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حمليات �سيا�سية

مجل�س الأمن ي�ؤيد الأ�سد ...
�إرهاب ولي�ست ثورة!
د.نسيب حطيط*
أصدر مجلس األمن الدولي القرار الرقم  2170ضد «داعش» و«النصرة»
باعتبارهما حركتين إرهابيتين تلقتا الدعم والمؤازرة من أميركا وحلفائها
األوروبيين وال�ع��رب حتى اعترفت وزي��رة الخارجية األميركية هيالري
كلينتون السابقة بأن «داعش» صناعة أميركية.
قالت سورية بلسان الرئيس بشار األسد أن ما يجري في سورية ليس
ث��ورة شعبية بل ح��رب إرهابية عالمية على سورية لبست قناع المطالبة
باإلصالح والديمقراطية ...وإال كيف يمكن أن توصف ثورة شعبية بقيادة
المسلحين األجانب من فئة التكفيريين  ...وكيف يمكن العالم أن يفرض
الديمقراطية بالذبح واالغتصاب وتدمير المقدسات والرموز الحضارية.
ق��ال السوريون ول��م يصدقهم العالم  ...وك��ذب محور الشر األميركي
طوال ما يقارب السنوات األربع حتى اعترف بالحقيقة عندما ُذبح الصحافي
األميركي جيمس فولي ،وعندما تجاوز «داعش» الخطوط األميركية الحمر
واعتدى على كيانها بالتبني (كردستان – البرزاني) وخافت السعودية
والكويت فتالقى القرار األميركي (الدولي) مع فتاوى السعودية بلسان
المفتي السعودي.
دان مجلس األم��ن بحبر «بريطاني» وطلب أميركي وموافقة روسية
«داع��ش والنصرة وجميع األف ��راد والجماعات والمؤسسات والكيانات
األخرى المرتبطة بالقاعدة ،»...والقاه مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ
بفتواه «داع��ش والقاعدة من الخوارج يستحالن الدماء وال نحسبهما على
المسلمين» ،أي اتهمهم بالردة والكفر.
مجلس األم��ن يدين «داع��ش» و«النصرة» باإلرهاب والتكفير السياسي
والسعودية بلسان المفتي تكفر «داعش» و«النصرة»...
وال �س��ؤال م��اذا تغير منذ ث�لاث سنوات حتى غيرت أميركا وحلفاؤها
مواقفهم ..الجواب كتبته دم��اء الضحايا والشهداء والصمود في سورية
ووفاء الحلفاء.
لقد انهزم المشروع األميركي  -التكفيري نتيجة صمود محور المقاومة
ال��ذي أدى ال��ى إطالة زم��ن المعارك ،فأرهق واستنزف المحور التكفيري
وأصابه بمرض التفسخ واإلنشقاقات وتعدد التنظيمات والقتل المتبادل
منذ حوالى عام تقريبا ً بالتالزم مع التهديد للكيانات الراعية له في السعودية
والخليج واألردن وص��والً إلى تركيا وأوروب��ا بعدما شعر قادة «النصرة»
و«داعش» باإلكتفاء الذاتي ماليا ً وعسكريا ً وعدم الحاجة الى الدعم الخارجي
فانقلبوا على رعاتهم كما انقلبت اإلنكشارية على السلطان العثماني.
اعترف مجلس األم��ن بضرورة وح��دة األراض��ي في سورية والعراق،
وأنهى كل األحالم لما يسمى المعارضة السورية بأسمائها المتعددة الحالمة
بتقسيم سورية وال�ع��راق والتي أصبحت خ��ارج المعادلة فال هي تمسك
بالميدان وهي غير موجودة في السياسة بعدما تركها أصدقاء سورية على
أرصفة «داعش» و«النصرة» و«الجبهة اإلسالمية».
صمدت سورية ،وها هو العالم يشاركها الحرب ضد اإلرهاب ولو ظاهرا ً
ألن النفاق الدولي يظهر في القرار وفي الممارسة ،فالقرار الدولي ال يعتبر
«أبو بكر البغدادي» من اإلرهابيين سواء كان شبحا ً أو حقيقة ولذا لم يضعه
على الئحة المطلوبين!!
م��ا زال��ت تركيا تشتري النفط ال��ذي يسرقه «داع ��ش» و«ال�ن�ص��رة» من
سورية والعراق وما زالت تعالج جرحاهم وتستقبل الوافدين من المسلحين
لمؤازرتهم وهي عضو في «الناتو»!
ما زالت وسائل التواصل اإلجتماعي «الفايسبوك» و«تويتر» وغيرهما،
تنشر دعايات وبيانات «داعش» و«النصرة» وأخواتهما وتؤمن التواصل بين
أعضائها وتجنيد المقاتلين ولم تغلق صفحاتها بينما تغلق أي صفحة تؤذي
العدو «اإلسرائيلي» أو األميركي أو تنصر المقاومة ،وآخر مثال أن فيديو ذبح
الصحافي األميركي قد حذف من هذه الشبكات بينما المجازر الوحشية
بحق المدنيين في سورية والعراق لم تحذف!
النفاق الدولي ال يزال يميز بين التكفيريين المرتبطين بـ«القاعدة» وغير
المرتبطين أي أنه ال يزل يدعم بقية التنظيمات التكفيرية وكيف يمكن التمييز
بين المرتبط بـ«القاعدة» أو غير المرتبط فهل هناك فحص دم للعناصر
والشعارات.
راه�ن��ت أميركا وحلفاؤها على ب�ق��اء ال�ن��ار ف��ي س��وري��ة وج��واره��ا وأن
ال يصيبها ش��يء من ن��اره��ا ،فدعمت وسلحت ووف��رت الغطاء السياسي
والديني ،لكن صمود سورية وحلفائها عكس اإلت�ج��اه التكفيري وجعل
األمواج والهزات اإلرتدادية تهدد الدول الراعية ،فتحرك هؤالء على عجالة
من أمرهم فدعوا إي��ران للتحالف ضد اإلره��اب الستدراجها وإغراقها في
الرمال العراقية والفتنة المذهبية لتوسعة رقعة القتال المذهبي الى ايران
وباكستان وكل المنطقة لعلهم يستطيعون اإلمساك بزمام األمور من جديد.
«داع��ش» و«النصرة» و«القاعدة» إرهابيون ...لكن من صنعهم ودعمهم
أليس إرهابيا ً أيضاً؟
القرضاوي والعرعور والعريفي واللحيدان وبقية مشايخ التكفير...
أليسوا ارهابيين؟
العراقيون الذين اجتمعوا في األردن تأييدا ً ل �ـ«داع��ش» وسموا غزوة
الموصل ثورة سنية إلستعادة الحقوق ...أليسوا إرهابيين؟
اللبنانيون الذين يدعمون «داع��ش» و«النصرة» سرا ً وعالنية ويقولون
أنها كذبة ويعادون حزب الله الذي يقاتل في سورية ضد اإلرهاب ...أليسوا
إرهابيين؟
 سياسي لبناني
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رغم عملية «�شد الحبال» حول الت�شريع ومن ي�سبق االنتخابات الرئا�سية �أو النيابية:
م�سار التمديد لمجل�س النواب ي�سلك طريقه على نار خفيفة وترجيحات بتق�صير الفترة
 حسن سالمة
قبل أقل من ثالثة أشهر من انتهاء الوالية الممددة للمجلس
النيابي الحالي ُتطرح ثالثة احتماالت بما يتعلق بمستقبل هذه
الهيئة على رغم التفاوت بين نسبة كل من هذه االحتماالت وهي:
أوالً :أن يشتد الخالف بين من يريد التمديد وبين من يريد
االن �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى وق ��ع عملية ال�ك�ب��اش ال�ق��ائ�م��ة ح ��ول ع ��دد من
االستحقاقات الكبيرة ،ما سيقود إلى عجز الطبقة السياسية عن
السير بأحد االحتمالين المذكورين ،بالتالي حصول ف��راغ في
المؤسسة التشريعية مع ما يمكن أن ينتج من ذلك من مضاعفات
خطيرة على مستوى البالد بكل المعايير .إال أن مصادر سياسية
تبدو على يقين أن هذا االحتمال غير وارد تماما ً حتى لو عجزت
الطبقة السياسية على التوافق ألن المظلة الخارجية ستمارس
دورها في دفع األطراف الداخلية على منع حصول الفراغ.
ثانياً :أن تذهب األمور نحو إجراء االنتخابات ولو على أساس
قانون الستين العتبارات عديدة ّ
بغض النظر عن التبريرات التي
يضعها فريق  14آذار لطلب التمديد للمجلس ،بدءا ً من األوضاع
األم �ن �ي��ة إل ��ى رف ��ض االن �ت �ج��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ق�ب��ل ان �ت �خ��اب رئيس
للجمهورية.
استكمال السيناريو الذي يسعى اليه حاليا ً فريق الرابع عشر
من آذار وه��و التمديد للمجلس بحجج وتبريرات مختلفة ،إنما
المقصود واضح وهو أن يحتفظ هذا الفريق بأكثرية نيابية تحول
دون تمكن فريق الثامن من آذار تحسين حصته في المجلس
النيابي.
لذلك فطالما الخيار األول غير وارد فأي من الخيارين الثاني

وال�ث��ال��ث األك�ث��ر ترجيحا ً ف��ي ظ��ل م��ا ه��و م�ط��روح ال�ي��وم داخليا ً
وخارجياً ،وبخاصة في ظل ما هو سائد بين الكتل النيابية؟
من حيث المسارات القانونية فكل من الخيارين المذكورين لم
تكتمل عناصره حتى اآلن ،فإجراء االنتخابات بات يحتاج اليوم
إلى قانون لمطابقة المهل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة بعد تأخر
الحكومة عن إص��دار المرسوم المعني بدعوة الهيئات الناخبة،
إضافة إلى تشكيل هيئة اإلش��راف على االنتخابات .أما التمديد
فيحتاج إلى انعقاد جلسة تشريعية للمجلس ،بالتالي فانعقاد مثل
هذه الجلسة ينتظر قبول المستقبل وحلفائه حضور الجلسة.
لكن بحسب سياسي مخضرم ،فما يحدد أرجحية أحد هذين
الخيارين هو االعتبارات السياسية وليست القانونية في بلد يقوم
على التسويات والصفقات ،ولهذا يالحظ هذا السياسي أن خيار
التمديد هو األكثر ترجيحاً ،بل هو شبه مؤكد ،على رغم رفض
بعض المرجعيات والكتل للتمديد بدءا ً من رئيس مجلس النواب
إل��ى تكتل التغيير واإلص�ل�اح ،ويشير إل��ى أن الساعين للتمديد
يشكلون أكثرية في مجلس النواب ،أي أنهم يزيدون عن النصف
زائدا ً واحداً.
فالكتل النيابية لفريق الرابع عشر من آذار مع التمديد ،إذ إن تيار
المستقبل أعلن صراح ًة رغبته بذلك ،بينما كتلتا الكتائب والقوات
ال تعارضان ما يعتبرونه تمديدا ً تقنيا ً للمجلس إلى حين انتخاب
رئيس الجمهورية .كما أن جنبالط الذي يرأس كتلة وازن��ة أعلن
صراحة تأييده للتمديد .كذلك يتحدث السياسي المذكور عن أن
نواب طرابلس المستقلين ـ أي ميقاتي والصفدي وأحمد كرامي
ليسوا بعيدين من هذا الخيار.
ول��ذل��ك يشير السياسي المخضرم إل��ى أن ه��ؤالء يربطون
حضور جلسة التشريع للمجلس باالتفاق المسبق على التمديد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
بري في عين التينة أمس السفير المصري
أش��رف حمدي في زي��ارة وداعية .وكانت
مناسبة لعرض التطورات الراهنة.
عرض رئ��ي��س اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط في دارته في كليمنصو
مع رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطر يرافقه الوزير السابق روجيه
ديب ،التطورات الراهنة.
التقى وزير العدل اللواء أشرف ريفي
في مكتبه األمين العام لـ«حركة األم��ة»
الشيخ عبد الناصر جبري وبحث معه في
األوضاع المحلية واإلقليمية والخارجية.
ترأس مفتي الجمهورية الشيخ محمد
رشيد قباني اجتماعا ً للمجلس الشرعي
اإلسالمي األعلى في دار الفتوى ،وتم درس
الشؤون الدينية والوقفية واالجتماعية
والشأن اإلسالمي العام في البالد.
استقبل قائد الجيش العماد جان

فيا�ض زار حرب :المطلوب التقارب
لتفكيك العقد و�إحياء الم�ؤ�س�سات

الم�شنوق :مو�ضوع الع�سكريين المحتجزين يتابع بتك ّتم
وافق مجلس ال��وزراء على إعفاء
النازحين السوريين المخالفين قبل
تاريخ هذا القرار ،الذين يرغبون
ب��ال��ع��ودة إل��ى س��وري��ة م��ن رس��وم
اإلق��ام��ة المترتبة عليهم تسوية
ألوضاعهم وذلك لمدة ثالثة أشهر.
كما وافق على وضع خريطة طريق
النفايات الصلبة موضع التنفيذ كما
وافق.
وك��ان المجلس انعقد أم��س في
السراي الحكومية برئاسة رئيس
الحكومة تمام سالم وعلى جدول
أعماله  58بندا ً أبرزها ملف النفايات
الصلبة.
وب��ع��د الجلسة ال��ت��ي استمرت
نحو سبع ساعات ،تال وزير اإلعالم
رم��زي جريج المقررات الرسمية،
مشيرا ً إلى أنّ سالم استهل الجلسة
«بالتأكيد كما كل مرة على ضرورة
إنجاز االستحقاق الرئاسي بأسرع
وقت ،ألنه يتوقف على هذا اإلنجاز
اس��ت��ك��م��ال ت��ك��وي��ن ال��م��ؤس��س��ات
الدستورية واستقامة عملها».
وأضاف جريج« :بعد ذلك انضم
إلى االجتماع رئيس مجلس اإلنماء
واإلعمار بناء لطلب دولة الرئيس،
فقدم إل��ى المجلس تقريرا ً مفصالً
ع��ن م��وض��وع النفايات الصلبة،
وتمت مناقشة هذا التقرير من قبل
المجلس ،وعلى األثر اتخذ المجلس
المبادرة بوضع المرحلة األول��ى
من خريطة طريق إدارة النفايات
الصلبة موضع التنفيذ عبر القرارين
التاليين:
أوال ً  -تكليف وزارت����ي ال��م��ال
وال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات اإلس���راع
ف��ي ص��رف المستحقات العائدة
للبلديات المحيطة بمطمر عبيه -
عين درافيل وبإعطائها حوافز مالية
لتلك البلديات وإعفائها من بعض
االقتطاعات والمتوجبات المستحقة
عليها وذلك خالل مهلة شهر.

ث��ان��ي�اً -تأليف لجنة وزاري��ة
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال��وزراء وعضوية وزراء المالية
وال��زراع��ة والداخلية والبلديات
وال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار
للتباحث مع مجموعة «آفيردا»
وشركتي «الفاجيت» و«باتكو»
حول المرحلة االنتقالية المتعلقة
ب��ال��خ��ط��ة ال��ش��ام��ل��ة ل��ل��ن��ف��اي��ات
الصلبة.
ثم بحث المجلس سائر البنود
ال��واردة على جدول األعمال وقرر
اآلتي:
أوالً -ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى إع��ف��اء
النازحين السوريين المخالفين
ق��ب��ل ت��اري��خ ه���ذا ال���ق���رار ،ال��ذي��ن
يرغبون بالعودة إلى سورية من

رس��وم اإلق��ام��ة المترتبة عليهم
ت��س��وي��ة ألوض��اع��ه��م وتشجيعا ً
لمغادرة لبنان بصورة قانونية،
على أن يعمل بهذا ال��ق��رار لمدة
ثالثة أشهر.
ثانياً -الموافقة على الترخيص
لبعض الجمعيات إلنشاء فروع
لها في لبنان.
ثالثاً -الموافقة على مشاريع
م��راس��ي��م ب��ن��ق��ل اع���ت���م���ادات من
احتياطي ال��م��وازن��ة العامة إلى
موازنات رئاسة مجلس ال��وزراء
وبعض الوزارات لعام  2014على
أساس القاعدة اإلثني عشرية.
رابعاً -الموافقة على مرسوم
تعيين القاضيين سمر ص��واح
وحسين شاهين مفتشين عامين
لدى هيئة التفتيش القضائي.

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي

(حسن ابراهيم)

قهوجي مع حمدان ووفد «المرابطون»
قهوجي في مكتبه في اليرزة ،النائب نعمة
طعمة ،ثم أمين الهيئة القيادية لحركة
«المرابطون» العميد مصطفى حمدان على

رأس وفد .وتناول البحث األوضاع العامة
والتطورات الراهنة.
استقبل المدير ال��ع��ام لقوى األم��ن

وك��ان وزي��ر الصحة وائ��ل أبو
ف��اع��ور غ����ادر ال��ج��ل��س��ة ث��م ع��اد
مصطحبا ً معه ملف الطبيب الذي
وقع طلبات استشفاء على بياض
وعرضه أمام مجلس الوزراء.
وق��ب��ي��ل ال��ج��ل��س��ة أك����د وزي���ر
اإلت����ص����االت ب���ط���رس ح����رب أنّ
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة تكرس
اانتخابات النيابية وعدم إجراء
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ي��ك��رس
التمديد ،فيما أوضح وزير الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق أنّ
موضوع العسكريين المحتجزين
لدى الجماعات اإلرهابية يتابع
بتكتم.
وق����ال أب���و ف��اع��ور أنّ رئيس
الحكومة يتابع بجدية كبيرة
مسألة العسكريين المحتجزين.

(ت ّموز)

(داالتي ونهرا)

حرب وفياض

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنّ «الظروف
تستدعي منا جميعا ً التعاطي بمسؤولية بعيدا ً من أج��واء التصعيد
أو التشنج أو ال��م��زاي��دات» ،م��ش�دّدا ً على أنّ «المطلوب منا أن نقترب
خطوات تجاه بعضنـا بعضا ً لتفكيـك العقـد القائمـة وإعـادة إحيـاء
المؤسســات».
وك���ان ف��ي��اض زار وزي���ر اإلت��ص��االت ب��ط��رس ح��رب ي��راف��ق��ه رئيس
اتحاد بلديـات جبـل عامـل علي الزيـن ،وبحــث معـه شؤونا ً مطلبية
وسياسية.
وقال فياض بعد اللقاء« :بحثنا مع الوزير حرب في قضايا مطلبية
تتصل بواقع االتصاالت في منطقة مرجعيون وبالبنى التحتية لشبكات
االتصاالت ومنها ما يتعلق بتقوية إرس��ال الشبكة الخليوية واألهم
إدخال تقنية الـ  DSLإلى المنطقة بعدما تم االنتهاء من توصيل شبكة
الفايبر أوبتيك» .وأضاف« :كانت فرصة الستعراض الواقع السياسي،
وكان الرأي متفقا ً تماما ً حول أهمية تضامن اللبنانيين في هذه المرحلة
والتعاون بين مختلف المكونات السياسية لحماية البلد ،والظروف
تستدعي منا جميعا ً التعاطي بمسؤولية بعيدا ً من أجواء التصعيد أو
التشنج أو المزايدات».
وعن رأي كتلته باالقتراح الذي تقدم به الوزير حرب منذ يومين في
شأن انتخابات رئيس الجمهورية ،أج��اب« :لم نناقش المسألة بهذا
التفصيل ،لكن من الناحية المبدئية كلنا متفقون على أنّ المطلوب منا
هو أن نقترب خطوات تجاه بعضنا بعضا ً لتفكيك العقد القائمة وإعادة
إحياء المؤسسات كافة وكي نتالفى هذا المسار من التداعي والتحلل في
مؤسسات الدولة».

ميقاتي :الوحدة خ�شبة الخال�ص
دع��ا الرئيس نجيب ميقاتي إلى
تحصين مدينة ط��راب��ل��س وال��ب�لاد
ب��ال��وح��دة« ،ع��م�لاً ال ق���وال ً فحسب،
فوحدتنا خشبة الخالص الوحيدة
لحماية امن واستقرار البالد».
ك��م��ا دع���ا م��ي��ق��ات��ي ف��ي تصريح
بمناسبة ال��ذك��رى السنوية األول��ى
لتفجير مسجدي التقوى والسالم
في طرابلس «إلى تفعيل المؤسسات
الدستورية ،وإلى اإلسراع ،ما أمكن،
في انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
ولنعمل معا ً على معالجة الملفات
الكثيرة الماثلة أمامنا ،أمنيا ً وسياسيا ً
واج��ت��م��اع��ي�ا ً وم��ال��ي �اً» .وق���ال« :إنّ
األخطار الداهمة ،وأوضاع المواطنين

جنبالط ومطر وديب في كليمنصو

(مديرية التوجيه)

توقفت مصادر
سياسية متابعة
عند ما يجري
من تم ّدد لخطر
تنظيم «داعش»
في المنطقة،
ورأت أنّ هذا
الخطر يه ّدد دول
الخليج وتحديدا ً
السعودية أكثر من
غيرها من الدول
بسبب القاعدة
الفكرية والدينية
لهذا التنظيم الذي
ينتمي إلى الفكر
الوهابي ،وتحديدا ً
أحد أجنحته
المتطرفة التي
تك ّفر آل سعود.

خصوصا ً المستقبل وحلفاءه ،إضافة إلى االتفاق على موضوع
سلسلة الرتب والرواتب على اعتبار أن الرئيس بري يضعها كبند
أول في أي جلسة تشريعية وإنجاز مثل هذه الصفقة موضوع
على نار خفيفة ،ألن ذلك يتطلب أيضا ً إقرار فريق  14آذار بإعادة
الحياة للعمل التشريعي في المجلس.
وحتى في ح��ال ع��دم االت�ف��اق على صفقة كاملة ،فالسياسي
المذكور يالحظ أنه في حال انعقاد جلسة تشريعية فخيار التمديد
يؤيده ما يزيد على نصف أعضاء المجلس ،بالتالي عندما يطرح
اق�ت��راح النائب نقوال فتوش أو أي اق�ت��راح آخ��ر بهذا الخصوص
فسيقر باألكثرية.
ويؤكد السياسي المعني أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري
الرافض للتمديد لن يقبل بانسحاب الفراغ إلى مجلس النواب،
لما لذلك من تداعيات خطيرة على الوضع الداخلي ومسار عمل
المؤسسات ،ولذلك لن يحول دون التمديد إذا وضع بين خيارين
أحالهما م ّر ،إضاف ًة إلى كل األطراف التي ال تقبل بامتداد الفراغ
إلى المجلس.
وم��ا يؤكد خيار التمديد أيضا ً أن تيار المستقبل ب��ات موقفه
أكثر ليونة من حضور جلسات التشريع ،وكذلك بما يتعلق بإقرار
سلسلة الرتب والرواتب وهو ما تشير إليه أوساط الحريري ،وإن
كانت ال تزال تتحدث عن الحاجة الى مزيد من المشاورات لحلحلة
بعض التعقيدات المتصلة بالتكلفة والتمويل.
انطالقا ً من هذه المعطيات يبدو السياسي المذكور على يقين
بأن التمديد ينتظر التوافق بين الكتل النيابية ،وإن كانت الترجيحات
تتحدث عن احتمال تقصير فترة التمديد المقترحة من قبل النائب
فتوش إلى فترة ال تتجاوز السنة إرضا ًء للمعارضين لهذا الخيار.

الحكومة تعفي النازحين الراغبين بالعودة من ر�سوم الإقامة

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

ب ّري والسفير المصري

خفايا
خفايا

الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في مكتبه
قاضي قضاة ديربون في والية ميشيغن
األميركية سالم سالمة وعباس طليس
مع وف��د لبناني من ميشغين ،في زي��ارة
تعارف.
كما التقى بصبوص رئيس األرك��ان في
الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان ،وجرى
البحث في قضايا ذات اهتمام مشترك.
زار وف���د م��ن ج��ام��ع��ة المصطفى
العالمية في إي��ران برئاسة الشيخ محمد
حسن مهدوي مهر ضريح الشهيد عماد
مغنية في روضة الشهيدين في الغبيري،
حيث كان في استقباله والد مغنية.
وق��رأ مهدوي مهر عند الضريح سورة
ال��ف��ات��ح��ة ع��ن أرواح ش��ه��داء المقاومة
اإلس�لام��ي��ة ال سيما عند ضريح الشهيد
السيد ه��ادي نصر ال��ل��ه .كما زار الوفد
ضريح العالمة السيد محمد حسين فضل
الله في مسجد اإلمامين الحسنين.

المتردية ،وال سيما على المستوى
االقتصادي ،تدعونا جميعا ً إلى وقفة
ضمير وتحمل المسؤولية األخالقية
تجاه ال��وط��ن وال��م��واط��ن والشهداء
الذين سقطوا طوال الفترة الماضية،
وللمساهمة في تذليل العقبات ،في
سبيل قيامة لبنان ،وإلنقاذ شبابه من
حال اإلحباط العام نتيجة األوضاع
الراهنة».
واستذكر ميقاتي التفجيرين وقال:
«لقد راهنا في تلك الفترة على وعي
أبناء مدينة طرابلس والعقالء فيها،
والحمد لله ،ك��ان رهاننا في محله،
حيث استطاعت المدينة ،على رغم هول
الجريمة وفظاعتها ،أن تثبت أنها أقوى

النواب ال�سابقون :لإنقاذ لبنان
من �أخطار ّ
تهدد ا�ستقراره
ناشدت رابطة النواب السابقين السلطة اإلجرائية تعزيز قدرات
الجيش والقوى األمنية عدة وعدداً.
وخ�لال اجتماع للهيئة اإلداري��ة حضت الرابطة في بيان تاله
رئيسها ميشال معلولي «جميع األفرقاء على تجاوز خالفاتهم
والوقوف صفا ً واح��دا ً في مواجهة األخطار التي تهدّد لبنان من
الداخل والخارج في أمنه واستقراره ووحدته».
وك � ّررت التأكيد على «وج��وب ح ّل قضية النازحين السوريين
وذلك بتنفيذ المشروع المتكامل التي كانت قد عرضته على السلطات
المختصة والقاضي في النهاية بإقامة مجمعات سكنية على الحدود
أو في أماكن تؤمن العيش الكريم للنازحين وتضبط األمن الداخلي
والخارجي لهذه المجمعات».
وأضاف البيان« :إنّ األخطار التي تهدّد االستقرار بل الكيان من
الداخل والخارج تدفعنا جميعا ً إلى التعاضد صفا ً واح��دا ً إلنقاذ
لبنان».

من كل المشاريع الهادفة إلى تشويه
ص��ورت��ه��ا ،ول��م يستطع المجرمون
النيل من عزيمة طرابلس وأهلها الذين
تعالوا على الجراح وأثبتوا أنهم على
قدر المسؤولية الوطنية».
ّ
«حق المدينة والوطن في
وإذ أكد
االقتصاص من المجرمين» ،لفت إلى
أنّ هذه الذكرى تأتي اليوم «وطرابلس
ت��ت��ع��رض لحملة ت��ش��وي��ه لعيشها
الواحد ،لكنها ستبقى متمسكة به إلى
أبد اآلبدين ،وكل ما قيل ويقال في هذا
الصدد ال يمتّ إلى واقع المدينة بصلة،
وال عالقة له بقيمها المرتكزة على
التسامح والمحبة واالعتدال واحترام
معتقد اآلخر ورأيه».

بقرادوني :التمديد
ً
ديمقراطيا
لي�س
شدّد الوزير السابق كريم بقرادوني على
أنّ «اإلجماع السياسي حول تمديد والية
مجلس ال��ن��واب ال يعني أ ّن��ه أصبح عمالً
ديمقراطياً ،الفتا ً إلى أ ّنه قد يقلل من تداعياته
السلبية إال أ ّن��ه يبقى خروجا ً عن القواعد
الديمقراطية المعمول بها حول العالم».
وأشار بقرادوني ،في حديث لـ«النشرة»،
إلى أنّ االنتخاب «هو أصل الديمقراطية،
وت��داول السلطة قاعدة رئيسية في العمل
الديمقراطي وم��ن دون��ه يفقد محتواه»،
مشدّدا ً على أنّ التمديد في المقابل هو «عمل
غير ديمقراطي ويشكل خروجا ً عن القواعد
الديمقراطية ،وه��و ال يجوز إال في حاالت
استثنائية وصارخة كما الحرب األهلية».

