حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اجلمعة  29 /نيسان  / 2016العــدد 2067
Seventh year / Friday / 29 April 2016 / Issue No. 2067

توقيف عميل في الغازية ومداهمات في بريتال

مقتل م�س�ؤول داع�شي ومرافقه واعتقال �آخرين
في عملية ا�ستباق ّية للجي�ش بجرود عر�سال
ن ّفذ الجيش عمليّة نوعيّة فجر
أم��س في وادي الحصن في جرود
ع��رس��ال ،أدّت إل��ى مقتل أح��د كبار
إرهابيّي تنظيم «داع��ش» ومرافقه،
إض��اف�� ًة ال���ى اع��ت��ق��ال م��راف��ق آخ��ر
وعناصر من التنظيم نقلهم الجيش
إلى إحدى الثكنات.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان،
أنّ «في إطار العمليّات االستباقيّة
والنوعيّة التي تقوم بها وح��دات
ال��ج��ي��ش ع��ل��ى ال��ح��دود اللبنانيّة
الشرقيّة ض ّد التنظيمات اإلرهابية،
وبنتيجة ال ّرصد والمتابعة ،هاجمت
ق���� ّوة م���ن ال��ج��ي��ش ص��ب��اح ال��ي��وم
(أم���س) ،م��رك��زا ً قياد ّيا ً ل��ـ«داع��ش»
في أط��راف عرسال ،واشتبكت مع
عناصره ،ما أدّى إلى مقتل ك ّل من
أمير «داع���ش» ف��ي منطقة عرسال
المدعو فايز الشعالن الملقب بـ«أبو
الفوز» ،ومرافقه السوريّ أحمد مر ّوة،
وتوقيف المسؤول األمني لـ«داعش»
في المنطقة ،السوري محمد مصطفى
موصللي الملقب ب��ـ«أب��و ملهم».
وق��د أُص��ي��ب خ�لال االشتباك ثالثة
عسكريّين بجروح طفيفة.
وكان هؤالء اإلرهابيّون قد شاركوا
في قتال الجيش خالل العام ،2014

الجيش في بريتال
وه��م م��س��ؤول��ون ع��ن تجهيز عدد
ّ
المفخخة ،والقيام
م��ن ال��س��ي��ارات
بتفجيرات ع��دّة استهدفت مراكز
الجيش ومدنيّين في بلدة عرسال
ومحيطها».

مداهمات

م��ن ج��ه � ٍة أخ����رى ،ق���ام الجيش
بمداهمات في بلدة بريتال بحثا ً عن

الراعي :الأزمة في ال�شرق الأو�سط
لها انعكا�سات مبا�شرة على �أوروبا
األوروبيّة عقد في خاللها اجتماعات ولقاءات عدّة على
والشعبي.
الرسمي
المستويين
ّ
ّ
وفور وصوله إلى بلجيكا استقبله الملك فيليب الذي
كان أرسل قوى أمنيّة لمواكبته منذ لحظة دخوله عبر
الحدود البلجيكيّة.
وب��دأ الراعي اليوم الثاني للزيارة بلقاء مع رئيس
البرلمان البلجيكي سيغريد ب��راك ،وبعدها انتقل إلى
البرلمان األوروبي والتقى برئيسه مارتن شولز .كما التقى
أيضا ً برؤساء المجموعات البرلمانيّة األوروبيّة.
وأن��ه��ى زي��ارت��ه إل��ى ال��ب��رل��م��ان ب��ن��دوة ع��ن أوض��اع
المسيحيين في الشرق وأسباب الهجرة.
وم��س��اءً ،أق��ام رئيس الرابطة المارونيّة في بلجيكا
رحب بالراعي
م��ارون كرم حفل عشاء في منزله ،حيث ّ
والمسؤولين األوروبيّين والوفد المرافق ،المطران مارون
ناصر الجميل ومسؤول البروتوكول والعالقات العامة في
بكركي وليد غياض ،إضاف ًة إلى رؤساء األحزاب في بلجيكا
ورؤساء الكنائس ورجال دين وفعاليّات وشخصيّات.
وألقى ال� ّراع��ي كلمة في المناسبة ،ق��ال فيها« :نحن
ّ
محطة قطار
نلتقي في هذا الموقع ال��ذي هو عبارة عن
قديمة مر ّممة .وهذا اللقاء استثنائي بالنسبة للمكان ،ألنهّ
يذ ّكر ببكركي التي هي محطة لكل اللبنانيين ،وأنا مسرور
لوجودي هنا في هذه المحطة التي التقى فيها بكل محبة
حول البطريركية كل اللبنان ّيين من كل األطياف واألحزاب
اللبنانية» .وشكر ك��رم على حسن الرعاية والتنظيم
والد ّقة.

بلديات

�إقفال باب التر�شيح في بيروت والبقاع
 3لوائح في بعلبك و برجا ال تتوافق مع »الم�ستقبل»
{ صدر عن المكتب اإلعالمي في وزارة الداخلية والبلديّات
بيان ،أوضح أ ّنه« :بعد إقفال باب الترشيحات لالنتخابات
ّ
المرشحين
البلدية واالختيارية في بيروت وص��ل ع��دد
لعضوية المجلس البلدي في العاصمة إلى  92 ،114منهم
ّ
المرشحين لمركز مختار ،226
ذكور و 22إناث ،وبلغ عدد
بينهم  216من الذكور و 10من اإلناث.
وبلغ عدد المرشحين في قضاء زحلة  ،914لعضوية
المجلس البلدي ،بينهم  874من الذكور و 40من اإلناث .أ ّما
لمركز مختار فقد ّ
ترشح  ،266بينهم  260من الذكور و 6من
اإلناث.
وف��ي قضاء راش� ّي��ا ،أُقفل ب��اب الترشيحات على 562
ّ
مرشحا ً لعضويّة المجلس البلدي 533 ،منهم ذكور و29
إناث ،ولمركز مختار وصل العدد إلى ّ 94
مرشحاً 92 ،ذكور
و 2إناث.
أ ّم��ا في قضاء البقاع الغربي فقد بلغ ع��دد المرشحين
لعضوية المجلس البلدي  ،827بينهم  799من الذكور و28
من اإلناث .ولمركز مختار  ،178بينهم  173ذكور و 5إناث.
ّ
للمرشحين على
وفي قضاء بعلبك وصل المجموع العام
المقاعد البلديّة إلى  ،1882بينهم  1829من الذكور و 53من
المرشحين لمركز مختار  603بينهم  597ذكرا ً
ّ
اإلناث .وعدد
و 6إناث.
أ ّم��ا في قضاء الهرمل ف��إنّ عدد المرشحين عن المقاعد
ّ
ومرشحو مركز
البلدية فهو  ،242بينهم  233ذكرا ً و 9إناث.
مختار عددهم  ،135بينهم  133ذكور و 2من اإلناث.
وذ ّكرت الوزارة بأنّ المهلة األخيرة للعودة عن الترشيحات
هي الساعة  24من منتصف ليل الثالثاء  3أيار .»2016
ويتنافس في الثامن من أيار المقبل الئحتان مكتملتان
في بعلبك ،إحداهما برئاسة العميد المتقاعد حسين علي
لقيس ،تجمع «حزب الله» وحركة «أمل» واألحزاب المتحالفة
معهما إضافة إلى مم ّثلي بعض العائالت ،أُطلق عليها تسمية
«الئحة التنمية والوفاء لمدينة بعلبك» ،سوف يت ّم اإلعالن
عنها اليوم الجمعة الساعة الخامسة عصراً ،والثانية برئاسة
رئيس بلديّة بعلبك بين عامي  1998و 2004غالب عباس
ياغي ،وتض ّم في عضويّتها سيدتين هما :الفنانة خولة
محمد الطفيلي ومايا صالح الشل ،وقد أطلق عليها تسمية
«بعلبك مدينتي» ،من المفترض أن يت ّم اإلعالن عنها خالل
األيام الثالثة المقبلة ،إضاف ًة إلى الئحة غير مكتملة سيُعلن
عنها الوزير السابق شربل نحاس من أمام سراي بعلبك عند
العاشرة من صباح اليوم ضمن حركة «مواطنون ومواطنات
في دولة».
أ ّما المجالس البلديّة التي فازت بالتزكية حتى اآلن في

أقامت وح��دة األنشطة الرياضيّة والكشفيّة في وزارة التربية والتعليم
العالي ،التج ّمع الكشفي األول في قصر األونيسكو ،بحضور وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب.
بعد النشيد الوطني افتتاحاً ،ث ّم معزوفات وطنيّة للفرقة المركزية ّ
لكشاف
التربية وتشكيالت رياضيّة ،كانت كلمة لقائد عام ّ
كشاف التربية جورج ديب،
شدّد فيها على عدم انتماء ّ
كشاف التربية الوطنية لحزب أو زعيم أو لطائفة أو
مذهب.
تاله المدير العام للتربية الدكتور فادي يرق الذي تناول في كلمته استراتيجية
وحدة العمل والرؤية بين وحدة األنشطة والوزارة لتطوير النشاطات الالصفيّة،
وأضاء على االنفتاح في عمل ّ
المحلي
كشافة التربية الوطنيّة على الصعيدين
ّ
كشافة التربية الوطنيّة إلى اتحاد ّ
والدولي ،كما أمل بانضمام ّ
كشاف لبنان.
ّ
ث ّم شدّد الوزير بو صعب في كلمته على أهميّة األنشطة الالصفيّة وتعهّد
بدعمها وتطويرها ،وأ ّكد على أهميّة عمل أساتذة المواد الالصفيّة لما لهم من
ّ
تأثير على شخصية التالمذة ،معتبرا ً أنّ
الكشاف هو قدوة وأمثولة يُحتذى بها
لبناء مجتمعات راقية.
ووجه رسالة إلى «األساتذة الذين ناضلوا من أجل نيل حقوقهم» ،قائالً:
ّ
«نحن وإيّاكم على موعد إليصال صوت واحد بعدم تجاهلكم ّ
وقطاع التربية في
لبنان ،ألنّ من دونه ال يُبنى لبنان» .وشدّد على «نزول الجميع للمشاركة في هذا
اللقاء من أجل تحصيل حقوق المعلمين».
وفي الختام ،قدّم مدير عام الوزارة باسم وحدة األنشطة الرياضيّة والكشفية
درعا ً تذكاريّة للوزير بو صعب ،الذي قدّم بدوره درع الوزارة لديب ،ث ّم قدّم
مجسما ً للوزير بو صعب
رئيس وحدة األنشطة الرياضيّة الدكتور مازن قبيسي
ّ
يم ّثل شخصه.

مطلوبين ،وص��ادر سيارة من نوع
«اكس  »6مسروقة من منزل ع.م.م،
كما عمل على مداهمة منزل م.ع.م.
على صعي ٍد آخ��ر ،دهمت قوة من
شعبة المعلومات ف��ي المديريّة
العامة لألمن العام فرن «السنابل»
في منطقة الغازيّة ،وأوقفت العامل
السوري ع.ا بتهمة التعامل مع دولة
معادية.

�أنهى زيارة بلجيكا وعاد �إلى بيروت

ش�دّد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
على أنّ «صعود األصوليّة اإلسالمية ونم ّو المنظمات
اإلرهابية يهدّدان بمحو االعتدال المسلم الذي عمل مسلمو
ومسيحيّو هذه المنطقة على بنائه معا ً منذ  1400عام من
الحياة المشتركة» ،معتبرا ً أنّ «المسيحيّين هم ضمانة هذا
االعتدال».
كالم الراعي جاء خالل إلقائه محاضرة في البرلمان
األوروبي في بروكسل عن نتائج الصراع الدائر في الشرق
األوسط على المسيحيّين ومستقبلهم في حضور ن ّواب
البرلمان.
ورأى أنّ «األزمة التي تعيشها منطقة الشرق األوسط
اليوم لها انعكاساتها المباشرة ليس على المسيحيّين
المتوسطي وكذلك
وحسب ،وإ ّنما أيضا ً على الحوض
ّ
على أوروبا .ومصلحتنا المشتركة تكمن في إيجاد حلول
لمختلف الصراعات التي تحدث في المنطقة».
وأ ّك��د الراعي ،أ ّننا «نص ّر على ض��رورة وقف الحرب
والصراع ،وإيجاد حلول سياسية ،وعودة كل النازحين
والالجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين إلى
بالدهم األصيلة للحفاظ على هويّتهم» .وق��ال« :يجب
عدم تسليم هذه األرض لألصوليّين وتركها أرضا ً مفتوحة
للمنظمات اإلرهابية ،فهذا يهدّد السالم في العالم» ،داعيا ً
ّ
األسرة األوروبيّة «لممارسة تأثيرها على أعضاء مجلس
األمن لضمان عودة النازحين إلى بالدهم ،والمساهمة في
بناء عالم هادئ مستقر يعيش بسالم».
وعاد الراعي إلى بيروت أمس بعد زيارة إلى العاصمة

بو�صعب :نحن والأ�ساتذة �صوت واحد

قرى قضاء بعلبك ،فهي بلديات :بتدعي ،حورتعال ،ومصنع
الزهرة.
وفي االنتخابات االختيارية فاز بالتزكية أربعة مخاتير،
حي البرانية (وهي المرة األولى التي
هم :دنيز جورج رزق عن ّ
تشغل سيدة مركز مختار في بعلبك) ،جورج واكيم عوض عن
حي البربارة ،فايز علي الطقش عن حي الست ،وخضر ملحم
الجمال عن حي قبة دورس ،وفي بلدة الفاكهة فاز زياد نخلة
عن حي مار جرجس.
ّ
الترشح بصفة
{ في عاليه لم يتع َّد عدد المتقدّمين لطلبات
عضو بلدية في قائمقامية عالية الـّ 520
مرشحا ً حتى يوم
ّ
الترشح لهذه
أمس ،على الرغم من اقتراب موعد إقفال باب
االنتخابات يوم األربعاء المقبل ،علما ً أنّ المطلوب للمجالس
ّ
المرشحين المنفردين،
البلدية ضعف هذا العدد إضاف ًة إلى
حيث يبلغ عدد البلديّات  57في قضاء عالية وعدد البلدات
 72بلدة ،ولكن  15بلدة من القضاء ال تزال األمور مقتصرة فيها
على المختاريّة فقط.
وعلى صعيد المجالس االختيارية ،تقدّم حتى اآلن 180
ّ
ّ
يترشح لمنصب مختار
مرشحا ً بطلباتهم ،بينما المطلوب أن
وعضو اختياري ّ 340
مرشحاً.
ّ
تعطل نظام القبض في مالية عالية،
من جه ٍة أخ��رى،
م ّما عرقل تقديم الطلبات ،إلاّ أنّ قائمقام عالية بدر زيدان
أجرى ا ّتصاالت عدّة بالمعنيّين من أجل اإلسراع في إصالح
ّ
الترشح للمجالس البلدية
العطل لتسهيل عمليّة دفع رسم
واالختيارية لكي ُتقبل طلباتهم.
{ أعلن تيار المستقبل في بيان ،أ ّنه «بناء على توجيهات
الرئيس سعد الحريري ،وانطالقا ً من الحرص على التوافق،
سعى تيار المستقبل بجديّة لخلق حالة من ال ّتفاهم بين
ّ
وحث العائالت
العائالت واألحزاب لمنع التجاذبات المحليّة،
مرشحيهم من ذوي االختصاص والكفاءة ،نظرا ً
على اختيار ّ
لما ينتظر البلديات التي ستنتخب من تحدّيات على المستوى
اإلنمائي في المنطقة».
وأض��اف البيان أ ّن��ه انسجاما ً مع ه��ذا الموقف ،تداعى
«تيار المستقبل» و«الجماعة اإلسالمية» و«الحزب التقدمي
االشتراكي» إلى بلورة تحالف تتم ّثل فيه جميع األطراف»،
الفتا ً إلى أنّ «المستقبل» طرح ثالثة خيارات ُرفضت جميعها،
وبنا ًء عليه أعلن التيار أ ّنه «على مسافة واحدة من الجميع ،وال
ّ
المرشح
يتب ّنى أيّ ترشيح ،ويترك لجميع المناصرين اختيار
الذي يرونه مناسباً».
أعلن محافظ عكار عماد اللبكي المباشرة بقبول طلبات
الترشيح لعضوية المجالس البلدية والمخاتير والمجالس
االختياريّة في سراي حلبا الحكومي ،ابتدا ًء من  5أيار المقبل.

وفد من الأحزاب الأوروبية زار مركز «القومي»
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ّ
مهنا :الدول الأوروبية مطالبة بت�صويب �سيا�ساتها
ودعم الدول التي تحارب الإرهاب والتط ّرف

خالل اللقاء مع الوفد األوروبي في مركز «القومي»

استقبال بوصعب في األونيسكو

«التن�سيق النقاب ّية» :ال تراجع
عن �إقرار ال�سل�سة ُم ّ
عدلة
عقدت هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعا ً في مق ّر رابطة أساتذة التعليم الثانوي
الرسمي ،بحثت خالله في اإلض��راب واالعتصامات التي واكبته في مختلف
مراكز المحافظات اللبنانيّة ،ودرست الخطوات الواجب ا ّتخاذها الحقاً ،وصوال ً
إلى إقرار سلسلة ال ّرتب وال ّرواتب ُمعدّلة بما يضمن حقوق جميع ّ
القطاعات
الوظيفيّة.
وإذ ه ّنأت الهيئة اللبنانيّين عموما ً والمسيحيين خصوصا ً بحلول عيد الفصح
المجيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي ،دعت لمناسبة عيد
العمال الهيئات النقابيّة العماليّة والمصالح المستقلة «إلى رفع صوتها في
وجه الطبقة السياسيّة الحاكمة التي ُتمعن في قهر وظلم ك ّل أصحاب الدّخل
المحدود».
وقالت في بيان« :على الرغم من إدمان البعض على التشكيك غير البريء
بتمثيل هيئة التنسيق النقابيّة لقواعدها ،فقد جاء االلتزام الواسع باإلضراب
في المدارس والثانويّات والمهنيّات والدوائر الرسميّة الذي دعت إليه الهيئة
يوم الثالثاء الماضي  26الجاري واالعتصامات التي واكبته في مختلف مراكز
المحافظات ،ليدحض كل ذلك التشكيك ،وليؤ ّكد للجميع أنّ قواعد الهيئة
وقيادتها لن يتراجعوا حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب معدّلة بما يضمن
ّ
القطاعات الوظيفيّة نسبة الزيادة نفسها التي أُعطيت للقضاة
إعطاء جميع
وأساتذة الجامعة اللبنانيّة».
ّ
والموظفين والمتعاقدين واألُجَ راء الذين التزموا
وشكرت المعلّمين واألساتذة
اإلضراب ،ودعتهم إلى «البقاء مستعدّين لمناقشة وإقرار أيّة توصية بخطوات
تصعيديّة قد تصدر عن الهيئة في لحظة معيّنة».
ودعت المجلس النيابي مجدّدا ً «إلى االنعقاد في دورته التشريعيّة العاديّة
لالنكباب على التشريع لتسيير أمور الناس ،وإق��رار مشروع سلسلة الرتب
والرواتب متض ّمنا ً غالء المعيشة الذي أُق ّر للقطاع الخاص باستثناء المعلمين
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وأ ّكدت «أ ّننا لسنا بوارد تعطيل االستحقاق الديمقراطي الشعبي المتم ّثل
المؤسسات
باالنتخابات البلدية واالختيارية ،وندعو دائما ً إلى انتظام عمل
ّ
الدستورية لضمان تسيير أعمال الناس .وعليه فإ ّننا نطالب السياسيّين
بإبعاد مطلبنا في إقرار السلسلة عن تجاذباتهم وصراعاتهم ،وعدم زجّ اسمنا
في خالفاتهم أو محاولة تحميلنا وزر تعطيل أيّ من االستحقاقات الوطنيّة
والديمقراطيّة والدستوريّة».
ولمناسبة عيد العمل ،دعت ّ
قطاعات نقابية إلى المشاركة الواسعة في
التظاهرة المق ّررة األحد المقبل ،والتي ستنطلق من أمام مق ّر االتحاد الوطني
للنقابات في الكوال الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إل��ى ساحة رياض
الصلح.
كما و ّزع االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بيانا ً دعا فيه إلى
المشاركة في المسيرة ،وطالب بـ«دولة تؤ ّمن الحماية والرعاية االجتماعية،
وتصون حقوق المواطن في العمل واألج��ر واألم��ن والطبابة واالستشفاء
والمدرسة والجامعة والسكن ،وفي لقمة العيش من دون سموم وبيئة نظيفة،
وعدالة وفي حريّة وحق التعبير» ،داعيا ً إلى «تصحيح األجور وإقرار السلّم
المتح ّرك ،وخفض أسعار المواد الغذائية واالستهالكية والنقل والكهرباء،
وحماية اليد العاملة اللبنانية من المضاربة غير المشروعة».
وشدّد على ضرورة «العمل من أجل الضمان االجتماعي وضمان الشيخوخة
والتقاعد والحماية االجتماعية والتغطية الصحيّة الشاملة لكل المواطنين،
ومن أجل قانون عادل لإليجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى ،ومن
أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من دون أيّ تمييز
بين موظفين وأُجَ راء ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين وعاملين على الفاتورة
والساعة».

«منبر الوحدة» :اال�ستحقاق البلدي
فر�صة لتغيير الواقع �إلى الأف�ضل
عقدت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية» اجتماعا ً أمس في مركز توفيق
طبارة ،بدعوة من األمين العام خالد الداعوق ،أصدرت بعده بياناً ،الحظت فيه
«تكاثر الفضائح المخزية في البلد يوم ّيا ً من ك ّل نوع ث ّم تختفي بسحر ساحر،
لتظهر بعدها فضائح أخرى ث ّم تختفي وهكذا وال من حسيب أو رقيب أو مسؤول
قانوني يتح ّرك فعالً ،م ّما أساء إلى البلد ووضعه على الئحة البالد الفاسدة
المتع ّثرة ،بينما يملك البلد أساسا ً جميع المؤهّ الت ليكون في طليعة الدول
ّ
المتحضرة النامية».
لذلك طالب المنبر «القضاء ال ّنزيه والقضاة ال ُّنزهاء بالتح ّرك فورا ً لوضع
األمور في نصابها ،وإصدار األحكام التي ُتدين الفاسدين وباألسماء ولتكتب
بعدها أسماء هؤالء القضاة بأحرف من نور».
ّ
المرشح النزيه
وعن االستحقاقات البلدية ،دعا المنبر «المواطن النتخاب
ذي التاريخ الناصع ،ال أن يبقى في الصالونات من دون ممارسة ح ّقه المقدّس
ّ
والهام جدا ً في إبداء رأيه ّ
المرشحين ،وهذا األمر هو فرصة جوهريّة
خطيا ً في
لتغيير الواقع على األرض نحو األفضل».
كما دعا وزارة الشؤون االجتماعية ،خصوصا ً وزيرها رشيد درباس« ،ليرسل
المتوسلين المتس ّولين في طرقات العاصمة كافة ليفرز المع ّوز
حملة ويلتقط
ّ
من نقيضه ويعاقب من يلزم ،خصوصا ً أنّ مساعدات ماليّة كبيرة تأتي الوزارة
من الدّاخل والخارج لمعالجة هكذا أوضاع إنسانية وغيرها ،إذ يكفي تشويها ً
للبلد فلم نعد نجد سيّاحا ً أو مستثمرين يأتون إلينا».
وفي الجانب االجتماعي االقتصادي ،لفتَ المنبر إلى أنّ «الغالء غير معقول،
والفلتان األمني في ذروت��ه» ،مشيرا ً إلى أنّ «المطلوب صحوة حقيقيّة لمن
مبني على
يدير البالد رأفة بالعباد ،والعمل على إصدار قانون انتخابات عادل
ّ
النسبيّة والقاعدة الواسعة ،والنتخاب رئيس للبالد حيث ال بلد من دون رأس
إال في لبنان».

استقبل نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
توفيق مه ّنا بحضور عميد الخارجية حسان صقر ووكيله
عباس حمية وناموس العمدة ،وفدا ً من األحزاب األوروبية
ض� ّم رئيس التحالف من أج��ل السالم والحريّة النائب
السابق في البرلمان األوروبي روبرتو فيوري (إيطاليا)،
عضو مجلس إدارة التحالف هيرفي فانليذيم (بلجيكا)
والنائب في البرلمان األوروبي أودو فويت (ألمانيا).
جرى خالل اللقاء استعراض عا ّم لألوضاع في لبنان
وسورية ،وتحدّيات اإلرهاب التي تواجه دول المنطقة.
وأع��رب الوفد األوروب��ي عن رفضه ك ّل أشكال التط ّرف،
ووقوفه إلى جانب الدول والقوى التي تحارب اإلرهاب في
سورية والعراق.
واعتبر الوفد أنّ زيارته للمنطقة م ّكنته من تكوين صورة
واضحة وكاملة عن حقيقة األوض��اع ،ومخاطر اإلرهاب
على هذه المنطقة وعلى العالم بأسره.
رحب نائب رئيس الحزب توفيق مه ّنا بالوفد
بدورهّ ،
األوروبي ،ولفتَ إلى أهميّة زيارته لبنان وسوريةّ ،
واطالعه
على حقيقة األوضاع.
وأوض��ح مه ّنا للوفد األوروب���ي أنّ سورية تتع ّرض
ومؤسساتها بوصفها
لحرب إرهابيّة هدفها إسقاط الدولة
ّ
دول��ة مدنية ،وتفتيت ه��ذا البلد وتقسيمه ،أل ّن��ه يش ّكل
قاعدة حضارية تواجه التط ّرف الذي يتناقض مع جوهر
الحضارة السورية ،ويش ّكل خطرا ً داهما ً على الحضارة
اإلنسانية.
واعتبر مه ّنا أنّ اشتراك دول غربيّة وأوروبيّة وإقليميّة
وعربيّة والعدو «اإلسرائيلي» في الحرب ض ّد سورية ،من
خالل دعم ورعاية القوى اإلرهابيّة المتطرفة ،يساهم في
نمو غريزة التط ّرف ،وهذا من أخطر التحدّيات التي تواجه
المجتمعات اإلنسانيّة كا ّفة ،وقد بدأت تواجهه المجتمعات
األوروبيّة من خالل التفجيرات اإلرهابيّة التي حدثت في
أكثر من عاصمة أوروبية.
وق��ال مه ّنا« :إنّ المستفيد من صعود التط ّرف ،هو
الكيان الصهيوني الغاصب بوصفه كيانا ً عنصر ّيا ً يمارس
القتل واإلره��اب ض ّد الفلسطينيين ،والمستفيد أيضا ً هو
حكومة أردوغان التي تسعى من خالل دعم المجموعات
اإلرهابيّة إلى استعادة إمبراطوريّتها الظالمة والحاقدة

بحق الشعوب ،وليس خافيا ً أنّ «االمبراطور» المتط ّرف
رجب طيّب أردوغ��ان يتقدّم با ّتجاه بناء منظومة تش ّرع
التط ّرف والتز ّمت والجهل والقتل على أنقاض دستور
تركيا العلمانية ،وهذا يشكل تحدّيا ً ألوروبا والغرب وك ّل
العالم».
أضاف مهنا« :أنّ العالم كلّه ،مطالب بتح ّمل مسؤولياته
في مواجهة خطر التط ّرف واإلره��اب ،وال��دول األوروبية
بخاصة مطالبة بإعادة تصويب سياساتها ،في ا ّتجاه دعم
ّ
الدول التي تقاوم اإلرهاب والتط ّرف ،وخصوصا ً سورية،
التي تواجه منذ خمس سنوات حربا ً إرهابيّة كونيّة ،وقد
أثبتت خالل هذه السنوات أ ّنها عصيّة على السقوط،
وقادرة على أن تش ّكل القاعدة السياسيّة النتصار ال ِقيَم
اإلنسانيّة على التخلّف والتط ّرف واإلرهاب».
وشدّد مه ّنا على ضرورة حدوث صحوة أوروبيّة حقيقيّة
تج ّنب الشعوب األوروبيّة التهديدات اإلرهابيّة الناتجة
عن انتشار التط ّرف ،الفتا ً إلى أنّ تغاضي الدّول األوروبية
عن هذه الحقيقة ،يضع ك ّل أوروبا في مرمى خطر التط ّرف،
وما تبت ّز به تركيا اليوم الغرب وأوروب��ا بذريعة قضيّة
النازحين السوريّين ،سيتح ّول في المستقبل إلى ابتزاز
باألمن واالستقرار ،ولذلك حان الوقت كي نشهد موقفا ً
أوروبيا ً ينتصر للحق والعدل واإلنسانية.
وق��ال مهنا« ،إنّ المساهمة الدوليّة في ح � ّل قضيّة
النازحين السوريين ال تت ّم من خالل تنظيم المؤتمرات
لتوطينهم خارج سورية ،وال بمنطقة آمنة تطالب تركيا
بقيامها ،بل يت ّم من خالل دعم مسيرة الح ّل السياسي،
ب��م��وازاة وق���وف ك�� ّل ال���دول ج �دّي �ا ً ف��ي خ��ن��دق محاربة
اإلرهاب».
ولفتَ مه ّنا إلى أنّ الدولة السورية و ّفرت لمليون ونصف
المليون سوري نازح ،السكن والغذاء ،وهي قادرة على أن
تح ّل مشكلة النزوح في الداخل السوري ،وإذا كانت دول
تحسس
العالم وخاصة الدولة األوروب��ي��ة صادقة في
ّ
معاناة النازحين السوريين عليها أن تو ّفر الدّعم للدولة
السورية ،وأن تطالب سائر الحكومات ،ومنها الحكومة
اللبنانية ،من أج��ل إخ��راج قضيّة النازحين من دائ��رة
الضغط واالبتزاز ،وفتح الحوار الضروري مع الحكومة
السورية إليجاد الحلول المناسبة.

«لقاء الأحزاب» :الحكومة
تتح ّمل م�س�ؤولية لفلفة ف�ضيحة الإنترنت

أع��رب لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنيّة
اللبنانيّة في بيان إث��ر اجتماعه في مق ّر «جبهة العمل
اإلسالمي» ،رفضه «القاطع أليّ لفلفة لفضائح الفساد وال
الشرعي ،التي تكشف إلى
سيّما فضيحة اإلنترنت غير
ّ
أيّ مدى بلغ التو ّرط من قِبل جهات نافذة في الدولة في
استباحة األمن الوطني وسرقة المال العام».
وأش��ار اللقاء إلى أ ّن��ه «يشتم محاولة للتغطية على
السعي لتقديم بعض الموظفين
الفاسدين من الكبار عبر ّ
أك��ب��اش ف���داء مقابل حماية المسؤولين السياسيّين
المرتكبين الذين أدخلوا معدّات اإلنترنت عبر المرافئ
ّ
الشرعي سنوات
وشغلوا شبكة اإلنترنت غير
اللبنانيّة
ّ
مؤسسات الدولة
وحصدوا العائدات الماليّة الكبيرة من
ّ
ومن المواطنين» ،مح ِّمالً الحكومة «المسؤولية الكاملة
عن أيّة محاولة للفلفة هذه الفضيحة وغيرها من الفضائح
وتح ّول لبنان إلى دولة فاسدة» ،مطالبا ً األجهزة القضائية
بـ«عدم التهاون في مالحقة المسؤولين المتو ّرطين حفاظا ً
على سمعة القضاء ونزاهته».

ورأى أنّ «اقتراب موعد إجراء االنتخابات البلدية يبرهن
أنّ عدم إجراء االنتخابات النيابيّة لم يكن له مب ّرر على
اإلطالق» ،مطالبا ً اللجان النيابيّة بـ«اإلسراع في إقرار قانون
جديد لالنتخابات على أساس التمثيل النسبي كي تتح ّمل
الحكومة بعد ذلك مسؤوليّة تحديد موعد إجراء االنتخابات
في أقرب موعد ،ليُصار إلى إعادة تشكيل السلطة وبعث
مؤسسات الرقابة والمحاسبة».
الروح بعمل ّ
وت��ط � ّرق اللقاء إل��ى «م��ا يحصل م��ن ج��رائ��م وحشيّة
ترتكبها الجماعات اإلرهابية المسلحة في حلب ،ومن
ّ
تدخل عسكري أميركي في سورية تحت ذريعة محاربة
ً
ّ
بأنّ
أنّ
الجماعات المسلحة
داع��ش» ،مؤكدا «ذلك يثبت
تنتهك الهدنة بدعم سعودي وتركي ،وتسعى إلى محاولة
ّ
التدخل
االنتقام من األهالي بعد فشل هجماتها ،وأنّ هذا
األميركي ال ُمدان إ ّنما يستهدف محاولة تعزيز الجماعات
المسلحة التابعة لواشنطن لإلمساك بورقة على األرض،
البتزاز الدولة الوطنية السورية ومحاولة فرض الشروط
األميركيّة لحل األزمة».

«تج ّمع العلماء» :للإ�سراع في قانون االنتخاب
رأت الهيئة اإلداري��ة في «تج ّمع العلماء المسلمين» ،بعد
اجتماعها الدوري« ،أنّ أزمات المنطقة لن تجد لها في المدى
العبثي الذي ال يستفيد
المنظور حلوال ً تنهي حالة االقتتال
ّ
منه سوى العدو الصهيوني ال��ذي كان المح ّرك لهذه الفتن
باالستعانة بأنظمة عربيّة رجعيّة ،والهدف هو القضاء على
المقاومة التي أحيت في األمة روح الجهاد فأرادوا تحويله من
جهاد مقدّس إلى خوض في فتنة .وانطالقا ً من هذا األمر ،فإنّ
األزمة في لبنان ستظل تراوح مكانها ،ما يفرض حلوال ً عمليّة
تتعايش مع األزمة على أساس تخفيف آثارها ومعالجة ما
يمكن معالجته».
وه ّنأ التج ّمع ،في بيان« ،الجيش على العمليّة النوعيّة التي
ن ّفذها في وادي الحصن في منطقة عرسال وأدّت إلى مقتل أحد

القادة الميدانيّين للتنظيم اإلرهابي داعش» ،معيدا ً تأكيده أ ّنه
«ال يجوز أن تبقى هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا محتلّة من
اإلرهابيين ،بل ال ب ّد من تحريرها وإعادتها إلى حضن الوطن،
والجيش لديه الجهوزيّة ال ّتامة إلاّ أ ّنه ينتظر القرار السياسي».
ودعا إلى «أن تكون االنتخابات ذات طابع إنمائي بعيدا ً عن
المحاصصات السياسيّة ،وأن تجري بروح ديمقراطيّة ومن
دون أيّة مشاكل».
النيابي نبيه ب ّري لعقد
ورحب التج ّمع بـدعوة رئيس الجلس
ّ
ّ
جلسات لمناقشة قانون االنتخاب ،داعيا ً إلى إصداره بسرعة،
متم ّنيا أن «يكون مح ّققا ً للتمثيل الحقيقي للشعب اللبناني،
والذي نراه من خالل النظام النسبي على أساس لبنان دائرة
انتخابيّة واحدة».

