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جامعة المغتربين� :سباق
بين حوار معدوم وم�شروع �سيا�سي معلوم
} علي بدر الدين
لم تنفع األزم��ات الخطيرة التي تعصف بلبنان ،وال
التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي وضعته
في عين العاصفة الهوجاء التي تهدد حاضره ومصيره،
في لجم جماح الفريق المتشدّد في جامعة االنتشار
برئاسة أليخاندرو خوري الذي يرفض جملة وتفصيالً
مبادرة الحوار التي أطلقها وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل وت ّوجت بلقاء رئيس الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم أحمد ناصر وخ��وري ،وج��رى ـ في
خالله رسم خطوط التالقي والحوار واالنفتاح لكتابة
صفحة ج��دي��دة ـ م��ن ت��اري��خ الجامعة عنوانها الوحدة
والتعاون ول ّم الشمل االغترابي بعد انقسامات وتشتت
وهدر للطاقات واإلمكانات االغترابية على مدى خمسة
متصحرة .غير أن هذا اللقاء اليتيم بين الرئيسين
عقود
ِّ
أفسدت ـ مفعوله والمتوقع اإليجابي منه السياسة الفئوية
وغير الوطنية التي تحكمت ب��ق��رار خ���وري وحماسه
إل��ى ال��ح��وار وتلبية ن��داء ال��وح��دة ،وأجبرته مرجعياته
السياسية المتمثلة بفريق في « 14آذار» إل��ى التراجع
وص��رف النظر عن المؤتمر الصحافي المشترك الذي
تقرر بعد لقائه ناصر وبرعاية باسيل وحضور المدير
العام للمغتربين المحامي هيثم جمعة .وقطع خوري
الشك باليقين وغ��ادر إلى المكسيك من دون إع�لان أو
إعالم أو مجرد توضيح لاللتباس الذي تزامن مع إلغاء
موعد المؤتمر.
ه�����ذا ال���م���وق���ف ال��س��ل��ب��ي م����ن خ������وري ل����م يفاجئ
أرك���ان الجامعة الثقافية أو يشير لديهم التساؤالت
واالس��ت��ف��س��ارات ألن��ه��م م��ل�� ّم��ون ج��ي��دا ً بتفاصيل قرار
مرجعية جامعة «االن��ت��ش��ار» بناء على تجارب سابقة
للحوار ولتوحيد الجامعة ومؤسساتها وال��ت��ي كانت
سلبية دائماً ،ولكنهم ـ لم ييأسوا من محاوالت جر الفريق
اآلخر إلى الحوار وإن كان باعتماد سياسة السلحفاة ألن
نهج طبع مسيرتهم منذ بداية مشوار اغترابهم وتسلمهم
المهمات والمسؤوليات.
وعلى رغم بطء الحراك التوحيدي للجامعة العتبارات
كثيرة على عالقة باألوضاع المتفجرة في لبنان على
كل الصعد و«انشغال» األفرقاء السياسيين الرسميين
والحزبيين في تحصين البلد وال��ح��ؤول دون انهياره
أو احتضاره وحفاظا ً على المصالح والمكتسبات التي
جنوها بالعرق وال��دم��وع وتعب السنين ،ف��إن األمانة
العامة للجامعة الثقافية أص��رت مع إدراك��ه��ا لصعوبة
الخطوة ـ استكمال الحوار مع األمانة العامة «للجامعة»
الثانية الذي ـ بدأ في مكتب الجامعة الثقافية بين أمينها
العام بشير أشقر واألمين العام طوني قديسي واستتبع
بلقا ٍء ثانٍ في ضيافة األخير في ضبيه .غير أن الرياح
القادمة من المكسيك أطاحت باللقاءين وغسل رئيس
قديسي وفريقه أياديهم من هذه اللقاءات علنا ً وشكالً
وم��ض��م��ون��اً .وأص�����درت م��ا يسمى لجنة ال���ح���وار في
فجة عن رفضها
«االنتشار» بيانا ًواضحاً ،يعبّر بصراحة ّ
المطلق لمثل ه��ذه ال��ح��وارات التي ال تحقق مشروعها
السياسي الالوطني .مؤكدة «أنها لم تقم بتكليف أي
شخص وخصوصا ً األمين العام طوني قديسي عقد
اجتماعات باسم الجامعة» .وأوض��ح��ت «أن المجالس
الوطنية والقارية وال��ف��روع ليست على علم بمثل هذه
االجتماعات ولم تفوض قديسي إجراء محادثات».
هذا البيالن ـ الموقف ق ّوض أمس أية دعوة إلى الحوار
في المديين القصير والطويل ،وافقد المغتربين التواقين
إل��ى وح��دة مؤسسة الجامعة األم��ل بوجود تسوية أو
تقارب بين المعنيين بعد أن قطع الفريق اآلخ��ر حبال

التواصل ،وأط��اح بلقاء شكلي بامتياز ولم يكن يتوقع
منه أن يصل بالجامعة إلى الخواتيم السعيدة.
إن ب��ي��ان ل��ج��ن��ة ح����وار ج��ام��ع��ة «االن���ت���ش���ار» يعكس
الخطاب السياسي والطائفي لقوى حزبية وسياسية
لبنانية وإن ك��ان بعبارات منّمقة ومنتقاة وبعيدة من
السياسة ،غير أن��ه يغرف من معين مشروع سياسي
متكامل يرفض الحوار مع اآلخر أو المساهمة في تهيئة
مناخات سياسية وطنية مواتية إلخراج لبنان من دائرة
االستهداف المستمر من قوى محلية وخارجية .وأطلق
من خالله رصاصة الرحمة على الحوار وخرج منه إلى
الالعودة إليه مقفالً بابه أم��ام كل ط��ارق وه��ذا ما يحتّم
موقفا ً حاسما ً ومفصليا ً من وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ألنه راعي اللقاء «الرئاسي» األول وعليه
تسمية األشياء بمسمياتها ،وتحميل الفريق الهارب من
الحوار مسؤولية فشل المبادرة الحوارية ونكثه الوعود
التي قطعها أليخاندرو خوري في لقائه رئيس الجامعة
أح��م��د ن��اص��ر حتى ال تلتبس األم���ور على المغتربين
ويضيعوا في متاهات البيانات والتوضيحات من هذا
الفريق أو ذاك.
على الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ان تخرج
م��ن صمتها وتضع أم��ام ال���رأي ال��ع��ام اللبناني المقيم
والمغترب والمنتسبين إليها الحقيقة الم ّرة التي أفضت
إلى انسداد أفق الحوار والتواصل بفعل سياسة التطرف
والفئوية وعدم االعتراف باآلخر التي تنتهجها جامعة
«االنتشار».
ووف����ق م��ص��ادر اغ��ت��راب��ي��ة ف���إن األم��ي��ن��ي��ن العامين
استعجال في عقد اللقاء بينهما من دون تنسيق أو إبالغ
الرئيسين عنه ،وحجبا «األجندة» التي رسمت خطوط
اللقاء وأه��داف��ه وغ��اي��ات��ه .ال سيما أن ناصر وخوري
لم يستكمال الحوار بعد أن تهرب األخير من حضور
المؤتمر الصحافي المشترك.
ولفتت المصادر إل��ى أن الرئيسين ل��م يكلفا أشقر
وقديسي بعد اللقاء واستكمال ال��ح��وار ،وربما تكون
مخالفتهما لتوجيهاتهما تعني وج��ود حالة تجاوز أو
تمرد أحدهما على رئيسه.
غندور
األمين العام المتنقل للمجلس القاري األفريقي في
الجامعة الثقافية حسن غندور أ ّيد كل مبادرة حوارية أو
حتى لقاء مشترك بين األفرقاء المختلفين في الجامعة،
معتبرا ً أن ال��ض��رورة تقتضي التر ّفع عن االعتبارات
المصلحية والنفعية والسياسية ،وأن نكون أكثر واقعية
وإدراك��ا ً لحال التشرذم واالنقسام الذي يشهدها لبنان
المقيم والمغترب .مشددا ً على ض��رورة رعاية الوزير
باسيل ألوضاع االغتراب ولجامعة المغتربين حتى يعم
السالم وتتجسد وحدة اللبنانيين في الداخل وانعكاسها
على لبنانيي الخارج ومؤسستهم األم.
يبقى القول إن الرهان على الحوار بين الجامعتين
غير واقعي ،وغير ممكن على األقل في مرحلة شديدة
الخطورة يعيشها لبنان وتنذر بتداعيات تطيح في كل
شيء.
وك��ف��ى إغ�����راق اللبنانيين ب��ج��رع��ات ال��ت��ف��اؤل غير
المنظورة وال يمكن توقعها في ظل ما نشهده من إرهاب
يستهدف لبنان وص��راع��ات واقتتال وخ��ط��اب طائفي
مذهبي سياسي فاسد .وال بد إزاء الحوار المكتوم الذي
يتبادلون فيه أط��راف الحديث والمجامالت أن يتوقف
ويسمح من تداول المعنيين في الشأن االغترابي ألنه ال
طائل منه وال جدوى وال معنى ،بل هو مضيعة للقوت
وضحك على «الذقون».

هيئة التن�سيق :ال مبرر لزيادة الأق�ساط
ولن نتنازل عن حقنا في ال�سل�سلة
أك��دت هيئة التنسيق النقابية أنها «لن تتنازل عن
حقها في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت أي ظرف»،
مطالبة المجلس النيابي «بإقرارها بنسبة زيادة واحدة
أسوة بما أعطي للقضاة وأساتذة الجامعة» ،معتبرة
«أنها ال تجد أي مسوغ لزيادة األقساط في المدارس
الخاصة».
وخ�لال اجتماع عقدته في مقر نقابة المعلمين في
لبنان ،ناقشت فيه قضايا نقابية وتربوية وخصصت
ج��زءا ً منه لتقييم عملها خالل الفترة الماضية ،أعلنت
الهيئة في بيان ترحيبها بانطالق العام الدراسي ،آملة
«بعام دراس��ي طبيعي» داعية األه��ال��ي إل��ى «اإلقبال
لتسجيل أبنائهم في المدارس والثانويات الرسمية».
وأض���اف البيان« :ألنّ المعوقات والعقبات التي
تعترض بداية العام الدراسي كثيرة وتختلف من قطاع
إلى آخر ،رأت الهيئة أن تكون اللقاءات مع معالي وزير
التربية والتعليم العالي على مستوى كل رابطة أو نقابة

إفساحا ً في المجال ألخذ الوقت الكافي لطرح كل هذه
المسائل».
وأكدت الهيئة أنها ال تجد «أي مسوغ لزيادة األقساط
في ال��م��دارس الخاصة ،وه��ي لذلك تدعو األهالي إلى
التمسك بحقوقهم والعمل بموجب القانون  515الذي
ينظم موازنة المدرسة الخاصة».
أما في الموضوع النقابي والمطلبي ،ج��دّدت الهئية
التأكيد على «حقها في سلسلة الرتب والرواتب التي
تناضل من أجلها منذ ثالث سنوات ونيف» ،الفتة إلى
«أنها لن تتنازل عن هذا الحق تحت أي ظرف ومهما بلغ
حجم الضغوطات ،وأيا ً كانت الظروف».
ودع��ت الهيئة «المجلس النيابي إلى إق��رار سلسلة
الرتب والرواتب بنسبة زي��ادة واح��دة أسوة بما أعطي
للقضاة وأساتذة الجامعة» .كما وافقت على «اقتراح
ترشيحها لجائزة أفضل عمل نقابي للسنوات الثالث
الماضية وذلك في المؤتمر القادم للدولية للتربية».

حمدان التقى وفد جبهة التحرير ون ّوه
بالوعي الفل�سطيني في منع ا�ستغالل المخيمات
دع��ا أمين الهيئة القيادية في
حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون العميد مصطفى حمدان،
«كل القوى الفلسطينية إلى المزيد
م��ن اللحمة والتنسيق والعمل
الميداني الواحد المشترك».
وخ�لال استقباله عضو المكتب
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية عباس الجمعة على
رأس وف���د ،ح��ي��ث ت�� ّم ال��ب��ح��ث في
آخ��ر المستجدات على الساحتين
المحلية واإلقليمية ،دع��ا حمدان
«كل القوى الفلسطينية إلى المزيد
م��ن اللحمة والتنسيق والعمل
الميداني الواحد المشترك من أجل
توجيه ال��ض��رب��ات القاسمة إلى
العدو اليهودي التلمودي».
ون ّوه بـ«وعي الفلسطينيين في
منع استغالل مخيمات الشتات
ف��ي لبنان م��ن أج��ل تهديد األم��ن
واالستقرار ال سيما في هذه الظروف
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي يسهل استغالل
ال��غ��رائ��ز ال��م��ذه��ب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة
م��ن أج��ل تنفيذ م��ش��اري��ع اليهود
واألميركيين على أرضنا العربية»،

الجمعة

وشدد الجمعة ،من جهته ،على
أهمية «تعزيز ال��وح��دة الوطنية

�سالم :نواجه الإرهاب بكل ما �أوتينا من قوة
دريان :ال حماية للدين والإن�سان �إال بحماية الوطن والدولة

 ...ودريان متحدثا ً

الحضور في حفل تنصيب المفتي الجديد
بدعوة من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس االنتخابي
تمام سالم ،وفي احتفال حاشد أقيم في جامع محمد األمين -
وسط بيروت ،،ت ّم تنصيب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبداللطيف دري��ان ،في حضور الرئيس تمام س�لام ،وممثل
رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري النائب هاني قبيسي،
والرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل ،والرئيسين فؤاد
السنيورة ونجيب ميقاتي ،وممثل األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«حزب
الله» السيد حسن نصر الله وزي��ر الصناعة حسين الحاج
حسن ،ورئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر
ممثالً البطريـرك الماروني بشارة الراعي ،إضافة إلى سفراء
دول عربيـة وأجنبيـة ووزراء ون��ـ��واب حاليين وسابقين
وشخصيات.

سالم

بداية تحدث رئيس الحكومة تمام س�لام ال��ذي أش��ار إلى
أنّ عملية تنصيب مفتي الجمهورية« ،تدشن عهدا ً جديدا ً في
مؤسسة دار االفتاء» .وقال« :إنّ األنظار تتجه إلى دار الفتوى
ومساهمتها الوازنة على المستوى الوطني ،وذلك استكماال ً
للدور التاريخي الذي طالما تولته في حياتنا الوطنية».

قبالن :ن�صر على �أن يكون لبنان
دولة مدنية ولنذهب جميع ًا
�إلى عر�سال وننقذ جنودنا
من الإرهاب
وأكد سالم أنّ الحكومة ستواصل العمل في كل اتجاه حتى
إعادة العسكريين المخطوفين ،مضيفاً« :نحن في الحكومة،
ن��واج��ه ظ��اه��رة اإلره���اب بكل م��ا أوت��ي��ن��ا .وق��وات��ن��ا المسلحة
من جيش وق��وى أمنية تقوم بواجبها في ه��ذا المجال ،لكنّ
المسؤولية األكبر في محاربة جذور هذا الفكر التكفيري ،الذي
يعمل للتغلغل في صفوف الشباب المسلم ،تقع في المقام األول،
على عاتق دار الفتوى وجميع المؤسسات الدينية».
وفي الشأن السياسي الداخلي ،اعتبر سالم «أنّ تعطيل هذا
االستحقاق الرئيسي ،الضروري لحسن سير عجلة الدولة،
يلحق ضررا ً بالغا ً بالمسيحيين ،فضالً عن ضرره المؤكد على
لبنان الذي يفقد كثيرا ً من معناه وجوهره ،كلما تضاءل دور
المسيحيين فيه وتراجع حضورهم في الحياة الوطنية» .وقال:
«إنني من على هذا المنبر ،وفي هذه المناسبة اإلسالمية ،أجدد
الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية ،المسيحي
الماروني ،اليوم قبل الغد» .ولفت إلى أنّ «العالقات داخل
الطائفة اإلسالمية ،ليست في أفضل أحوالها ،وليس خافيا ً على
أحد أنّ احتدام التباينات السياسية في السنوات الماضية،
فاقم النزعة المذهبية وجعل األج��واء األمنية ،لألسف ،أقل
مناعة تجاه االن��زالق��ات األمنية المحتملة .وق��د شهدنا في
البقاع منذ أيام نموذجا ً لذلك» .وأضاف« :إننا جميعاً ،مسلمين
ومسيحيين ،بكل مذاهبنا ،في شراكة حقيقية ،للحياة وللمصير،
إما أن ننسجهما معا ً أو ال تقوم لنا قائمة .إما أن ننهض جميعا ً
ومعاً ،أو نسقط واحدا ً واحداً .فال يمكن أي فئة أن تنجز مشروعا ً
خاصا ً بها ،وإن هي حاولت ،ستخلق خرابا ً وتفشل».
وتابع سالم« :إنّ اللبنانيين يجب أن يكونوا على وعي كامل
بأن ال كرامة لوطن يشعر بعض أبنائه بانتقاص كرامتهم ،وال
أمن لوطن يشعر بعض أبنائه باختالل أمنهم ،وال قيامة لوطن
يشعر بعض أبنائه بفقدان حقوقهم».

قبالن

ثم تحدث نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن ،الذي شكر المفتي محمد رشيد قباني
«على ما أعطاه وسار عليه من تعاون معنا ومع الجميع» .وقال:
«إنّ دري��ان رجل المستقبل ،وكم كنت أتمنى أن يكون الس ّنة
والشيعة والدروز على طاولة واحدة ،وكم كنت أتمنى أن يكون
المسيحي والمسلم على طاولة واحدة ،ألنّ لبنان بدون شقيه ال
يكون لبنان ،لبنان التسامح والمحبة واألخوة».
وأضاف قبالن« :ندعو ونصر على أن يكون لبنان دولة مدنية،
تعطي للجميع حقوقهم».
وطالب الجميع ب��أن «يكونوا عقالء ومحبين ،وأن ننسى
الماضي ،أن ننزع السالح من أي��دي الناس ،أن يكون السالح
بيد الدولة والجيش ،ولن نقبل أن يظل العسكريون مخطوفين،
ولنهب هبة واحدة ،لنذهب إلى عرسال جميعنا وننقذ جنودنا
من اإلره��اب» ،مطالبا ً بـ «الوحدة الوطنية ال بالوحدة السنية
الشيعية».

حسن

ودعا شيخ عقل الموحدين ال��دروز نعيم حسن ،ب��دوره ،إلى
«دعم الجيش الوطني والقوى األمنية بكل ما أوتينا من إرادة».
وتوجه إلى رئيس الحكومة قائالً« :نرفض تعجيز حكومتكم دولة
الرئيس ،وندعو إلى جعل الحوار الهادئ طريقا ً لتذليل العقبات،
وص��وال ً إل��ى تعزيز آليات النظام الديموقراطي ،وف��ي مقدمها
انتخاب رئيس للجمهورية».

مطر

وقال المطران مطر في كلمته« :إننا ندرك معكم أنّ العيش
معا ً يبدأ أوال ً بين مكونات كل من العائلة اإلسالمية والعائلة
المسيحية اللتين تتآكلهما انقسامات ح��ادة في الداخل على
المستوى السياسي ،ويقع ضحيتها لبنان وشعبه ومؤسساته
الدستورية .ثم يتمكن هذا العيش المشترك من أن يتحقق على
الصعيد الوطني بين المسلمين والمسيحيين .وعندئذ ينهض
لبنان من كبوته التي تشوه هويته ،وتعطل دوره ،وتعود تنجلي
ميزة لبنان ،وتتواصل رسالته في عالمنا العربي المشرقي ،وعلى
تالق وحوار بين
ضفة المتوسط الشرقية ،كرائد نهضة ،وواحة
ٍ
الديانات والثقافات ،وكعنصر فاعل الحالل العدالة والسالم،
ونصرة الحق».

ممثل العاهل السعودي

أم��ا ممثل العاهل السعودي سليمان بن عبدالله بن أبي
الخير ،فقال« :إننا كعلماء وطلبة علم ومؤسسات شرعية في
المملكة العربية السعودية نضع أيدينا بأيديكم ونشد من أزركم
وسنتعاون معكم تعاونا ً بإذن الله تعالى سيحقق المصالح
ويدرأ المفاسد ويجعل هذا الدين نبراسا ً يضيء للعالمين الطريق
ويهديهم إلى سواء السبيل».

الفلسطينية واس��ت��ث��م��ار اإلن��ج��از
الذي تحقق خصوصا ً بعد العدوان
«اإلسرائيلي» الغاشم على قطاع
غزة والصمود األسطوري للشعب
الفلسطيني» ،م��ن��وه��ا ً «بمواقف
لبنان الرسمي والشعبي ومقاومته
ب��وق��وف��ه��م إل����ى ج��ان��ب ال��ش��ع��ب
الفلسطيني».

مفتي الديار المصرية

وأشار مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي عالم إلى «أننا في
عالمنا العربي واإلسالمي بل واإلنساني نواجه أخطارا ً محدقة
وتحديات جمة تكاد تعصف باألخضر واليابس ،ومن واجبنا
اليوم وواجب األمة التصدي لهذه األخطار بكل الوسائل الثقافية
والفكرية والفقهية ،وهي مسؤولية وطنية ،ألنّ هذا الخطر ال
يطاول مذهبا ً بعينه أو فئة من المسلمين أو منطقة بعينها ،إنما
يطاول كل المسلمين والمسيحيين ،بل والناس جميعاً» .ورأى أنّ
«مواجهة هذا الفكر وكشف زيفه وانحرافه هو من واجب األمة على
امتداد العالم اإلسالمي ،وإننا نكاد نجزم بأنه قد يصل إلى ح ّد
استحالة القضاء على التطرف والغلو والتكفير دون تفعيل دور
المؤسسة الدينية ،وذلك بغية تربية الناس على الفكر المعتدل

الفرزلي :لوال الدعم التركي
النهار «داع�ش» �سريع ًا
اتهم النائب األسبق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «تركيا بدعم
ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ـ داعش ،وتسهيل ك ّل
مهماته لوجستيا ً في المناطق المجاورة لها ،وبذلك أصبح داعش محور
الصراع اليوم».
وقال الفرزلي في حديث تلفزيوني أمس« :لو أرادت تركيا مواجهته
فعالً وأغلقت منافذ تن ّفس هذه الجماعات ومنعت بيع النفط في السوق
السوداء التركية النهار داعش سريعا ً وتساقط» ،مؤكدا أنّ «الحل يجب
أن يكون بالسياسة» .وراى أنّ «الخالف بين داعش والمملكة العربية
السعودية هو على النفوذ وما بين الوهابية األولى والوهابية الثانية».
وقال« :أميركا لن تنسى أنها تع ّرضت لضربة موجعة في  11أيلول من
قبل هذه الجماعات ،وفي الحربين العالميتين األولى والثانية لم تنس
أميركا من ضربها وعاقبتهم بالتدمير الشامل وحتى الضرب بالقنابل
النووية».
واعتبر الفرزلي أنّ «الهدف من مؤتمر باريس هو جلب دول الخليج
إلى التحالف كغطاء لضرب الجماعات المسلحة في العراق وربما لضرب
سورية وحكومتها».

مخاتير �صيدا زاروا �سعد:
وجه المدينة �سيبقى وحدوي ًا ووطني ًا

حمدان مستقبالً وفد الجبهة
داع��ي��ا ً «الحكومة اللبنانية وكل
األج��ه��زة األمنية إل��ى التعامل مع
الفلسطينيين بمستوى هذا الوعي
الذي شاهدناه».

تن�صيب مفتي الجمهورية الجديد في احتفال حا�شد في م�سجد الأمين

زار وفد من مخاتير صيدا األمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة
سعد في مكتبه ،في حضور عفيف حشيشو ورضوان القطب من اللقاء الوطني
الديمقراطي.
وج��رى خالل اللقاء ،التشاور في المستجدات على الساحتين العربية
واللبنانية ،وال سيما الصيداوية منها ،وبخاصة ما يعاني منه المواطن من
مشاكل على صعيد اإلنقطاع الدائم للتيار الكهربائي والمياه ،إضافة إلى
موضوع تحكم أصحاب المولدات الكهربائية باألسعار.
ولفت المجتمعون إلى «أنّ صيدا وجهها كان وال يزال وسيستمر وجها ً مقاوما ً
نابذا ً للمذهبية وستحافظ صيدا على وجهها الوحدوي الوطني».

(ت ّموز)

الوسطي وتنشئتهم على روح اإلسالم المرتبط باألصل والمتصل
بالعصر».

دريان

وف��ي الختام تحدث مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دري���ان ،مشيرا ً إل��ى أنّ مناسبة تنصيب مفتي الجمهورية
«تستدعي االهتمام ،لما ل��دار الفتوى «من دور وطني وعربي
وإسالمي» ،مشيرا ً إلى أنّ «الظروف التي تمر بها منطقتنا ،ويمر
بها ديننا ،وتمر بها بالدنا ،وتمر بها أمتنا ،هذه الظروف كلها
تستدعي اجتماعاً ،وتستدعي موقفاً ،وتستدعي نضاال ً ترتفع
فيه كلمة الحق والخير واالع��ت��دال في وجه التطرف ،وسيول
الدم والخراب والدمار والتهجير» .وتطرق دريان في كلمته إلى
الوضع الداخلي اللبناني ،وسأل« :ماذا تسمون حالتنا نحن في
لبنان ،إن لم تكن قد بلغت حدود الجريمة األخالقية»؟ وأسف ألنّ
«المجلس النيابي اللبناني لم يتمكن حتى اآلن من االلتئام في
جلسة مخصصة النتخاب رئيس للجمهورية ،مع أنّ هذا المجلس
قد تحول إلى هيئة انتخابية وأصبح انتخاب الرئيس الجديد
الذي هو الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي هو واجبه
األول» .وقال« :ال تستطيع حكومتنا االتفاق على طريقة أو نهج

مطر :العائلتان الإ�سالمية
والم�سيحية في لبنان تت�آكلهما
انق�سامات حادة يقع �ضحيتها
لبنان و�شعبه وم�ؤ�س�ساته
إلخراج جنودنا من احتجاز المسلحين الذين يبلغ بهم اإلجرام أن
يذبحوا بعض الجنود المحتجزين كأنما هم نعاج ،تاركين أمهات
وزوج��ات ثكالى ،وجماعات مبتالة بالغضب واليأس واألسى
والخطأ واالنتقام ،ولماذا كل هذا؟ ألنه لم يجر االتفاق على طريقة
لحماية حدود الوطن وإعادة االعتبار للدولة ودورها وسلطتها
وهيبتها وعدالتها ،وإعادة االعتبار لإلنسان في لبنان».
وأضاف دريان« :إنّ علينا اليوم وغدا ً أن نصون ديننا ،ونصون
إنساننا ،برفض الفتنة واالستعالء على المحنة ،وال حماية للدين
واإلنسان اليوم إال بحماية الوطن والدولة .نعم ،ورغم المرارات
واالستنزافات ،يبقى حب الوطن وتصبح حمايته من اإليمان ،ولن
نسمح ألحد أن يخطف منا ديننا أو وطننا أو سالمة إنساننا وأمنه
واطمئنانه».
وأع��ل��ن دري���ان «التمسك بالعيش المشترك اإلس�لام��ي -
المسيحي ،وباتفاق الطائف ،وااللتزام بنهج السلم والسالمة
واإلسالم الكفيل بحماية اإلنسان واألديان واألوطان».
كما أعلن «االتفاق التام مع وثيقة األزهر الشريف الصادرة
بتاريخ  8كانون الثاني عام  2012والمسماة منظومة الحريات
األساسية األربع :حرية العقيدة والعبادة ،وحرية الرأي والتعبير،
وحرية البحث العلمي ،وحرية اإلبداع الفني واألدبي».
وأكد دريان أنّ دار الفتوى «ستبقى عاملة من أجل السلم األهلي
والوطني ،ومن أجل خير لبنان وشعبه».
وبعد انتهاء الحفل ،توجه رئيس الحكومة تمام سالم والمفتي
دريان سويا ً من جامع محمد األمين إلى دار الفتوى ،وكان في
استقبالهما حشود وجماهير من مختلف المناطق اللبنانية.
وسيتم عند التاسعة من صباح اليوم حفل التسلم وتسليم بين
المفتي دريان والمفتي محمد رشيد قباني في دار الفتوى .وعند
العاشرة ،سيستقبل المفتي دريان ،مفتي الديار المصرية الشيخ
شوقي عالم.

التقى الجبري وممثل دار الفتوى في البرازيل

ف�ضل اهلل :الحاجة الغربية
�إلى المتطرفين ال تزال قائمة
رأى العالمة السيد علي فضل الله
«أنّ الفئات المتطرفة ،لم تستنفد
أغراضها بعد ،وال تزال هناك حاجة
غ��رب��ي��ة الس��ت��خ��دام ه���ذه ال��ظ��واه��ر
في استنزاف الساحتين العربية
واإلسالمية».
وخ�لال استقباله األم��ي��ن العام
لحركة األم��ة الشيخ عبدالناصر
جبري أم��س ،أك��د فضل الله على
«دور العلماء ف��ي تقريب وجهات
النظر بين األط��راف السياسيين»،
مشيرا ً إلى «أنّ مخطط إثارة الفتن
في الواقع اإلسالمي ال يزال ساري
المفعول ،على رغ��م كل ما نسمعه
عن صحوة دولية لضرب المتطرفين
في المنطقة ،وإنّ الكثير من اإلدارات
الغربية ال ت��زال تعول على تدمير
المزيد من الساحات في المنطقة
العربية واإلسالمية».
واعتبر فضل الله «أنّ الفئات
ال��م��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي ت��م��ارس أع��م��ال
العنف والقتل والتدمير ،لم تستنفد
أغراضها بعد ،وال تزال هناك حاجة
غربية الس��ت��خ��دام ه��ذه ال��ظ��واه��ر،
إم��ع��ان��ا ً ف��ي اس��ت��ن��زاف الساحتين
العربية واإلسالمية».
وشدّد جبري ،بدوره ،خالل اللقاء
على «توفير كل اإلمكانات اإلسالمية
لتوحيد صفوف المسلمين السنة

فضل الله مستقبالً ممثل دار الفتوى في البرازيل
وال��ش��ي��ع��ة ،وخ��ص��وص��ا ً ف��ي ه��ذه
ال��م��رح��ل��ة الصعبة ال��ت��ي ت��م��ر بها
المنطقة اإلس�لام��ي��ة» ،الف��ت��ا ً إل��ى
«أهمية تعزيز ال��وح��دة اإلسالمية
وبنائها على أس��س من الثقة ،في
ظ��� ّل ال��م��ح��اوالت ال��ت��ي ت��ق��وم بها
اإلدارات الغربية لزعزعة العالقة
بين المذاهب والفئات اإلسالمية
المتعدّدة».
وكان فضل الله استقبل مستشار
رئيس الوزراء العراقي األسبق أحمد

الشلبي ،رئيس مجلس إدارة قناة
«آسيا» إنتفاض قنبر ،حيث جرى
البحث في التطورات العراقية في
أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة.
ثم التقى وفدا ً من «هيئة المساءلة
والعدالة العراقية» ،برئاسة فالح
ح��س��ن ش��ن��ش��ل ،واس��ت��ق��ب��ل الح��ق��ا ً
ممثل دار ال��ف��ت��وى ف��ي ال��ب��رازي��ل
الشيخ محمد المغربي ،الذي تداول
معه في أوض��اع الجالية العربية
واإلسالمية.

