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اغتيال م�س�ؤول فتحاوي في �صيدا بتفجير �سيارته
وردود فعل ّ
حذرت من الفتنة في المخيمات ودعت �إلى ك�شف الجناة
ف��ي ح���ادث أم��ن��ي ج��دي��د على
الساحة الفلسطينية اغتيل أمس
مسؤول حركة «فتح» في مخيم
المية ومية العميد فتحي زي��دان
ال��م��ل� ّق��ب ب���ـ«ال���زورو» وم��راف��ق��ه،
ب��ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ن��اس��ف��ة ك��ان��ت
موضوعة تحت مقعد سيارته أثناء
م��روره عند مستديرة األميركان
بالقرب م��ن مخيم عين الحلوة.
وت ّمت الجريمة بعد وقت قصير من
حضور زي��دان اجتماعا ً أمن ّيا ً في
مخيم المية ومية وكان في طريقه
الستكمال اج��ت��م��اع آخ��ر ف��ي مق ّر
«فتح» داخل مخيّم عين الحلوة.
وع��ل��ى ال��ف��ور ض���رب الجيش
اللبناني وال��ق��وى األمنية طوقا ً
أمنيا ً في المكان ،ومنع الدخول
والخروج من المنطقة ،وحضرت
األد ّلة الجنائية التي أخذت عيّنات
م��ن المكان لمتابعة التحقيقات
تحت إش��راف القضاء المختص،
فيما عملت سيارات اإلسعاف على
نقل ج� ّث��ة زي���دان أش�ل�ا ًء وأرب��ع��ة
ج��رح��ى إل���ى مستشفيي صيدا
الحكومي والهمشري ،وقد تسبّب
االنفجار باحتراق سيارة زي��دان
بالكامل وأضرارا ً مادية في المكان.
وأوض���ح بيان لقيادة الجيش
أنّ الخبير العسكري عاين موقع
االن��ف��ج��ار ،وح����دّد زن���ة ال��ع��ب��وة
بنحو كيلوغرام واح��د من المواد
المتفجرة .وب��وش��ر التحقيق في
الحادث لكشف مالبساته.
وف��ي س��ي��اق ردود الفعل على
الجريمة ،وص��ف م��س��ؤول قيادة
ال��س��اح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف��ي حركة
«فتح» وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية فتحي أب��و العردات
استهداف زيدان بـ«الخطير» ،معلنا ً
عن تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية
بالتنسيق م��ع التحقيقات التي
ُتجريها الدولة اللبنانية لكشف
م�لاب��س��ات االن��ف��ج��ار وم���ن يقف
وراءه.
وق�����ال ق���ائ���د األم�����ن ال��وط��ن��ي
الفلسطيني ف��ي ل��ب��ن��ان ،ال��ل��واء
صبحي أبو عرب« :ال نتخ ّوف من
توتير الوضع األمني في المخيّمات،
وهؤالء الجبناء وضعوا العبوة في
سيارة الشهيد زي��دان ال��ذي ليس
له أعداء ،وكان له دور فاعل وها ّم
في حل أيّة مشاكل ،وكان موضع
اح��ت��رام م��ن ِق� َب��ل الجميع ،ونحن
سنتابع تحقيقاتنا بالتنسيق مع
الجهات األمنية اللبنانية ،حتى
نصل إلى الحقيقة».
م��ن جهته ،كشف ق��ائ��د القوة
األمنية المشتركة في لبنان اللواء
منير المقدح أنّ زيدان كان يطالب
في االجتماع الذي حضره بتعزيز
اإلج��راءات األمنية في مخيم المية
ومية.
واع��ت��ب��ر ال��م��ق��دح أنّ «الحملة
كبيرة على مخيم عين الحلوة،
وال��ي��وم ك���ان ه��ن��اك اج��ت��م��اع في
مخيم المية ومية طالب بتشديد
األمن في المخيمات ،مشدّدا ً على
أنّ «استهداف زي��دان ،المعروف
بـ«زورو» ،هو استهداف للمخيمات
الفلسطينية» .وشدّد على أنّ «من
غير المسموح أن يأخذ أيّ فريق
المخيمات رهينة» ،موضحا ً أنّ
«التنسيق م��ع الجهة اللبنانية
يجري على أعلى المستويات ،وال
سيّما مع الجيش اللبناني».

النيران مشتعلة في سيارة زيدان بعد تفجيرها

الشهيد زيدان
م��ن ج��ان��ب��ه ،أ ّك���د ق��ائ��د ال��ق��وة
المشتركة في مخيم عين الحلوة
العميد خالد الشايب لـ«المركزية»
أنّ «فتحي زي��دان حضر اجتماعا ً
ف��ي مخيم المية وم��ي��ة لتنسيق
اإلج���راءات األمنيّة قبل اغتياله،
وما حصل استهداف لحركة فتح
والمخيمات»

هاشم

َ
ودان ع��ض��و ك��ت��ل��ة التنمية
وال��ت��ح��ري��ر ال��ن��ائ��ب ق��اس��م هاشم
الجريمة معتبرا ً أنّ «م��ا حصل
ه��و استهداف لالستقرار واألم��ن
الوطني ومحاولة واضحة لزعزعة
االستقرار ،ألنّ األمن واالستقرار هو
واح��د ،وأمن المخيّمات ومحيطها
هو جزء ال يتج ّزأ من األمن الوطني
العام في لبنان».
أض���اف« :على الجميع تح ّمل
ال��م��س��ؤول��ي��ة لتحصين ال��وض��ع
األم��ن��ي ،ورف��ع منسوب التنسيق
وال��ت��ع��اون م��ع األج��ه��زة وال��ق��وى
األمنية اللبنانية من قِبل القوى
وال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية لوضع
ح� ّد أل ّي��ة محاوالت له ّز االستقرار
ول��س� ّد ك��ل الثغرات التي يحاول
اإلرهاب وأدواته النفاذ من خاللها،
وه��ذه مسؤولية جامعة ،وعلى
عاتق األخوة في الفصائل والقوى
الفلسطينية بشكل أساسي».
وختم« :المطلوب وحدة الموقف
واالنتباه والحذر لتجنيب لبنان
أي أخ��ط��ار ف��ي ظ��ل ال��ت��ط�� ّورات
والتحدّيات التي تم ّر بها المنطقة».
واس��ت��ن��ك��رت كتلة المستقبل
والنائبة بهية الحريري اغتيال
زيدان.

مواقف مستنكرة

وع��ق��دت ال��ق��ي��ادة السياسية
ل��ـ«ال��ق��وى الوطنية واإلسالمية»
في منطقة صيدا اجتماعا ً طارئا ً
في مسجد «النور» وأصدرت بياناً،
دان���تْ فيه «الجريمة ال��م��ر ّوع��ة»
معتبرة أنّ «ه���ذه الجريمة هي
اس��ت��ه��داف للوضع الفلسطيني
في لبنان ،وخصوصا ً في منطقة
ص��ي��دا ،م��ن ِق � َب��ل أي���اد ت��ري��د زرع
الفتنة والعبث بأمن المخيمات
الفلسطينية في صيدا وجوارها
واستقرارها».
وأ ّك��������دت «وح�������دة ال��م��وق��ف
الفلسطيني ب��وج��ه اس��ت��ه��داف
قضيّتنا الفلسطينية» ،داع��ي � ًة
الجميع إل��ى «ع��دم االن��ج��رار وراء

الشائعات» ،وتقدّمت من حركة
«ف��ت��ح» وع��ائ��ل��ة ال��ش��ه��ي��د ب��أح � ّر
ال ّتعازي.
واستنكر لقاء األحزاب اللبنانية
ف��ي ال��ج��ن��وب التفجير ،معتبرا ً
أ ّن���ه «ي��س��ت��ه��دف األم���ن الوطني
اللبناني والفلسطيني ووح��دة
الشعبين اللبناني والفلسطيني»
مح ّمالً المسؤولية «للقوى التي
ت��ح��اول العبث ب��أم��ن المخيمات
الفلسطينية ،وال��ت��ي ال تخدم إلاّ
العدو الصهيوني».
كما ن �دّد األمين العام للتنظيم
الشعبي الناصري أس��ام��ة سعد
بالجريمة ،معتبرا ً أنّ «جريمة
ال��ت��ف��ج��ي��ر واالغ��ت��ي��ال ف��ي صيدا
ت��ش�� ّك��ل ت��ص��ع��ي��دا ً خ���ط���ي���را ً في
األع��م��ال التخريبية اإلره��اب��ي��ة،
فبعد االشتباكات المتك ّررة داخل
مخيم عين الحلوة ،انتقل النشاط
اإلرهابي ليضرب في أحد شوارع
مدينة صيدا ،مستخدما ً أسلوب
االغ���ت���ي���ال اإلج���رام���ي ب��واس��ط��ة
التفجير».
وطالب الفصائل الفلسطينية
ب����ـ«ال����وق����وف ب���ح���زم وص�لاب��ة
لمواجهة كل الحاالت الشا ّذة التي
تعبث بأمن المخيم وبأمن صيدا
واألمن الوطني اللبناني عموماً»،
داعيا إيّاها إلى «توحيد جهودها
وت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون م���ع ال��ق��وى
العسكرية واألمنية اللبنانية من
أج��ل وض��ع ح�� ّد نهائي للظواهر
الشا ّذة ولمسلسل العبث باألمن
واالستقرار».
ونعتَ اللجان الشعبيه لفصائل
منظمة ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية
ف��ي مخيمات منطقة ص��ي��دا في
ب��ي��ان زي�����دان ،ودع���ت «ال��ل��ج��ان
الفلسطينية المشتركة المختصة
إلى أخذ اإلجراءات الالزمة ،بما فيه
تشكيل لجان تحقيق مهنيّة ذات
اختصاص للكشف عن حيثيّات
االغتيال وكشف وتعرية كل من
يقف خلفه ،ومحاكمة المجرمين
القتلة».
وأ ّكدت «بذل الغالي والرخيص
للحفاظ على مخيّماتنا وحمايتها
وح���م���اي���ة ال���ع���ي���ش ال��م��ش��ت��رك
الفلسطيني ـ اللبناني ،مهما بلغت
التضحيات».
وش���دّد مم ّثل ح��رك��ة «الجهاد
اإلس�لام��ي» ف��ي لبنان أب��و عماد
ال��رف��اع��ي على أنّ اغتيال زي��دان
«ي��أت��ي ف��ي إط���ار اس��ت��ه��داف أمن
المخيمات واستقرارها ،وتوتير
األج���واء بهدف إث��ارة الفتنة ،في

قبالن ك ّرم الوكيل العام لل�سي�ستاني:
كثير من الفتن يمكن منعها عبر و�صل ما قطع
أقام نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األع��ل��ى الشيخ عبد األمير
قبالن حفل عشاء مساء أول من أمس
على ش��رف الوكيل العام للسيد علي
السيستاني السيد جواد الشهرستاني،
ف��ي ق��اع��ة ال��وح��دة الوطنية ف��ي مق ّر
المجلس ،بحضور مم ّثل رئيس مجلس
ال���ن��� ّواب نبيه ب���� ّري ،رئ��ي��س مجلس
الجنوب الدكتور قبالن قبالن ،مم ّثل
رئيس الحكومة تمام سالم ،وزير الدولة
لشؤون مجلس الن ّواب محمد فنيش،
مم ّثل البطريرك الماروني بشارة الراعي
الخوري عبدو أب��و كسم ،مم ّثل ُمفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،
ُمفتي صيدا والجنوب سليم سوسان،
شيخ عقل الموحدين ال���دروز الشيخ
نعيم حسن ،مم ّثل بطريرك أنطاكية
وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر اليازجي المطران شمعون ،مم ّثل
كاثوليكوساألرمناألرثوذكسالبطريرك
آرام األول كشيكشيان المطران كيغام
خاتشريان ،مم ّثل البطريرك كريكور
بيدروس العشرين المعاون البطريركي
ل�لأرم��ن الكاثوليك ال��م��ط��ران ج��ورج
أسادوريان ،الرئيس حسين الحسيني،
وزيري المال علي حسن خليل والشباب
والرياضة عبد المطلب الحناوي ،مم ّثل
األمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن
نصرالله السيد إبراهيم أمين السيّد،
رئيس المسلمين الشيعة في سورية
السيد علي مكي ،مم ّثل رئيس المجلس
العلوي الشيخ أسد عاصي الشيخ أحمد
عاصي ،السفير اإليراني محمد فتحلي،
السفير العراقي علي العامري ،ون ّواب
ووفد من حركة «أم��ل» ،الشيخ حسين
غبريس على رأس وفد من تج ّمع العلماء
المسلمين ،وحشد من كبار علماء الدين.
وبعد كلمة ترحيبيّة لوسام ترحيني،

جانب من العشاء التكريمي للشهرستاني
ألقى ال ُمفتي الجعفري الممتاز الشيخ
أحمد قبالن كلمة نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى ،أش��ار فيها
إل��ى أنّ «المنطقة تشهد فتنة جبّارة،
والسياسة فيها ح ّولتها إلى فتنة دين
ومذاهب» ،معتبرا ً «أنّ كثيرا ً من الفتن
يمكن منعها عبر إع���ادة بناء الكلمة
ووصل ما قطع ،وترجمة فعل المرجعية
دليالً لأللفة والصون ،وإع��ادة تظهير
الكفر واإليمان منعا ً لمن يكفر على الفرع
والمظ ّنة ،ألنّ األلفة دين الله وإظهار
الحجة شرعه ،ومن يحفظ بغداد يحفظ
دمشق ،ومن يخاطب األزه��ر قادر على
مخاطبة مكة».

الشهرستاني

ب��دوره ،أع��رب السيد الشهرستاني
عن س��روره في «ملتقى يجمع األحبة
واألهل من أهل العلم والفضل في بيت
عهدناه يجمع المؤمنين على األلفة
والخير والمحبّة برعاية الشيخ قبالن»،

ناقالً «التحيات األبوية لسماحة اإلمام
السيستاني ،ودعاءه لجميع المؤمنين
م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��ط��وائ��ف وال��م��ن��اط��ق
بالتوفيق ،ودعوته لهم بأن يتحابّوا
ويتوحدوا على طاعة الله،
ويتواصلوا
ّ
ويتعاونوا على البر والتقوى ويكونوا
يدا ً واحدة في بناء المستقبل األفضل»،
شاكرا ً للشيخ قبالن «مودّته وتكريمه،
إذ فتح قلبه قبل بيته باعتباره أبا ً وأخا ً
وصديقا ً مح ّبا ً للجميع».
وك���ان الشهرستاني زار الرئيس
حسين الحسيني وال ُمفتي دري���ان،
والشيخ حسن.
واستقبل الشهرستاني ،ف��ي مقر
إقامته في مج ّمع اإلمام الصادق الثقافي
في بيروت ،المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء عباس إبراهيم بحضور ممثل
السيد السيستاني في لبنان الحاج
ح��ام��د ال��خ��ف��اف ،وج���رى ال��ب��ح��ث في
االوضاع العامة.

إطار استهداف قضيّة الالجئين»،
داع����ي����ا ً إل����ى «وح������دة ال��م��وق��ف
الفلسطيني لتفويت الفرصة على
م��ش��اري��ع ال��ف��ت��ن��ة» وش���دّد «على
ضرورة حماية المخيمات وقضية
الالجئين م��ن مشاريع التصفية
التي تستهدفها».
واعتبرت «الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين» أنّ «أفضل ر ّد
على ه��ذه الجريمة ه��و االرت��ق��اء
بالعمل الوحدوي ،وضرب كل من
يسعى إلى العبث بمصلحة شعبنا
واستقرار مخيماته».
ورأى ن���ائ���ب األم���ي���ن ال��ع��ام
لجبهة التحرير الفلسطينية ناظم
اليوسف ،أن المستفيد من الجريمة
«هو العدو الصهيوني ،وأنّ الر ّد
عليها يكون بتعزيز الوحدة الوطنية
بين جميع الفصائل الفلسطينية
في مواجهة الجريمة وأهدافها ،ما
يتطلّب تحقيقا ً جد ّيا ً للتع ّرف على
الجناة ومحاسبتهم».
وأش�������ار «ت���ج���م���ع ال��ع��ل��م��اء
المسلمين» إلى أنه ح ّذر «أكثر من
م��رة من م��ؤام��رة على مخيم عين
الحلوة تستهدف تدميره وهي تأتي
في سياق تدمير المخيمات على
طريق إنهاء القضية الفلسطينية
وجعل الشعب الفلسطيني جزءا ً
من ال��دول التي لجأ إليها» ،لذلك
فإننا في تجمع العلماء المسلمين
إذ نستنكر األعمال اإلرهابية في
المخيم وآخ��ره��ا اغ��ت��ي��ال فتحي
زيدان ندعو الفصائل الفلسطينية
للتوحد في عمل عسكري مشترك
للقضاء على الزمر التكفيرية داخل
المخيم ألن البديل سيكون القضاء
على كامل المخيم».
وأ ّكد األمين العام التحاد علماء
المقاومة الشيخ ماهر حمود ،أنّ
«هذا العمل الجبان يطرح تساؤالت
خ��ط��ي��رة ح���ول أم���ن المخيمات
وال��م��ؤام��رات المستمرة لتفجير
ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي��ه��ا» ،م��ؤ ّك��دا ً
«ض���رورة تثبيت وح��دة الموقف
الفلسطيني ات��ج��اه أي محاولة
لزعزعة االستقرار».
واع���ت���ب���رت «ج���ب���ه���ة ال��ع��م��ل
اإلس�ل�ام���ي» ال��ج��ري��م��ة «»خ��دم��ة
تصب في مصلحة العدو
مجانية
ّ
الصهيوني ال��غ��ادر ،ال��ذي يعمل
على إجهاض القضية الفلسطينية
وإشعال نار االقتتال الفلسطيني
الداخلي كي ينسى الجميع القضية
المركزية».
ودعا «تيار الفجر» إلى «ممارسة
أع��ل��ى درج�����ات ض��ب��ط ال��ن��ف��س،

وإل��ى ال��ح��زم ف��ي الموقف األمني
والسياسي المتضامن داخل ساحة
المخيمات ،وبالتعاون الكامل مع
األجهزة األمنيّة اللبنانية».
وط���ال���ب «ل���ق���اء ال��ج��م��ع��ي��ات
والشخصيات اإلسالمية» األجهزة
األمنية اللبنانية والفلسطينية
«بالكشف عن مالبسات الجريمة
ومالحقة الفاعلين ،حفاظا ً على
األم����ن واالس���ت���ق���رار ف��ي المخيم
والجوار».
ورأى األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التيار
األسعدي» المحامي معن األسعد،
أنّ االغتيال «هو حلقة من مسلسل
جه ّنمي يستهدف تفجير األوضاع
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وي� ّ
��ؤش���ر إل���ى سعي
اإلرهابيين إلى إقامة إمارات سلفيّة
في غير منطقة لبنانية ،وتحويلها
إلى أمر واقع في الشمال والبقاع
وعرسال وصيدا».
وس����أل األس���ع���د ك��ي��ف ي��دخ��ل
اإلرهابيون إلى مخيم عين الحلوة،
ويتوجهون
وكيف يخرجون منه
ّ
إلى سورية ث ّم يعودون من دون
حسيب أو رقيب؟ ومن يسهِّل لهم
كل ذلك ومن يؤ ّمن لهم المالذ اآلمن،
م ّتهما ً بعض السياسيين «بحماية
غب
هؤالء اإلرهابيين الستعمالهم ّ
الطلب».
واعتبرت «حركة األمة» «أنّ هذا
العمل اإلجرامي يهدف إلى تعكير
األمن في لبنان».
استنكرت «حركة أنصار الله -
المقاومة اإلسالمية  -لبنان» في
بيان «الجريمة النكراء» ،ودعت
إل��ى «ال��ض��رب بيد من حديد على
أيدي كل العابثين بأمن شعبنا».

لقاء تشاوري

ع��ل��ى ص��ع��ي� ٍد آخ���ر ،عُ ��ق��د لقاء
وتنسيقي ف��ي مخيم
ت���ش���اوريّ
ّ
البداوي بين قيادتي «حركة فتح
– االنتفاضة» و«الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين  -القيادة العامة»،
حضره مسؤول الحركة في الشمال
خليل ديب ،ومسؤول الجبهة في
الشمال أبو عدنان عودة ،وأعضاء
في قيادتي الطرفين.
وت��ر ّك��ز البحث ،على «تطوير
العمل المشترك وتفعيل كل األ ُ ُطر
الوطنية من أجل صون المخيمات
الفلسطينية ف��ي لبنان وحماية
تمسك الشعب
أمنها ،والحفاظ على ّ
الفلسطيني باألهداف وال ِقيَم التي
انطلقت ال��ث��ورة الفلسطينة من
أجلها».

«تج ّمع العلماء» :الطريقة الوحيدة
في التعامل مع التكفير ّيين هي ت�صفيتهم
عقد المجلس المركزي في تج ّمع «العلماء المسلمين» اجتماعه الدوري،
وناقش خالله األوضاع ،وأصدر بعده بياناً ،رأى فيه أنّ «العمليات اإلرهابية
للقوى التكفيرية على مستوى العالم تتصاعد في وقت ال يوجد فيه مخطط
للمواجهة ،بل على العكس هناك محاوالت لالستفادة السياسيّة من هذه
الجماعات في أكثر من دول��ة وعلى رأسها ال��والي��ات المتحدة األميركية
والكيان الصهيوني» ،واعتبر أنّ «الطريقة الوحيدة والناجعة في التعامل
مع هذه الجماعات إ ّنما تكون من خالل تصفية وجودهم والقضاء عليهم على
المستوى الفكري أوالً ،وعلى المستوى المادّي الميداني ثانياً».
وأ ّكد «أنّ الخطر على القضية الفلسطينية باتَ اليوم أكثر من أي وقت
مضى ،وأنّ أغلب حكام العرب ي ّتجهون لتصفية هذه القضية ،خاصة مع
تسريبات مبادلة األراضي وض ّم الضفة لألردن وقيام دويلة فلسطينية في
القطاع وجزء من سيناء ،إنّ هكذا مشروع سيكون سببا ً واضحا ً للقضاء على
شعب بكامله وتوزيعه على بلدان العالم ،ما يفرض على األمة اإلسالمية
والعربية إعداد العدّة لمواجهته وإبقاء فلسطين حاضرة في وجدان األمة
حتى التحرير الكامل».
واستنكر «االتفاق الذي ت ّم بين المملكة السعودية ومصر حول جزيرتي
ت��ي��ران وصنافير ،وال���ذي يعني ف��ي مضمونه بيعا ً للسيادة والكرامة
الوطنية».
ووجه التج ّمع «تحيّة للقوى األمنية اللبنانية على اإلنجازات الكبيرة
ّ
التي ح ّققتها في مجال إلقاء القبض على المجموعات اإلرهابية ،خاصة تلك
التي تتس ّتر تحت غطاء المدارس الدينية ،والتي تعمل على استغالل شباب
يافعين وتوجيههم للقيام بأعمال إرهابية».

جانب من اجتماع التج ّمع

عون :ال �أحد ي�ستطيع العبث بالميثاق
وي�ش ّرفنا �أن نكون ح ّرا�سه
نقل عضو تك ّتل التغيير واإلصالح الوزير السابق سليم
جريصاتي عن رئيس رئيس التك ّتل النائب ميشال عون
قوله خالل االجتماع الدوري للتكتل أمس «ال أحد يستطيع
أن يعبث بالميثاق ،ويش ّرفنا أن نكون ح ّراسه» ،مشيرا ً
إلى أنّ «األفرقاء السياسيّين أجمعين بان عليهم التعب من
موضوع االستحقاق الرئاسي وال سيما « تيارالمستقبل»
الذي يبدو عليه التعب واضحا ً بسبب هذه المناورات التي
يقوم بها في هذا الموضوع».
ولفتَ جريصاتي إلى أنّ «وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل استعرض الشؤون الحكومية من بينها
أمن المطار» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «خالل االجتماع ت ّم التط ّرق
إلى ملف أمن الدولة المترابط مع باقي األجهزة األمنيّة»،
مؤ ّكدا ً أنّ «التك ّتل لديه موقف ب��ارز من هذا الموضوع
المهم ،الذي أ ّكد باسيل أ ّنه سيكون على جدول أعمال
جلسة الحكومة المقبلة».
يرحب بزيارة الرئيس
وأف��اد جريصاتي أنّ «التك ّتل
ّ
الفرنسي فرنسوا هوالند» ،آمالً «أن يتم ّكن المساعدة في
حل كافة المواضيع العالقة في البالد».
وق��ال جريصاتي «ال أحد يستطيع أن يتعامل معنا
بطريقة االب��ت��زاز الطائفي ،فنحن نتعامل م��ع األم��ور
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بموضوعيّة تا ّمة» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «لم يعد األمر يقتصر على
هدر المال العام أو تعريض المواطنين للخطر ،بل تجاوز
ذلك إلى تغييب عامل ال ُمساءلة والمحاسبة» ،مشيرا ً إلى
أنّ «التك ّتل لن يستكين قبل أن يتع ّرف الشعب اللبناني
على ناهبي حقوقه».
وأ ّك��د أنّ «ملف االتصاالت سيكون على جدول أعمال
الجلسة المقبلة بكل فروعه المتشعبة» ،مشيرا ً إلى أنّ
«هذا الملف باتَ مشرعا ً للمناقشة العامة ،والتي حان
وقتها».
ورأى أنّ «مسلسل الفضائح الذي نشهده في البالد
ّ
والمطلعين على مل ّفات الفساد
مزمن ،وكل المسؤولين
على علم بها من قبل» ،معتبرا ً أنّ «المطلوب أن يستمع
القضاء إلى الجميع».
ولفتَ إلى أ ّنه «في ظل الفراغ الرئاسي يجب ألاّ تندثر
الدولة ،فعلينا ملء هذا الفراغ» ،مشدّدا ً على «ضرورة أن
يكون األقوى في الرئاسة كي يستقيم الوضع في البالد».
ونقل جريصاتي عن عون أنّ «سورية ستشهد تطبيعا ً
سياسيا ً في االنتخابات المقبلة» ،آمالً «أن تشهد اليمن في
ظل التطورات األخيرة وقفا ً نهائ ّيا ً إلطالق النار في حال
صفيت النيّات».

فتو�ش �أطلع الراعي على «م�ؤامرة» توطين النازحين
وقليمو�س عر�ض لور�شة عمل الرابطة المارونية
استقبل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الصرح
الكاردينال بشارة الراعي في ّ
البطريركي في بكركي النائب نقوال
ف��ت��وش وشقيقيه ب��ي��ار وم��وس��ى
فتوش ،وت � ّم البحث في التط ّورات
ال��داخ��ل��ي��ة وال س� ّي��م��ا االن��ت��خ��اب��ات
البلدية.
وق���ال ف��ت��وش ع��ل��ى األث����ر« :ه��ذا
الصرح هو من نلجأ إليه في القضايا
المصيرية ال��ت��ي ت��ت��ن��اول الكيان
والمصير في لبنان .لقد قدّم لنا غبطة
السبحة التي عنوانها
البطريرك هذه ّ
شركة ومحبة ،ما يعني االعتراف
ب��اآلخ��ر وب��وج��وده وال� ّ
�ش��رك��ة بين
الجميع تحت عنوان المحبة».
ضجت الصحف
أضاف« :بعد أن
ّ
بمؤامرة توطين النازحين السوريين
في لبنان ،جئنا لنضع هذا الموضوع
الخطير بين ي��ديّ صاحب الغبطة
أل ّن��ه ليس هناك أح��رص من نيافته
على بقاء لبنان وعلى المحافظة على
المسيحيّين .وانطالقا ً من خوفنا
من استعمال األرض التي قدّمتها
منذ زم��ن طويل زحلة إل��ى فرنسا
وهي تعنايل وكسارة لهذا الغرض،
وضعنا هذه األمور بين يديّ غبطته
ونبّهنا إلى مخاطرها».
بعد ذلك ،استقبل ال ّراعي رئيس
الرابطة المارونية النقيب أنطوان
قليموس والسفير شربل اسطفان
ف��ي زي���ارة تخلّلها ع��رض «ألج��واء
التحضيرات التي بدأها المجلس

الراعي مع فتوش وشقيقيه
التنفيذي للرابطة المارونية لالنطالق
بورشة العمل ،على صعيد المأسسة
وعلى صعيد الدور الوطني».
وشدّد قليموس على «أهمية العمل
بروح األخوة والتعاون ،واالستعداد
الدائم للبقاء بتص ّرف هذا الصرح
وسيده».
كما التقى الراعي الرئيس العام
للرهبنة اللبنانية المريمية المارونية
األباتي بطرس طربيه يرافقه رئيس
جامعة سيدة ال��ل��وي��زة األب وليد
موسى واألب بشارة خ��وري ،وكان
بحث في مواضيع كنسيّة وتربوية
تتعلّق بالرهبانية ونشاطها.

ومن زوار بكركي رئيس «جمعية
ال��دف��اع عن المسيحيين» ()IDC
توفيق بعقليني على رأس وفد عرض
«أبرز أعمال الجمعية والنتائج التي
�وص��ل��ت إل��ي��ه��ا ب��ع��د ع��ام��ي��ن على
ت� ّ
تأسيسها ،وأبرزها القرار األخير الذي
صدر عن اإلدارة األميركية ،والذي
أق ّر بأنّ ارتكابات ما يُعرف بتنظيم
الدولة اإلسالمية في الشام والعراق
(داعش) هي إبادة ض ّد المسيحيّين
في سورية والعراق».
وكان الراعي استقبل مساء أول من
أمس في بكركي ،سفير األردن نبيل
مصاروة في زيارة بروتوكولية.

«اللقاء الوطني» بحث اال�ستحقاق البلدي

�سعد� :سنخو�ض معركة التغيير
أ ّكد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق
أسامة سعد أنّ التنظيم سيخوض معركة االنتخابات
البلدية في صيدا ،مشدّدا ً على «أ ّننا سنكمل المواجهة ألنّ
مشروعنا هو التغيير في لبنان» ،و ُمشيرا ً إلى أهمية دور
الشباب في هذه االنتخابات.
كالم سعد جاء خالل اجتماع اسثنائي لـ«اللقاء الوطني
الديمقراطي» في مدينة صيدا شاركت فيه فاعليّات
وشخصيّات صيداوية .وذل��ك للتشاور بالمستجدات
على الساحة الوطنية ،وخصوصا ً استحقاق االنتخابات
البلدية التي ُحدّد موعدها في 22أيار المقبل.
وأ ّكد المجتمعون «أهميّة خوض المعركة االنتخابية
في المدينة انطالقا ً من ال��دور الوطني والتنموي الذي
يلعبه التيار في المدينة ،وتأكيدا ً لمسؤوليّته في الدفاع

عن موقعها والنهوض بأوضاعها ،وض��رورة استعادة
دورها الذي لطالما كان أساس ّيا ً ومركزيا ً على الصعيد
اللبناني ،وكعاصمة للجنوب ومركزا ً تجار ّيا ً واقتصاد ّيا ً
في المنطقة» .وشدّد المجتمعون على ضرورة المباشرة
بالخطوات والتحضيرات العملية لالنتخابات.
وأ ّك��د سعد أ ّن��ه «انطالقا ً من دور التيار الوطني في
المدينة س ُنكمل المواجهة ،ألنّ مشروعنا هو مشروع
التغيير في لبنان» ،معتبرا ً أنّ «معركة البلديّة جزء من
معركة التغيير ،وهي معركة كبرى تقوم على نضال يومي
من أجل تحقيق المطالب الشعبية».
وأشار إلى «أهمية دور الشباب في هذه المعركة ،من
أجل رؤية مدينة صيدا كما كانت على الدوام ،نور الجنوب
وعاصمة االنفتاح ومركزا ً رائدا ً في لبنان».

مخزومي من دار الفتوى:
لعدم تطييف ومذهبة ال�صراعات
وضع رئيس حزب الحوار الوطني
ال��م��ه��ن��دس ف����ؤاد م��خ��زوم��ي ُمفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
في صورة جولته في أوروبا والخليج
َ
وبحث معه في أوضاع الدار
وروسيا،
والتط ّورات المحليّة واإلقليميّة.
وبعد لقائه دريان في دار الفتوى ،قال
مخزومي« :إنّ لدار الفتوى دورا ًكبيرا ًفي
وحدة الطائفة السنيّة وفي الحفاظ على
الوحدة الوطنية واللحمة بين مختلف
مك ّونات الشعب اللبناني»ُ ،مثنيا ً على
مواقف دريان «الجامعة ،وجهوده للح ّد
من تداعيات تصاعد الغل ّو والتط ّرف في
المنطقة على البلد».
ولفتَ إلى أ ّنه طلب من ال ُمفتي بعد
عودة الرئيس سعد الحريري إلى البلد
جمع فاعليّات الطائفة السنيّة برعايته
لل ّم ّ
الشمل وتوحيد الصف.
م���ن ج��ه�� ٍة أخ�����رى ،دع���ا «ال��ق��وى
السياسية المشاركة ف��ي الحكومة
إل���ى االب��ت��ع��اد ع��ن تطييف ومذهبة
�ص��راع��ات السياسية ،وااله��ت��م��ام
ال� ّ
بمسؤولية ب��األوض��اع االقتصادية
والمعيشية» ،مح ّذرا ً من «االستمرار في
ش ّل الحكومة».
واعتبر أنّ «االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالختيارية يجب أن تش ّكل مدخالً

دريان مستقبالً مخزومي
ل��ت��ع��زي��ز اإلدارات ال��م��ح��ل� ّي��ة وع��زل
المصالح السياسية الخاصة عن تنمية
المناطق» ،مجدّدا ً «الدعوة إلى التوافق
في العاصمة بيروت».
وأش���ار مخزومي إل��ى أنّ «ال ُمفتي
دري��ان ب��ارك مشروع تشكيل اللوبي
االق��ت��ص��ادي ،وال��ج��ه��ود التي يبذلها
م���ع م��ج��م��وع��ة م���ن رج����ال األع��م��ال
واالقتصاديين الستقطاب الدعم العربي
والغربي االقتصادي والمعنوي للبنان،
وفي مختلف المحافل الدولية».
واستقبل ُمفتي الجمهورية النائب

محمد قباني ،في حضور علماء من دار
الفتوى ،واستمع منه على ما حصل مع
الشيخ ماهر جارودي.
ووص����ف ق��ب��ان��ي م���ا ج���رى ب��أ ّن��ه
«حادث غير مقصود ،واحترام العلماء
أم��ر طبيعي برعاية وتوجيه ال ُمفتي
دريان» ،وأفاد المكتب اإلعالمي في دار
الفتوى أنّ « ُمفتي الجمهورية حريص
على كرامة العلماء والسياسيّين وكل
أب��ن��اء المسلمين واللبنانيين ،وأيّ
خطأ يُعا َلج بالحكمة وبالكلمة الطيّبة
وبمسؤولية».

