حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /الثالثاء  16 /أيلول  / 2014العــدد 1586
Sixth year / Tuesday / 16 September 2014 / Issue No. 1586

ميثاق �شرف لفاعليات بعلبك ـ الهرمل:
نبذ العنف والخطف والأ�سر ورفع الغطاء عن المرتكبين
ت��ح��ت ش��ع��ار «م��خ��اط��ر ال��غ��زو
ال��ت��ك��ف��ي��ري وال��ف��وض��ى األم��ي��رك��ي��ة
الصهيونية التي تستهدف وحدتنا
الوطنية ووج��ودن��ا الحر العزيز»،
عقد ل��ق��اء م��وس��ع ف��ي م��رك��ز اإلم��ام
الخميني الثقافي في بعلبك ،تلبية
لدعوة تكتل ن��واب بعلبك الهرمل،
حضره وزير الصناعة حسين الحاج
حسن ،النواب :مروان فارس ،حسين
الموسوي ،علي المقداد ،إميل رحمة،
كامل الرفاعي ،نوار الساحلي ،الوليد
سكرية ،الوكيل الشرعي العام للسيد
الخامنئي في لبنان الشيخ محمد
ي��زب��ك ،م��س��ؤول منطقة البقاع في
«ح��زب الله» النائب السابق محمد
ي��اغ��ي ،الشيخ بكر ال��رف��اع��ي ،إم��ام
مسجد الرحمن الشيخ مشهور صلح،
المسؤول التنظيمي لحركة أمل في
البقاع مصطفى الفوعاني ،رؤس��اء
بلديات واتحادات بلدية ،مخاتير،
ممثلو عشائر وع��ائ�لات وفاعليات
دينية وسياسية واجتماعية.

الموسوي

وألقى النائب الموسوي كلمة أشار
فيها إلى أنّ «إعالن أوباما الحرب على
اإلرهاب ،ليست حربا ً على «داعش»
إنما وراء األكمة ما وراءها» .وأضاف
»:الطائفية والمذهبية والمناطقية
والعصبية تفتك بوحدتنا ،وإنني
أس��أل أهلنا الس ّنة والشيعة ،لماذا
ال يكون بيننا اآلن ما كان بين عمر
وع��ل��ي م��ن ت��ش��اور وت��ن��اص��ح؟ ألنّ
بعضهم ال يسمعون لعلي وعمر ،بل
يسمعون ألميركا وحلفائها ،ونقول
لمن يراهنون على األميركيين إنّ
مصائبنا كأمة ،من األميركيين».

صلح

ودعا صلح من جهته ،إلى «تشكيل
فريق عمل من أجل المنطقة وأمنها

لقاء فاعليات بعلبك ـ الهرمل
إلى جانب األجهزة األمنية التابعة
ل��ل��دول��ة» ،معتبرا ً أنّ «ال��دول��ة هي
المرجعية ونحن جميعا ً على ظهر
سفينة واحدة إن نجت نجونا جميعا ً
وإن غرقت هلكنا جميعاً».

الفوعاني

وأكد الفوعاني أنّ حركة أمل تدين
«ك��ل أع��م��ال الخطف وقطع الطرق
المتفلت ال��ذي يقوم به تجار الشر
والفتنة والفدية ،باعتبارها أعماال ً
إرهابية يجب إن��زال أشد العقوبات
بمرتكبيها».
ودعا إلى «الضرب بيد من حديد
ضد كل المخلين باألمن وألي طائفة
انتموا أو ألي جهة» .وقال« :ال ينبغي
ألحد أن يبرر هذه األفعال مهما كانت
الظروف ،ولن نسمح أب��دا ً أن يكون
البقاع ساحة للفتنة ،بل سنسعى إلى
أن يبقى ساحة خير وتآلف وعيش
مشترك ونسيج اجتماعي واحد».

(أحمد موسى)

الرفاعي

وأل��ق��ى ال��ش��ي��خ ال��رف��اع��ي كلمة
دع��ا فيها إل��ى «االع��ت��دال والمرونة
والعالقات اإلنسانية بيننا ،وإلى
تدعيم الخير حيث وج��د ونصرة
ال��م��ظ��ل��وم وال��ض��ع��ي��ف وت��م��اس��ك
المجتمع».

يزبك

وأل��ق��ى الشيخ ي��زب��ك كلمة قال
فيها« :كنت أحب أن تكون الدولة
م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ألتكلم
ب��ص��راح��ة ،فما ال���ذي منع ال��دول��ة
أن ت��أخ��ذ صالحياتها حتى يلوم
بعضنا اآلخ���ر»؟ وانتقد «ال��دول��ة
التي لم تحزم أمرها ،والسياسيين
ال��ذي��ن يعطلون مجلس ال��ن��واب
واالنتخابات الرئاسية والحكومة»،
معتبرا ً أنّ «الدولة هي المسؤولة
أوال ً وأخيراً».

حزب اهلل :حماية لبنان بعدم ا�ستيراد الإرهاب
والمرحلة تفر�ض علينا البقاء في �سورية
اعتبر حزب الله أنّ المرحلة اليوم تفرض عليه أن يبقى
حيث هو في سورية أكثر من أي يوم مضى ،مشيرا ً إلى أنّ
حماية لبنان بعدم استيراد اإلرهاب التكفيري الداعشي
وعدم تغطيته والتبرير له.

قاووق

وفي هذا السياق ،أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي
في حزب الله الشيخ نبيل ق��اووق« ،أنّ المرحلة اليوم
تفرض على حزب الله أن يبقى حيث هو في سورية أكثر
من أي يوم مضى ،ألنّ لبنان فرضت عليه معركة تكفيرية
ودخ��ل مرحلة جديدة ما بعد عرسال ليس كما قبلها،
وبات في قلب المعركة التي فرضت عليه».
ورأى خالل احتفال تأبيني في عيتا الشعب «أنّ هذه
المرحلة ال تحتمل المناورات والكيديات والخالفات
الداخلية ،وطبيعتها وحساسيتها تقتضي تغييرا ً في
األول��وي��ات واالهتمامات الداخلية واإلس���راع في إق��رار
استراتجية وطنية لمواجهة أي ع��دوان أو اعتداء على
لبنان ،وتشكيل أوسع تضامن وطني يضيق الخناق على
التكفيريين ويقوي ويعزز من قدرة الجيش اللبناني على
حماية وتحرير العسكريين من أيدي الخاطفين» ،معتبرا ً
«أنّ أي تأخير في إقرار االستراتيجية الوطنية الدفاعية
أو أي تأخير في استخدام أوراق القوة الضاغطة يعرض
حياة العسكريين للخطر ويفتح شهية التكفيريين لمزيد
من االستفزازات واالعتداءات» .وأوضح «أنّ إقدام فريق
 14آذار على انعطافة في خطابه عندما تحدث عن
مواجهة اإلره��اب التكفيري خطوة إيجابية في االتجاه
الصحيح ،ومن شأنها أن تفتح الباب واسعا ً أمام أوسع
تضامن وتعاون وطني ،وهذا من شأنه أن يحصن القرار

قاووق متحدثا ً في عيتا الشعب

اللبناني» ،مشيرا ً «إل��ى أنّ ما حصل في عرسال ليس
نهاية الحرب ،فالمعركة ما زالت في بداياتها مع اإلرهاب
التكفيري ،والجيش اللبناني ما زال في وسط المعركة،
وبالتالي المطلوب تعزيز قدرات الجيش اللبناني حتى
يحمي وي��ح��رر الجنود ويقطع الطريق على مسلسل
الغزوات التكفيرية».
ولفت قاووق إلى «أنّ ما قام به تنظيم داعش من خالل
ذبح أحد جنود الجيش اللبناني كان هدفه إشعال فتيل
الفتنة الس ّنية  -الشيعية الذي نجح حزب الله وحركة
أم��ل في انتزاعه وليس إطفائه ،وقطعوا الطريق على
مشروع إشعال لبنان بفتنة مذهبية» ،مشيرا ً إلى أنّ
«مواقف حزب الله وحركة أمل في الحرص على االستقرار
الداخلي أدهشت التكفيريين وأصابتهم باليأس».

الساحلي

وأكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي،
من جهته« ،أنّ التجربة أثبتت أنّ اإلرهاب التكفيري خطر
على الجميع والجميع أدرك هذا الخطر باستثناء من ال يريد
أن يرى أو يتعامى».
وقال في حفلين تأبينيين في نبحا وزبود« :نحن ال نعتمد
على أحد ليدافع عنا ،نحن نقوم بواجبنا وعلى اآلخرين أن
يقوموا بواجباتهم ونحن نقاتل اإلرهاب التكفيري المجرم
لحماية لبنان».
ودعا الساحلي الجميع إلى «تح ّمل المسؤولية ،فالتغطية
على التحريض والفتنة تؤذي الجميع ولن يسلم من نارها
أحد» ،مشيرا ً إلى «أنّ حماية لبنان بعدم استيراد اإلرهاب
التكفيري الداعشي وعدم تغطيته والتبرير له».

كوثراني

ورأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ
محمد كوثراني ،خالل لقاء سياسي في بنت جبيل« ،أنّ
من يستهدف منطقتنا اليوم الواليات المتحدة األميركية
و«داعش» ،التي هي عبارة عن بندقية لإليجار تستعملها
كل االستخبارات العالمية» ،الفتا ً إلى أنّ الواليات المتحدة
«قد حاولت وتحاول إعادة صياغة المنطقة من جديد وفق
رؤيتها ومصالحها عبر استهداف ما يطلق عليه اليوم محور
المقاومة والممانعة والرفض لهذه المصاح واإلمالءات».
وأشار كوثراني إلى أنّ «ما لم تستطع الواليات المتحدة
أخذه من سورية خالل  3سنوات ،تحاول اليوم أخذه من
العراق ،ألنّ الحرب العالمية التي شنت على سورية فشلت،
ولكنّ أميركا ما زالت تص ّر على استعادة المنطقة خصوصا ً
بعد أن شعرت بأنّ العراق تسرب من بين أصابعها ،ليكون
ربما ركيزة من ركائز محور المقاومة ،وبالتالي فإنّ أميركا
إلى جانب الغرب كله لهم مصلحة كبرى في االستثمار
السياسي في العراق من خالل تنظيم داعش».

ِه ْل زار قبالن والم�شنوق:
مع لبنان في مواجهة التهديدات
أكد السفير األميركي في لبنان دايفيد هِ � ْل أنّ بالده
ستواصل الوقوف مع لبنان لمواجهة تمدّد التهديدات عبر
حدوده ،مع احترام سياسته في النأي بالنفس عن الصراع
في سورية.
وق��ال هِ � ْل بعد لقائه نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن« :هدفنا هو تعزيز
التفاهم المتبادل لقيمنا المشتركة أال وهي قبول أحدنا
اآلخر ،والتعايش ،واالعتدال .وهذه االتصاالت توحدنا
أيضا ً في مواجهة العنف والتطرف ال��ذي يهدد جميع
اللبنانيين الذين يسعون لتحقيق تطلعاتهم والعيش
بسالم» .وأضاف« :إنّ لبنان يواجه تحديات كثيرة ،وعلى
مستويات عدة .ولكن على رغم هذه التحديات ،أثبت لبنان
صالبته مرارا ً وتكراراً ،وقد تحدثنا اليوم عن التهديدات
التي يواجهها لبنان ،ومدى أهمية الوحدة في مواجهة
تلك التحديات ،فهناك قوى كثيرة تريد التسبب باالنقسام
والفوضى ،ألنه فقط في بيئة كهذه لديها فرص للنجاح.
ولكن مع التوحد حول الغاية والوحدة بين اللبنانيين،
والوحدة بين لبنان وأصدقائه ،مثل الواليات المتحدة ،لن
تكون لهذه القوى أية فرصة للنجاح ،وأنا واثق من ذلك».
وأكد أنّ الواليات المتحدة «ستواصل الوقوف مع لبنان

لمواجهة تمدد التهديدات عبر حدوده مع احترام سياستكم
في النأي بالنفس عن الصراع في سورية».
وقال قبالن من جهته« :على اإلدارة األميركية أن تنصف
الشعوب وتضع ح ّدا ً للتطرف واالنحراف عن االستقامة
لتعيش الشعوب بخير وعافية» .وأض��اف« :إننا ض ّد
اإلرهاب والفوضى ،ألنّ اإلسالم دين رحمة وأخوة وتعاون
وما تقوم به الحركات التكفيرية تشويه لسمعة اإلسالم
وضرب لوحدته وانتهاك لتعاليمه وقيمه ،لذلك نطالب
باالستقامة والعدالة ونرفض النفاق واالنحراف وندين
اإلرهاب والتطرف ونطالب بالعودة إلى تعاليم الدين التي
تأمر بالعمل لرضا الله ومصلحة الشعوب وإنصافها».
وشدّد قبالن على «ضرورة اإلسراع في انتخاب رئيس
للجمهورية اللبنانية ،فيتنازل السياسيون لبعضهم بعضا ً
وينصفوا الشعب بالعمل لمصلحته وحفظ الوطن» .وقال:
«على القادة الموارنة أن يكونوا عقالء منصفين فيتفقوا
ويعملوا بجد النتخاب رئيس يقود سفينة الوطن إلى
شاطئ األمان».
كما زار السفير األميركي وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،وع��رض معه الوضع في المنطقة في ضوء
التطورات في سورية والعراق.

وط��ال��ب يزبك بدعم المؤسسة
العسكرية والجيش بكل اإلمكانات،
وببسط السلطة األمنية على كل
شبر م��ن ت���راب ال��وط��ن وأن تقف
بوجه العصابات»؟ وس��أل« :أين
هي مليارات ال��دوالرات التي قدمت
لتجهيز الجيش اللبناني؟ لماذا لم
تصرف؟ ألنّ تسليح الجيش يحتاج
إلى إذن من إسرائيل»؟

ميثاق الشرف

وتال الشيخ يزبك ميثاق الشرف
الذي أعده تكتل نواب بعلبك الهرمل
والذي تض ّمن «االلتزام بحفظ الرأي
العام حيا ً مراقبا ً ناصحا ً ومحاسباً،
وبحفظ الهوية واالنتماء بدمائنا
ودم��اء أبنائنا المقاومين ذودا ً عن
أوال ً وعاشرا ً ومسؤولية المجتمع،
وبالتكافل والتضامن والشعور
بالمسؤولية عن المصير المشترك
في مواجهة األع��داء ،وبالمواطنية

لجنة ال�صداقة الفرن�سية ــ اللبنانية
جالت على الم�س�ؤولين
الحقة بما نؤديه من حقوق على
كل المستويات ،وباألمن واالستقرار
وتلك مسؤولية الدولة أوال ً وعاشرا ً
ومسؤولية المجتمع».
وج��اء في الميثاق« :إنّ مبادئنا
وتقاليدنا تدعونا إلى نبذ الجريمة،
وإل���ى ال��ت��ع��ام��ل ب���روح التسامح
والمسؤولية العالية ،وسنتعامل
مع الجريمة لو حصلت على الوجه
التالي:
 نبذ العنف والتصدي للظلم بكلأشكاله وألوانه ،خصوصا ً الخطف
واألسر وقطع الطرق على المواطنين
األبرياء أيا ً كانت المبررات.
 للقضاء الكلمة األساس في حلالنزاعات.
 رفع الغطاء الحزبي والعشائريوالعائلي عن المرتكبين وتمكين
القوى المختصة من بسط سلطتها
وف��ق المصلحة ال��ع��ام��ة ،واعتبار
الجاني حصرا ً هو المسؤول الوحيد
عن جنايته أو جنحته ،والتعاطي
معه انطالقا ً من مسؤولية شرعية
وأخالقية ووطنية.
 قدسية المؤسسات الدينيةوال��ت��رب��وي��ة والصحية وال��م��راف��ق
العامة والخاصة.
وخ��ت��م ال��م��ي��ث��اق« :ل��ق��د ك��ن��ا من
ق��ب��ل ف��ي م��واج��ه��ة ع���دو واح���د هو
العدو الصهيوني المحتل اإلرهابي
المجرم واليوم أصبحنا أم��ام عدو
آخر تكفيري وحشي ،عقيدته ذبح
الناس وتدمير تاريخهم وحاضرهم
ومستقبلهم ،بال تمييز بين إنسان
وآخ���ر أو منطقة وأخ�����رى .لذلك
ب��ات واج��ب��ن��ا ال��دي��ن��ي واألخ�لاق��ي
الوقوف بقوة وراء جيشنا الوطني
المضحي ،وال��ق��وى األمنية كافة،
وتشكيل الصف ال��واح��د الموحد،
اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر
والمدافع عن الوطن والمواطن».

الراعي يقطع جولته الأميركية للم�شاركة

قباني ّ
يحل المجل�س ال�شرعي
ا�ستعداد ًا لتن�صيب دريان اليوم

في إط��ار االس��ت��ع��دادات لتنصيب الشيخ عبداللطيف دري��ان مفتيا ً
للجمهورية خالل احتفال يقام اليوم في مسجد محمد األمين في وسط
بيروت ،أص��در مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني
قرارا ً بحل المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى المشكل بالقرار الرقم 57م/
 2013تاريخ  ،2013/4/15وذلك بعد استقالة خمسة عشر عضوا ً
من أعضائه ،وذلك «تأكيدا ً لتنفيذ بنود االتفاق الذي تم برعاية القنصل
المصري شريف البحراوي ،والتزاما ً لهذا االتفاق ،وبناء على تأمين
المصلحة اإلسالمية العليا ،وتسهيـالً لمهمـات المفتـي الجديــد الشيـخ
عبــداللطـيـف دريـان».
ومن المق ّرر أن يصل مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي عالم إلى
بيروت اليوم للمشاركة في االحتفال.
وواصل مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبداللطيف دريان ،استقبال
المهنئين في دارته ،فالتقى سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي،
الذي أكد بعد اللقاء أنّ بالده «كانت دائما ً وأبدا ً سباقة في كل جهد يحاول
أن يتصدى لإلرهاب في العالم أينما كان ومن أي جهة ك��ان» .وأشار
إلى أنّ الكويت «عانت ووقعت فريسة لإلرهاب ،لألسف الشديد ،حتى
من األشقاء ،وبالتالي هي تؤيد كل جهد من شأنه أن يعلي كلمة اإلسالم
بصورته السمحاء واالعتدال في العالم أجمع».
واستقبل المفتي دري��ان رئيس لجنة دار الفتوى في الكويت حسان
حوحو .كما تلقى رسالة تهنئة من األمين العام لمجلس الكنائس العالمي
القس الدكتور أوالف نيكس تفيت.
يعود البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى
بيروت اليوم ،قاطعا ً جولته األميركية للمشاركة في تنصيب مفتي
الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان وإجراء اتصاالت من أجل عقد قمة
مسيحية  -إسالمية في نهاية أيلول الجاري.
وخالل لقاء مع أبناء الرعية في كليفالند ،سئل الراعي عن موعد القمة
اإلسالمية  -المسيحية ،فأجاب« :ننتظر أن يتسلّم مفتي الجمهورية
الجديد مهامه غدا ً (اليوم) لنباشر االتصاالت لتنظيم قمة ،رغم أنه كان
من الضروري عقدها من قبل بسبب األوضاع ،إال أنّ وضع دار الفتوى لم
يسمح ،وبالتالي سنجري اتصاالت مع المفتي لمعرفة موعد انعقادها،
ويهمنا عقدها قبل نهاية أيلول».

بري والوفد الفرنسي

3

(حسن ابراهيم)

في إط��ار جولة على عدد من المسؤولين اللبنانيين
للوقوف على رأيهم حول ما يحصل في لبنان والمنطقة،
زار وفد من لجنة الصداقة الفرنسية  -اللبنانية في مجلس
الشيوخ الفرنسي برئاسة السناتور جان جرمان رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية ،ثم التقى رئيس
مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وزار الوفد أيضا ً رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد في مكتبه في مجلس النواب في حضور عضو

كتلة الوفاء للمقاومة النائب ن ّوار الساحلي ،ليلتقي بعدها
رئيس ح��زب الكتائب أمين الجميل في بيت الكتائب،
ورئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة.
وض ّم الوفد :السناتور رينيه بومو والسيناتور برنارد
فوميير ،وال��س��ن��ات��ور كاترين جاينسون والسناتور
كريستيان كاميرمان وبيار هنري غودشيان امين سر
الجمعية في حضور السفير الفرنسي في لبنان باتريس
باولي والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان.

لحود:
ال�سفير الإيراني زار ّ
ن�سعى �إلى عالقات متوازنة مع الجميع
أك��د السفير اإلي��ران��ي في لبنان
محمد فتحعلي أنّ بالده تسعى إلى
إقامة عالقات متوازنة مع جميع
األطياف السياسية الموجودة في
الساحة اللبنانية.
ول��ف��ت فتحعلي ب��ع��د زي��ارت��ه
الرئيس إميل لحود في دارت��ه في
برج الغزال ،إلى أنّ «الرئيس لحود
يحمل تجربة سياسية عريقة تجاه
مجريات الساحة اللبنانية ،وأنّ
تاريخه السياسي المشرف ترك
انطباعات وذك��ري��ات غالية على
قلوب الشعب اللبناني العزيز».
وأض���اف« :ل��ق��د لفت ن��ظ��ري خالل
اللقاء تشديده دوم �ا ً على ضرورة
تمتين وتعزيز الوحدة الوطنية بين
الشعب اللبناني ،والرئيس لحود
يتمتع برؤية شاملة تشمل لبنان
العزيز برمته».
وأك��د فتحعلي «أنّ الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة تسعى إلى
«إقامة عالقات متوازنة مع جميع
األطياف السياسية الموجودة في
الساحة اللبنانية» .وق��ال« :نحن

لحود مستقبالً السفير اإليراني
ّ
نتمنى أن تستفيد الجمهورية
اللبنانية م��ن ال��خ��ب��رة العميقة
والتجربة السياسية الغنية التي
يتمتع بها الرئيس لحود لما فيه
خير للمصلحة اللبنانية».
وأعرب فتحعلي عن اعتقاده «بأنّ
التحالفات التي تبصر النور حاليا ً
تأخرت في التبلور ،وكما يعرف

(داالتي ونهرا)
الجميع ف��إنّ التطورات المؤسفة
التي تجري حاليا ً على المستوى
اإلق��ل��ي��م��ي ،ك���ان���ت ال��ج��م��ه��وري��ة
اإلس�لام��ي��ة تنبأت بحدوثها منذ
اللحظة األول���ى ،ونحن نعتبر أنّ
الموقع ال��ذي تحتله كل دول��ة في
المنطقة ال يتأثر بدعوة هنا ودعوة
هناك للمشاركة في مؤتمر ما».

ب ّزي من ديربورن :لتمتين دعائم
الوحدة في مواجهة الإرهاب
أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي
رفض حركة أمل التمديد للمجلس النيابي ،داعيا ً إلى
«تمتين دعائم الوحدة الوطنية في مواجهة اإلرهاب».
وشدّد بزي في كلمة ألقاها خالل حفل عشاء أقامته،
على ش��رف��ه ،الجالية اللبنانية ف��ي مدينة دي��رب��ورن
األميركية «على ضرورة تمتين دعائم الوحدة الوطنية
في مواجهة اإلرهاب التكفيري الذي ال يستثني أحدا ً على
اإلطالق».
ونقل ب��زي «تحيات الرئيس نبيه ب��ري إل��ى أبناء
الجالية» ،مؤكدا ً «رف��ض حركة أمل التمديد للمجلس

النيابي ،ودفعها باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية
اللبنانية وإجراء االنتخابات النيابية» .واعتبر بزي «أنّ
من يعطل المجلس النيابي يدفع البلد نحو الهاوية
المؤسساتية والشعبية والدستورية».
وحضر الحفل حشد من أبناء الجالية وعلماء دين،
يتقدمهم قنصل لبنان العام بالل قبالن ،قنصل العراق
المنهل الصافي ،السيد حميد موسى الصدر ،ورؤساء
األندية والمراكز والجمعيات األميركية  -اللبنانية.
وتخلل الحفل تسليم رئيس بلدية واين عبد الحسين
هيدوس اللبناني األصل ،مفتاح المدينة المذهب لبزي.

كرامي التقى القائم بالأعمال ال�صيني:
ال�ستكمال الخطة الأمنية في طرابل�س

دريان وسفير الكويت

(داالتي ونهرا)

ال�سيّد« :الم�ستقبل» ال يريد االنتخابات
اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل السيد أنّ مصلحة لبنان،
تقضي بإجراء االنتخابات النيابية من دون تأخير ،الفتا ً إلى أنّ موقف وزير الداخلية
نهاد المشنوق حول عدم جاهزية وزارة الداخلية إلجراء االنتخابات النيابية في ظ ّل
األوضاع الراهنة« ،ينطلق من خلفية سياسية لتيار المستقبل الذي ال يرغب بإجراء
تلك االنتخابات في الوقت الراهن بعد النكسات الشعبية التي تع ّرض لها».
ورأى السيد «أنّ موقف الوزير الحالي يتناقض كليا ً مع تصريحات وزير الداخلية
السابق مروان شربل الذي كان أعلن تكرارا ً عن استعداد وزارة الداخلية إلجراء تلك
االنتخابات في مواعيدها على رغم أنّ الوضع األمني السائد حينذاك ،إن في طرابلس
أو في أمكنة أخرى ،كان أسوأ بكثير مما نشهده اليوم وبحيث بات ينحصر الخلل في
بعض جرود عرسال ،في حين أنّ مختلف المناطق اللبنانية األخرى تشهد أوضاعا ً
أمنية مقبولة».
وأكد أنّ «موقف الوزير المشنوق ال عالقة له بجاهزية وزارة الداخلية او عدمها
لالنتخابات النيابية بقدر ما ينطلق من خلفية سياسية لتيار المستقبل الذي ال
يرغب بإجراء تلك االنتخابات في الوقت الراهن بعد النكسات الشعبية التي تع ّرض
لها نتيجة توريط طرابلس وعكار وعرسال في سياسات ارتدّت سلبا ً على حياة
المواطنين وأسفرت عن مئات الموقوفين اإلسالميين الذين أوقفوا بموافقة تيار
المستقبل خالل السنوات الماضية وباتوا يشكلون إحراجا ً له ،وبحيث أنّ التيار
المذكور وجد في قضية العسكريين المخطوفين في جرود عرسال ،لدى تنظيمي
«داعش» و«النصرة» ،الفرصة السانحة لمقايضتهم بالموقوفين اإلسالميين بما
ينقذه من ورطته معهم».

دع���ا ال���وزي���ر ال��س��اب��ق فيصل
ك���رام���ي إل���ى اس��ت��ك��م��ال الخطة
األمنية في طرابلس ،مشيرا ً إلى
الوضع األمني المقلق والحوادث
األمنية اليوميـة التي تحصـل في
المدينـة.
وإذ ث � ّم��ن ال���دور ال���ذي ق��ام به
الرئيس سعد الحريري في تسليح
الجيش ،دعا نواب كتلة المستقبل
إلى «ضبط خطابهم السياسي».
وقال كرامي خالل استقباله أمس
القائم بأعمال سفارة جمهورية
الصين الشعبية في لبنان هان
جينغ ،ف��ي دارت���ه ف��ي طرابلس:
«يجب استكمال الخطة األمنية
التي بدأ الجيش اللبناني والقوى
األمنية بتنفيذها في طرابلس منذ
فترة ول��م تستكمل ،ألنّ الوضع
األمني في طرابلس مقلق ،وهناك
ح��وادث أمنية يومية م��ن إط�لاق
رص����اص وق��ن��اب��ل ،وه���ن���اك من
يقول إنّ بعض المناطق أصبحت
خ��ارج سيطرة ال��دول��ة ،وه��ذا ما
ينذر باألسوأ» .وث ّمن «الدور الذي
ق��ام ب��ه الرئيس سعد الحريري
في تسليح الجيش ،وم��ا نشهده
ال��ي��وم م��ن تسليح ه��و م��ن ضمن
المليار دوالر التي قدّمتها المملكة
العربية السعودية مشكورة ،وما
قام به الرئيس الحريري مشكوراً،
ولكن عليهم أن يضبطوا خطابهم
السياسي ،ألنه من غير الطبيعي
أن ندعم الجيش بالسالح والعتاد

كرامي والقائم باألعمال الصيني
والمواقف السياسية من جهة ،وأن
نشكك في دور ه��ذا الجيش وفي
صدقية ضباطه من جهة أخرى».
وردا ً على س��ؤال حول ترشحه
لالنتخابات ،أج���اب« :ترشحت
إيمانا ً مني بأنّ التغيير من الداخل
أفضل من التغيير من الخارج»،
م��ع��ت��ب��را ً «أنّ م��ن غ��ي��ر المقبول
لمجلس نيابي ال يجتمع ،ال يش ّرع،
ال يحاسب ،ال ي��راق��ب الحكومة،
ال ينتخب رئيسا ً للجمهورية ،ال
يق ّر قانونا ً جديدا ً لالنتخابات ،ال
يبتّ بسلسلة الرتب والرواتب ،أن
يجتمع ليم ّدّد لنفسه».
ورغم ذلك ،رأى كرامي «أنّ هناك
صعوبة في إجراء االنتخابات في
بعض المناطق اللبنانية ،وقد

(داالتي ونهرا)
ت��ك��ون ط��راب��ل��س إح��داه��ا» ،الفتا ً
إلى أنّ «هناك صعوبة دستورية،
خصوصا ً في ما يختص بالهيئة
ال��ع��ل��ي��ا ال��م��ش��رف��ة ع��ل��ى إج���راء
االنتخابات ،إضافة إلى الصعوبة
األم��ن��ي��ة خ��ص��وص �ا ً أنّ الجيش
اللبناني والقوى األمنية أصبحوا
منهكين بعد ث�لاث س��ن��وات من
الحوادث المتنقلة على األراض��ي
اللبنانية كافة».
وختم كرامي« :ه��ذا كلّه يرسم
ع�لام��ات استفهام ح��ول إمكانية
إج��راء االنتخابات ،لكن عسى أن
تكون المبادرة التي أطلقها الرئيس
نبيه ب��ري ب��ادرة خير خصوصا ً
أنها تحظى برغبة غالبية الشعب
اللبناني الرافض للتمديد».

