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م�ؤتمر «علماء المقاومة» اختتم �أعماله معلن ًا الدفعة الأولى من �أجل �إعمار غزة

قا�سم� :أي جهاد ال يبد�أ وال ينتهي بمقاومة «�إ�سرائيل» ال عالقة له بالجهاد
ح�سون :طالما � ّأن القد�س في قلب �إيران ودم�شق فلن ي�ستطيعوا تهويدها
ّ

وحسون خالل المؤتمر
محادثة بين قاسم واألراكي
ّ

مؤتمر اتحاد علماء المقاومة
أكد مؤتمر الهيئة التأسيسية التحاد علماء
المقاومة «أنّ «قضية فلسطين ،وخصوصاّ
القدس الشريف ،هي المسألة األولى لشعوب
المنطقة وك��ل ال��ش��ع��وب المسلمة وال��ح��رة،
وال بد من جعلها في الدرجة األول��ى من سلم
األول��وي��ات» ،م��ؤك��دا ً «أنّ ال��ث��ورة والمقاومة
مستمرتان حتى استئصال ج��ذور االحتالل
الصهيوني وتحرير أرض فلسطين من النهر إلى
البحر».
ودعا المؤتمر في بيان أصدره بعد اختتام
أعماله أمس ،كل علماء األمة ومفكريها وقادتها
السياسيين واالجتماعيين إلى «الوقوف في
وجه االحتالل الصهيوني واألميركي واالستكبار
العالمي والسعي إلى تحقيق االستقالل التام
وتحرير الشعوب المضطهدة كافة من أسر قوى
االستكبار العالمي والصهيونية العالمية».
كما دعا إلى «تعبئة الطاقات واإلمكانات كافة
إلعادة إعمار غزة وتأهيلها لكي تواصل السير
بأقوى مما كانت عليه على درب المقاومة وحتى
تحرير كامل أرض فلسطين» ،معلنا ً «الدفعة
األولى للدعم المالي من أجل إعمار غزة».
وشدّد على «ضرورة توعية األمة لما يحاك
ضدها من مؤامرة التمزيق والفتنة» ،الفتا ً إلى
«أنّ كل محاولة لحرف بوصلة المواجهة مع
العدو «اإلسرائيلي» إلى الداخل اإلسالمي هي
عمل إجرامي تقف خلفه الصهيونية واالستكبار
العالمي وعمالؤه».
وأشار البيان إلى أنّ «المجتمعين انتخبوا
هيئة الرئاسة لتسير أعمال االتحاد في المرحلة
المقبلة .وجاء على الشكل اآلتي :الشيخ ماهر
حمود أمينا ً عاما ً التحاد علماء المقاومة ،وكياله
الشيخ محمد حسن التسخيري والشيخ محسن
اآلراكي ،الدكتور جعفر عبد السالم ناطقا ً رسميا ً
باسمها ،الشيخ حسان عبدالله رئيسا ً لمجلس
إدارتها ،والدكتور محمد حسن تبرئيان أمينا ً
للسر».
وع��ق��د ات��ح��اد علماء ال��م��ق��اوم��ة ،المنبثق
ع��ن مؤتمر «علماء اإلس�ل�ام ل��دع��م المقاومة
الفلسطينية» الذي انعقد في طهران في أيلول
الماضي ،المؤتمر األول للهيئة التأسيسية
لالتحاد ،قبل ظهر أمس في مطعم الساحة -
طريق المطار.
وش��ارك في المؤتمر :األمين العام للمجمع
العالمي للتقريب بين ال��م��ذاه��ب اإلسالمية
ورئ��ي��س الهيئة التأسيسية الشيخ محسن
اآلراك��ي ،نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم ق��اس��م ،المفتي ال��ع��ام ورئ��ي��س مجلس
اإلفتاء األعلى في سورية الشيخ الدكتور أحمد
بدر الدين حسون ،إمام مسجد القدس في صيدا
الشيخ ماهر حمود ،مفتي عام تونس العالمة
الشيخ حمده سعيد ،رئيس اتحاد علماء بالد
الشام توفيق رمضان البوطي ،رئيس مجلس
األمناء في تجمع العلماء المسلمين للجمهورية

اللبنانية الشيخ أحمد الزين ،رئيس جمعية
العلماء المسلمين في الجزائر الدكتور عبد
الرازق قسوم ،ووفود وشخصيات علمائية.

قاسم

ولفت نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم ف��ي كلمة ألقاها خ�لال الجلسة
االفتتاحية «أنّ المقاومة جهاد ،والجهاد في
عصرنا هو قتال «إسرائيل» لتحرير فلسطين
والقدس ،فكل جهاد يتفرع عن المقاومة يسير
على الخط السليم .وأي جهاد ال يبدأ وال ينتهي
بمقاومة «إس��رائ��ي��ل» ال عالقة له بالجهاد ال
من قريب وال من بعيد» ،معتبرا ً «أنّ ما نراه
ال��ي��وم م��ن ت��ع��اون بعض ال��ق��وى التي تدعي
جهادا ً ومعارضة مع «إسرائيل» فتستشفي
عندها ،وتأخذ التموين على الحدود السورية
الفلسطينية ،فهذا يؤكد أنّ أعمالهم هي تتويج
لصهيونية المنهج التكفيري» .وقال« :عندما
توفر أميركا وال��دول الكبرى اإلقليمية الدعم
والتسهيل وال��م��ال للتكفيريين ف��ي سورية
والعراق فهذا داللة على التبعية وعلى كونهم
أدوات في المشروع األميركي الصهيوني».
وأض��اف« :يجب التشديد على أنّ المواجهة
في العالم اليوم هي مواجهة سياسية بين
محورين:
محور المقاومة الذي تمثله إيران وحزب الله
والمقاومة في فلسطين ودول ومقاومات مختلفة
في منطقتنا والعالم ،والمحور الثاني هو محور
أميركا و«إسرائيل» والتكفيريين الذين يضمون
الكثير من الحكام وال���دول في إط��ار مواجهة
مشروع المقاومة .وهنا أؤك��د أنّ التصنيف
المذهبي للمواجهات الدائرة اليوم يؤدي خدمة
لإلرهاب التكفيري .وهو ذ ٌّر للرماد في العيون».
وأشار قاسم إلى «أنّ الواقع العملي يثبت أنّ
االختالف هو اختالف في الخيارات السياسية،
وهذا ما نشهده في مصر والسعودية واليمن
وف��ي ليبيا ،وف��ي ال��م��واج��ه��ات ال��ت��ي تجري
اليوم مع داع��ش وغير داع��ش ما يدل على أنّ
المواجهات هي مواجهات بين خيارات سياسية
وليست بين المذاهب» ،الفتا ً إلى «أنّ داعش قتل
من أهل الس ّنة أكثر بكثير مما قتل من غيرهم،
واحتل مناطقهم وأخذ أموالهم وفتتت منظومتهم
االجتماعية والعشائرية وقتل زعماءهم».
وتابع قاسم« :إنّ لبنان هو موقع مركزي
للمقاومة والوحدة .لقد تجنبنا في لبنان الفتنة
التي أطلت برأسها م��رات وم��رات ،وساعد في
وأده��ا علماء مخلصون من الس ّنة والشيعة،
وفاعليات ثقافية وحزبية وسياسية ،وجمهور
أل��ف ال��ج��وار ف��ي المسكن وال��ع��م��ل والحياة
االجتماعية وهو يؤمِن بدعوات اإلسالم للوحدة
وبوحدة الوطن والمواطنين .وليكن معلوما ً أنّ
التخريب وإلقاء القنابل والتحريض والشتم
لغة الضعفاء والفاشلين .أم��ا لغة الوحدة

والتعاون والقانون وخيارات الشعب فهي لغة
األقوياء والناجحين».
وتطرق قاسم في كلمته إلى الوضع األمني،
الفتا ً إلى «أنّ األمن مسؤولية الدولة اللبنانية
بجيشها وقواها األمنية» .وقال« :نحن لسنا مع
األمن الذاتي ،ونرفض التسويات التي يقودها
بعض السياسيين من داخل الحكومة وخارجها
لحماية المطلوبين وتأمين ال��م�لاذات اآلمنة
لهم .وندعو إلى عدم توفير الغطاء السياسي
والديني لإلرهاب التكفيري بذرائع مختلفة
الرتكابات تنعكس على الناس وأمنهم واستقرار
بلداتهم وأعمالهم» .وأضاف« :فريقنا أعلن في
مجلس ال��وزراء وفي كل المواقع أنه ال يغطي
أحداً ،وال يحمي أحداً ،وأنه مع الوحدة الوطنية
وكل البلدات والقرى مفتوحة للجيش والقوى
األمنية ،ونعلن مجددا ً أن ال حماية ألي منطقة
أو مرتكب في مناطق تأثيرنا .دورنا ومساهمتنا
نقوم بهما على أكمل وجه ،ونتعاون مع الجميع
ولكنّ مسؤولية األمن واالعتقال والمالحقة على
عاتق الدولة وأجهزتها ،فالنجاح في المهمة لها،
واإلخفاق إن حصل عليها .فال يلقين أحد تبعة
أعماله علينا».
وأكد قاسم «أنّ خيارنا الدائم والوحيد هو
أن نتحاور ونتفاهم ونبني بلدنا معا ً ونبني
منطقتنا معاً ،فتحديات اإلرهاب «اإلسرائيلي»
واإلرهاب التكفيري كثيرة وخطيرة ،وهي تطاول
الجميع ،فلنشبك أيدينا معا ً كي ال يستفيدوا من
تفرقنا وال يكسبوا من اختالفنا ،ولتكن نقاشاتنا
في محلها الصحيح للبحث عن الحلول بدل
إثارة المشاكل».
كما شدد «على الوحدة الس ّنية الشيعية بكل
أبعادها في لبنان وفي العالم من أجل التصدي
للتحديات».

حسون

كما تحدث مفتي سورية الشيخ أحمد بدر
الدين حسون ،الذي قال« :نحن ننادي اليوم
إلى حماية المقاومة وننادي إلى حماية القدس
وبغداد ودمشق وطرابلس والقاهرة وتونس»،
مشيرا ً إلى «أنّ كلمة المقاومة أقوى من أي سالح
يحملونه».
وأكد المفتي حسون «أنّ هيهات منا الذلة هي
كلمة المقاومة» ،الفتا ً إلى «أنّ المقاومة وقفت
في سورية ولبنان لتقول« :ال نقبل أنّ يصبح
الشعب مشرذما ً ومف ّككاً» .وس��أل« :هل هناك
«ثوار» يضعون التفجيرات في  3000مسجد
ويدمرون المساجد والكنائس وال��م��دارس؟».
وأضاف« :لن يستطيعوا تهويد القدس طالما أنّ
القدس في قلب إيران وفي قلب دمشق».

المر عر�ض التطورات مع ال�سفير الرو�سي
ّ

زا�سيبكين :لمكافحة الإرهاب تحت راية الأمم المتحدة
أكد النائب ميشال المر «أنّ أولوية
روسيا هي مساعدة لبنان بقوة في
مكافحة اإلره��اب وض��رورة انتخاب
رئيس جديد للبالد» .واعتبر المر «أنه
بات من الضروري أن يكون للبنان
رئيس توافقي وقوي» ،مؤكدا ً أنه «مع
التمديد وض ّد الفراغ».
وأك���د السفير ال��روس��ي ألكسندر
زاسيبكين ،م��ن جهته ،ض���رورة أن
تكون مكافحة اإلره��اب« ،تحت راية
األم���م ال��م��ت��ح��دة ،وب��ث��واب��ت معينة
وبمشاركة الجميع».
والتقى المر زاسيبكين لمدة ساعة
في مكتبه في عمارة شلهوب أمس،
ح��ي��ث ع��رض��ا ال��ت��ط��ورات ال��دول��ي��ة
واإلقليمية والمحلية .وأشار المر إلى
«أنّ أولوية روسيا هي مساعدة لبنان
بقوة في مكافحة اإلره��اب وض��رورة
انتخاب رئيس جديد للبالد» .وقال:
«إنّ مكافحة اإلره��اب اليوم هي في
رأس أول��وي��ات عملنا على الصعيد
الداخلي اللبناني ،بعدما كفرت الناس
من الوضع األمني المتردّي يوما ً بعد
يوم».

المر مرحبا ً بزاسيبكين

وأض���اف« :ف��ي م��ا يعود للوضع
الداخلي المتعلق بدعوة الرئيس نبيه
بري إلى جلسة التمديد للمجلس في
 27من الشهر الجاري ،كان لي موقف
بأنني ض ّد التمديد ،ولو كانت للحكومة
اإلم��ك��ان��ي��ة ف��ي إج����راء االن��ت��خ��اب��ات
لفعلت ،لكنها أعلنت أنّ الوضع األمني
ف��ي مناطق ع��دة ال يسمح ب��إج��راء
االنتخابات ألن��ه يتطلب ق��وى أمن
وجيش وغيرها من األمور اللوجستية،
نحن مستعدون لالنتخابات اليوم
وغدا ً ألنّ قواعدنا االنتخابية جاهزة
في أي وقت .وانطالقا ً من هذا الواقع
بتنا اليوم أم��ام خيارين :الفراغ أو
التمديد ،وطبعا ً نحن بين الخيارين،
مع التمديد وض ّد الفراغ».
وتابع المر« :في ما يعود للرئاسة،
فإنّ السفير ليس في موقع التدخل في
الرئاسة األولى ،ولكن وبعد جولة أفق
ارتأينا أنه في هذه الظروف الصعبة
بات من الضروري أن يكون للبنان
رئيس توافقي وق��وي والتوافق هنا
ال يعني المصافحة وال��ل��ق��اء فقط،
وحتى هذه الساعة لم نتوصل إلى

(أكرم عبدالخالق)

اآلراكي

وأمل األمين العام للمجمع العالمي للتقريب
ب��ي��ن ال��م��ذاه��ب اإلس�لام��ي��ة ورئ��ي��س الهيئة

التأسيسية الشيخ محسن اآلراكي «من االتحاد
العالمي لعلماء المقاومة توجيه البوصلة إلى
العدو الذي فتك أعراض األمة اإلسالمية واحتل
دور العبادة والديار وأراق دماءنا» .وأضاف:
«إنّ كل اعتداء على األقصى هو اعتداء على
الشرف واإلنسانية والعدالة وهنا أملنا بأن
يستجيب كل أصحاب العزيمة إلى نداء اتحاد
علماء المقاومة الذين يحملون ه ّم الدفاع عن
فلسطين واألم��ة اإلسالمية ضد الطغاة الذين
يسحقون كل قيمة دينية وبشرية».

علماء العراق

ودع��ا رئيس جماعة علماء العراق الشيخ
خالد المال إلى «الوقوف في وجه الطامعين
باألمة».
وق��ال« :إنّ مشروعنا الذي يخلصنا من كل
المصائب هو مشروع المقاومة ال��ذي يحفظ
من خاللها هذا الدين والمنهج» ،داعيا ً إلى عقد
الجلسة القادمة في بغداد.

تجمع العلماء

واعتبر رئيس مجلس األم��ن��اء ف��ي تجمع
العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين أنه «ال
توجه للعدو «اإلسرائيلي»،
يكفي الشتائم أن
َّ
علينا أن نتوجه ألنفسنا لنرى أماكن الضعف
ف��ي السياسية والثقافة واإلع�ل�ام م��ن خالل
سياسية الصلح مع «إسرائيل» وبخاصة في
الجامعة العربية والمؤتمرات اإلسالمية ،من
تعديات على كرامة كل مسلم والمسلمين عامة،
فكيف ال يتحركون في مواجهة كل االعتداءات»؟
ودعا الزين إلى عقد «مؤتمرات علمية تعود
لقرار سياسي ،وعلينا أن ن��ت��دارس لنواجه
الحالة اإلعالمية واألميركية التي تنشر األضاليل
في العالم العربي واإلسالمي».

علماء فلسطين

وقال رئيس مجلس علماء فلسطين الشيخ
حسين قاسم« :علينا أن نتوحد جميعا ً لطريق
فلسطين وعلينا من خالل هذا المؤتمر أن نوجه
أبناء األمة إلى فلسطين وكل ما يحصل الهدف
منه فلسطين وعلينا العمل إلعادة البوصلة نحو
العدو األساسي وهو العدو الصهيوني».

أختري

ولفت األمين العام للمجمع العالمي ألهل
البيت الشيخ محمد حسن اختري إلى «أنّ حماة
«إسرائيل» من أميركا إلى بريطانيا وغيرها
يعيشون حالة ضعف شديدة ج��داً» ،مشيرا ً
إلى «أنّ المسيرات اليومية في العالم اإلسالمي
لنصرة فلسطين تؤكد أنّ األمة جاهزة ،وعلى
رغم أنّ المقاومة خالل العقود الماضية لم تحقق
شيئا ً لكنها اليوم حققت أشياء كثيرة».

كرامي من دار الفتوى:
ال مهرب من التمديد

رئيس توافقي ،وإن ش��اء الله بعد
األسابيع القليلة القادمة واالنتهاء
من موضوع التمديد للمجلس ،يصبح
ه��ن��اك ض���وء أخ��ض��ر ف��ي م��وض��وع
رئاسة الجمهورية يدفعنا إلى البحث
الجدي في الرئيس التوافقي والقادر
على مكافحة اإلرهاب وإدارة شؤون
ّ
بغض
المؤسسات الدستورية ،ونحن
النظر عن موضوع الرئاسة ندعم
الجيش الحامي للوطن والمواطن،
وانطالقا ً من هذا المبدأ نحدّد موقفنا
من الرئاسة».

زاسيبكين

وأشار السفير الروسي ،من جهته،
إل��ى أن��ه بحث م��ع ال��م��ر ال��ت��ط��ورات
الدولية ،الفتا ً إل��ى «أنّ روسيا في
اآلونة األخيرة أجرت حوارا ً مع الدول
الغربية وبالتحديد اللقاء األخير بين
وزي���ري خارجية روس��ي��ا وأميركا،
فكان اللقاء مهما ً ج��دا ً كوننا نريد
تطبيع العالقات ،ونحن نعرف تماما ً
أن��ه من دون روسيا ال توجد حلول
للقضايا العالمية ،وعلينا االنتقال من
مرحلة المواجهة إلى مرحلة الحوار
الب ّناء ،وف��ي الشرق األوس���ط نحن
نؤيد مكافحة اإلرهاب وأن يكون هذا
التحالف الدولي فاعالً ،ومن الضرورة
أن يكون تحت راي��ة األم��م المتحدة،
وبثوابت معينة وبمشاركة الجميع».
وأض��اف« :يتوجب على اللبنانيين
أن يكونوا متالحمين حكومة وشعبا ً
حول المبادئ األساسية ،والتمسك
بالسيادة واالستقالل ووحدة الدولة
والمؤسسات ،هذا هو الموقف األفضل
لمواجهة اإلره����اب ،وم��ن القضايا
الداخلية التي تطرقنا إليها موضوع
انتخاب رئيس جديد للبنان ،وهذا
يتطلب جهود اللبنانيين وإيجاد
التوافق بينهم وفق معطيات المرحلة
الراهنة».

(داالتي ونهرا)

دريان وكرامي

اعتبر الوزير السابق فيصل كرامي أنّ التمديد «هو أمر واقع وال مهرب منه،
وال إمكانية لألجهزة األمنية وال لوزارة الداخلية بأن تشرف على انتخابات
حرة ونزيهة».
ولفت كرامي بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان
أمس ،إلى «أنّ طرابلس تعيش حالة قلق ،والتصريح األخير لقائد الجيش
فيه الكثير من التحذير والكثير من المعلومات ،وهذه المعلومات خطيرة،
والناس قلقة ،ولكن ،الذي يعيش في طرابلس يرى أنّ األم��ور ليست في
حجم هذا القلق» .وأضاف« :شعرنا منذ البداية أنّ هناك خطة أمنية بدأت
ولم تستكمل ،ونتمنى أن تستكمل هذه الخطة األمنية وأن ال يفهم كالم وزير
الداخلية بأنه ضوء أخضر لالنفالت األمني في الشارع ،برأيي هو لم يقصد
هكذا أمر ،ولكن إن شاء الله معلوماتنا األكيدة أنّ األجهزة األمنية قوية وما
زالت قوية ،ولكننا دائما ً ننتظر الغطاء السياسي والضوء األخضر من الدولة
ومن الحكومة».
وسئل كرامي :هل أنتم مع التمديد للمجلس النيابي؟ فأجاب« :في المبدأ
كال ،ولكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان نحن على يقين
بأنّ هناك مناطق في لبنان من غير الممكن أن تجرى فيها انتخابات ألسباب
عديدة وأهمها الوضع األمني ،لذلك فإنّ التمديد التقني في رأيي هو أمر واقع
وال مهرب منه ،وال إمكانية لألجهزة األمنية وال لوزارة الداخلية بأن تشرف
على انتخابات حرة ونزيهة».

لقاءات

واستقبل المفتي دريان رئيس المجمع األعلى للطائفة اإلنجيلية القس
سليم صهيون على رأس وفد .ثم التقى النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان
الدكتور محمد بعاصيري.

الراعي عاد من الفاتيكان
ولن يعطي «بركته» لمخالفة الد�ستور
رأى البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي أنّ التمديد للمجلس
ال��ن��ي��اب��ي ي��خ��ال��ف ال��دس��ت��ور ورأي
الشعب اللبناني ،معلنا ً أنه ال يعطي
بركة لمخالفة الدستور.
مواقف الراعي جاءت بعيد عودته
مساء أمس إلى بيروت بعد مشاركته
ف��ي السينودس ال��خ��اص م��ن أجل
العائلة ال��ذي انعقد في الفاتيكان.
وكان في استقباله في المطار رئيس
المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر
السابق ودي��ع ال��خ��ازن ،وع��دد من
ال��م��ط��ارن��ة وش��خ��ص��ي��ات عسكرية
وسياسية.
وبعدما تحدث الراعي عن نتائج
السينودس سئل عن نتائج لقائه
م��ع ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري في
روما ،فأجاب« :كان الحريري يريد
قول نقطة أساسية أننا لم نستطع
انتخاب رئيس جمهورية في الوقت
ال�لازم .واآلن وصلنا إلى استحقاق
مجلس النواب وال نستطيع إجراء
انتخابات وسيقع المجلس في الفراغ.
لذلك ،ليس أمامنا سوى التمديد .من
جهتي ،قلت له أنا ال أدخ��ل في هذا
الموضوع ألنه يشكل مخالفة ،فإذا
مدّدتم يعني ذلك مخالفة للدستور
ولرأي الشعب اللبناني الذي انتخب

النواب لمدة معينة ،وهو معه وكالة
ّ
يحق ل��ه استعمالها كحق له،
وال
وبذلك تكون مخالفة .فماذا ينقص
النتخاب رئيس للجمهورية؟ لقد
م��ض��ى س��ب��ع��ة أش���ه���ر ،خ��ص��وص�ا ً
أنكم س��ت��م�دّدون للنواب أنفسهم،
ول��و أنّ هناك انتخابات نفهم أنّ
وجوها ً جديدة ستأتي ،ولكن عندما
سيمدّدون لذاتهم فلماذا ال يتكرمون
وينتخبون رئيسا ً للجمهورية؟ فأنا
ال أعطي رأيا ً في هذا الموضوع ،وعلى
مخالفة الدستور ال أعطي بركة».
وأض������اف ال����راع����ي« :م��وق��ف��ي
معروف ،تفضلوا وانتخبوا الرئيس
ال���ذي يمكنكم أن تنتخبوه ،نحن
كبطريركية ،احتراما ً للنواب وللكتل
السياسية قلناها ونقولها :ليس
عندنا مرشح وال عندنا فيتو على
مرشح وال ندعم أي مرشح وال نقصي
أي مرشح ،من  14آذار أو  8آذار ،أو
من خارج ذلك نحن نبارك له».
وسأل »:ما هذه الغيرة العظيمة
وال��خ��وف م��ن ف���راغ ع��ل��ى مستوى
المجلس النيابي وال يعني لكم الفراغ
على مستوى رئ��اس��ة الجمهورية
فهذا ال يجوز )...( ،انتخبوا رئيس
الجمهورية حتى تسلم كل األم��ور
ومنها التمديد».
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وس��ئ��ل :ه��ل ت��ت��وق��ع��ون أن يتم
انتخاب رئيس للجمهورية قبل 22
تشرين الثاني المقبل؟ فأجاب« :ما
قلته للرئيس الحريري هو تفضلوا
اآلن وانتخبوا رئيسا ً للجمهورية.
أن��ا لست نبيا ً وال أستطيع التنبؤ،
فما أستطيع قوله هو دعوة المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ال����ذي ه��و م��ن��ذ  22آذار
ف��ي ح��ال��ة ال��ت��ئ��ام الن��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،والدستور يدعو لذلك،
وغير ذلك يكون مخالفة للدستور وأنا
لست مع المخالفات ،فأنتم تخالفون
وهذا اغتصاب للسلطة ،وأك ّرر وأعيد
تفضلوا وانتخبوا رئيسا ً كي تسلم
األمور».
وردا ً على سؤال قال« :الكل يعلم
أنّ الجيش ه��و كرامتنا وسياجنا
وش��رف��ن��ا وه��و وح���ده ال���ذي يحمي
لبنان وكرامته ( )...إضافة إلى دور
رئيس الجمهورية ،هذان الجناحان
هما ال��ل��ذان ترتكز عليهما ال��دول��ة
اللبنانية ونحن نريد الجيش ورئيس
الجمهورية ،فهو الذي يعطي شرعية
لكل شيء في لبنان وإن لم يكن هناك
رئيس فال شرعية ألحد ،وال حياة ألحد
( )...أما أن ال ننتخب رئيسا ً لكي يكون
هناك رئيس لكل فئة ولكل طرف ،فهذا
مرفوض من قبلنا بالمطلق».

«ربط االنتخابات النيابية بالرئا�سية خط�أ د�ستوري»

«التغيير والإ�صالح»� :سنرف�ض التمديد
بكل الو�سائل الد�ستورية والديمقراطية
أكد أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب ابراهيم
كنعان «أننا مع االنتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد ،من
خالل احترام الديمقراطية بالعودة إلى الشعب» .وقال
بعد االجتماع األسبوعي للتكتل برئاسة النائب ميشال
عون في الرابية« :طرحنا تعديل المادة  49من الدستور،
التي عدلت سلبا ً وخولفت أكثر من ثالث مرات في السنوات
األخيرة وذلك لتمديد والية وانتخاب الرئيس العماد ميشال
سليمان من دون استقالته قبل سنتين .واليوم نطالب
بتعديل هذه المادة ايجابا ً باحترام إرادة الشعب ،وأن
يكون هذا األمر أولوية بدال ً من التمديد للمجلس النيابي».
ورأى «أنّ الربط بين االنتخابات النيابية والرئاسية
خطأ دستوري كبير ومرفوض .فاالنتخابات النيابية
تجري في موعدها ،وكان من المفترض اإلع��داد لها منذ
عام ونصف عام» .ولفت إلى أنه «يوم ت ّم التمديد في عام
 ،2013هناك من تعهد بالنوم على درج المجلس إلقرار
قانون انتخاب جديد ،ولم ن َر أحدا ً نام على الدرج أو قام
باإلعداد الجدي لالنتخابات» ،معلنا ً «أنّ كل اإلجراءات
القانونية متاحة له في عملية رفض التمديد ،ولن يستثني
أي إمكانية دستورية وقانونية وديمقراطية» .وطالب «كل
من يعتبر االنتخابات النيابية اولوية ،من مجتمع مدني
وسواه ،إلى مواكبته في هذا التوجه».
وف��ي مسألة النازحين ،ق��ال كنعان« :يكفينا أخطاء
ومسايرة وتلطيا ً وراء شعارات وعناوين د ّفعت لبنان
فاتورة كبيرة ،وتد ّفع الجيش والمؤسسات الثمن ،من
االقتصاد إلى األمن وسوء العمل وتضع عالمات استفهام
ع��دة ح��ول المسألة ال��وج��ودي��ة» .وط��ال��ب «الحكومة
والمجلس النيابي والكتل السياسية التي تدير اللعبة
بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف .فلبنان ال يحتمل التلطي
وراء التصويت والشعارات اإلنسانية ولعبة المؤسسات.
فإما أن يكون هناك قرار شفاف لوضع ح ّد لالنهيار ،وإال
فسيكون لنا الموقف والمتابعة المناسبين».
وأعلن كنعان «أنّ التكتل سيتابع العناوين التي عرضها

كنعان متحدّثا ً بعد االجتماع
وتوجهاته في شأنها ،وسيتابع التطورات حتى الجلسات
التشريعية التي ستتم الدعوة إليها ،وسيتخذ الموقف
المناسب في شأنها ،وعلى الجميع أال يعتبروا األمر مجرد
نزهة».
وشدّد كنعان على «ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية،
بحسب الدستور ووفقا ً للوالية الدستورية والقانونية».
وق��ال« :نحن نعطل التعيين ،أما االنتخابات الرئاسية
فيعرقلها من يعطل إرادة الشعب من خالل محاولة فرض
إرادة فوق الدستور والميثاق والشراكة ،فمعركتنا من أجل
الديموقراطية».
وردا ً على ما قاله الرئيس ميشال سليمان عن تعطيل
الرئاسة لضرب إعالن بعبدا ،قال كنعان« :كالم سليمان
ال يستند إلى وقائع .فهو يعلم أنّ هناك حكومة برئاسة
تمام س�لام أق��رت بيانها ال���وزاري .وكنا نتمنى أن يتم
الفصل بقانون االنتخاب في عهد الرئيس سليمان ،وأن
يسمح للمجلس الدستوري بالفصل في الطعن ،وباحترام
الدستور وإرادة الناس في االستحقاق الرئاسي».

منبر الوحدة :لبنان في خطر وجودي
وال يمكن �أن يترك م�صيره للتجاذبات
رأى منبر ال��وح��دة الوطنية «أنّ
الوحدة الوطنية في المشهد السياسي
على الساحة اللبنانية مسرحية هزلية،
حيث تتكرر الفصول المملة على خشبة
المسرح في غياب الجمهور .فمجلس
ال��ن��واب ال يجتمع للتشريع ،وهو
مهمته األس��اس ،وال النتخاب رئيس
للجمهورية ،فتبقى الدولة من دون
رأس .غير أن��ه يجتمع ليمدّد لنفسه
ولتعويضاته إلى آما ٍد غير مب ّررة غير
آبه للرأي العام المعارض كليا ً لهذه
المخالفة الدستورية».
وج���دّد المنبر مطالبته «بحقوق
شهداء الجيش والقوى األمنية في كل
من الضنية ونهر البارد وعرسال وعبرا
وغيرها» ،مذكرا ً «بمطالبته بتنفيذ
أحكام اإلعدام في حق القتلة ،ومنهم من
بات يتباهى علنا ً بجرائمه».
وأشار إلى «أن لبنان بات في أزمة
وطنية تتمثل بتعطيل المؤسسات
الدستورية بعد فقدانها الشرعية
وبعجز الطبقة السياسية عن إنتخاب
رئيس جديد للجمهورية وبالتمديد

للمجلس النيابي والسعي لتمديد
جديد للمجلس».
ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،دان المنبر
«السياسيين الذين يناقضون أنفسهم
بالمطالبة بتسليح الجيش ومعارضة
تسليحه في آن ،متجاوزين الجهة التي
تقدمت بعرض غير مشروط ومجاني
لهذه الغاية» .وتوجه إلى هؤالء قائالً:
«إن كنتم تجهلون م��ا تطالبون به
فلستم على مستوى أن تكونوا ممثلي
األمة جمعاء .أما إذا كنتم تعلمون ما
تفعلون ،فاألمة بغنى عن من يتآمر
عليها ألنّ لبنان بات في خطر وجودي
وال يمكن أن يترك مصيره للتجاذبات
النفعية واالنتخابية الضيقة».
وع��ل��ى الصعيد ال��ع��رب��ي ،أع��رب
عن إدان��ت��ه «اإلج����راءات الصهيونية
اآليلة الى تمرير قانون في الكنيست
«اإلسرائيلي» يجيز تقسيم األقصى
الشريف ،وه��و ال��ه��دف األس���اس من
ك��ل م��ا ح���دث وي��ح��دث م��ن��ذ اح��ت�لال
فلسطين» ،مطالباّ «العرب ،كل العرب،
بالتصدي لهذه المحاولة على أعلى

المستويات الدولية واإلقليمية وذلك
تفاديا ً لتصفية قضية فلسطين وتهويد
القدس الشريف واألقصى المبارك».
وشجب المنبر «موقف الحكومة
التركية ال��ت��ي كشفت ص��راح��ة عن
مخططها للموافقة على التنسيق مع
التحالف الدولي ضد إره��اب داعش
وال��ق��اض��ي ب��أن ت��ك��ون إم���رة القيادة
إقليميا ً لها وفرض قيام منطقة عازلة
على األرض السورية ومنطقة حظر
جوي وموافقة أكراد سورية االنضمام
الى جهة المعارضة السورية كشرط
لدعمهم ضد داعش» ،معتبرا ً «أنّ هذه
الشروط تندرج في سياق مخططها
ال��رام��ي إل��ى تغيير أنظمة المنطقة
وإع��ادة بسط سلطتها ونفوذها على
ال���والي���ات العثمانية ال��س��اب��ق��ة في
المشرق العربي».
واستقبل المنبر خ�لال اجتماعه
وفدا ً من التيار الوطني الحر في سياق
التواصل والتنسيق في المواقف والذي
وضعه في أج��واء مرشح التيار إلى
انتخابات نقابة المحامين وبرنامجه.

حمدان يحذر من خطورة الديماغوجية المذهبية
انتقد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان خطاب
وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ،م��ح��ذرا ً «م��ن خطورة
الديماغوجية المذهبية في هذه المرحلة» .ودعا حمدان
إلى «موقف وطني جامع لمحاربة اإلرهابيين».
وش �دّد حمدان خالل استقباله رئيس جمعية «قولنا
والعمل» الشيخ أحمد القطان ورئيس جمعية «اإلصالح
والوحدة» الشيخ ماهر عبدالر ّزاق ،على أهمية «ل ّم الشمل
على الصعيد اإلسالمي والوطني» ،داعيا ً إلى «التكاتف
ووضع خطط واضحة من أجل مكافحة اإلرهاب التخريبي
القادم إلينا بغية جعل لبنان كسائر المناطق في أمتنا
العربية».
وفي تعليق على خطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق في
األونيسكو ،ح ّذر حمدان «من خطورة الديماغوجية المذهبية

في هذه المرحلة التي ال تخدم الواقع الحالي في لبنان»،
داعيا ً «الجميع وفي مقدمهم المسؤولون في تيار المستقبل
إلى العودة إلى الهدوء والحوار والوقوف خلف الجيش
اللبناني ودعمه وتأييده» .ودعا إلى «موقف وطني جامع
لمحاربة اإلرهابيين الذين لن يستثنوا أحداً» ،مؤكدا ً «أنهم
لن يتغلغلوا بفضل جيشنا وبفضل جهود كل المخلصين
الساعين الى بقاء لبنان وطنا ً عربيا ً واحدا ً لكل أبنائه».
وأك��د القطان ،ب��دوره ،على «وج��وب دع��م المؤسسة
العسكرية ،ألنّ الجيش يحمل أع��ب��اء وه��م��وم لبنان
واللبنانيين» ،داعيا ً إلى «الوقوف صفا ً واحدا ً خلف هذه
المؤسسة ،ألنّ وجود لبنان مرتبط بوجودها».
ودعا عبد ال��رزاق ،من جهته ،إلى «وحدة الموقف في
لبنان لمواجهة الحملة التكفيرية الصهيونية التي تحاك
ضد هذا البلد».

