كلها،
( )...وسأنقل ك ّل االقتراحات إلى طاولة مجلس
الوزراء التخاذ القرار المناسب».

البث الرقمي

وأضاف« :إنّ وزارة اإلعالم تؤيد فكرة االنتقال
إلى البث الرقمي ،وهناك وجهات نظر مختلفة
بيننا وبين وزارة االتصاالت في هذا الموضوع،
وطلبنا أن نعرض األمر على مجلس الوزراء ألننا
إذا انتقلنا إلى البث الرقمي فستتوافر للدولة كمية
من الموجات والتردّدات التي يمكن استعمالها عبر
الموحدة ،وهذا الموضوع من شأنه إضفاء
الشبكة
ّ
حيوية على تلفزيون لبنان ،ألنه سيكون مسؤوال ً
عن هذه الشبكة الموحدة ،وبالتالي يساعد في
المحطات الخاصة».
وت��اب��ع« :علينا جميعا ً العمل لتنفيذ هذه
المقترحات بمشاركة القطاع الخاص وأصحاب
المحطات التلفزيونية ،ألنهم أدرى بالمشاكل التي
يعانونها ،وإذا كانت هذه المشكلة التي استجدت

حزب اهلل :ال �شيء يمكن
�أن ّ
يعطل االنتخابات البلدية
أك��د وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن خ�لال احتفال
تأبيني في حسينية شمسطار أنّ «حزب الله ال يستخدم أي
قضية من أجل المنافع والمكاسب والغايات ،أما اآلخرين
فهم ال يوفرون وسيلة مشروع أو غير مشروعة لتحقيق
أهدافهم» ،الفتا ً إلى أنه «ومنذ خمس سنوات والتكفيريون
واعوانهم يخططون ويسلحون ويدفعون األموال ليفرضوا
على هذه األمة غربة عن دينها وحضارتها وتاريخها ونبيها،
جربوا اإلعالم والديبلوماسية والسياسة والسالح والمال
والتفجيرات واإلره��اب والقتل والتدمير ،جربوا ك ّل ذلك فما
استطاعوا ولن يستطيعوا .وباألمس أزاحوا المنار عن نايل
سات بهدف حجب الكلمة الحرة الداعمة للمقاومة ،وهذا
اعتداء صارخ على الحريات العامة».
وانتقد الحاج حسن «من يتحدثون عن الديموقراطية
بأنهم ق��ادة دول ال ديموقراطية فيها ،وم��ن يتحدثون عن
تقرير مصير الشعوب ال انتخابات أو مجلس نواب لديهم».
وأضاف« :نقول للذين يتحدثون عن الديموقراطية والحرية
في سورية نظموا انتخابات في بلدانكم وأوقفوا الملكية ،وإذا
كنتم تريدون حرية الشعب السوري فلماذا تقمعون الشعب
البحريني ،فالقضية هي صراع بين مشروع السيادة والحرية
والكرامة ممثلة بمحور المقاومة ،وبين مشروع السعودية
وأعوانها في هذه المعركة ،ونحن ماضون في طريق الشهادة
وماضون حتى النهاية ومن الشهداء من قضى ومنهم من
ينتظر».
وختم« :نحن دعاة الوحدة وهم ينفخون في بوق التفتيت،
نحن نريد السيادة على أرضنا وهم يريدون تسليم بلدانهم
إلى أميركا وإسرائيل».
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أنّ
«ظاهرة الفساد المنتشرة في البلد تكشف مستوى تدهور
الدولة ال��ذي بلغ ح��دا ً مريعاً ،س��واء فيما يتعلق بفضيحة
اإلنترنت أو بالفساد األكثر إيالما ً عبر االتجار بالفتيات
والنسوة».
وقال فنيش خالل رعايته تدشين الجزء الثاني من مشروع
الصرف الصحي في جويا« :عندما نتحدث عن الفساد ،فإننا
ال نقصد وال نريد التشهير بأي أحد ،بل على العكس من ذلك،
كما أنه إذا تحدثنا عن الفاسدين ،فإننا بذلك نحصن وننقي
ونطهر الجهاز المعني ،ونعيد ثقة الناس بأي جهاز يعمل
شرط أن يستكمل التحقيق ،وأن يقوم القضاء بدوره ،ولكن إذا

بقي الفساد في أي جهاز أمني أو إداري ،فإن ذلك سيؤدي إلى
أن ينعت كل هذا الجهاز بالفساد».
واس��ت��غ��رب فنيش «تباطؤ الجهات المعنية باتخاذ
اإلج���راءات المناسبة في ما يتعلق بملف اإلنترنت ،حيث
لم يتم التعامل معه بعد على المستوى القضائي بالشكل
المطلوب ،بالرغم من التجاوز والتعدي على القانون وهدر
المال العام وانتقاص سيادة الدولة ،ولذلك فإن من حق
الناس أن تشك بأنّ هناك محاولة للفلفة أو تغطية أو تدخل
مع القضاء أو تواطؤ من بعض الجهات السياسية» ،مشدّدا ً
على ضرورة أن يثبت القضاء مصداقيته ،وأن يحصن نفسه،
وأن يتجاوز التدخالت ،ويتوخى العدالة ،ألنه ال يمكن أن
يستكمل مواجهة الفساد بدون قضاء ناشط وعادل وصارم
ال يتأثر بالضغوطات السياسية ،وأما إذا تأثر بعض القضاء
بالتدخالت السياسية ،فهذا سيزيد من حجم الشك ومن فقدان
المصداقية».
وأك��د أن «ال شيء يمكن أن يعطل االنتخابات البلدية،
ألنها هي غير االنتخابات النيابية التي يمكن أن يؤثر عليها
أي وضع أمني بأي منطقة في لبنان ،وبالتالي إذا كان هناك
مشكلة في أي منطقة في لبنان بالرغم من أنه ال يوجد شيء،
فهذا ال يعني أن نعطل االنتخابات البلدية في مناطق أخرى»،
داعيا «الجميع إلى التعامل مع هذا االستحقاق على قاعدة
التعاون ،وخصوصا أنه يأتي في ظل توافق سياسي على
المستوى الوطني والجنوبي بين مكونين أساسيين أال وهما
حركة أمل وحزب الله ،وهذا ال يلغي التنافس ،وال يعتبرن أحد
أنّ الحزب والحركة يقومان بمصادرة إرادة الناس ،فكل إنسان
ّ
الحق أن يترشح ،ولكن إذا وجد أن هذا التحالف بين حزب
له
الله وحركة أمل ال يمكن مواجهته ديمقراطياً ،فهذا يعني أنّ
المشكلة ليست بالتحالف الذي ال يتعارض مع الديمقراطية،
وإنما بالشخص المرشح ،حيث أنه ال يملك الرصيد الكافي
الذي يسمح له أن ينافس».
وختم فنيش« :يجب أن يتعاون ويتفق الجميع مع
بعضهم البعض ليس على حساب الكفاءات ،وإنما عليهم
أن يبحثوا ويقيموا التجربة واالستحقاق الماضي ،وأن
يسعوا من أجل اختيار األفضل ،ويوسعوا ما أمكن دائرة
التمثيل على مستوى البلدة ،ألنّ العمل البلدي هو عمل
من أجل خدمة الناس ،وإنماء البلدة ،واالهتمام بمشاكلها
وتحمل المسؤوليات».

اليوم محصورة بقمر النايل س��ات وبعالقتها
مع بعض المحطات اآلتية في المستقبل ،فهذه
المشكلة قد تشكل خطرا ً على السيادة اللبنانية
وعلى الحرية اإلعالمية ،لذلك يفترض تدارك هذا
الخطر قبل فوات األوان».
وردا ً على سؤال حول المساعي التي قام بها
مع الجانب المصري لمعالجة الموضوع ،أجاب
جريج« :الترخيص يجدّد داخل مجلس الوزراء،
أما االتصاالت التي قمنا بها مع الجهة المصرية،
وال سيما مع سفير الجمهورية المصرية في لبنان،
وقد أدت إلى استمرار بث المحطات التلفزيونية،
ولكن ليس عبر جورة البلوط ،باستثناء المنار،
وإنما عبر محطة المركز الرئيسي في مصر ،وأنا
أرى أنّ معالجة الموضوع بهدوء ستؤدي إلى
عودة نايل سات إلى لبنان».
وأضاف« :في موضوع المنار قالوا إنه خالف
شروط التعاقد ،وكان بث خطابا ً تحريضياً ،وهذه
األسباب التي يتذرعون بها تنكرها محطة المنار
كلياً ،وسنواصل مساعينا لمعالجة هذا األمر،
وإلعادة النظر حتى في القرار في ما يتعلق بالمنار،
ولكن في النتيجة هذه عالقة تعاقدية بينهما».

المرجع هو القانون اللبناني

وأك��د فضل الله ،من جهته« ،أنّ ما ذك��ر عن
الخطاب التحريضي أو إث��ارة النعرات الطائفية
غير صحيح ،ويخالف الواقع بشكل تام وكامل،
وبشهادة جميع الذين حضروا الجلسة ،إن قناة
«المنار» هي قناة للوحدة على المستوى اإلسالمي
أو على المستوى اإلسالمي ـ المسيحي ،وليس في
برامجها ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية.
وأي قناة لبنانية تخالف في هذا الموضوع ،يكون
المرجع هو القانون اللبناني».
وأض���اف« :ضربت أمثلة عن وج��ود عشرات
القنوات تبث عبر نايل سات وعربسات ،متخصصة
في إثارة النعرات المذهبية .وهناك قنوات تبث
نعرات ليالً ونهاراً ،تارة باسم هذا المذهب وطورا ً
باسم ذاك ،وقلنا إذا كانت النية جدية لوقف
النعرات التحريضية والطائفية ،فيجب وقف تلك
القنوات .إنّ كل األمثلة التي ضربت عن المخالفات
واهية وال وجود لها ،وهي لمصلحة قناة «المنار»،
وليست ض��ده��ا ،وليس فيها أي ش��يء يتعلق
بمصر ،إنما كلها تتعلق بالموضوع اليمني وبنقل
بعض األخبار عن صحف أو عن مصادر أخرى
كمثل نقل تصريح للمرشح الجمهوري دونالد
ترامب الذي تحدث عن الموقف من السعودية ،أو
نقل تقرير لمنظمة يونسيف ،وك ّل هذا موجود بين
أيدي النواب ،وك ّل تلك الذرائع التي أثارتها نايل
سات ليس لها وجود ،علما ً أنّ الشق القانوني مهم
عندنا».

حمدان يلتقي «�أن�صار الوطن» :لبنان
بيئة حا�ضنة للجي�ش والأجهزة الأمنية

كرامي في جناح األسير سكاف
زار الوزير السابق فيصل كرامي
جناح عميد األس���رى ف��ي السجون
«اإلسرائيلية» يحيى س��ك��اف ،في
معرض رشيد كرامي في طرابلس،
يرافقه رئيس الرابطة الثقافية رامز
الفري واإلعالمي محمد سيف ،وكان
في استقبالهم جمال سكاف وأعضاء
لجنة األسير.
وأشاد كرامي بالدور الوطني للجنة
ولرئيسها جمال سكاف ،وأك��د «أنه
كوالده الرئيس الراحل عمر كرامي
إل��ى جانب عائلة ولجنة أصدقاء
األسير المناضل يحيى سكاف ،ومن
أش ّد المساندين والداعمين لقضيته،
ثم و ّق��ع كرامي على «ص��ورة كبيرة
لألسير سكاف تضامنا ً مع قضيته
المفتوحة منذ  38عاماً».
كما زار الجناح وف��د من «حركة
الجهاد اإلسالمي» برئاسة مسؤول
الشمال بسام م��وع��د ،ممثل حركة
«ف��ت��ح» االنتفاضة العميد يوسف
ح��م��دان ،م��س��ؤول «ح���زب الشعب

الفلسطيني» في الشمال أبو وسيم
م��رزوق ،إضافة إل��ى وف��ود طالبية،
شبابية ،شعبية شمالية ،جمعيات
وهيئات من المجتمع المدني.
من جهة أخرى ،كان وفد من لجنة
أصدقاء األسير يحيى سكاف قد جال
في منطقة مارون الراس قضاء بنت
جبيل وعلى تخوم فلسطين المحتلة،
ض�� ّم رئ��ي��س اللجنة ج��م��ال سكاف
والشيخ منذر الزعبي والشيخ مؤمن
الرفاعي ،والشيخ عبد الرحمن مطر،
مسؤول المنتدى القومي العربي في
الشمال فيصل درنيقة ،والمخاتير
رضوان حامد ،وليد شميسي ،الدكتور
محمد آغ���ا ،ال��دك��ت��ور أح��م��د الخير،
المهندس محمد مطر ،الحاج فوزي
زري��ق��ة ،ال��ح��اج يحيى المعرباني،
أحمد الشهال ،عمر زريقة وحشد من
أبناء المنية والشمال.
و قدم جمال سكاف ووفد الشمال
لنائب رئيس المجلس السياسي
لحزب الله الحاج محمود قماطي في

م��ارون ال��رأس درع تذكاري عربون
محبة و وفاء للمقاومة اإلسالمية.
و توقف وفد الشمال عند الحدود
اللبنانية ـ الفلسطينية حيث ألقوا
التحية ل�لأرض المحتلة ،كما حيوا
أه��ال��ي الجنوب الصامدين الذين
هزمو العدو الصهيوني ،والمقاومين
في فلسطين ولبنان بقيادة األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله.
وفي سياق آخ��ر ،أيد كرامي ،في
تصريح« ،ترشيح المناضل المعتقل
ف��ي س��ج��ون االح��ت�لال اإلسرائيلي
م����روان ال��ب��رغ��وث��ي ل��ج��ائ��زة نوبل
للسالم لهذا العام» ،مؤكدا ً أنّ «اختيار
البرغوثي لهذه الجائزة كفيل بإعادة
االعتبار للجائزة نفسها ،خصوصا ً
بعدما نالها بك ّل أس��ف سفاحون
وقتلة!».
وختم« :ه��ل تفعلها لجنة نوبل
وتستعيد صدقيتها في الوطن العربي
ولدى ك ّل األحرار في العالم؟».

«الطا�شناق» يبحث مع �سفير �ألمانيا
التطورات في قرة باخ
زار وفد من اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق» ولجنة
الدفاع عن القضية األرمنية السفارة األلمانية ،والتقى
السفير مارتن هوث.
وأوضح بيان للحزب أنّ «الوفد نقل إلى هوث التطورات
األخ��ي��رة في جمهورية ق��رة ب��اخ ،معربا ً عن قلقه إزاء
الخروقات األذري��ة لوقف إطالق النار .كذلك تم مناقشة
صوابية مواقف مجموعة مينسك لهذه الخروقات وعدم
تمييزها بين المعتدي والمعتدى عليه».
وأشار الوفد إلى أنّ «جمهورية أرمينيا قبلت في أيلول
 2015اقتراح مجموعة مينسك بشأن االلتزام بوقف إطالق
النار ،أما أذربيجان فلم تلتزم به» ،مثمنا ً «إمكانية ممارسة

ألمانيا الضغوط على أذربيجان عاليا ً كونها رئيس منظمة
األمن والتعاون األوروب��ي التي تضم مجموعة مينسك»،
معتبرا ً أنّ «على أذربيجان االلتزام بوقف إطالق النار مثلما
تفعل أرمينيا» .وأعلن هوث ،من جهته ،أنّ بالده «قلقة من
التطورات األخيرة على ح��دود قرة باخ أذربيجان ،وقد
عبرت حكومة ألمانيا عن هذا القلق بشكل واضح للرئيس
األرميني سيرج سركيسيان خالل زيارته األخيرة إلى
برلين» ،مؤكدا ً «أهمية االلتزام بوقف إطالق النار» ،داعيا ً
إلى «حل األزم��ة بطرق سلمية وليس بطرق عسكرية».
وأشار إلى أنه سينقل «ك ّل ما تداول اللقاء من أفكار وآراء»
إلى حكومة بالده.

«�أمل» :متم�سكون بخيار المقاومة
و�سنت�صدى ّ
لكل م�شاريع الفتنة

حمدان مستقبالً وفد أنصار الوطن
أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد
مصطفى حمدان ،خالل استقباله وفدا ً من «جمعية أنصار الوطن» ،أنّ الحرب
االستباقية على اإلرهاب «هي أهم وسيلة لحماية الوطن والمواطن» ،مشدّدا ً
على «أنّ البيئة الحاضنة التي يحاول اإلرهاب إيجادها في لبنان هي بيئة
حاضنة للجيش ولألجهزة األمنية ،وخير دليل على ذلك أنّ هذه البيئة الرافضة
لإلرهاب تدرك أنّ من يدعمه اإلره��اب سيكون أول ضحاياه ،وبالتالي فهي
تساعد على اكتشاف هؤالء المخربين واإلرهابيين وترفض وجودهم ،وهذا ما
يبشر بالخير».
ورحب حمدان بالشباب في «جمعية أنصار الوطن» العابرين لك ّل الطوائف
 ،الذين يصلون الليل بالنهار من أجل إيجاد مشروع وطني متكامل في معركة
الوعي التي نخوضها جميعا ً ض ّد اإلره��اب وض ّد العدو اإلسرائيلي» ،مثمنا ً
سعيهم إلى «توحيد كلمة اللبنانيين حول جيشهم والمؤسسات األمنية ألنّ
هدفهم األساسي هو الحفاظ على قوة ومناعة الجيش في أعلى مستوياتها ،ال
سيما في هذه األيام الدقيقة والتاريخية التي يمر بها الوطن اللبناني».
أما وفد «جمعية أنصار الوطن» ،الذي ترأسه فؤاد عليق وضم :حسان فرحات
وعاصم رعد ،وعادل حاموش ،فأكد أنه «أمام ك ّل هذه التحديات ال يسعنا إال أن
نكون سدا ً منيعا ً خلف الجيش اللبناني بقيادة العماد جان قهوجي» ،مشدّدا ً
على أنه «بعد التفكك الحاصل ،لم يعد لدى اللبنانيين إال المؤسسة العسكرية
التي تعمل على وأد الفتن والقضاء على ك ّل المخططات التي تحاك ض ّد لبنان».

رأى عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب عبد المجيد صالح في حفل
تأبيني ف��ي ب��ل��دة معركة «أنّ بقاء
الخطاب السياسي أسير االنفعاالت
والتشنجات والحسابات الطائفية
والمذهبية ،من شأنه أن يوفر مكانا ً
لك ّل أشكال المخاطر التي ال يزال وطننا
يعيش على حافتها بل في قلبها».
وق��ال« :م��ن ال��ض��روري أن يتكاتف
اللبنانيون ح��ول ع��ن��وان مواجهات
االستهدافات التي تتربص بنا وفي
م��ق��دم��ه��ا االس���ت���ه���داف ال��ص��ه��ي��ون��ي
والتكفيري اللذين هما عملة واح��دة
لخطر واحد» ،مضيفا ً «إنّ لبنان القوي
والمحصن بوحدة شعبه وقوة جيشه
ّ
ومقاومته استطاع أن يصنع المعجزات
ويحقق االنتصارات الكبرى على العدو
الصهيوني».
ودع��ا صالح إلى «مقاربة الملفات
الخالفية مقاربة موضوعية بما يحقق
مصلحة الوطن ونهوضه» ،معتبرا ً «أنّ
االستحقاق الرئاسي يمكن أن ّ
يفك أسره
إذا ما نظرنا إليه بعين الوطن وليس
بعين المصالح الضيقة».
ولفت إلى «أنّ الحوار الذي نص ّر عليه
ويعمل دائما الرئيس نبيه بري على
استمراره إنما يهدف الى تقريب وجهات
النظر وإلى رأب الصدع وتشكيل إرادة
وطنية تعبر بالوطن من حال التشرذم
واالنقسام إلى المكان الذي نتحدث فيه
بلغة واحدة استنادا ً إلى مرحلة وطنية
من عمر وتاريخ لبنان المقاوم حيث أنّ

الخطر الصهيوني والتكفيري يعيش
وينمو على فطريات االنقسام».
وت��ط��رق ص��ال��ح إل���ى «استحقاق
االنتخابات البلدية ،فأكد «أنّ هذا
االستحقاق هو إنمائي بالدرجة األولى»
داع��ي��ا ً إل���ى تغليب م��ص��ال��ح ال��ق��رى
اإلنمائية على المصالح الشخصية
وإلى االستفادة من التجارب الماضية
ألنّ من تساوى يوما ً فهو مغبون وعلينا
أن نتطلع دائما ً إلى األفضل وهذا رهن
االتفاقات داخل القرى وتطلعاتها نحو
األحسن».
وأكد رئيس مجلس الجنوب ،عضو
هيئة الرئاسة ف��ي حركة أم��ل قبالن
ق��ب�لان أنّ التحالف بين ح��رك��ة أمل
وح��زب الله في االنتخابات البلدية،
«قوة للجنوب وصفعة إلسرائيل».
وق���ال ق��ب�لان خ�ل�ال رع��اي��ت��ه حفل
وض��ع حجر األس��اس للقصر البلدي
في الزرارية« :سنبقى متمسكين بخيار
المقاومة ،وسنتصدى لك ّل مشاريع
الفتنة التي تحاولون زرعها إلضعاف
األم��ة وتحويل اهتمامها عن القضية
األس���اس فلسطين .نحن نؤمن ب��أنّ
هناك ع��دوا ً واح��دا ً هو إسرائيل التي
تركب المجازر على مساحة وطننا
العربي».
واعتبر عضو قيادة إقليم بيروت
ف��ي «ح��رك��ة أم��ل» زي��اد ال��زي��ن ،خالل
حفل تأبيني أقامته الحركة في برج
البراجنة« ،أننا نمر بمرحلة خطيرة
وح��رج��ة ول��ي��س ه��ن��اك م��ن توصيف

أدق للمصطلح ال��ذي أطلقه الرئيس
نبيه ب��ري من القاهرة حين وصفها
بالمرحلة المجنونة» ،معتبرا ً أنّ
«عاصفة من الغبار تضرب العالمين
العربي واإلسالمي ولن تنقشع الرؤية
إال في مقاربة موحدة لمواجهة اإلرهاب
التكفيري من خالل العمل على تجفيف
المنابع الفكرية والعقائدية له قبل
وقف التمويل والتسليح والذي يتطلب
مبادرات جريئة كتلك التي أعلن عنها
إمام األزهر الشريف في رفضه للفتنة
بين السنة والشيعة على مساحة
العالم واعتبارهما جناحين للدين
االسالمي الحنيف والمنفتح».
أضاف الزين« :نحن نترقب حركة
التسويات في المنطقة وم��ا نخشاه
أن تكون على حساب ق��وة جيوشنا
العربية ووحدة األرض والمؤسسات
وال��ش��ع��وب ،ألن أي مشاريع تقسيم
أو كونفدراليات ال تنسجم مع الواقع
الثقافي والجغرافي لشعوبنا وهي ال
تشبه النماذج الغربية المعتمدة».
وخ��ت��م ال���زي���ن« :ن���ق���ول لبعض
المحافظين الجدد ال تتاجروا بالمشاعر
الطائفية وال تدخلوا منطقة المحرمات
ف��ك�� ّل م��ا يتطلبه األم����ر ال��ب��ح��ث عن
المساحات المشتركة والذي لن يتم إال
على طاولة الحوار الوطني ،مع التأكيد
على أهمية االستمرار في الحوار الثنائي
الذي أبعد شبح الفتنة عن البلد رغم كل
ما يجري من حولنا».

