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«الم�ستقبل» ح ّيت طرابل�س الختيارها مجل�س ًا ب�إرادتها

لجنة االت�صاالت تابعت ملف الإنترنت غير ال�شرعي في غياب الم�شنوق وب�صبو�ص

ف�ضل اهلل :الق�ضاء طلب الإذن لمالحقة �ضباط وعنا�صر في قوى الأمن ولم ي�أته الجواب
ع��ق��دت لجنة اإلع�ل�ام واالت��ص��االت جلسة
أم��س برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن
فضل الله وحضور مق ّرر اللجنة الدكتور عمار
حوري ،والن ّواب :مروان فارس ،كامل الرفاعي،
آالن ع��ون ،هاني قبيسي ،قاسم هاشم ،جان
أوغاسبيان ،غازي يوسف ،زياد أسود ،معين
مرعبي ،أحمد فتفت وسامر سعادة.
كما حضر الجلسة :وزير االتصاالت بطرس
حرب ،المدعي العام التمييزي القاضي سمير
ح��م��ود ،المدّعي ال��ع��ام المالي القاضي علي
إب��راه��ي��م ،م��ف � ّوض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر ،مستشارا وزير
االتصاالت ناجي عبود وآالن باسيل ،العقيد في
مخابرات الجيش طوني معلوف.
بعد الجلسة ،قال فضل الله« :ناقشنا الملف
األساسي وهو اإلنترنت غير الشرعي ،ولدينا
مل ّفان آخران من الجلسة الماضية اليوم كانا
مح ّل ت���داول ،هما ملف التخابر ال��دول��ي غير
الشرعي .وأبلغنا وزي��ر االت��ص��االت أ ّن��ه رغم
تحويل هذا الملف إلى القضاء المختص بعدما
ت ّم اكتشاف وجود نوع من التخابر الدولي غير
الشرعيّ ،
واطلعنا على الموضوع الثالث هو
العقد الذي وقعته وزارة االتصاالت مع هيئة
أوجيرو ،والمفترض أن تناقشه الحكومة».
وأضاف« :لدينا أربعة مسارات يُعمل عليها
التجسس «اإلسرائيلي»،
في القضاء :موضوع
ّ
هذا الموضوع سيبقى محل متابعة ألنّ هناك
شبهة كبيرة تتعلّق ب��إزال��ة األدل��ة من خالل
ال��ت�لاع��ب بالتجهيزات وتفكيكها م��ن خالل
التالعب بمسرح الجريمة إذا صح التعبير،
التجسس «اإلسرائيلي» كان محل
وموضوع
ّ
نقاش ،وختمنا الجلسة بإعادة تأكيد متابعة
هذا الملف وأن يستمر القضاء بالعمل من أجل
الوصول إلى النتائج المرج ّوة».
أضاف« :المسار الثاني هو تركيب المعدّات،
ونحن نعرف أنّ القوى األمنيّة ،وق��وى األمن
الداخلي بالتحديد ،تراقب البناء وما يت ّم على
األراض���ي اللبنانية وتعمل على مالحقة أي
مخالفة بهذا الموضوع ،هناك تح ّرك للقضاء من
أجل استجواب ومالحقة ضباط أو عناصر في
قوى األمن الداخلي متواجدين في المناطق التي
ت ّم التركيب فيها ،يعني حيث مسؤولية المفارز
التابعة لقوى األمن الداخلي».
وجه كتابا ً إلى مدير
وأشار إلى أنّ «القضاء ّ

با�سيل :البترون �أ ّكدت � ّأن لونها برتقالي

وع��ن مثول رئيس شركة «أوج��ي��رو» عبد
المنعم يوسف أم��ام القضاء ،قال ح��رب« :كل
مسؤول في وزارتي يتبيّن أ ّنه مرتكب مخالفات،
أطالب بأن توقفه النيابة العامة ،والمطلوب بكل
موضوعية أن نترك للقضاء أن يلعب دوره ،وال
ينصب نفسه مدّعيا ً عا ّما ً أو قاضي تحقيق
أحد ّ
ليُصدر أحكاما ً على الناس».

رد قوى األمن

حرب وفضل الله
ع��ام ق��وى األم��ن الداخلي م��ن أج��ل طلب إذن
المالحقة ولم يأته الجواب بعد».
وق��ال« :ك ّنا ا ّتفقنا مع وزي��ر الداخلية على
مشاركته في الجلسة ،وقلت له أ ّنني لن أعود
وأوج��ه دعوة إلى وزير ال يحضر هو أو المدير
ّ
نوجه له دعوة لكن لم يحضر ال
العام ،طلب أن ّ
هو وال المدير العام لقوى األمن على األقل ،ولو
حضر المدير العام لكان ر ّد على السؤال الذي
ُطرح اليوم حول عدم إعطاء اإلذن بمالحقة إذا
مقصر من قوى األم��ن .كالعادة
كان هناك من
ّ
أرسلوا لنا ضابطين فنيَّين ،واعتذرنا منهما
وقلنا لهما إنّ ال إمكانية للمشاركة ألنّ من عليه
أن يشارك في هذه الجلسة إ ّما الوزير أو المدير
ال��ع��ام ،وأق��ول إنّ ه��ذا األم��ر ُطبق على وزارة
المالية واعتذرنا من الموظفة من وزارة المالية
ألنّ هذه الجلسة لديها حساسية عالية وأهمية
عالية تتطلب من الحكومة أن تتو ّلى هذا األمر ال
أن يرسلوا أحدا ً غير مؤهّ ل لإلجابة على األسئلة
المطروحة ،مع احترامي لهم».
ول��ف��تَ إل��ى أنّ «ه��ن��اك استكماال ً للتحقيق
حول كيفيّة إدخال المعدّات إلى لبنان ،وهناك
مستندات حصل عليها ال��ق��ض��اء ال��ي��وم من
وزي��ر االتصاالت داخ��ل اللجنة لمعرفة ما هي
التجهيزات التي تحتاج إلى إذن من ال��وزارة

لتدخل إلى لبنان ،أخذوا مستندات على أساس
أن يستكلموا هذا األم��ر ،المباحث الجنائية ما
تزال تح ّقق في كيفيّة إدخال هذه المعدّات».
وق��ال« :ف��ي المسار ال��راب��ع ،هناك متابعة
لإلنترنت غير الشرعي ،أي كيفية استيراده.
القضاء في الشمال وجبل لبنان يتابع هذا
الموضوع ،هناك ادّع��اء في جبل لبنان تناول
 22شخصاً» .ولفتَ إلى أنّ اللجنة تب ّنت اقتراحا ً
باالستعانة بخبراء مستقلّين لوضع ح ٍّد لكثير
م��ن االلتباسات والشبهات التي ُت��ث��ار حول
آراء الخبراء الرسميّين نتيجة التداخل الذي
حصل».
وأش��ار إلى أنّ الجلسة المقبلة ستكون في
 14حزيران ّ
لالطالع على المسارات التي يح ّقق
ّ
ولالطالع من ال��وزارات المعنيّة
فيها القضاء،
على ما يمكن أن تقدّمه للّجنة ،وختم« :هذه
الجلسات ستستمر حتى يبقى هذا الموضوع
ح ّياً ،وحتى ال تتم أي لفلفة أو تمييع لإلنترنت
غير الشرعي».
بدوره تم ّنى حرب «االستعجال في بتّ كل
جوانب القضية ،وإذا ك��ان هناك من مذنبين
فليدخلوا السجن ،إذ ال يجوز أن يبقى هذا
السيف مسلّطا ً على موظفين في اإلدارة ،وتبقى
القضية عالقة إلى مدى طويل».

وص��در ع��ن المديرية العامة لقوى األم��ن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة البالغ التالي:
«بتاريخ اليوم  2016/05/31وبعد انتهاء
اجتماع لجنة االعالم واالتصاالت النيابية ،أدلى
رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله ،ببعض
األم���ور المتعلقة بعمل ق��وى االم��ن الداخلي
وبمسؤوليتها في قضية االنترنت غير الشرعي.
يهم المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ان
توضح ما يلي:
أوال :بناء الستنابة قضائية م��ن مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية ،كلف المدير
ال��ع��ام لقوى االم��ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء إبراهيم
ب��ص��ب��وص شعبة ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي أج��رت
تحقيقا ً دقيقا ً ومفصالً بهذا الشأن ،كما استمعت
بموجبه إلى عدد من الضباط والرتباء التي تم
تركيب األجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال
ضمن نطاقهم اإلقليمي ،ولم يتم توقيف أيا ً منهم
وأكتفي بهذا القدر من التحقيق.
ثانياً :إن مؤسسة قوى األمن الداخلي تكاد
تكون المؤسسة الوحيدة التي تطبق مبدأ
الثواب والعقاب بفعالية ،ولم تتوان يوما عن
إحالة المرتكبين إلى القضاء .وبعد أن تبين
لها أن الضباط والعناصر موضوع التحقيق
المجرى لم يترتب عليهم أي مسؤولية ،فإنها لم
توافق على مالحقتهم أمام القضاء.
ثالثا :من عدم اإلنصاف التركيز على مؤسسة
قوى األمن الداخلي في هذه القضية ،مع اإلشارة
إلى أن القوانين التي ترعى هذا القطاع ال تلحظ
أي دور لها.
رابعا :أما في ما يتعلق بدورنا في مالحقة
مخالفات البناء ،فاننا نتمنى إزاحة هذا العبء
الثقيل ع��ن ك��اه��ل مؤسستنا ،وإع��ادت��ه إلى
البلديات ،علما ً أن��ه قد تم ذل��ك مرتين سابقا ً
وأعيدت إلينا رغما ً عنا».

حزب اهلل والأحزاب العربية يدينون الحكم ال�صادر بحق �سلمان
َ
دان حزب الله الحكم الذي أصدرته إحدى
محاكم النظام البحريني بحق رئيس «جمعية
الوفاق البحرينية» الشيخ علي سلمان ،والذي
قضى بتمديد فترة الحكم السابق عليه لتصل
محكوميّته إلى تسع سنوات.
ورأى الحزب في هذا الحكم الجديد «استمرارا ً
لتعسف النظام البحريني في استهداف العلماء
ّ
وأصحاب الرأي ،الذين شدّدوا بشكل دائم على
ا ّتباع األسلوب السلمي بشكل حصري من أجل
والسعي لرفع الظلم الواقع
المطالبة بالحقوق
ّ
على أبناء الشعب البحريني ،وعلى رأسهم
الشيخ سلمان الذي لطالما دعا إلى إيجاد حل
سلمي لألزمة في البحرين».
ودع�����ا ال���ح���زب «ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
وال��م��ؤس��س��ات اإلن��س��ان��ي��ة وك���ل األح����رار
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والمستضعفين في العالم إلى رفع الصوت
رفضا ً للحكم الجديد وللحكم ال��ذي سبقه،
والمطالبة بإطالق سراح الشيخ سلمان ،لتكون
هذه الخطوة بداي ًة لمسار طويل يقود إلى إقرار
حل سياسي يُعيد للبحرين استقرارها ،ويح ّقق
آمال البحرينيّين بحياة زاهرة بعيدة عن الظلم
والتعسف».
ّ

األحزاب العربية

كما رأى األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح ،أنّ الحكم الصادر بحق
سلمان «من دون وجه حق ومن دون قرائن
وإثباتات ،يؤ ّكد البعد السياسي لهذا
الحكم الجائر ،ويُعتبر استهدافا ً لقادة
المعارضة

ووأدا ً لكل المساعي والمبادرات ،وتكريسا ً
الستمرار
األزمة السياسية المستفحلة في البحرين،
وإجهاضا ً لكل المحاوالت التي تهدف إلى وضع
ح ٍّد لحالة الطغيان واالستئثار التي يمارسها
النظام ض ّد شعبه ،واستمرارا ًلسياسة التهميش
والظلم وص ّم اآلذان عن المطالب المحقة للثورة
الشعبية السلمية التي لم ترهبها اإلج��راءات
القمعية واألحكام الجائرة عن مواصلة النضال
والجهاد حتى تحقيق أهدافها ف��ي الحرية
والعدالة والمشاركة والديمقراطية.
وسيش ّكل هذا الحكم الظالم بحق الشيخ
المجاهد علي سلمان حافزا ً لكل شعب البحرين
لتصعيد ح��راك��ه وص���وال ً إل��ى إن��ج��از جميع
شعاراته وأهدافه».

مراد :لنكن يد ًا واحدة في خدمة الم�صلحة العامة

جانب من االحتفال
أشار رئيس الجامعة اللبنانية الدولية عبد الرحيم
م��راد إلى أ ّن��ه «منذ البدء لم ن َر في العمل السياسي إلاّ
مشروعا ً للوطن ،ول��م يكن ه��ذا المشروع الوطني إلاّ
مؤسسات للمجتمع استجابة إلرادة الخير التي كانت
رهاننا للتغلّب على إرادة الشر التي عصفت بالوطن،
والتي ما زالت آثارها ظاهرة في أكثر من مجال .وكان
من نعمة الله علينا أ ّننا كسبنا الرهان ،وأ ّننا جعلنا من
الريف اللبناني قلبا ً للحياة بعد أن كان على هامشها،
وأ ّننا أتينا بالكتاب وبالمدرسة وبالجامعة الى كل بيت،
وح ّققنا تكافؤ الفرص للجميع في العلم والعمل على ح ٍّد
سواء ،وخ ّففنا من البطالة ،وأسهمنا بالح ّد من الهجرة
وساعدنا عائالت كثيرة على العودة من االغتراب ،ألنّ
الفرصة أُتيحت ألبنائهم للتعليم المميّز من الحضانة إلى
الجامعة».
وأ ّك��د خالل حفل نظمه طالب العالقات العامة كلية
العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الدولية في فندق
منورو  -بيروت بعنوان «احميهم ما تمحيهم» ،برعاية
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس مم َّثالً بالمدير
العام ل��وزارة الشؤون االجتماعية رن��دة أب��و حمدان،
وحضور مم ّثلين عن جمعيات اجتماعية وخيرية واتحاد
المعوقين ،أ ّن��ه «لن يثنينا عن هذه المسيرة التي هي
برسم االزدياد ،كما وبرسم التطوير نوعاً ،وبرسم االمتداد
ا ّتساعا ً وانتشاراً».
وأشار إلى أنّ «ما نراه من مظاهر سلبية في حياتنا
العامة على مستوى اإلدارة وبعض أصحاب الشأن ،أل ّننا
نرى الخلل في النظام نفسه الذي يجدّد لنفسه باألزمات
مرة بعد مرة منذ االستقالل إلى اليوم ،األمر الذي يوجب
الحوار اإليجابي والمع ّمق بين جميع مك ّوناته وفاعلياته

للوصول إلى نظام جديد يمكن أن تتم ّثل بدايته بقانون
انتخاب مرتكز على النسبيّة ،واعتماد لبنان دائرة واحدة،
وخفض سن االقتراع إلى  18سنة .وبذلك يمكن أن تتجدّد
ال��دورة النيابيّة و ُتتاح الفرصة ألصحاب الحيثيات
السياسية بأن يكونوا مم ّثلين في مجلس الن ّواب من
أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة ومستقلة ،األمر
الذي يساعد على التفاعل ويع ّزز التنوع وينعكس إيجابا ً
على التشريع ،ويمكن أن يصل بنا إلى إلغاء الطائفية
السياسية».

وفد تحالف القوى الفلسطينية

وك���ان م���راد ق��د استقبل وف���دا ً م��ن تحالف القوى
الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين سر التحالف حسن
زيدان ،وضعه في صورة ما آلت إليه االتصاالت مع وكالة
تشغيل الفلسطينيين «أون��روا» ،واألج��واء التي أسفرت
عنها التح ّركات الشعبية الفلسطينية في مواجهة تقليص
خدمات األونروا.
وق��دّم الوفد ص��ورة عن معاناة نازحي نهر البارد
والفلسطينيين النازحين من سورية ،وجرى عرض «لما
تم ّر به القضية الفلسطينية واالئتالف الحكومي الجديد
للحكومة الصهيونية ،وموافقة الكنيست على اتهام
ليبرمان ،األمر الذي يشير إلى أنّ الحكومة الصهيونية لن
ّ
تحضر
ُتقدِم على تسويات مع الجانب الفلسطيني ،وهي
لجوالت جديدة من االستيطان».
وأ ّكد الطرفان «أهمية جعل القضية الفلسطينية في
أولويات العمل العربي ،وأنّ كل نزاع داخل أي ساحة
عربية هدفه األول واألس��اس إلهاء العرب عن القضية
المركزية فلسطين».

وأضاف« :أنّ األمانة العامة للموتمر العام
لألحزاب العربية إذ ُتدين هذا الحكم ال ُمسيّس
وغير القانوني،
فإنها تعلن إدانتها واستنكارها له ،وتطالب
حكومة البحرين بالتراجع عن هذا اإلج��راء
وإطالق سراح الشيخ علي سلمان واآلخرين
إب��راه��ي��م ش��ري��ف وف��اض��ل ع��ب��اس وجميع
السجناء السياسيين ،واعتماد الحوار بين
مكوِّنات المجتمع البحريني طريقا ً وحيدا ً
إلخراج البالد من المأزق الذي تمر فيه ،والعمل
على االستجابة للمطالب المح ّقة التي يرفعها
شعب البحرين بكل أطيافه».
كما دع��ت ال��ق��وى واألح����زاب العربية إلى
التضامن
مع أبناء البحرين ،ومع قادته ومناضليه».

ّ
�سنت�صدى لل�ستين
«التغيير والإ�صالح»:
�سد ّ
ونرف�ض تعطيل ّ
جنة
عقد «تكتل التغيير واإلص�لاح» اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيسه
النائب ميشال عون في دارته في الرابية ،وعرض ملفات الساعة.
وعقب االجتماع ،تحدّث أمين سر التك ّتل النائب إبراهيم كنعان،
فقال« :لقد ع ّودنا اللبنانيين على أن نطلعهم على الحقائق ،وبعد تقييم
لالنتخابات البلدية في كل لبنان ،نرى أنّ التيار الوطني الحر موجود مع
حلفائه على كامل األراضي اللبنانية في رئاسة البلدية ونيابتها واألعضاء،
األمر غير المتوافر أليّ طرف سياسي في لبنان».
وأضاف« :لقد أثبت التحالف مع القوات اللبنانية نفسه في الكثير من
توصلنا إليه من خالصة
المناطق .وقد استعرضنا هذه التجربة ،وما
ّ
وأرق��ام يثبت أنّ ما من شيء يمنع حصول االنتخابات النيابية .ونذ ّكر
في هذا السياق بموقفنا من التمديدين األول والثاني ،ومراجعة الطعن
التي تقدّمنا بها .واليوم ،نعتبر أنّ االنتخابات النيابية ممكنة وهي واجب
دستوري وديمقراطي ،وعلى الجميع أن يعودوا إلى الشعب باالستحقاق
النيابي في موعده ،أو عندما تكون هناك أزمة كما هو حاصل اليوم .وقد
تك ّونت خارطة واضحة من زحلة إلى جونية إلى الحدت وجزين وجبيل
والبترون وعكار ،على الرغم من استنسابية البعض في تسليط الضوء
على منطقة أو اثنتين وتحويلها إلى قضية كبرى».
س ّجلت في القبيات ستكون
ولفتَ كنعان إلى أنّ «المخالفات التي ُ
معرض طعن ،وستصدر نتائجها في الوقت القريب».
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء ،أ ّكد التك ّتل أنّ «كالما ً كثيرا ً صدر عن س ّد
ج ّنة ،بينما هناك سدود كثيرة مه ّمة في لبنان تؤ ّمن ماليين األمتار المكعبة
من المياه من س ّد بسري إلى سواه ،لكن التركيز يقتصر على سد ج ّنة الذي
يؤ ّمن  75مليون متر مكعب لبيروت وجبل لبنان .من هنا ،سيكون هناك
لقاء في الثانية عشرة ظهر الجمعة ،في فندق الحبتور في سن الفيل ،ندعو
إليه كل الكتل النيابيّة وكل من يرغب بمعرفة الحقيقة المالية والقانونية
واإلدارية واالقتصادية عن هذا الملف( )...وغدا ً في مجلس الوزراء ،نتم ّنى
على كل من يريد أن يتحدّث عن هذا الملف أن يعلم أنّ هناك قرارا ً صادرا ً
عن مجلس ال��وزراء يجب أن يُن ّفذ ،وال يجوز التعطيل باالستنساب وأن
ُتعزل وزارات نفسها ع ّما يقرره المجلس».
وعن قانون االنتخاب ،قال كنعان« :نك ّرر موقفنا لناحية أ ّننا نتطلّع إلى
هذه المسألة كقضية استراتيجية وأساسية ،تعني تمثيل كل اللبنانيّين
في المؤسسات الدستورية في شكل صحيح وعادل .وهي ليست مسرحية
أو بحث أو ترف أو متابعة شكليّة ،فالتك ّتل والتيار ينظران إلى هذه المسألة
بكثير من األهمية والجديّة ،وعلى الجميع عدم المراهنة في هذا السياق
على تسويات أو ا ّتفاقات ال تأخذ في االعتبار الميثاقية والحقوق بالشراكة
واإلصالحات المطلوبة بما يضمن نزاهة االنتخابات» .وتابع « :سنشارك
التوجه ،وسنتصدّى ألي محاولة للتمييع لإلبقاء
في جلسات اللجان بهذا
ّ
على قانون الستين».
ولفتَ كعان إلى أنّ «التك ّتل أ ّكد أنّ الرئاسة في لبنان هي جزء من هذا
النظام ،وليست جزيرة معزولة .وال يمكن أن يطالب البعض بالميثاقية في
كل المؤسسات ويحرم رئاسة الجمهورية منها».
فالميثاق ليس الئحة طعام ،فإما ان يطبق أو ال يطبق .وفي هذا السياق،
نك ِّرر الدعوة إلى ضرورة احترام إرادة الناس واألخذ في االعتبار المكوِّن
المسيحي المعني بهذا االستحقاق بالدرجة األولى في النظام التعددي
الذي نعيشه .وندعو الكتل إلى أن تعرف أن ما بين قانون االنتخاب وجلسة
الرئاسة هناك نقطة جوهرية مشتركة هي الميثاقية التي لم تحترم منذ 26
عاماً .وحقنا أن يؤخذ برأينا كمسيحيين في هذا النظام ،وعلى الجميع عدم
إضاعة البوصلة على هذا الصعيد».

المولى متوسطا ً رئيس وأعضاء بلدية النبطية
 عقد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبرانباسيل مؤتمرا ً صحافيا ً في البترون لتقييم نتائج
االنتخابات البلدية واالختيارية ،ورأى أنّ «ما حصل في
االنتخابات البلدية في طرابلس سببه ذهنيّة الغطرسة
ّ
تخطي الميثاق» .ولفتَ إلى أنّ «من
والهيمنة ،والنتيجة
ر ّكب الالئحة التوافقية يتح ّملون مسؤولية إقصاء بعض
األف��رق��اء .وأح��د نتائج غطرستهم كانت العملية غير
الميثاقية التي أدّت إلى إبعاد المسيحيّين والعلويّين
عن بلدية طرابلس».
وأش��ار إلى أنّ «حجم التيار بالمقارنة مع كل قوى
الشمال ظهر ليس فقط في بلدية ،إ ّنما في انتشاره»،
الفتا ً إل��ى أنّ «أه��م ما ح ّققناه باالنتخابات أنّ كلمة
األحزاب باتت أقوى من العائالت» .وأوضح أنّ «الحزب
أو التيار السياسي يجب أن يكون لهما الكلمة الكبيرة،
وليس كل بلدية أو بلدة منعزلة عن محيطها وال تنتمي
إلى المشروع الوطني الكبير».
وذكر أنّ عضو «كتلة المستقبل» النائب أحمد فتفت
ّ
تخطى الـ600
خسر في بلدته سير الضنية بفارق كبير
صوت» ،أ ّما في بشري فإنّ «القوات لم ترغب في التفاهم
معنا ،والمعارك كانت معبّرة أل ّننا عملنا في  7بلدات
وفزنا».
سجلنا
أ ّم��ا في زغرتا« ،فهو القضاء الوحيد حيث
ّ
تراجعا ً وكان بقرار خطأ من قِبل التيار الوطني الحر،
ووصلتنا الرسالة وأوصلناها إلى مناصرينا ،وسنعمل
على معالجة المسألة».
ولفتَ إل��ى أنّ «البترون أ ّك��دت أنّ لونها برتقالي،
وك ّرست سياسيا ً أ ّنها تستحق أن تكون المدخل إلى
ال��ش��م��ال ،وال أح��د يستطيع أن يضع ي��ده عليها من
خارجها».
وأشار إلى أنّ «معدّل الفرق بيننا وبين وزير االتصاالت
بطرس حرب في تنورين هو  800صوت فقط ،وأنا أعلن
أنّ هذا االنتخابات هي بداية النهاية ونذ ّكر بعضنا في
االنتخابات النيابية المقبلة ،واالنتخابات البلدية التي
ستأتي».
خص رئاسة االتحاد ،أعلن أ ّنه «من أصل 25
وفي ما
ّ
بلدية ،هناك  10بلديات ملتزمة مع التيار و 5بلديات
تناصر التيار ،أ ّما للقوات فهناك  4بلديات ،ولخصومنا 6
وتحسن ملحوظ
بلديات ،ولدينا أكبر عدد من المخاتير،
ّ
في ملف المخاتير».
وق��ال« :إ ّننا على موعد لتقييم شامل لالنتخابات
ومراجعة ون��ق��د ،وتأسيس لمؤتمر بلدي ع��ام ف��ي 6
حزيران المقبل ،إلط�لاق عمل بلدي لـ 6سنوات على
ّ
ونحضر أنفسنا من اليوم لالنتخابات
مستوى كل لبنان،
البلدية المقبلة ،عبر آليّة تدريب وتمكين الناس لفهم
العمل البلدي وكيفيّة المشاركة فيه».
توجهت كتلة المستقبل بـ«تحية خاصة إلى
ّ
مدينة طرابلس التي اختارت مجلسا ً بلديا ً بإرادة حرة
كما أراد أهلها» ،داعي ًة «المجلس البلدي المنتخب إلى
االنصراف فورا ً للعمل كفريق عمل منسجم ومص ّمم من
أجل إنماء المدينة وتطوير مرافقها وتحسين مستوى
ونوعية خدماتها ،وال سيّما أنّ طرابلس تحتاج وبسرعة

(مصطفى الحمود)
إلى اإلنصاف واإلنماء والتطوير .فلقد كانت طرابلس،
وستبقى ،مدينة الوسطية واالعتدال والعيش المشترك
ال��ذي يجب أن يساهم في دعمه وتطويره وترسيخه
جميع مك ّونات المدينة».
 نفى رئيس الئحة «لطرابلس» الدكتور عزام عويضةفي بيان« ،الشائعات التي تحدّثت عن استقالته على
خلفية نتائج االنتخابات البلدية في طرابلس» ،مؤ ّكدا ً
أ ّنه «سيبقى في خدمة طرابلس وأهلها ،ولن يستقيل أ ّيا ً
كانت الظروف ،وأ ّيا ً كان الموقع الذي يعمل منه ،فالمهم
هو الوقوف إلى جانب أهلنا في الفيحاء وقضاياهم
المح ّقة ،بمعزل عن المناصب والمواقع».
 رأت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» ف��ي ب��ي��ان ،خاللمنسقها العام الشيخ زهير
اجتماعها الدوري برئاسة
ّ
الجعيد وحضور النائب الدكتور كامل الرفاعي ،أنّ
«المرحلة الرابعة واألخ��ي��رة من االنتخابات البلدية
وجهت ضربة
واالختيارية في محافظتي الشمال وعكار ّ
قاسية جدا ً لـ«تيار المستقبل» ،وخصوصا ً في العاصمة
طرابلس رغ��م تحالفه ف��ي اللحظة األخ��ي��رة م��ع قوى
أساسية ذات نفوذ سياسي وشعبي».
 أشرف محافظ النبطية القاضي محمود المولى وفيمكتبه في سراي النبطية الحكومية على عملية انتخاب
رئيس ونائب رئيس لبلدية النبطية ،وقد ترأّس الجلسة
ّ
وترشح لرئاسة البلدية
أكبر األعضاء س ّنا ً وفيق بيطار،
الرئيس الحالي لبلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل وفاز
ّ
وترشح لنائب رئيس بلدية النبطية نائب
بالتزكية،
رئيس البلدية الحالي الدكتور محمد جميل جابر وفاز
بالتزكية أيضاً.
ووص���ف المحافظ ال��م��ول��ى االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالختيارية التي جرت في مدينة النبطية بالعرس
سجل فيها أي شائبة أمنيّة أو
الديمقراطي من دون أن ُت ّ
إدارية أو لوجستية.
بدوره شكر كحيل المولى على تعاونه مع البلدية
السابقة والحالية من أجل تحفيز وتطوير العمل البلدي،
موجها ً الشكر للقوى األمنية والعسكرية على مواكبتها
ّ
العملية االنتخابية ،من ّوها ً بشجاعة وإقدام الناخبين
من أبناء النبطية على االقتراع لـ«الوفاء والتنمية»،
مؤ ّكدا ً العمل في البلدية قلبا ً واحدا ً ويدا ً واحدة للنهوض
بالنبطية في كافة المجاالت التنموية .
وأ ّكد جابر أنّ قلب النبطية سيبقى نابضا ً بالحيوية
من خالل تشابك األيدي وتضافر الجهود لخدمة المدينة
حاضرة جبل عامل.
 عُ قدت في قائمقامية بنت جبيل ،بناء لدعوة منالقائمقام بالوكالة خليل دبوق ،جلسة النتخاب رئيس
ونائب رئيس بلدية عيناثا ،في حضور كامل األعضاء
المنتخبين ،وف��از بالتزكية لمنصب رئيس البلدية
الدكتور رياض فؤاد فضل الله ،ولمنصب نائب رئيس
عباس عبد الكريم خنافر.
 ت� ّم انتخاب المهندس ص��در داود رئيسا ً لبلديةبدياس ،والدكتور أحمد كمال قعفراني نائبا ً له.

كرامي في ذكرى ا�ست�شهاد الر�شيد:
�سيبقى تر�شيح قاتله للرئا�سة و�صمة عار
وجه الوزير السابق فيصل كرامي
ّ
كلمة إلى اللبنانيّين والطرابلسيّين
لمناسبة ال��ذك��رى  29الستشهاد
الرئيس رشيد كرامي ،فقال« :بعد
اغتيال رشيد كرامي ،أدرك القتلة أنّ
المطلوب محاصرة ِقيَم رشيد كرامي
وتحجيمها ،وهو ما فعله كثيرون من
حيث يدرون أو ال يدرون».
وتابع« :رشيد كرامي ب��ذل دمه
الطاهر في معركة الوطن واألم��ة،
وعمر كرامي وق��ف س�� ّدا ً منيعا ً في
هذه المعركة ،ونحن لن نخلف عهدا ً
في الوفاء للدم ،ولن نخلف عهدا ً في
إعالء وتمتين السدّ ،ولن يكون لبنان
إلاّ لبنان الواحد العربي المستقل،
ولكي يكون لنا هذا اللبنان ،علينا
أن نواجه الوقائع الراهنة بمنتهى
الوضوح:
أوالً ،إنّ ك��ل ي��وم يمر م��ن دون
رئيس جمهورية ،هو تكريس لفشل
النظام اللبناني ،واألخ��ط��ر لفشل
لبنان كوطن .ويكفينا ما حصل على
مدى سنتين من ترشيح قاتل رشيد
ك��رام��ي للرئاسة ،وه��ذا الترشيح
سيبقى إل��ى األب��د وصمة ع��ار في
سج ّل هذه الدولة ،وفي تاريخ كل
من دعموه في ال��داخ��ل وال��خ��ارج .
إنّ المرشحين المطروحين اليوم
للرئاسة ،هما ع��زي��زان وصديقان
وحليفان ومستحقان ،ولكن موقفنا
من أيّ شخص يصل إلى سدّة رئاسة
الجمهورية ،رهن بقدرة ورغبة هذا
الرئيس في إط�لاق ورعاية ورشة
إص�ل�اح سياسي ودس��ت��وري تبدأ
بالتنفيذ الحرفي التفاق الطائف.
ث���ان���ي���اً ،إلج�����راء االن��ت��خ��اب��ات
النيابية ح��ق دس��ت��وري وشعبي،
لك ّنه مغتصب ،وال��ت��ذ ّرع بأسباب
واه��ي��ة ل��ع��دم إج��رائ��ه��ا ه��و دج��ل
سياسي .وللخائفين على التوازنات
وال��م��ن��اص��ف��ة عليهم أن ي��درك��وا

أنّ القانون القائم على النسبية
ه��و الوحيد ال���ذي ي��ؤ ّم��ن ال��ت��وازن
والمناصفة ،ب��دون م ّنة م��ن أح��د.
وهذا القانون العصري لم يعد مطلبا ً
عاد ّيا ً في لبنان ،إ ّن��ه شأن إنقاذي
يتيح للّبنانيين إعادة ترميم وطنهم
ودولتهم ومجتمعهم.
ث��ال��ث�اً ،م��ن يعتقد أنّ الحكومة
ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي �ا ً ه��ي ص � ّم��ام أم��ان
أخ��ي��ر لبقاء ال��دول��ة ،ن��ق��ول ل��ه إنّ
هذه الحكومة العاجزة والضعيفة
ليست هي من يحكم ،وإنّ السلطة
التي تدير الحكومة ليست مجلس
الوزراء ،وإ ّنما مجلس أمراء الطوائف
والمذاهب.
يجب أن ت��ك��ون ه��ذه الحكومة
ّ
موظفين يشهدها
هي آخر حكومة
لبنان ،وهنا أي��ض�ا ً يجب االل��ت��زام
با ّتفاق الطائف الذي وضع السلطة
في مجلس ال��وزراء مجتمعاً ،ولكن
شرط أن يكون مجلس وزراء وليس
مجلس موظفين».
وتابع« :أه ّنئ المجلس البلدي
الجديد في طرابلس بالفوز ،وأقول
لهم إنّ انتصارهم الحقيقي يكون
بانتصار اإلن��م��اء على السياسة،
وبانتصار المدينة على محاوالت
توظيفها في الصراعات اإلقليمية
والدولية ،وبانتصار العقل والحكمة
والعمل على الشعارات والغرائز .وال
أنكر على اإلط�لاق أنّ النتائج التي
خرجت من صناديق طرابلس لها
دالالت سياسية ،وستكون لنا قراءة
شاملة وصريحة لكل هذه الدالالت
وأبعادها في وقت قريب ،ولكن على
المجلس البلدي أن يفيد من الربح
الذي ح ّققته له السياسة ،وأن ير ّمم
الخسارة التي تسبّبت بها السياسة،
وال شك أنّ الخسارة األكبر للمدينة
كانت في غياب التمثيل المتن ّوع
لنسيجها االجتماعي والطائفي ،وهو

ما يتطلّب الكثير من الوعي لتعويض
ه��ذا الغياب المؤ ّقت ال��ذي فرضته
معركة أح��زاب األح��ج��ام واألوزان
حساب وج��ه الطرابلسي المنفتح
وال��ح��ض��اري ب��ل واللبناني ،يدنا
ممدودة لخير طرابلس وأهلها».
وأجرى ُمفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان اتصاال ً بالوزير
ك��رام��ي ،مواسيا ً ومستذكرا ً مزايا
الرئيس الشهيد رشيد كرامي في
ذكرى استشهاده ،وقدّم له ولعائلته
خالص العزاء.
وأ ّكد دريان« ،أنّ الرئيس الشهيد
كان صوت الحق والوحدة والعيش
المشترك ،ورائ��دا ً من ر ّواد الوحدة
اإلس�لام��ي��ة ،ون��م��وذج��ا ً لالنفتاح
وال��ح��وار ،ورم���زا ً وطنيا ً ال يُنسى،
وسيبقى في قلوب اللبنانيين الذين
ال ينسون مواقفه الوطنية التي
ضحى من أجلها لخدمة وطنه الذي
ّ
ما زال يعاني من أزم��ات تستدعي
من الجميع التعاون والوحدة إلنقاذ
لبنان».
وات��ص��ل رئيس المجلس العام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن بكرامي مواسيا ً ومستذكرا ً
مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي،
وق��ال ال��خ��ازن في ه��ذه المناسبة:
«ن��ت��ذ ّك��ر ال��رئ��ي��س الشهيد رشيد
كرامي ،ونقف بهيبة واحترام إجالال ً
لهذا الكبير الذي ترك بصمات دامغة
وعالمات فارقة في تاريخ لبنان.
كان مدرسة وطنية متميّزة في جمع
الصف وتوحيد الكلمة والتعالي عن
التجاذبات السياسية».
أض��اف« :ل��ن ينساه اللبنانيون
ال��وط��ن��ي��ون ،وسيبقى م��اث�لاً في
ذاكرتهم لِما ك��ان له من إنجازات
وطنية وح��رص دائ��م على العيش
وسعي دؤوب للحفاظ
المشترك،
ٍ
على عروبة لبنان».

