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�سالم تر�أّ�س اجتماع ًا لمتابعة ملف الإنترنت

مهرجان ت�ضامني مع المطرانين �إبراهيم ويازجي في �سن الفيل:
ُّ
والتعدد
خطفهما رمز تخ ّلي العالم عن فكرة التنوع

لجنة االت�صاالت :لن يُقفل
�إلاّ بمحا�سبة المتو ّرطين

ت��ح��ت ع���ن���وان « ل���ن ن��ن��س��ى لن
ن���س���ك���ت» ،وب����دع����وة م���ن ال��ل��ق��اء
األرثوذكسي والرابطة السريانية،
أُقيم مهرجان تضامني أمس في مبنى
بلدية سن الفيل ،لمناسبة مرور ثالث
سنوات على اختطاف متروبوليت
حلب واإلسكندرون وتوابعهما للروم
األرثوذكس المطران بولس اليازجي،
ومتروبوليت حلب لطائفة السريان
األرثوذكس المطران يوحنا ابراهيم.
وت��ح��دث خ�لال المهرجان رئيس
ال��راب��ط��ة السريانية حبيب اف���رام،
النائب علي فياض ،الوزير السابق
فيصل كرامي ،والنائب السابق مروان
أبو فاضل.
ودع��ا المتحدثون إل��ى إي�لاء هذه
القضية االهتمام والمتابعة الالزمين،
مطالبين ب��اع��ت��ب��ار ه���ذه المسألة
وطنية ،إسالمية ،مشرقية وعربية في
الضغط والتواصل لمعرفة مصيرهما
وتحريرهما.

جانب من جلسة لجنة االتصاالت
ترأّس رئيس الحكومة تمام سالم
�س��راي أم��س اجتماعا ً وزار ّي���ا ً
في ال� ّ
صص للبحث في
أمن ّيا ً وقضائ ّيا ً ُخ ّ
ملف اإلنترنت غير الشرعي حضره:
نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع
الوطني سمير مقبل ،وزير االتصاالت
بطرس حرب ،المدّعي العام التمييزي
القاضي سمير ح ّمود ،المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
ب��ص��ب��وص ،ال��م��دي��ر ال��ع��ام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ،األمين
العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء
الركن محمد خير ،مف َّوض الحكومة
ل��دى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر ،المدّعي ال��ع��ام المالي
القاضي علي إبراهيم ،رئيس شعبة
المعلومات العميد عماد عثمان،
ورئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لـ«أوجيرو» عبد المنعم يوسف.
ب��ع��د االج���ت���م���اع ،ق����ال ح���رب:
مخصصا ً للبحث
«االج��ت��م��اع ك��ان
ّ
في مسار التحقيقات القضائية في
الشرعي
م��وض��وع اإلن��ت��رن��ت غير
ّ
وإلى أين وصلت .وتبيّن أنّ القضاء
يتابع التحقيقات التي يُجريها عبر
االستنابات القضائية التي ُس ّطرت،
وقريبا ً س ُي ْقدِم على ا ّتخاذ خطوات
ُتلقي الضوء على بعض المخالفين،
وسي ّتخذ تدابير في حقهم وبالتالي
س ُيلقي ال��ض��وء على محتوى هذا
الملف».
أض���اف« :ال��ي��وم ك��ان المطلوب
هو التأ ّكد من التحقيقات الجارية،
وهناك موافقة وإجماع وسعي جدّي
لئلاّ تضلّل هذه التحقيقات بقضايا
جانبية ،وأن ت��ر ِّك��ز على القضايا
األساسية وال��ج��رائ��م المرتكبة في
هذا الملف ،وهذا ما أ ّك��ده لنا كل من
المدّعي العام التمييزي ومف ّوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية،
وكذلك المدّعي العام المالي».

لجنة اإلعالم
وكانت لجنة اإلعالم واالتصاالت
اجتمعت برئاسة النائب حسن فضل
الله لمتابعة بحث هذا الموضوع،
واستمعت إلى مقبل وح��رب ووزير
الداخلية نهاد المشنوق.
وأ ّكد فضل الله بعد االجتماع ،أنّ
«ملف اإلنترنت غير الشرعي ُفتح
كي ال يُقفل إلاّ بمحاسبة المتو ّرطين،
وسنواكبه حتى النهاية» .وأش��ار
إل��ى أنّ «وزارة ال��دف��اع نفتْ علمها
ف��ي م��ا يخص إم����دادات ال��ـ Fiber
 ،»opticsمعتبرا ً أ ّنه «كان األجدى
مناقشة ه��ذا الموضوع في مجلس
ال����وزراء» ،وأع��ل��ن أنّ ال��وزي��ر مقبل
توصلت إليه
«قدّم لنا معلومات ع ّما
ّ
مخابرات الجيش ،وت ّم التحقيق مع
 30شخصاً ،والتقرير النهائي ُوضع
لدى مدّعي عام التمييز وهو س ّري»،
وق��ال« :جميع ال��ن� ّواب ش��دّدوا على
أ ّنهم ي��ري��دون الحقيقة الكاملة في
حادثة الزعرور» ،الفتا ً إلى أنّ «بعض
األجهزة دخلت عبر المعابر الشرعيّة
لكن بأوراق مز ّورة».
وأع��ل��ن أنّ «وزارة الداخلية لم
ُت��ع��طِ حتى اآلن أج��وب��ة ع��ن كيفيّة
تركيب ه��ذه األج��ه��زة ول��م��اذا كانت
أعين الجهات المعنيّة غائبة» ،وقال:
«وجهنا دعوة لوزير الداخلية الذي
ّ
أرس��ل مم ّثلين عن ال���وزارة ،وهو لم
يحضر جلسة مجلس الوزراء االثنين
بسبب عارض صحي» ،مشيرا ً إلى أنّ
«هناك تساؤالت ،هل هناك شيء ما
تخفيه أو ال تريد التكلّم عنه؟».
وأوضح أنّ «مف ّوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر يتابع ملف ح��ادث��ة ال��زع��رور
للوصول إلى نتيجة ،وك��ان تشديد
على ض��رورة الوصول إلى الحقيقة
كاملة في هذه القضية» ،وقال« :على
القضاء أن يحتفظ بالسريّة ،ولك ّننا

نؤ ّكد أ ّننا سنتابع الملف حتى النهاية
ومعرفة المتورطين».
ولفتَ إلى أنّ «هناك تناقضا ً في
التقارير المرفوعة حول الـFiber
 opticsإل��ى التفتيش المركزي،
والقضاء هو من سيبتّ في هذا األمر»،
توجه ا ّتهاما ً
مؤ ّكدا ً «أنّ اللجنة لن
ّ
ألحد».
وقال« :ناقشنا موضوع الكاميرات
الذي كان ال ب ّد أن يُناقش في مجلس
الوزراء ،وليس أن يم ّر عبر البلدية»،
الفتا ً إل��ى أنّ «القضاء وضعنا في
صورة التحقيقات التي يُجريها على
التجسس اإلس��رائ��ي��ل��ي»،
مستوى
ّ
م��ؤ ّك��دا ً أ ّننا «سنواكب القضاء في
التحقيقات رغم سريّتها( )...لسنا
لجنة ا ّتهام ،نحن نريد أن نصل إلى
ال��رؤوس الكبيرة ومواكبة القضاء
ل��ل��وص��ول إل���ى ن��ت��ي��ج��ة» ،وت��اب��ع:
«طلبت من الجميع المغادرة ما عدا
الن ّواب وال��وزراء والقضاء ،وناقشنا
الموضوع وطلبنا من وزير االتصاالت
م��ع��ال��ج��ة ال��م��وض��وع ب��ال��ط��ري��ق��ة
المناسبة».
وأعلن فضل الله تحديد جلسة
في  4أي��ار وتوجيه دع��وة إلى وزير
االتصاالت بطرس حرب لحضورها.
وقال أبو فاعور بعد االجتماع أ ّنه
حضر لمعرفة ماذا يحصل.
ور ّدا ً على س��ؤال إذا كان يتطلّب
ال���م���وض���وع «ك����ف ي�����دّ» ي��وس��ف،
ّ
قال»:كف اليد قليل عليه».
يُذكر أ ّن��ه ت ّم إخ��راج رئيس هيئة
أوج��ي��رو ع��ب��د المنعم ي��وس��ف من
الجلسة بنا ًء على طلب أبو فاعور
وبتأييد من الن ّواب.
ور ّدا ً على س��ؤال ع��ن ا ّت��ه��ام أبو
فاعور ل��ه ،ق��ال يوسف« :أن��ا لست
م ّتهماً ،فليقل أين أنا م ّتهم أو مشتبه
فيه».

«الم�ستقبل» ترف�ض الحمالت
على الم�شنوق ويو�سف
ردّت كتلة «المستقبل» على الحملة التي يتع ّرض
لها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واال ّتهامات
الموجهة إلى رئيس «هيئة أوجيرو» عبد المنعم يوسف.
ّ
وأ ّك��دت الكتلة بعد اجتماعها ال��دوري أمس برئاسة
المضي في التحقيق
الرئيس ف��ؤاد السنيورة «أهميّة
ّ
الشرعي ،ال��ذي كشفته وزارة
بفضيحة اإلنترنت غير
ّ
االتصاالت وهيئة أوجيرو والمسؤولون فيها حتى النهاية
لكشف جميع المتو ّرطين والضالعين في هذه الجريمة،
وبعدم لفلفتها أو تمييعها».
ودع��ت «الجميع إل��ى ت��رك أم��ر الكشف ع��ن الوقائع
الحقيقيّة ف��ي ه��ذه ال��ج��رائ��م إل��ى األج��ه��زة القضائية
المختصة ،والحرص على أن يُنجَ ز التحقيق في أسرع وقت
ّ
ّ
التدخل السياسي والمادي واإلعالمي من
ممكن وبعيدا ً عن
أجل التعمية على حقيقة االرتكابات والمرتكبين عن طريق
محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين،
وإلصاق ال ّتهم المل ّفقة بهم ألغراض ال تمتّ إلى محاربة
الفساد بأيّ شكل من األشكال ،كمثل التطاول على الدكتور
عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من  120براءة
قضائية».
«التهجمات» على المشنوق« ،وهو
واستهجنت الكتلة
ّ
الذي تعاطى مع مها ّمه ،ومنذ توليه صالحياته في وزارة
الداخلية ،على أس��اس أ ّن��ه وزي��ر لكل اللبنانيين ،وهو
تعاطى بمسؤولية مع كل المناطق والقوى السياسية
بذات المنطق والمعايير ،وذلك بهدف تعزيز هيبة الدولة

ّ
المنظمة التي
والسلم األهلي» ،مشير ًة إلى أنّ «الحملة
ّ
يتع ّرض لها وزير الداخلية انطالقا ً من بعض الحسابات
الصغيرة والفئوية ال تخدم منطق الدولة».
وكان المشنوق رأى خالل عشاء أُقيم برعايته مساء أول
من أمس ،أنّ «كل السياسيّين ينفضون أيديهم من قضايا
الفساد باعتبار أنفسهم جمهورا ً يص ّفق وليسوا مرتكبين،
ونرى حمالت مكافحة الفساد بال فاسدين وحمالت تو ّرط
بال متو ّرطين».
وأض��اف «أنّ الفساد ال يُعالج بزجليّات وشعارات
وا ّتهامات وبمخيّالت مريضة ،بل بالتحقيق الش ّفاف
والعودة إلى القضاء كما تقوم به مؤسسة قوى األمن
الداخلي بكل شجاعة واحتراف».
وشدّد على أ ّنه ما دام في الحكومة ،فسيتص ّرف كوزير
لداخلية كل لبنان« ،وال أحد يمكن أن يحاسبني إلاّ على هذا
األساس» .ور ّدا ً على اال ّتهامات بالفساد ،أشار إلى أنّ كل
المصاريف والرحالت التي قام بها مع معاونيه في الوزارة
كانت بدعم من الرئيس سعد الحريري وليس على حساب
الدولة أو غيرها ،نافيا ً أن يكون لوزارة الداخلية مصاريف
سريّة.
وق��ال« :طويلة على «رقبتو» كل من يتع ّرض لنزاهة
(المدير ال��ع��ام لقوى األم��ن ال��داخ��ل��ي) ال��ل��واء إبراهيم
بصبوص ،وجديّة (المدير العام لألمن العام) اللواء
عباس إبراهيم ،وشفافيّة (مدّعي عام التمييز) الرئيس
سمير حمود».

غندور :فل�سطين ال�ضمير الغائب
في ق ّمة «التعاون الإ�سالمي»
رأى رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور أنّ
«ق ّمة إسطنبول لم تأتِ بجديد» مشيرا ً إلى أ ّنها «نسخة عن
تكريس لالنقسامات بين الحكومات والشعوب اإلسالمية،
وخرجت بحزمة من التوصيات التحريضيّة المدعومة بنفط
الخليج».
واعتبر أنّ رئيس الق ّمة رجب طيب أردوغان أرادها «منبرا ً
للتعبير عن استعادة الحلم السلطاني باقتراحات إسالمية
لم تتجاوز أبواب قاعة المؤتمر ،متجاهالً سعيه للتطبيع مع
الصهاينة في فلسطين ،وهو ما ال يُزعج غالبيّة المشاركين
في المؤتمر مع األسف الشديد» .وأض��اف «والمضحك أن
تتض ّمن توصيات المؤتمر في البيان الختامي التنديد
باإلرهاب المص ّنع والممول من النفط الخليجي الذي و ّفر
المق ّر والمم ّر من البوابة التركية ومازال ،والتركيز العدائي
على الجهة التي تحارب الصهاينة وتتصدّى لمخططاتهم
إي��ران وح��زب الله ،ومن هو على ّ
خطهم .وتجاهل قضيّة

المسلمين األولى وهي فلسطين الضمير الغائب ،كذلك قضيّة
المسلمين المع ّذبين والمش ّردين .وكان في التقاط الصورة
التذكارية االستعراضية لمم ّثلي ال��دول اإلسالمية الذين
ّ
تحف بهم حوافيهم المعطرة
حضروا بطائراتهم الخاصة
بأغلى العطور ،تعويضا ً عن فشل وغياب مليار ومئتي مليون
مسلم عن مسرح الحياة ،حضورا ً وتأثيرا ً وجدوى».
وتابع« ،وث ّمة واقعة بنكهة لبنانية حصلت في خالل
المؤتمر ،وجرى تعميمها واالحتفال بها في بيروت ،وهي
المصافحة التي «أنعم» بها عاهل المملكة آل سعود على
تضف شيئا ً
ْ
رئيس وزراء لبنان الصديق ت ّمام سالم ،وهي لم
إلى مكانة وعراقة البيت الذي ينحدر منه الرئيس سالم.
وقد يكون العاهل السعودي لم يفطنْ ويعرف من يصافحه،
والتهليل األبله ما كان ينبغي ،ألنّ «اإلنعام « بالمصافحة
ومن ث ّم التهليل لها ما كان الئقا ألنّ الرئيس تمام سالم في مثل
هذا الموقف لم يكن يم ّثل نفسه ،بل يم ّثل اللبنانيين جميعاً».

افرام

ب��داي��ة ،تحدث اف��رام فقال« :إننا
ال نموت فإما نستعيد المطرانين
يوحنا ابراهيم وبولس يازجي حرين
أيقونتين أرثوذكسيتين بعد دحر
اإلرهاب أو شهداء أحياء يرزقون في
السماء».
ولفت إل��ى أنّ «المسيحيين ملح
في الشرق نور ولسنا عددا ً وإن هُ جِّ ر
بعضنا وي��أس اآلخ��ر وإن فقد اآلخر
رجاؤه فإننا باقون وال يمكن أن يعود
المسيح وال مسيحيين في الشرق فمن
سيستقبله»؟
وأش��ار إلى أنّ «ك ّل من يؤمن بأنّ
لبنان رسالة رفيقنا وك ّل من يرفض
التهميش والتسلط صديقنا وك� ّل
من يحارب اإلره���اب وك � ّل من يقدم
زه��رة شبابه ل��ردع اإلرهابيين هو
منا» ،معتبرا ً «أنّ خطف المطرانين
رم��ز تخلي العالم عن فكرة التنوع
والتعدُّد».
وأض��اف« :هذا الشرق إما متنوع
وهو ليس لقومية واح��دة أو دين أو
مذهب أو فكر واح���د ،أو يغرق في
جحيم دم��ه .والغرب إما أن يتخلى
عن أنانيته وعن فقدانه للقيادة ووقف
التعاطي بمكيالين أو ستحرقه نيران
المنطقة والجئوها».
وختم افرام« :إنّ مطالبتنا برئيس
جمهورية قوي ليست شعارا ً بل ح ّقا ً
ومطالبتنا بقانون انتخاب ع��ادل
يصحح التمثيل ليست ترفاً» ،معتبرا ً
«أنّ مجلسا ً مدّد لنفسه مرتين ليس
مؤهالً إلعطاء دروس في الديمقراطية
وإنّ خطر التوطين ليس سراباً».

فياض

وتساءل فياض ،من جهته« :كيف
التوحش
يمكن أن يجتمع اإليمان مع
ُّ
وال��ل��ؤم واإلج����رام؟ ف��ي ح��ال حصل
ذلك فإنّ االيمان يصبح إيمان جهالة
وليس إيمانا ً بالله».
ورأى ف���ي���اض أنّ «اخ��ت��ط��اف
المطرانين يستهدف المسيحيين
والمسلمين على ح ّد سواء وهو يسيء
إلى اإلسالم ألنّ التشوه الذي ضرب
صورة اإلس�لام عميق ونحن نحتاج
إلى جهد كبير لنعيد لإلسالم صورته
الحقيقية» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «حجم
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المطرانان المخطوفان
األذي���ة ل�لإس�لام كبير بسبب تقديم
الفهم الخاطئ له».
واعتبر أنه «ال يستقيم الدين من
غير رحمة وه��ذا ال��ش��يء مؤكد في
القرآن» ،مشدّدا ً على أنّ «الله منح
اإلنسان الكرامة وال يجوز ألي كان أن
ينتهك هذه الكرامة».
وأك��د فياض أنّ «م��ا يجري على
مستوى المنطقة أصاب المسيحيين
بأضرار وجودية جسيمة لكنّ هذا
األمر ال يصيب المسيحيين فقط بل هو
مشروع يستهدف ك ّل حاالت التنوع
التي تضمها مجتمعاتنا العربية»،
موضحا ً «أن��ن��ا ال نتوقع أن نشهد
سنوات من االستقرار في المنطقة
في المدى القريب والمتوسط ولو
ج��رى القضاء على التكفير فاآلثار
السلبية الثقافية ستبقى مخيمة على
المنطقة».
في مجال آخ��ر ،اعتبر فياض أنّ
«االن���زالق إل��ى خ��ي��ارات الفيدرالية
يشكل انحرافا ً يعمق المأزق ويزيد
األوض��اع س��وءاً» ،الفتا ً إلى أنه «في
بعض النقاشات في مجلس النواب
ي��ت��ط��رق ال��ب��ع��ض إل���ى ال�لام��رك��زي��ة
االداري�����ة وت��ص��ل إل���ى ال�لام��رك��زي��ة
السياسية».
وأضاف« :الشراكة الوطنية تدعو
إل��ى التفكير بما يعدل ال��ت��وازن��ات
وليس بشيء آخر والجميع لمس عجز
الجميع على الهيمنة على الدولة لذا
على الجميع التمييز بين االختالالت
البنيوية التي تحتاج إلى معالجات
عميقة».
ورأى ف��ي��اض أنّ « ه��ن��اك ثالثة
مرتكزات على الدولة اللبنانية القيام
عليها أولها ّ
حق لبنان في مواجهة
التهديدين اإلسرائيلي والتكفيري
لالستقرار اللبناني فهما يشكالن
تهديدات للوضع األمني في لبنان،
والمرتكز الثاني هو إص�لاح الدولة
ال��ت��ي تعاني م��ن خلل بنيوي في
وظائف الدولة وعجزها على تنظيم
العمل السياسي في إطار ديمقراطي،
أم���ا ال��م��رت��ك��ز ال��ث��ال��ث ف��ه��و وض��ع
ح�� ّد ل��وح��ش الفساد ال���ذي يفترس
مؤسسات الدولة».
وأوض���ح أنّ «م��ا يحتاجه الفكر

السياسي العربي في هذه المرحلة
هو إع��ادة االعتبار للدولة الوطنية
كركيزة للنهوض واالستقرار للمرور
إل��ى األف��ك��ار وال��م��ش��روع��ات الكبرى
المتصلة بوطننا».

كرامي

ول��ف��ت ك��رام��ي إل��ى أنّ «إسرائيل
أصبح لديها أولولية واضحة إلنقاذ
وج��وده��ا الشيطاني وه���ي تفريغ
الشرق من المسيحيين وإلغاء الوجود
المسيحي من ك ّل هذا الشرق ،فمصطلح
األقليات غربي ولم يكن متداوال ً في
أدبياتنا ،خصوصا ً أنّ المسيحيين،
بك ّل طوائفهم ،هم أهل هذا الشرق ولهم
فيه ما للمسلمين بكل مذاهبهم».
وأوض���ح أنّ «تغييب مطرانين
أرث��وذك��س��ي وس��ري��ان��ي ه��و تغييب
م��دروس والقصد منه توجيه رسالة
للمسيحيين ب��أنّ عليهم أن يرحلوا
م��ن هنا ،وأدى الشياطين مهمتهم
ببراعة حين ت ّم إلصاق هذا التغيب
ب���اإلس�ل�ام ،ك��م��ا ل��م ت��ن��ف��ع ضغوط
سياسية وال م��ف��اوض��ات وال عرض
فدية وصفقة تبادل ألنّ هذا الملف هو
خط أحمر إسرائيلي» ،مشدّدا ً على أنّ
«خاطفي المطرانين بولس يازجي
ويوحنا ابراهيم هم من المتطرفين
الشيشانيين الذين التحقوا باإلرهاب
كي ينتحلوا اسم اإلسالم».
ورأى كرامي أنّ «ك ّل هذا االنحراف
عن االسالم والتشويه له هو صهيوني
الطعم واللون والرائحة ،وإسرائيل
العالقة في مأزقها ال��وج��ودي بدأت
تلعب بأوراقها الهستيرية» ،مؤكدا ً أنّ
«من واجبنا أن نجعل حرية المطرانين
بمرتبة متقدمة من أولوياتنا ،ولن
نسكت وإن كانت مسألة تحريرهما
خ��ارج طاقتنا وقدراتنا كسياسيين
ومواطنين ف��إنّ لدينا الكثير لنفعله
من أجل المطرانين ومن أجل إفشال
الهدف الذي سعى إليه الخاطفون».

أبو فاضل

ورأى رئيس «اللقاء األرثوذكسي»
ّ
يحق ألحد
م��روان أبو فاضل أنه «ال
وص���ف المسيحيين ب��أن��ه��م بقايا

«التغيير والإ�صالح» :الأولى بالت�شريع
قانون االنتخاب والموازنة وقطع الح�ساب

جانب من اجتماع التكتل
أ ّكد الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع «تك ّتل
التغيير واإلص�لاح» برئاسة رئيسه النائب ميشال عون
في الرابية أمس ،أنّ «ع��وارض التف ّكك واالشتباك داخل
قوى « 14آذار» المستعارة أو ما تب ّقى منها ،أصبحت
ظاهرة للعيان .تف ّرق العشاق على ما كان يجمعهم ،كما
تف ّرقوا على االستحقاق البلدي وتحديدا ً على مبدأ إجرائه.
إنّ غ��دا ً لناظره قريب ،في ما لو أخرجوا إل��ى العلن ما
يضمرون ..فنحن ذاهبون إلى االستحقاق .أ ّما في الحديث
عن الوضع اإلقليمي ،سأل العماد عون :فتور أو ماذا بين
أميركا وروس��ي��ا؟ هناك قسم من الحدود التركية على
شمال سورية ال يزال مفتوحا ً و ُمتاحا ً النتقال اإلرهابيّين،
والسالح والذخائر ،كما أنّ الحرب مستمرة في اليمن تحت
عنوان الهدنة ووقف إطالق النار ،وقد عادت السخونة إلى
المشرق العربي ،فهل تبدّدت اآلمال والحلول المطلوبة؟».
وعن الوضع الداخلي حكومياً ،قال« :إنّ ربط بند أمن
الدولة بسائر البنود العائدة لألجهزة األمنية هو إنجاز
بح ّد ذاته ،منعا ً لالستنسابية المطلقة( )...إنّ الربط بين
يوحد جهود الحل ،إنْ صدقت النيات».
األجهزة األمنية ّ
الشرعي،
غير
اإلنترنت
ملف
عن
الحديث
وتابع« :في
ّ
المطلوب أن نبدأ من البداية .شكاوى عديدة في مل ّفات
نافرة من وزراء التيار والتك ّتل المتعاقبين بحق رئيس

هيئة أوجيرو ومدير عام االستثمار ،األمر مزمن وقديم
ومتراكم كما قلنا سابقا ً في بيانات للتك ّتل ،ولو ت ّمت إزاحة
المسؤول اإلداري المذكور في حينه بنا ًء لطلب التكتل
ووزرائ��ه ،لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم .أ ّما الدعم
الذي يلقاه من مرجعية حكومية ووزارية أصبح مفضوحا ً
وه��و أكثر من حماية وتحريض ،وق��د ح��ان الوقت لكي
يوضع له ح ّد بالقانون».
ولفتَ إلى أنّ «هناك عقدا ً جديدا ً من  176مليار ليرة
لبنانية بتاريخ  8كانون الثاني ُ ،2016كلِّفت به أوجيرو
من ِقبَل وزارة االتصاالت خارج موافقة مجلس الوزراء،
وكأن ال مديرية عامة لإلنشاء والتجهيز في الوزارة».
وبالنسبة للوضع التشريعي ،أوض��ح أنّ «قانون
االن��ت��خ��اب ض��ائ��ع ،وك��ل ج��دي��د ممنوع وم��ع� ّ
�ط��ل بفعل
المستفيدين من القانون الراهن غير الدستوريّ وغير
الميثاقي» ،مؤ ّكدا ً أنّ «قانون انتخاب وموازنة وقطع
ّ
حساب ،هما األول��ى بالنسبة لنا قبل أي شيء آخر ،أي
التشريع المتعلّق بمصلحة لبنان العليا».
وك ّرر أنّ الحل المطلوب لموضوع النازحين السوريين
هو عودتهم اآلمنة إلى بلدهم.
وكان عون تقدّم في بداية االجتماع بتعازيه القلبية من
البطريرك يوحنا اليازجي بوفاة والدته.

الصليبيين ،فنحن نبض الشرق
وفكره ونوره وملحه في كامل التكوين
ال��وج��ودي بمعاييره ك��اف��ة ونحن
ال��ش��رق وال��ش��رق نحن ألننا وجدنا
على اسم المسيح يسوع وهو مشرق
المشارق».
واعتبر أبو فاضل أنّ «الغاية من
االختطاف هي إفراغ المشرق العربي
م��ن ال��م��ك��ون المسيحي األس��اس��ي،
إف��راغ ُممنهج بصورة جلية على يد
منظمات تكفيرية بعيدة ك ّل البعد عن
اإلس�ل�ام» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «اختطاف
المطرانين على المستوى اللبناني
والسوري والعربي شبيه باختطاف
اإلمام المغيب السيد موسى الصدر»،
م��ط��ال��ب�ا ً ب��ـ«اع��ت��ب��ار ه���ذه المسالة
وطنية ،إسالمية ،مشرقية وعربية في
الضغط والتواصل لمعرفة مصيرهما
وتحريرهم».
وعبّر أب��و فاضل عن فخره بدور
القوى العسكرية واألمنية في حماية
لبنان على الحدود وفي الداخل وذلك
بوجه العمليات اإلرهابية ،مستذكرا ً
العسكريين المخطوفين ،متمنيا ً لهم
عودة سريعة.

وأك��د أنّ «المشروع األرثوذكسي
ال���وح���دوي وال��غ��ي��ر تقسيمي هو
ال��ح � ّل الوحيد للتمثيل الصحيح،
وال��ذي يحمي المكون ال��ذي ُي��راد له
أن يبقى خ��ارج السلطة السياسية
ومؤسساتها» ،معتبرا ً أنّ «الفراغ
الرئاسي يستدعي استكمال تنفيذ
اتفاق «الطائف» عبر مؤتمر تطرح فيه
تمس
بعض التعديالت الالزمة التي ال ّ
بالجوهر».
ولفت إل��ى أنّ «أي ح � ّل سياسي
عليه أن ينطلق من شرعية الجيوش
النظامية سواء في العراق او سوريا
كي ال تتك ّرر المأساة العراقية في
التهجير والتنكيل وتدمير الكنائس
والمعابد على يد اإلرهاب التكفيري»،
م��وض��ح�ا ً «أن��ن��ا نشهد ف��ي سورية
محاولة يائسة على يد التكفيريين
هدفها إف��ش��ال ال��ح� ّل السياسي في
لحظة ك��ان��ت س��وري��ة مقبلة على
مفاوضات كانت تكاد أن تجري في
جنيف» ،م��ق��درا ً تضحيات الجيش
السوري والمقاومة والحلفاء «الذين
ي��داف��ع��ون ع��ن م��ك��ون��ات المجتمع
السوري كافة».

�إ�شادات بعمل ّية القد�س البطولية:
خيار المقاومة هو ال�صحيح ّ
�ضد العدو
صدرت أمس مواقف باركت العملية البطولية في القدس المحتلة ض ّد قوات
وجه «تج ّمع العلماء المسلمين» تحيّة
االحتالل «اإلسرائيلي» ،وفي هذا اإلطار ّ
إكبار وإجالل لمن ن ّفذ هذه العملية «التي تكتسي أهمية كبرى لخصوصية المكان
والزمان ،فهي وقعت فيما يعتقده الصهاينة أ ّنه حصن منيع في القدس الشريف،
ومن حيث الزمان في وقت ظنّ فيه العدو أ ّنه يمتلك زمام المبادرة ويستطيع أن
يفعل ما يريد دونما حسيب وال رقيب ،فإذا بهذه العملية تبعث ال ّرعب في قلوب
الصهاينة و ُتعيدهم إلى العيش بكابوس إزالتهم من الوجود القادم حتماً».
واستنكر «سكوت العالم العربي ع ّما فعلته الحكومة الصهيونية من خالل
اجتماع حكومتها في الجوالن المحت ّل وإعالن نتناياهو أنّ الجوالن جزء من كيانه
إلى األبد ،فلم نسمع أي موقف ال للجامعة العربية وال لمنظمة التعاون اإلسالمي،
وكيف سي ّتخذون موقفا ً وهم ح �دّدوا عدوهم المتم ّثل بخط المقاومة ور ّك��زوا
منسقة
جهودهم على محاربة إيران وحزب الله ،فجاءت خطوة الكيان الصهيوني ّ
معهم ،فهم أصبحوا حلفاء علنيّين ،ولعلّنا نجد في الوقت القريب أنّ منظمة
إقليميّة تجمعهم معاً» .واعتبر أنّ «تحرير الجوالن كما فلسطين هي مسؤوليّة
العرب والمسلمين واألحرار في العالم ،ولن يحصل ذلك إلاّ بالحرب والمقاومة».
وأش��اد «لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية» في بيان ،بـ«عملية
القدس التي أتت بعد اجتماع حكومة العدو الصهيوني في الجوالن العربي
المحتل ،وكالم (رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين) نتنياهو عن ربط ّ
قطاع غزة
بالمستوطنات».
وأ ّكد اللقاء «أنّ هذه العمليّة الفدائيّة رسالة تأكيد أنّ الشعب الفلسطيني
ويتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي
المجاهد يرفض سياسة المفاوضات،
ّ
السترجاع األرض وتحرير األسرى».
ورأت حركة «التوحيد االسالمي» أنّ «هذه العملية التي استهدفت إحدى
الحافالت التي تنقل الصهاينة المحتلين هي أفضل ر ّد على عنجهيّة نتنياهو
تبجحه بأنّ الجوالن سيبقى محتلاّ ً إلى األبد ،فجاء الر ّد
وحكومته ،خصوصا ً بعد ّ
من أبطال المقاومة سريعا ً وأروه بأم العين أن ال مكان آمنا ً حتى في قلب األراضي
المحتلة».
وأ ّك��دت «أنّ مثل تلك الهجمات ّ
حق مشروع ألبناء شعبنا الفلسطيني في
محاوالته المستمرة منذ عقود الستعادة األرض والمقدّسات».
وختم البيان مباركا ً «للفلسطينيّين والمقدسيّين وأبناء فصائل المقاومة ،فهم
عرفوا الطريق فسلكوه ،عرفوا أنّ قطعان اليهود لم ولن تفهم سوى لغة الحراب،
موحدا ًسيل ّقن المحتل درسا ً جديدا ًفي العزة واإلباء،
وأنّ الشعب
األبي َّ
الفلسطيني ّ
ّ
وها هم أبطال فلسطين يدا ً واحدة يسلكون في درب الجهاد والمقاومة».
وحيّت لجنة «أصدقاء األسير يحيى سكاف» في بيان« ،المقاومين والمجاهدين
الذين ن ّفذوا العملية البطولية في القدس المحتلة ،والتي تأتي ضمن سلسلة
العمليات البطولية التي ين ّفذها المقاومون في لبنان و فلسطين ض ّد العدو
الصهيوني».
وأ ّكدت «أنّ خيار المقاومة هو الخيار الصحيح في مواجهة العدو الصهيوني
وعمالئه ،والقادر على تحرير ما تب ّقى لنا من أراضي محتلّة ومقدّسات» ،داعي ًة
«كافة األحرار والشرفاء في األمة العربية لضرورة مساندة المقاومة في مواجهة
الحملة ّ
الظالمة التي تتع ّرض لها من ِقبَل العدو الصهيوني وعمالئه».
وختمت« :سيبقى خيارنا وخيار الشرفاء واألح��رار كا ّفة هو المقاومة ،ألنّ
المقاومة أعادت لألمة ع ّزتها وكرامتها من خالل االنتصارات التي ح ّققتها على
العدو في لبنان وفلسطين».

ّ
القطان وعبد الر ّزاق زارا حايك
وث ّمنا مواقف ب ّري في م�صر
ّ
القطان ورئيس «حركة
زار رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبد الر ّزاق ،المكتب السياسي لحركة «أمل»،
حيث التقيا رئيسه جميل حايك ،في حضور عدد من أعضاء المكتب.
وأفاد بيان لـ«قولنا والعمل» أنّ «المجتمعين تداولوا في األوضاع العا ّمة،
وث ّمنوا عاليا ً المواقف الوطنية والقومية واإلسالمية التي أدلى بها دولة الرئيس
نبيه ب ّري في زيارته لجمهورية مصر العربية ،خصوصا ً في ما يتعلّق بملف
العالقات اإلسالمية  -اإلسالمية والعربية  -اإليرانية ،ودعوته إلى دور فاعل
لمصر في أ ّمتها والعالم ،داعين إلى مالقاته في كل خطوة يعمل عليها في سبيل
وحدة العرب والمسلمين واللبنانيّين».
وأ ّك���دوا «ض��رورة دع��م المؤسسات الدستوريّة والتشريعيّة واألمنيّة،
خصوصا ً في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة».
وأثنوا على «الجهود المبذولة في إطار التنسيق وبذل الجهود للحفاظ
على مجتمع المقاومة» ،مشيدين بـ«ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينيّة هي
القضيّة المركزيّة لألمة العربيّة ،وأنّ االلتفاف حول مقاومة شعبها وتأمين
عوامل صموده هو معيار الوطنية والقومية».

