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بين قطر وهيئة علماء الم�سلمين...
ّ
«�شن» ال يوافق طبقة!
طي
} أحمد ّ

أم���ام م��ا ي��ح��دث ف��ي المنطقة ع��م��وم��اً ،وف���ي لبنان
وباألخص األ ّخ��ص في ّ
ملف العسكريين
خصوصاً،
ّ
وعناصر القوى األمنية المخطوفين من قبل التنظيم
الالإسالمي «داع��ش» في ج��رود عرسال .وأم��ام الم ّد
وال��ج��زر ال��ل��ذي��ن ي��ش��وب��ان م��ا يس ّمى «ال��ت��ف��اوض» من
أجل اإلفراج عن المخطوفين .وفي ظ ّل «القال والقيل»
حول وساطة تن ّطحت لها هيئة علماء المسلمين هنا،
ووساط ٍة قطرية هناك .أمام كل هذا ،ج ّل ما يحضرني
حكاية تراثية عن رجل من دهاة العرب اسمه «شنّ»،
ق��ال ذات ي��وم« :وال��ل��ه ألط��وف�� ّن حتّى أج��د ام���رأة مثلي
أتز ّوجها» .فبينما هو سائر ،التقى رجالً يركب حماراً،
فسأله شنّ« :أين تذهب؟» ،فقال« :موضع كذا» (القرية
التي يقصدها شنّ) ،فركب خلفه .وفي الطريق ،قال له
شنّ« :أتحملني أم أحملك؟» .فقال له الرجل« :يا جاهل،
���ب ،فكيف أحملك أو تحملني؟».
���ب وأن��ت راك ٌ
أن��ا راك ٌ
سكت ش�� ّن وس��ارا حتى إذا اقتربا من القرية ،وجدا
زرع��ا ً استُحصد .ق��ال ش��نّ« :أت��رى ه��ذا ال��زرع أُكِ��ل أم
ستحصداً،
ال؟» ،فقال له الرجل« :يا جاهل ،ترى نبتا ً ُم
َ
فتقول أُكِل أم ال؟» .فسكت ش ّن حتى إذا دخال القرية،
صاحب هذا النعش حيّا ً
صادفا جناز ًة فقال شنّ« :أترى
َ
أم ميتاً؟» ،فقال له الرجل« :ما رأيت أجهل منك ،ترى
��ي؟» ،فسكت
جنازة فتسأل عنها أميتٌ صاحبها أم ح ّ
ش�� ّن وأراد مفارقته ،لك ّن الرجل أب��ى أن يتركه حتى
يصير به إلى منزله ،فمضى معه شنّ.
يحكى أ ّنه كان للرجل بنت يقال لها «طبقة» ،فلما دخل
عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه،
وشكا لها جهله وحدّثها بحديثه .فقالت« :يا أبت ،ما هذا
بجاهل .أ ّما قوله أتحملني أم أحملك ،فأراد أتحدّثني أم
أحدّثك حتى نقطع طريقنا .وأما قوله أترى هذا الزرع أُكِل
أم ال ،فأراد هل باعه أهله فأكلوا من ثمنه أم ال .وأما قوله
في الجنازة ،فأراد هل ترك عقبا ً يحيى بهم ذكره أم ال».
خ��رج الرجل فقعد مع ش�� ّن وح��ادث��ه ساعة ثم قال:
«أتحب أن أفسر لك ما سألتني
فسره» .وبعدما انتهى الرجل
عنه؟» .قال شنّ« :نعم ّ
من حديثه قال له شنّ« :ما هذا من كالمك ،فأخبرني عن
صاحبه».
أخبر الرجل شنّا ً عن ابنته ،وتقول الحكاية أنّ شنّا ً
تز ّوج الفتاة ،وحملها إلى أهله ،فلما رأوا أ ّنها تشبهه أو
تفوقه في الذكاء والدهاء قالوا« :وافق ش ّن طبقة»!
انتهت الحكاية ،ول��م ينته ال��م�� ّوال ،وم��ا تقديمنا هذه

��أي ط ٍ
��رف من األط���راف التي
الحكاية إللصاق الذكاء ب ّ
تن ّطحت للوساطة مع «ال��دواع��ش» .إ ّنما لنسقط المثل
الشعبي الذي بقي من تلك الحكاية (واف��ق ش ّن طبقة)،
على بعض هؤالء األطراف.
فمن الواضح أنّ «نشوة الزعامة» قد ارتفع «دوزها»
لدى قطر ،خصوصا ً بعد أمرين على غاية من األهمية.
األول ي��ت��م��ث��ل ف���ي ن��ج��اح «ال��م��س��اع��ي» ب���اإلف���راج عن
اللبنانيين الذين كانوا مخطوفين في أعزاز السورية.
وال��ث��ان��ي يتمثل ف��ي تلك العنجهية ال��ت��ي راف��ق��ت قطر
ط���وال ال��س��ن��وات ال��ث�لاث أو األرب���ع ال��م��اض��ي��ة ،عندما
كانت وال تزال تدعم الجماعات اإلرهابية في سورية
وال��ع��راق ،ال لشيء ،بل من أج��ل ه��دف واح��د :إسقاط
النظام السوري! ،وهذا ما عبّر عنه صراح ًة وعلنا ً ومن
أي ذ ّرة خجل ،معظم رج��ال األع��م��ال القطريين
دون ّ
الذين يدعمون بالمال والسالح «داع��ش» والتنظيمات
األخرى.
لكن ما حدث مع قطر أنّ الرياح جرت بما ال تشتهي
سفنها ،فراعي اإلرهاب األول في العالم (أميركا) يقاتل
«داع���ش» ،والجيران العربان يمتعضون من الدوحة
ويسحبون سفراءهم ،وم��ا ينقص قطر ال��ي��وم ،قرار
من األمم المتحدة يدينها بتمويل اإلرهاب ،وبوادر هذا
القرار تلوح في األف��ق ،خصوصا ً بعد ص��دور القرار
رق��م  2178ال���ذي ي��دع��و ـ تحت الفصل السابع ـ إلى
«وقف تد ّفق المقاتلين األجانب إلى سورية والعراق».
إذاً ،البساط ُيسحب من تحت قطر ،وهي اليوم تتعلّق
ّ
بقشة من أج��ل حفظ م��اء الوجه ،خصوصا ً بعدما لم
ُتج ِد مشاركة طائراتها في ضرب «داعش» منذ يومين
غربي .فهل تكون الوساطة من أجل اإلفراج
بأي «ثناءٍ»
ّ
ّ
عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين تلك ّ
القشة؟
وم���ن ال���دوح���ة إل���ى ل��ب��ن��ان ،وب��ع��د االت��ه��ام��ات التي
انصبّت على هيئة علماء المسلمين ،والغضب الشعبي
العارم الذي واجهته ،إذ يعتبر اللبنانيون أنّ الهيئة هي
المسؤولة عن خطف العسكريين .بعد ك ّل هذا مضافا ً
إل��ى معلومات ع��ن سقوط ال��ره��ان على وس��اط��ة قطر
وتركيا بعد تح ّول الدولتين من «وسيط» مع «داعش»
إلى طرف في التحالف ضدّه ،تخرج علينا مصادر في
« 14آذار» ،وتدعو الحكومة إلى أن تختار بين أن تعيد
إطالق يد هيئة علماء المسلمين ،أو أن تتولى التفاوض
مباشرة.
أعزائي المصادر ،قطر ليست «ش��نّ» ،وهيئة علماء
المسلمين ليست «طبقة» كي توافقها ،أ ّما في «فلسفتكم»،
فال يسعنا إال أن نقول« :اكتمل النقل بالزعرور»!

ف�ضل اهلل :للدفاع عن �صورة الإ�سالم
الم�ش ّوهة من المتطرفين
أك��د ال��ع�لام��ة السيد علي فضل
الله «ضرورة بذل الجهود اإلعالمية
والثقافية الحثيثة للدفاع عن اإلسالم،
وخصوصا ً في بالد االغتراب» ،الفتا ً
إلى أنّ «ما حققه الدعاة المسلمون
في تلك البلدان خالل عقود من الزمن،
استطاعت ال��ت��ي��ارات المتطرفة أن
تشوهه في السنوات األخيرة».
وخ��ل��ال اس��ت��ق��ب��ال��ه ع�����ددا ً من
الحجاج اللبنانيين القادمين من بالد
االغ��ت��راب ،في مق ّر بعثة مؤسسات
العالمة الراحل السيد محمد حسين
فضل ال��ل��ه ،ش���دّد فضل ال��ل��ه على
«ضرورة أن تبرز الوحدة اإلسالمية

في أبهى مظاهرها في موسم الحج ،ال
من خالل هذا االجتماع الكبير المتنوع
فحسب ،بل من خالل االبتعاد عن كل
ما يثير الفتنة بين المسلمين».
وأشار إلى أنّ «ما تعانيه البلدان
اإلسالمية من مشاكل وفتن ،ينبغي أن
تذوب في مواقع الحج ،ليقدم الحجاج
نموذجا ً في الوحدة الميدانية التي
يمكن أن تصل مفاعيلها إلى البلدان
التي تعاني االضطرابات والمشاكل
والفتن».
ودعا الحجاج القادمين من بلدان
االغ��ت��راب إل��ى «أن يكونوا سفراء
لإلسالم السمح والمنفتح في تلك

ال��ب��ل��دان ،وأن يعملوا على تقديم
ص��ورة ناصعة عن اإلس�لام ،بعدما
عملت التيارات العنيفة والدموية في
بلداننا ،على تقديم صورة مشوهة
عنه ،حتى باتت الكثير من الشرائح
الغربية تتحدث عن أنّ العنف منتج
إسالمي».
واع��ت��ب��ر أنّ «م���ا ب��ذل��ه ال��دع��اة
المسلمون خ�لال عقود م��ن الزمن،
لتقديم الصورة الحقيقية لإلسالم
ف��ي ال��ب��ل��دان ال��غ��رب��ي��ة ،استطاعت
ال��ج��م��اع��ات المتطرفة أن تشوهه
بأفعالها وتصرفاتها ،األمر الذي بات
يستدعي حركة إعالمية وثقافية».

 250محامي ًا متدرج ًا �أق�سموا اليمين

ً
م�ستقال �أو ال ق�ضاء
جريج� :إما �أن يكون الق�ضاء

رأى نقيب المحامين ج��ورج جريج «أنّ خلع البزة
الديمقراطية مستحيل في لبنان» ،مؤكدا ً «أنّ الفراغ
الرئاسي لن يتحول عرفا ً مهما طال زمن الشغور».
ولفت جريج إلى «أنّ لبنان اليوم في حاجة إلى قرار
وطني باإلنقاذ ،ال إلى قرار ظني باالنحياز ،وفي حاجة
إلى مجلس يكتمل نصابه وينتظم عقده النتخاب رئيس
للجمهورية ال مصادرة المكان تجديدا ً وتمديداً».
وخالل قسم اليمين القانونية الذي أداه مئتان وخمسة
وعشرون محاميا ً متدرجا ً من كل المحافظات أمام هيئة
محكمة االستئناف في بيروت برئاسة الرئيس األول طنوس
مشلب في بيت المحامي ،توجه جريج إلى المحامين
بالقول« :أنتم سند القضاء ،القضاء الشريف والمنزه،
القضاء المستقل ،القضاء الرفيع والمترفع ،القضاء
السلطة الثالثة التي ال يمكن التساهل في أي مساس يلحق
بها ،وفي أي وصاية تمارس عليها ،ال القضاء الواقف منها
وال الجالس ،فقضاؤنا واحد ،فإما أن يكون مستقالً أو ال
قضاء» .وأضاف« :في نقابة المحامين ال فضل لبيروتي
على جنوبي أو بقاعي ،هي نقابة كل المناطق وكل الناس،
ال من محرومين وال محظيين ،وال مظلومين وال منتفعين،
وال كبار وال صغار ،فالمهنة كبيرة ،وأنتم من يرفعها إلى
حيث هي».
وتابع جريج« :تذكروا أنّ هوية المحامي هي التي
تحميكم ،تحميكم أكثر من السياسة ،وأكثر من الطائفة

وأكثر من المذهب ،أريدكم أن تجعلوا اللبناني يبحث
عن وطنه في وطنه أوالً ،ال في حضن الزعيم وال في
حصن الطائفة» .وقال « :إنّ النزاعات تعثر دوما ً على
سقاتها وزراعيها ،أما دوركم فسيكون كبيراً :مناهضة
الفساد على أشكاله ،الفساد السياسي ،والفساد المالي،
والفساد اإلداري ،باختصار الفسادين الرسمي والخاص،
ومن قال إنّ القطاع الخاص منزه عن الفساد ،وخا ٍل
من المفسدين؟ أريدكم أن تساعدونا على قيام الدولة
المنسية ،على جعل أهل الدولة يقبلون بوضع الدستور
والسيادة على الئحة المطلوبات ،على جعل أهل الدولة
يشطبون الفراغ من الئحة الموجودات ،هذه أهمية نقابة
المحامين ،هذه قوتها ،هذا سرها ،ديمقراطية صافية،
ديمقراطية راقية ،ديمقراطية عاصية على كل الهوى
السياسي في البالد».
واعتبر جريج أنّ «لبنان المفطور على الديمقراطية،
يستحيل عليه أن يغير هندامه السياسي» ،الفتا ً إلى «أنّ
خلع البزة الديمقراطية مستحيل في لبنان ،وإنّ الفراغ
الرئاسي لن يتحول عرفا ً مهما طال زمن الشغور».
ورأى أنّ «لبنان ال��ي��وم ف��ي حاجة إل��ى ق��رار وطني
باإلنقاذ ،ال إلى قرار ظني باالنحياز ،بحاجة إلى مجلس
يكتمل نصابه ،وينتظم عقده النتخاب رئيس للجمهورية،
ثم ينتظر حكم الشعب لبقائه في مقاعده ،ال مصادرة
المكان تجديدا ً وتمديداً».

براع في ميم�س
انفجار قنبلة عنقودية ٍ
و�آخر ينجو من نيران «�إ�سرائيلية» في �سدانة
الجنوب ـ رانيا العشي
انفجرت عصر أم��س ،قنبلة عنقودية من مخلفات
ب���راع س��وري يدعى جاسم
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
ٍ
المحمد ( 11سنة) بينما كان يرعى قطيعا ً من الماعز
في خراج بلدة ميمس  -قضاء حاصبيا ،ما أدى إلى
إصابته بشظايا في أنحاء جسمه ونقل على الفور إلى
مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة في حين وصفت
حالته بالمستقرة.
كما أطلقت دورية للعدو «اإلسرائيلي» ظهراً ،رشقات
نارية عدة باتجاه الراعي اسماعيل خليل نبعة من بلدة
شبعا – قضاء حاصبيا ،بينما كان يرعى قطيعا ً من
الماعز في محلة سدانة إلى مسافة  400متر شمال خط
االنسحاب .وقد نجا الراعي بأعجوبة في حين أصيب

عدد من رؤوس الماعز.
وصدر عن قيادة الجيش  -مديرية التوجيه بيان
جاء فيه« :بتاريخه عند الساعة  ،11.15وأثناء قيام
الراعيان اسماعيل وخضر نبعه برعي ماشيتهما في
خراج بلدة محلة السدانة  -حاصبيا ،أقدمت دورية
تابعة للعدو «اإلسرائيلي» على إطالق النار باتجاههما
من دون إصابة أي منهما».
وتجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات األمم
المتحدة المؤقتة في لبنان.
من جانب آخ��ر ،عثر مختار بلدة عين الدلب داني
جبور على قنبلة في خ��راج بلدة المحاربية  -قضاء
ج��زي��ن .وعلى األث���ر ،ت�� ّم تبليغ ق��وى األم��ن الداخلي
والجيش اللبناني ،حيث عمل فوج الهندسة في الجيش
على تفكيكها.

النيابة العامة ّ
تحدد الأربعاء المقبل
موعد ًا ال�ستجواب القا�سم
تقدمت مجموعة من المحامين اللبنانيين بإخبار أم��ام النيابة العامة
التمييزية في ّ
حق اإلعالمي في قناة الجزيرة فيصل القاسم.
«أنّ
األفعال التي اقترفها القاسم أدت إلى إثارة الرأي العام
وأوضحوا
اللبناني من خالل التحريض غير المباشر على الجيش والنيل من هيبة
الدولة ومن إضعاف الشعور القومي والذي يقع تحت طائلة منطوق المادة
 295عقوبات ،إضافة إلى ما شكلته أفعاله من جرائم والمذكورة في متن
موضوع اإلخبار.
وكذلك األمر منطوق المادة  157قضاء عسكري التي تعاقب بالحبس حتى
 3سنوات كل من يقدم بواسطة وسائل النشر المذكورة بالمادة  209عقوبات
على تحقير الجيش والتعرض له».
وطلب المحامون من النيابة العامة إجراء كافة التحقيقات الالزمة من
استدعاء المدعى عليه والتحقيق معه وتوقيفه والقيام بما يلزم لر ّد االعتبار
لكل مواطن لبناني وكل فرد من أفراد المؤسسة العسكرية.
تصريح لـ «النشرة» ،أنّ المدعي
وأكد المحامي أشرف الموسوي ،في
ٍ
العام أح��ال اإلخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تبعا ً
لالختصاص» ،موضحا ً «أنّ دور لجنة المحامين ينتهي بمجرد تقديم اإلخبار
ّ
الحق العام».
لتتحرك بعد ذلك تلقائيا ً دعوى
وبنا ًء على اإلخبار ،حدّد المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا،
يوم األربعاء  8تشرين األول موعدا ً لالستماع إلى إفادة القاسم.

غداء روحي و�سيا�سي جامع في دارة ميقاتي

دريان :ال خوف على لبنان
والإرهاب لن ينال من وحدتنا

«التحالف الفل�سطيني» زار «االتحاد»

مراد :فل�سطين هي الق�ضية الأولى
�أبو عماد :المقاومة خيارنا ال المفاو�ضات
أمل رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبدالرحيم مراد« ،أن تتمكن العالقات
بين الفلسطينيين وأن تستمر على قاعدة الثوابت» ،داعيا ً الدول العربية «أن
تقوم بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن».
وأك��د م��راد خالل استقباله وفد قوى التحالف الفلسطيني« ،أنّ القضية
الفلسطينية بالنسبة لنا هي القضية األول���ى» ،آم�لاً «أن تتمكن العالقات
الفلسطينية بين األخوة وأن تستمر على قاعدة الثوابت».
وشدّد على «أنّ القضية الفلسطينية هي قضية عربية ،ومن هذا المنطلق
نقول إنّ غزة عبر المقاومة والصمود الشعبي قد حققت انتصاراً ،ونأمل من
الدول العربية بأن تقوم بواجبها تجاه إخواننا في غزة والضفة وفي كل مكان،
بإعادة إعمارها في أسرع وقت ممكن».
وأشار مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة أبو عماد رامز ،بدوره ،إلى أنّ
«اللقاء يأتي في سياق التنسيق مع الحزب ،وهي مناسبة قدمنا فيها التهنئة
بتشكيل اللقاء الوطني ،وما لفتنا في الوثيقة السياسية الخاصة باللقاء هو
ّ
وحق العودة ودعوة الدولة اللبنانية إلى
تأكيدها على الثوابت الفلسطينية
إعطاء الفلسطينيين حقوقهم».
وأض��اف« :كما ت ّم وضع حزب االتحاد والوزير مراد في صورة ما يجري
في غزة واالتفاق األخير في القاهرة» ،الفتا ً إلى «أنّ «اإلسرائيلي» يريد فرض
شروطه على المفاوض الفلسطيني» .ورأى أبو عماد «أنّ المفاوضات لن تأتي
بشيء على اإلطالق ،وإنّ خيار المقاومة هو األساس».

�شكر :مواجهة الإرهاب تبد أ�
من تنفيذ القرارات الدولية
اعتبر األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان الوزير
السابق فايز شكر أنّ «دعم سورية جيشا ً وشعبا ً وقيادة ،هو الطريق الصحيح
المؤدي إلى إنهاء هذه الحالة اإلرهابية التكفيرية في بالدنا» ،مشدّدا ً على «أن
التنسيق العسكري بين الجيشين السوري واللبناني حاجة وطنية لبنانية ألنه
الخيار الصحيح لمواجهة اإلرهابيين».
ورأى شكر في تصريح« ،أنّ الحرب االستعراضية التي تقودها الواليات
المتحدة األميركية وأتباعها ض ّد اإلره��اب في سورية وال��ع��راق ،ما هي إال
عملية تضليل جديدة أصبحت مكشوفة ومفضوحة ،إلبقاء بالدنا في حالة من
االستنزاف المستمر وتشجيع أعداء أمتنا على سلخ أجزاء من أرضنا وإقامة
مناطق عازلة فيها خدمة للمشروع الصهيوني وحلفائه اإلرهابيين» .ورأى
«أنّ الصدقية في مواجهة اإلرهاب تبدأ من تنفيذ القرارات الدولية التي حددت
األعمال المطلوبة في هذا المجال ،وأولها وقف التمويل والتسليح وإقفال المعابر
المفتوحة التي يتدفق منها اإلرهابيون اآلتون من كل حدب وصوب ومعاقبة
الحكومات التي تأوي هؤالء القتلة المجرمين».
وأشار إلى أنّ «دعم سورية جيشا ً وشعبا ً وقيادة ،هو الطريق الصحيح
المؤدي إلى إنهاء هذه الحالة اإلرهابية التكفيرية في بالدنا وغير ذلك يبقى
استعراضا ً ومراوحة ال فائدة منهما».
واعتبر شكر «أنّ التنسيق العسكري بين الجيشين السوري واللبناني في
هذا الظرف المصيري حاجة وطنية لبنانية ألنه الخيار الصحيح لمواجهة
اإلرهابيين ولحماية لبنان من مخاطرهم» ،الفتا ً إلى أنّ «التلكؤ في هذا األمر
يعطي فرصة لهؤالء القتلة لالستمرار في أعمالهم اإلجرامية الجبانة».

(داالتي ونهرا)

جانب من الغداء الجامع في دارة ميقاتي
شهدت دارة الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت أمس
لقاء روحيا ً وسياسيا ً جامعاً ،حيث أقام ميقاتي مأدبة
غداء تكريما ً لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان
في حضور شخصيات سياسية وروحية وديبلوماسية،
سبقها لقاء بين الرئيس ميقاتي والمفتي دري��ان ،الذي
أشار إلى أنّ البحث تطرق إلى «الكثير من األمور المتعلقة
بإعادة تنظيم البيت الداخلي» ،وقال« :تبادلنا وجهات
النظر في عملية اإلص�لاح واالستنهاض ،متوافقين في
إعادة التنظيم واإلصالح وانطالق ورش العمل في سبيل
النهوض بدار الفتوى التي تعتبر مرجعية كبيرة بالطبع
ولها دور مميز في المجالين اإلسالمي والوطني».
وأكد دريان «أن ال خوف على لبنان من أي فكر أو أي
جماعات مسلحة يمكن أن تنال من الوحدة اإلسالمية أو
الوحدة الوطنية».
وأش��ار إلى أننا «نعيش اليوم في لبنان ظروفا ً غير
اعتيادية ،ونواكب ما يجري بدقة ،والمهم أن نتكاتف نحن
اللبنانيين جميعاً ،على اختالف انتماءاتنا السياسية
والدينية ،ألننا بهذا التكاتف ،نستطيع أن نعبر بهذا
الوطن إلى مرحلة االطمئنان والسالمة» .وأضاف« :عقدنا
منذ أيام قمة روحية في دار الفتوى وكنا متفاهمين مع
أصحاب الغبطة ورؤساء الطوائف المسيحية واإلسالمية
وأصحاب السماحة ،على أن نكون دائما ً على تفاهم تام
في ما يتعلق بدور المراجع الدينية في تعزيز اللحمة بين
اللبنانيين».
وتابع دريان« :نحن نك ّون عددا ً ال بأس به من الطوائف،
وعلى رغ��م االخ��ت�لاف الديني ،إال أنّ هناك مساحات
مشتركة بين كل الطوائف نستطيع أن نعمل من خاللها
على تعزيز الوحدة الوطنية في هذا البلد ،ومن أهم هذه
العوامل المشتركة اإلنسان كإنسان ،كونه غاية الرساالت
السماوية والفلسفات والنظريات».
ولفت إلى أنّ «ما يهمنا نحن أن نحافظ على أمرين في
هذا البلد :األول هو الوحدة االسالمية التي ال تكون بنظرنا
فقط على مستوى الشعارات وإنما أيضا ً على مستوى
الممارسة العملية حتى تتحقق بالفعل هذه الوحدة.
والثاني الوحدة الوطنية ،ونحن متمسكون كلبنانيين
بهذه الوحدة .كلنا ،مسلمين ومسيحيين ،متمسكون بهذه
األرض».
وأكد دريان «أن ال خوف على لبنان من أي فكر أو أي
جماعات مسلحة يمكن أن تنال من الوحدة اإلسالمية أو
الوحدة الوطنية ،طالما أنّ الكل متماسك ومتوافق ويقدم
مصلحة لبنان العليا على غيرها من المصالح».
ور ّدا ً على سؤال عن كيفية متابعة ملف العسكريين

المخطوفين من قبل دار الفتوى ،أجاب دريان« :بالطبع
نحن نتابع هذا الموضوع بدقة كبيرة ،ولكن أقول إنّ هذا
الملف هو بعهدة الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية،
ونحن ندعم كل اإلجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية
وباألخص دولة
في هذا الخصوص ،فالدولة والحكومة
ّ
الرئيس تمام سالم حريصون على إنهاء هذا الملف ،بما
يرضي أهالي العسكريين واللبنانيين جميعاً».
وقال ميقاتي ،من جهته« :نحن نمر بظروف صعبة
ويلصق بهذا الدين الوسطي والمبني على التسامح ،كل
أشكال الرعب واإلره��اب والتطرف ،ولصاحب السماحة
دور كبير في نشر هذا الفكر السموح ،ونأمل بأن ننجح
في ذلك».
وق��د ش��ارك في اللقاء رئيس الحكومة تمام سالم،
والرئيس فؤاد السنيورة ،والبطريرك الماروني الكاردينال
م��ار ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي ،ون��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ،وشيخ
عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ،وممثل
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي ،ومتروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما
المطران افرام كرياكوس ،والسفير السعودي علي عواض
عسيري ،والسفير الكويتي عبد العال القناعي ،والوزراء
السابقون :محمد الصفدي ،عبدالرحيم مراد ،أحمد كرامي،
فيصل كرامي ،عمر مسقاوي وعدنان القصار وعدد من
الشخصيات.

شخصيات ووفود مهنئة

من جهة أخرى ،واصل المفتي دريان استقبال المهنئين
في دار الفتوى ،واستقبل سفير إندونيسيا ديماس سامودرا
روم.
كما استقبل النائب أحمد كرامي ،ثم وفد حزب الطاشناق
برئاسة األمين العام للحزب هاغوب خاتشريان ،وضم
الوفد وزير الطاقة والمياه آرت��ور نظريان النائب آغوب
بقرادونيان والوزير السابق سيبوه هوفنانيان.
وزار دار الفتوى مهنئا ً وفد من الوزراء السابقين ضم:
جوزيف الهاشم ،وسليمان طرابلسي ،وال��ي��اس حنا،
وعبدالله فرحات ،وناجي البستاني ،وزياد بارود.
واستقبل دري��ان أيضا ً الوزير السابق م��روان شربل،
ثم التقى تباعا ً وفد الهيئات االقتصادية برئاسة الوزير
السابق عدنان القصار ،ووف��د منسقية بيروت في تيار
المستقبل برئاسة بشير عيتاني ،ووفد حزب الوطنيين
األحرار برئاسة إدغار أبو رزق ،ووفد مؤسسات الدكتور
محمد خالد االجتماعية برئاسة نبيل بدر.

«الم�ستقبل» :ت�شريع ال�ضرورة �سيا�سة حكيمة

منبر الوحدة :قطع الطرق يعرقل عمل
القوى الع�سكرية التي تواجه الإرهاب
رأت األمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية أنّ «من المعيب والمدان في آن واحد
أن يتواجد وزراء خارجية عرب مع وزيرة «إسرائيلية» خارج قاعة الجمعية
العامة لألمم المتحدة تحت أية ذريعة» ،معتبرة أنه «ال يخدم إال العدو وال يبرره
أبدا ً وصفه بأنه مجرد لقاء دعما ً لطموحات انتخابية شخصية».
وطالبت في بيان ،بعد اجتماعها األسبوعي في مركز توفيق طبارة« ،بفتح
خص تمثيل لبنان في مثل هذه اللقاءات غير النظامية والالوطنية
تحقيق في ما ّ
والالأخالقية وغير الضرورية وغير المشروعة ومحاسبة المسؤولين عن االستهتار
بالثوابت الوطنية والقومية».
وأيد المنبر «األصوات التي دانت تدخل ما يسمى باالئتالف السوري للتحريض
في كواليس األمم المتحدة على الجيش اللبناني من خارج جدول أعمال الجلسات
الرسمية» ،ورأت «أنه كان األجدر بالمغتربين عن وطنهم والمتشدقين بالحرص
على حقوق اإلنسان أن يدينوا اإلرهاب في كل من سورية ولبنان ال سيما االعتداء
على الجيش» .كما دان «وسائل اإلعالم التي تنفذ على طريقتها وظيفة التحريض
على جيش لبنان الوطني».
وهنأ المنبر «العالم والعرب على خطاب رئيسة األرجنتين التاريخي أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة» ،معربا ً عن إدانته «وسائل اإلعالم في الغرب
التي قطعت بث كلمتها الهادفة بسبب ما جاء فيها من كشف لحقيقة خطف األمم
المتحدة برمتها من قبل الدول المارقة ومن احتقار الشعوب وحقوقها ومن التستر
على إرهاب العدو «اإلسرائيلي» وجرائمه المتنوعة في ّ
حق الشعب الفلسطيني
وقضيته العادلة».
ونبه المنبر «إلى خطورة قطع الطرقات وعزل المناطق اللبنانية عن بعضها
بعضاً ،األمر الذي يؤدي إلى عرقلة اإلمداد اللوجستي للقوى العسكرية في مواجهة
اإلرهاب في وقت تتصاعد التهديدات ض ّد لبنان وجيشه الوطني ،وهو ال يحقق
الغاية المتوخاة منه بتحرير العسكريين المخطوفين» ،داعيا ً الحكومة إلى «القيام
بمسؤولياتها وواجباتها كاملة» .وسأل« :كيف يجوز تحليل مفاوضة اإلرهاب
الذي يخطف ويذبح ويقتل جنودنا وتحريم مجرد التنسيق بين حكومتي لبنان
وسورية للدفاع عن البالد ولتأمين اإلفراج عن أسرانا رغم ارتباطنا مع سورية
بمعاهدة أخوة وتعاون وتنسيق؟».
ونبه المنبر «المعتصمين من دون التشكيك بنياتهم ،إلى خطأ إغفالهم في
مطالبهم وجوب التنسيق مع السلطات السورية التي تمسك بطرف مهم من
المشكلة».
أما في شأن تشريع الضرورة المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ،فرأى المنبر أنّ
«الطبقة السياسية المتحكمة بالبالد والعباد قد سرقت من هيئة التنسيق النقابية
فضل تأمين الحقوق المتراكمة إلى مستحقيها وأجهضت انتظارات المجتمع
السياسي والمدني لتكريس نجاح هيئة التنسيق في النضال النقابي الوطني،
إذ شكل مجرد قيامها ونضالها عبورا ً للطوائف والمناطق واألحزاب» .ونبه إلى أنّ
«كلفة السلسلة ستضع مبلغ  375دوالرا ًأميركيا ًعلى كاهل كل لبناني مع أثر سلبي
مضاعف فوري على القوة الشرائية للمواطن ،إضافة إلى ازدياد غالء المعيشة فور
اإلعالن عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وسائر الضرائب وأسعار السلع
الحياتية ،التي سترتفع حكما ً نتيجة جشع المحتكرين وبعض التجار».

كتلة المستقبل مجتمعة برئاسة السنيورة
أك��دت كتلة المستقبل النيابية
«أولوية انتخاب رئيس للجمهورية»،
باعتبارها «الخطوة التي تساهم
في فتح اآلفاق لتفعيل المؤسسات
الدستورية».
وج������دّدت ال��ك��ت��ل��ة مطالبتها
بـ«توجيه كل الجهود الالزمة من أجل
حل قضية المحتجزين العسكريين»،
ودعمها «الكامل لرئيس الحكومة في
جهوده إليجاد واعتماد الحلول التي
يرى أنها تؤمن ع��ودة المحتجزين
سالمين وآمنين».
وش���دّدت الكتلة ف��ي ب��ي��ان تاله
النائب أحمد فتفت بعد اجتماعها
أم����س ب���رئ���اس���ة ال���رئ���ي���س ف���ؤاد
السنيورة« ،على أولوية انتخاب
رئيس للجمهورية على أي استحقاق
دس��ت��وري آخ���ر» .ورأت «أن��ه مهما
كانت األوضاع اإلقليمية والداخلية
صعبة ومعقدة ،فإنّ بوابة الحلول
الوطنية والدستورية األساسية
تبقى متمثلة ف��ي انتخاب رئيس
ج��دي��د للجمهورية وه��ي الخطوة
التي تساهم في فتح اآلفاق لتفعيل
المؤسسات الدستورية وانتظام
عملية استكمالها وك��ذل��ك انتظام
مسيرة العمل الوطني».

وذ ّكرت الكتلة بمبادرتها األخيرة
ل��ج��ه��ة «ض������رورة ال��ت��وص��ل إل��ى
تسوية وطنية تؤمن انتخاب رئيس
للجمهورية» ،وأك��دت في المقابل،
أن��ه��ا «ك��ان��ت وم��ا زال���ت تعتبر أنّ
تشريع الضرورة هو الخيار السليم
والميثاقي في ظ ّل استمرار الشغور
ف��ي موقع ال��رئ��اس��ة» ،معتبرة أنّ
«ممارسة مبدأ تشريع ال��ض��رورة
سياسة حكيمة للسلطة التشريعية
وي��ح��ف��ز وي��ش��ج��ع ك��ل معطل على
ال���ع���ودة إل���ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى إن��ج��از
االستحقاق الدستوري بانتخاب
رئيس الجمهورية في أقرب فرصة».
كما طالبت الكتلة بـ«توجيه كل
الجهود الالزمة من أجل حل قضية
المحتجزين العسكريين في أسرع
وق��ت ممكن» ،داع��ي��ة إل��ى «إعطاء
مسألة حل هذه القضية اإلنسانية
ال��ش��ائ��ك��ة ،ب��أب��ع��اده��ا السياسية
واألمنية ،كل األهمية واألول��وي��ة».
وج����دّدت دعمها «ال��ك��ام��ل لرئيس
الحكومة في جهوده إليجاد واعتماد
الحلول التي يرى أنها تؤمن عودة
المحتجزين سالمين وآمنين إلى
عائالتهم وأسالكهم ،وعمليا ً إلى كل
لبنان ،في أسرع وقت ممكن».

وطلبت الكتلة «م��ن الجميع ال
سيما األهالي ،عدم االنجرار إلى
ال��م��أزق ال��ذي ينصبه الخاطفون
للمحتجزين وأهاليهم وبالتالي
ع��دم االس��ت��س�لام للضغوط التي
تمارس عليهم لكي يصبحوا في
حالة مواجهة مع الدولة اللبنانية
والحكومة اللبنانية».
خص مشروع السلسلة
وفي ما
ّ
الجديدة للرواتب واألجور ،جدّدت
الكتلة موقفها «بضرورة الوصول
إلى تحقيق أفضل قدر من العدالة
وال���ت���وازن ال��م��ال��ي واالق��ت��ص��ادي
ف��ي م��ش��روع السلسلة ،على أن
يتالزم ذلك مع إق��رار أكبر قدر من
اإلص�ل�اح���ات الهيكلية ال��داع��م��ة
والمحفزة ل��زي��ادة اإلنتاجية في
شتى القطاعات االقتصادية».
وأش���ادت الكتلة ببيان القمة
ال���روح���ي���ة ال���ت���ي ح��ص��ل��ت ي��وم
الخميس الماضي في دار الفتوى،
معتبرة أن��ه «وثيقة من الوثائق
الوطنية التي تؤكد على اتفاق
الطائف وعلى الميثاق الوطني
بين اللبنانيين وعلى كل مقومات
العيش ال��واح��د المشترك ف��ي ما
بينهم».

