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حزب اهلل :انتظار الحلول من الخارج تجميد لبناء الدولة
اعتبر حزب الله أنّ انتظار الحلول من الخارج
أو األوامر اإلقليمية يعني تجميد بناء الدولة في
لبنان ،مشدّدا ً على «أنّ المقاومة قوية جدا ً جداً،
وتملك طاقة هائلة تجعلها قادرة على خوض
الغمار وستنتصر».

 ...ووفد عند شكر

قاسم متحدثا ً في قاعة الجنان

 ...وصفي الدين في الحدث

وأك��د رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله السيد هاشم صفي الدين ،من جهته« ،أنّ
المقاومة قوية ج��دا ً ج��داً ،وتملك طاقة هائلة
تجعلها قادرة على خوض الغمار وستنتصر في
نهاية المطاف بإذن الله تعالى».
وقال صفي الدين خالل رعايته حفل التخ ّرج
السنوي لطالبات معاهد «سيدة نساء العالمين
الثقافية» في مجمع اإلمام الحسن العسكري –
الحدث« :إنّ كل الذي يقومون به من ضخ المال
والسالح والتشويش اإلعالمي والحرب النفسية

واالدع�����اءات الباطلة ال��ك��اذب��ة والتهم التي
يمارسها بحقد بعض اللبنانيين وبعض العرب
والتى تغطى وتظلل بمنظومة إعالمية سياسية
دولية وغربية ،كل هذه األم��ور لن تتمكن من
أن توقف المقاومة عن مدها وعن قوتها وعن
قدرتها على اإلطاحة بالمشروع التكفيري ،كما
أطاحت بالمشروع «اإلسرائيلي» في لبنان».
وأض��اف« :المؤسف أنّ أميركا حين تحزم
أمرها وتسيطر على المنطقة تدفع الشعوب
الثمن وح��ي��ن تضيع أم��ي��رك��ا ف��ي سياستها
وتحتار ،تدفع الشعوب الثمن» ،معتبرا ً «أنّ
أميركا بكل تحالفها المزعوم تريد أن تقول

صفي الدين

شكر مستقبالً وفد حزب الله

�سالم يلتقي ماونتن و�أبو فاعور ونظريان
بحث رئيس الحكومة تمام سالم مع
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي روس ماونتن ،المشاريع
المشتركة مع الحكومة اللبنانية التي
يقوم بتنفيذها البرنامج في لبنان.
وع���رض س�لام م��ع ك��ل م��ن وزي��ري
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وائ���ل اب���و ف��اع��ور
والطاقة والمياه ارثيور نظريان في
التطورات العامة.
واستقبل س�لام وف���دا ً م��ن هيئة
العلماء المسلمين في طرابلس ،تحدث
باسمه الشيخ رائد حليحل الذي أشار
إلى «أن طرابلس تحت الضوء ونشعر
بأنها مستهدفة» ،الف��ت �ا ً إل��ى «أن
طرابلس مع العدل وليس مع الظلم
ومع الوسطية في اإلسالم واعتداله،
وال تسمح بأن يتم جرها الى إظهارها
على أنها ب��ؤرة للتطرف واإلره��اب
وجعلها ذريعة الستهداف أمنها».
واعتبر «أن األم��ن مستتب وافتعال
وفبركة األم��ور أو تضخيمها أحيانا ً
ال ينعكس على مصلحة البلد عموما ً
وال ع��ل��ى ط��راب��ل��س خ��ص��وص��اً».
وتمنى حليحل على رئيس الحكومة

هل يردّ الم�شنوق وريفي على اتهامات «�أبو طاقية»؟
للعالم العربي واإلسالمي أنها لم تكن شريكة
في خلق هذا اإلرهاب ،والعالم كله يعلم تماما ً أنّ
أميركا ليست فقط شريكا ً بل هي الصانع الكامل
والحقيقي لهذا اإلرهاب».
وختم صفي الدين« :هذه كلها حقائق نواجهها
ونفضحها بالمواجهة والتحدي والصبر والوعي
وبالثقافة وبالمعرفة ،واجهناها في السابق في
لبنان ولم تتمكن كل محاوالت التزوير والتزييف
والتشويش واالت��ه��ام للمقاومة ونهجها ،من
محاصرة المقاومة ال في لبنان وال في عالمنا
العربي واإلسالمي».

قاسم

ورأى نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم «أننا نحتاج اليوم في لبنان إلى
إرادة مشتركة بين مكونات الشعب اللبناني
وهي التي تبني الدولة» ،وقال« :يجب أن نبحث
مع شركائنا في الوطن عن األسس المشتركة
لننهض معاً ،ونؤجل م��وارد الخالف للحوار
والمعالجة ،أ ّما أن ينتظروا الحلول من الخارج
أو األوامر اإلقليمية فهذا يعني تجميد بناء الدولة
في لبنان».
ولفت قاسم في كلمة ألقاها خالل احتفال
توزيع الشهادات الثانوية في مدارس المصطفى
ف��ي قاعة الجنان إل��ى «م��ن ينتظر ترتيبات
المنطقة لنرتب وضعنا في لبنان فسينتظر
سنوات وسنوات وليس أشهرا ً معدودة ألنّ
المسألة طويلة وال حلول في المنطقة إلى أمد».
وقال« :لقد اتفقنا على حكومة جامعة عندما
توافرت اإلرادة المشتركة ،فما الذي يمنع من
االتفاق على باقي المؤسسات وعلى تفعيل
المؤسسات ،ونتلمس معا ً الطريق الممكنة
لننتخب رئيسا ً للجمهورية؟».
وأكد قاسم «أنّ خيار المقاومة الذي دافعنا
عنه وندافع عنه هو خيار ح َّرر األرض ،وش َّرف
لبنان ،بينما االعتماد على أميركا ومجلس
األمن لم يحرر شبرا ً واحدا ً خالل  22سنة ،وها
نحن في موقع العزة واالستقالل ،حيث تحسب
«إسرائيل» للمقاومة ألف حساب ألي عدوان،
وهي مردوعة ببركة ثالثي الجيش والشعب
والمقاومة».
وتابع قاسم« :إننا نتمسك بالجيش اللبناني
فهو الذي يضمن األمن في لبنان ،وتعالوا معا ً
لنكون معه ،الجيش اللبناني هو ال��ذي أنقذ
صيدا وعاصمة الشمال طرابلس وه��و الذي
يقوم بالحماية الالزمة كي ال تتفشى الظاهرة
التكفيرية ،وأي تساهل أو خيار آخر سيكون
ض��رره كبيرا ً على ال��ن��اس ،وستستفيد منه
«إسرائيل»».
وشدّد على «أنّ لبنان معني في هذه المرحلة
باليقظة التامة لمواجهة الخطرين «اإلسرائيلي»
والتكفيري ،وكل واحد منهما متمم لآلخر ،مع
التأكيد أنّ األولوية دائما ً هي مواجهة الخطر
«اإلسرائيلي» والباقون هم أتباع لهذا الخطر
اضطرت الظروف أن يكونوا في الواجهة».

سالم مستقبالً وفد جمعية اصدقاء ابراهيم عبدالعال
المساعدة في القيام بإجراءات تعطي
صورة طرابلس الحقيقية للمجتمع
اللبناني ،وتعيد إليها الحيوية
والنشاط من جديد ،وخير دليل على
ذل��ك الخطة األمنية التي تمت بكل
سهولة ويسر.
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حمليات �سيا�سية

(داالتي ونهرا)

واستقبل سالم وف��دا ً من جمعية
ابراهيم عبد العال برئاسة النائب
السابق ناصر نصر الله ،عرض له
عمل الجمعية .كما التقى سالم النائب
ال��س��اب��ق منيف الخطيب وت��ن��اول
البحث مواضيع إنمائية.

لقاءات ديبلوما�سية و�سيا�سية لدريان

استقبل األمين القطري لحزب البعث العربي
االشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر،
وف��دا ً من ح��زب الله برئاسة محمود قماطي
وعرض معه األوضاع العامة.
ولفت قماطي إلى «أنّ اإلره��اب في المنطقة
سقط ،لكنّ موضوع مكافحته يحتاج إلى وقت»،
مؤكدا ً «أنّ المقاومة ستنتصر مع المحور القومي
العربي األس�لام��ي ،واألم���ور ستبدأ بالظهور
تباعاً ،ولم يعد هناك أي مجال لنجاح محور
الشر والتكفير».
وأشار شكر إلى «أنّ المشروع التكفيري هو
نفسه المشروع الصهيوني ،لكنهما لم يعودا
قادرين على تسجيل أي خروق ،خصوصا ً أنّ
المقاومة في عملية شبعا كانت في المرصاد،
وهي رسالة واضحة وكبيرة ومدوية ،مثلما
يحصل م��ن عمليات تسلل م��ن المجموعات
التكفيرية إلى مناطق المقاومة التي يساندها
الشعب اللبناني بكل أطيافه ،وهذا ما شهدناه
في العديد من القرى البقاعية ،ويدل على أنّ
المشروع التكفيري فشل في تحقيق أهدافه،
فسكان بلدات القاع ورأس بعلبك والفاكهة
ام��ت��دادا ً إل��ى شبعا والعرقوب ودي��ر العشائر
ص��ام��دون ،ول��ن تستطيع جبهة النصرة وال
داع��ش وال بقية العصابات التكفيرية تغيير
المعادالت األمينة والعسكرية ،ال في لبنان وال
في سورية».
وتوجه شكر بنصيحة إل��ى الرئيس سعد
الحريري قائالً« :إنّ شعار التهديد والوعيد لم
يعد يجدي نفعاً ،وربط عملية انتخاب رئيس
الجمهورية اللبنانية بالتمديد للمجلس النيابي
والظهور بمظهر المتباكي على المؤسسات
الرسمية ال يجدي ،وأسأله لماذا قدمت يا شيخ
سعد طلبات الترشيح لنوابك إلى االنتخابات
النيابية»؟ ،مشيرا ً إلى «أنّ الحفاظ على الدولة
ومؤسساتها التشريعية والدستورية ال تتم
معالجته بهذه الذهنية وهذه الطريقة».

زا�سيبكين زار الجم ّيل:
لمكافحة الإرهاب بحملة دولية
أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أنّ مكافحة اإلرهاب أولوية لدى
بالده ،معتبرا ً أنّ لبنان في الصف األمامي في محاربته والتصدي له.
وقال زاسيبكين بعد لقائه رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل« :استنتجنا
أنه من الضروري وجود نظرة متكاملة لما يحدث في العالقات الدولية وفي الشرق
األوس��ط .وأكدت أنّ روسيا تطرح أجندة بناءة فنحن نريد اإلصالحات في هذه
المنطقة بدال ً من النزاعات وإسقاط األنظمة وتفكيك الدول ،نريد الحوار بدال ً من
المجابهة ،وتأمين حقوق اإلنسان بدال ً من االنتهاكات ومن التمييز الطائفي واإلثني.
نحن نريد الوصول إلى الحلول السلمية السياسية وليس استمرار النزاعات
والحروب».
ولفت إلى «أنّ األولوية لروسيا هي مكافحة اإلره��اب» ،وقال« :نريد أن تكون
الحملة الدولية وفقا ً لقرارات مجلس األمن وتحت رعاية األمم المتحدة .فالقرار من
طرف واحد أو ضمن تكتل ال يكفي وهو ناقص ونتائجه غير مضمونة ،ويمكن أن
تحصل نتيجته خالفات ومنافسات ،وتظهر أهداف غير الهدف األساسي أي مكافحة
اإلرهاب .نحن مستعدون للتعامل مع الجميع وسنواصل الدعم لدول المنطقة».
وأشار زاسيبكين إلى «أنّ اللقاء الذي ت ّم بين وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف ووزير الخارجية األميركي جون كيري أكد أنّ هناك مجاال ً للتعاون بين
البلدين في هذا المجال».
وردا ً على سؤال عن المساعدات التي يمكن أن تقدمها روسيا للبنان لمكافحة
اإلرهاب أجاب« :تطرقنا لألوضاع اللبنانية ،وموقف روسيا مبدئي ألننا نعتبر
لبنان في الصف األمامي في موضوع محاربة اإلرهاب والتصدي له .لذلك نحن
نمارس التعاون مع لبنان في هذا المجال ،وفي نفس الوقت هناك تفاوض في
شأن توريد معدات عسكرية روسية وهو مستمر ونتمنى أن يكون هناك نتائج في
المستقبل القريب».
وتابع زاسيبكين« :إنّ موقف روسيا من انتخاب رئيس معروف وواض��ح،
ونشجع األحزاب اللبنانية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة النتخاب رئيس في أقرب
وقت».

الحجيري يح ّر�ض على الجي�ش والق�ضاء:
الع�سكريون المخطوفون باتوا في خطر
بانفعال شديد ر ّد ال��ف��ار م��ن وج��ه العدالة الشيخ
مصطفى الحجيري (أبو طاقية) على مذكرة التوقيف
التي صدرت في حقه أول من أمس بتهمة االنتماء إلى
«جبهة النصرة» اإلرهابية ،وقد بدا أنه ال يدرك ماذا يقول
مستنفرا ً عصبية طائفية وسياسية علّها تناصره في
وقت لم يصدر ع ّمن ماألهم طويالً ال سيما تيار المستقبل
وقوى  14آذار عموماً ،أي موقف لمصلحته ،بل تحول
المؤتمر الصحافي الذي عقده «أبو طاقية» في منزله في
بلدة عرسال إلى أسئلة يفترض بالسلطة أن تر ّد عليها
وخصوصا ً وزي��ري الداخلية نهاد المشنوق والعدل
أشرف ريفي اللذين طاولتهما انتقادات «أبو طاقية» في
شكل غير مباشر.
فقد حرض «أبو طاقية» على تقسيم الجيش والقوى
األمنية عموماً ،متوجها ً إلى الجيش بالقول« :احرص
على أن تبقى في المكان الذي يجب أن تكون فيه وعلى
مسافة واحدة من الجميع ألنّ عكس ذلك لن يبقي جيشا ً
وال قوى أمنية وسيتحول إلى جيش لفئة هنا وفئة هنا».
كما اتهم الجيش بمحاولة مقايضة إطالق سراح ابنه
الذي اعتقل أثناء حوادث عرسال ،بعناصر من حزب الله
أسرتهم الجبهة المذكورة على ما قال.
ووجه تحذيرا ً بشأن تهديد العسكريين المحتجزين
لدى «جبهة النصرة» و»داعش» أو على األقل عند األولى،
ناعيا ً المفاوضات بشأن إطالقهم ،فما «نراه يحدث في

هذا الملف هو مجرد كالم وال أحد يتابع ال القطري وال
التركي» ،وقال« :الضمانة بأال يتعرض أحد للجنود لم
تعد موجودة وهناك خطر كبير عليهم».
ولم يسلم القضاء من انتقادات «أبو طاقية» العنيفة،
حيث اعتبر أنّ المذكرة القضائية التي صدرت في حقه
«مسيسة ويقف خلفها حزب الله وأمينه العام السيد
حسن نصر الله ،مؤكدا ً أنه سيسلم نفسه للقضاء «عندما
يصبح هناك قضاء عادل في لبنان».
وردا ً على سؤال ع ّما إذا كانت «جبهة النصرة» فصيل
إرهابي ،أجاب« :إذا كانت جبهة النصرة إرهابية اذهبوا
وحاسبوا (النائب) وليد جنبالط ألنه اعتبرها فصيل من
الثورة السورية» ،على ح ّد تعبيره ،متوعّ دا ً حزب الله
بـ»الهزيمة».

أهالي العسكريين نحو التصعيد

على صعيد آخر ،ي ّتجه أهالي العسكريين المخطوفين
إلى تصعيد تحركهم اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة
مجلس ال��وزراء« ،ألن��ه لم تردنا حتى اليوم أي إشارة
إيجابية» ،على حد تعبيرهم.
وقال األهالي المعتصمون في ساحة رياض الصلح
لليوم الثامن على التوالي« :خ�لال  24ساعة إذا لم
تصلنا تطمينات من الحكومة فسنقطع الطرقات ونصعد
تحركاتنا».

قباني زار الح�ص� :أولوية انتخاب
تتقدم على ّ
رئي�س ّ
كل الم�صالح العليا
دع��ا مفتي الجمهورية السابق
ال��ش��ي��خ محمد رش��ي��د ق��ب��ان��ي «إل��ى
الترفع عن الصدامات السياسية»،
معتبرا ً «أنّ أولوية انتخاب رئيس
الجمهورية تتقدم على كل المصالح
العليا في البالد».
وزار قباني أم��س الرئيس سليم
الحص في مكتبه في عائشة بكار،
يرافقه نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشرعي األعلى السابق ماهر السقال،
في حضور مستشار الرئيس الحص
الدكتور رفعت بدوي.
وق��ال المفتي قباني بعد اللقاء:
«زيارتي هي لتعزية الرئيس الحص
بوفاة ابن شقيقته ،ولالطمئنان إلى
صحته هو الذي بذل كل ما في وسعه
في حياته السياسية واالقتصادية
واالجتماعية لخدمة لبنان واللبنانيين
بتسا ٍو واعتدال وجرأة وصراحة في
مواقفه الوطنية ،م��ا يجعله قيادة
وطنية تاريخية في أحلك الظروف
التي م � ّر بها لبنان خ�لال العقدين
السابقين».
وأض�������اف« :إنّ ال��م��ؤس��س��ات
الدستورية اللبنانية غير مكتملة
وأعمالها غير منتظمة بسبب العجز عن

الحص وقباني خالل لقائهما
انتخاب رئيس للجمهورية وإذا استمر
الوضع على ما هو عليه اليوم من فراغ
دستوري في رئاسة الجمهورية ،فإنّ
الوضع ينذر بأخطار أمنية أشد وأكثر
وأكبر ،ألنّ بلدا ً من دون رأس ال يمكن
أن يستمر ويأمن على سالمة وأمن
واستقرار شعبه ومستقبله».
واخ��ت��ت��م ق��ب��ان��ي« :أدع���و ف��ي هذا

(داالتي ونهرا)
المجال القادة الحكماء في البالد إلى
الترفع عن الصدامات السياسية ألنّ
أول��وي��ة انتخاب رئيس الجمهورية
تتقدم على كل المصالح العليا في
البالد ،لتتحقق وحدة اللبنانيين قوال ً
وعمالً في مواجهة الخطر اآلتي على
المنطقة وال��ذي لن يستثني لبنان
وشعبه».

مثل جنبالط في افتتاح ملتقى عاليه الإنمائي

�شه ّيب :للتوافق على رئي�س
وال�شروع في �إنجاز قانون االنتخاب

ها�شم :مطمئنون �إلى الأمن واال�ستقرار
في �شبعا وحا�صبيا والعرقوب
واص��ل مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان ،استقبال المهنئين
في دار الفتوى ،واستقبل أمس سفير
بريطانيا طوم فليتشر ،ال��ذي أشار
بعد اللقاء إلى «أنّ دار الفتوى معروفة
تاريخيا ً بدورها الذي تلعبه بالنسبة
للتعايش ،ونحن نرحب بكالمه في
الخطابات التي ألقاها منذ انتخابه
والمبنية على االعتدال والتعايش في
لبنان».
كما استقبل دري��ان سفير منظمة
ف��رس��ان م��ال��ط��ا ف��ي ل��ب��ن��ان هنري
دراغون ،ثم سفيرة إسبانيا في لبنان
ميالغروس أرناندو.
والتقى دريان أيضاً ،النائب قاسم
هاشم الذي أشار إلى «أنّ دار اإلفتاء،
كانت دائما ً وأبدا ً تمثل خط االعتدال
الوطني الذي يجمع بين كل المكونات
والذي سيكون رائدا ً في السعي إلى
وحدة الموقف الوطني وللجمع بين
اللبنانيين».
وأكد هاشم «أننا أحوج ما نكون
في هذا الزمن إلى هذه اللغة التي أطل
بها صاحب السماحة منذ اللحظة
األول���ى ،لغة االع��ت��دال ،إل��ى الكلمة
الجامعة الطيبة واالبتعاد عن كل ما
يثير ويقلق اللبنانيين ،ويكفينا اليوم
ما ي��دور من حولنا من أزم��ات على
مستوى المنطقة ،وطبعا ً الخشية
والقلق يعشعشان في بعض الزوايا،
إال أنّ ما يطمئن دائما ً وأب��دا ً هو أنّ
هنالك في هذا البلد من يسعى إلى
وحدة الكلمة ،وحدة الصف الوطني

الداخلي في مواجهة كل األخطار،
وصاحب السماحة يمثل هذا الخط
في االعتدال والوطنية والوسطية».
وأضاف هاشم« :في هذه المناسبة
ونحن في هذه ال��دار الطيبة ،نقول
للقلقين دائما ً وللحرصاء والغيارى
على منطقتنا وعلى العرقوب وشبعا،
نقول فليطمئن البعض ،خصوصا ً
ب��ع��ض أص��ح��اب األق��ل�ام واإلع�ل�ام
ال���ذي ال ي��رى م��ن ه��ذه المنطقة إال
م��ا ه��و منتظر م��ن مساحة ال يمكن
أن تطمئن بالنسبة إليهم ،فنحن
مطمئنون إلى واقع الحال ولمساحة
األمان واالستقرار في شبعا ومنطقة
ال��ع��رق��وب وح��اص��ب��ي��ا ،ألنّ ه��ذا ما

دريان وهاشم في دار الفتوى

يجعلنا دائ��م �ا ً وأب���دا ً ف��ي حالة من
العمل الوطني لمواجهة أي خطر،
وهذه المنطقة ستبقى عنوانا ً للوحدة
الوطنية وللعيش ال��واح��د بين كل
مكوناتها رغم بعض اإلش��ارات من
هنا وهناك التي ليست في محلها ولن
تكون في محلها».
واستقبل دري��ان أي��ض�اً ،محافظ
مدينة بيروت القاضي زياد شبيب،
وت��� ّم ال��ت��ش��اور ف��ي أوض���اع مدينة
بيروت.
ث��م التقى المدير ل��ع��ام لرئاسة
الجمهورية الدكتور أنطوان شقير
والمستشار األول لرئاسة الجمهورية
العميد سالم أبو ضاهر.

الجميل وزاسيبكين

محكمة الحريري ت�ستجوب
�شاهد ًا خفي ًا فقد ذاكرته!
لليوم الثاني على التوالي ،واصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها
في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،واستكملت غرفة الدرجة األولى في
جلسة عقدتها أمس برئاسة القاضي دايفيد راي االستماع إلى شخص وصف
بأنه شاهد سري تسميه المحكمة  PRH076وقيل أنه أحد مرافقي الحريري
وكان في الموكب يوم االغتيال لكنه فقد الذاكرة ،على ما ادعى لتبرير اإلفادات
المتضاربة التي أدلى بها.
وكان «الشاهد الخفي» بدأ عمله عام  1995وانتقل إلى حماية الحريري عام
 ،2000وتلقى تدريبات خاصة على حماية الشخصيات في األردن عام .2002
وخالل الجلسة استجوب وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين« ،الشاهد»
ال��ذي أبقى اسمه وصورته وصوته قيد السرية ،حول إف��ادات سابقة أدلى
بها وبشأن محادثات أجراها مع زمالئه بعد لقاء الحريري مع المسؤولين
السوريين ،وسأله عن أجهزة التشويش المثبتة في موكب األخير .واستجوب
الدفاع عن أسد حسن صبرا ،بدوره ،الشخص المشار إليه ،وسأله عن طريقة
االتصال بين أعضاء الحرس المرافق للحريري فتحدث عن تغيرات طرأت على
الترتيبات المتعلقة بأمن الحريري.
وجدد القول إنه فقد ذاكرته في الفترة التي تفصل عن مركز االنفجار بخمسين
مترا ً وذل��ك ردا ً على س��ؤال عن إف��ادة سابقة قال فيها أنه لم يشاهد سيارة
«الميتسوبيشي» وأنه أوقف دراجة نارية وكان هذا آخر ما تذكره!
وطرح الدفاع أسئلة إضافية على الشاهد حول حركة الرئيس الحريري
الخارجية وعن مرافقة اللواء وسام الحسن له في رحالته الخارجية.

جانب من الحضور في ملتقى عاليه اإلنمائي
اف��ت��ت��ح م��ؤت��م��ر م��ل��ت��ق��ى ق��ض��اء
عاليه اإلنمائي في منتجع الريتاج
السياحي ،برعاية رئ��ي��س اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
ممثالً بوزير الزراعة أكرم شهيب الذي
قال في كلمة ألقاها خالل االفتتاح:
«على رغم مما نعانيه لبنانيا ً وعربيا ً
وإقليميا ً ودوليا ً ومحاوالت تقسيم
المقسم ،على رغم كل األخطار التي
تدق أبوابنا بال رحمة وتهددنا كيانا ً
ودول��ة ومؤسسات ،على رغ��م مما
نشهده من تحالف دولي غير مقنع
شكالً ومضمونا ً تنمية وأهدافا ً تحت
شعار محاربة اإلره���اب ،على رغم
مظاهر انقسامنا الداخلي وخالفاتنا
واستمرار الشغور في موقع رئاسة
الجمهورية والفراغ الذي يهدد الوطن
دولة ومؤسسات ،وعلى رغم المظلة
الدولية التي تمنع ،حتى اآلن ،امتداد
الحريق اإلقليمي إلينا في لبنان،
على رغم كل ذلك ،فإنّ المطلوب منا
جميعاً ،من كل اللبنانيين اإلسراع
في الوصول إلى توافق على رئيس
للجمهورية وال��ش��روع ف��ي إنجاز
قانون جديد لالنتخابات يصحح
كل خلل تمثيلي حقيقي أو مزعوم،
والذي يترجم توافقا ً على نهج تنمية

(أكرم عبد الخالق)

نحتاج إليها في زمن ينزف وطننا
شبابا ً يهاجرون بحثا ً عن لقمة عيش
واستقرار».

زعيتر

وافتتحت الجلسة األول��ى بكلمة
ل��ل��وزي��ر زع��ي��ت��ر ق���ال ف��ي��ه��ا« :ليس
بالسياسة وح��ده��ا نبني ال��دول��ة،
بل باالقتصاد والتنمية أيضاً .وهذا
ما يستدعي العمل معا ً وسويا ً بما
يضمن التطوير المجتمعي الوطني
عبر تكامل الوظائف والمصالح بين
الجميع فيترسخ االندفاع العام بأنّ
الكل ش��رك��اء ف��ي ال��وط��ن وم��ن أجل
الوطن».
واختتم الملتقى أعماله مساءً،
وتحدث في الجلسة األخيرة وزير
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة العميد عبد
المطلب الحناوي ،ال��ذي اعتبر «أنّ
التحديات التي تقتحم واقعنا بدموية
وع��ن��ف ت��ت��ه��دد ح��اض��ر ومستقبل
شبابنا المرشح ليكون من العابرين
إل��ى خلف البحار والمحيطات أو
ساكنا ً في قبر حفره الحقد األعمى
والتطرف غير المسبوق والشعار
الديني المزيف» ،الفتا ً إلى «أنّ خيارا ً

آخر يجب أن يكون أوحد وهو خيار
أن نصمد ونواجه ونقاوم ألنّ هذا
الوطن لن يكون مرتعا ً لكل ظالم
وظالمي».

أبو فاعور

ثم ألقى وزير الصحة العامة وائل
أبو فاعور كلمة جاء فيها« :لألسف
يكاد يقضي حديث السياسة على
أي حديث آخر ،فقد تم إقصاء اإلنماء
بحجة السياسة وبحجة الصراعات
ال��س��ي��اس��ي��ة» .وأض�����اف« :أش��ع��ر
بحسرة ما وأسأل من باب الصراحة:
أين الشباب من القضايا السياسية
اليوم؟ وقال« :كانت هناك مساحات
مشتركة في الجامعة اللبنانية ،ولكن
لألسف لم تعد هناك مساحة مشتركة،
فقد أصبحت هذه المساحات ساحات
مقفلة للطوائف» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ
التجنيد االجباري كان يمكن أن يكون
هذه المساحة الوطنية المشتركة لكن
تم إلغاؤه وربما نحتاج إلى إعادة
النظر فيه ألننا نحتاج إليه أمنيا ً
في ظل التحديات الكبرى ،ونحتاج
إلى الخدمة العسكرية لزرع بعض
االنتماء الوطني في الشباب».

