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النجفي من المجل�س ال�شيعي:
لنكن كرجال دين قدوة في �أعمالنا قبل �أقوالنا

قانون االنتخاب ي�سافر مع النواب
هتاف دهام
إن المكتوب يقرأ من عنوانه ،الطريقة التي
تعامل فيها النواب األعضاء مع االجتماع
األول للجنة التواصل ،أوحت أن فترة الشهر
التي أعطاها رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري للجنة المكلفة دراسة قانون االنتخاب،
مرشحة ألن تكون متقطعة ،فيما المطلوب
إنجاز قانون قبل أن تحين عطلة األعياد.
غ��اب النائب ع��ن ح��زب الكتائب سامي
الجميل عن الجلسة من دون عذر ،مما يضع
عالمات استفهام كبيرة ،ال سيما أنه بعث
بإشارات في جلسة االثنين من عين التينة،
أنه لن يحضر االجتماعات في حال لم يت ّم
االلتزام بمبدأ التصويت على ك ّل المشاريع
االنتخابية في جلسة الهيئة العامة بعد
انتهاء مهلة الشهر التي حددها ب��ري في
جلسة التمديد للمجلس النيابي.
غاب أيضا ً ممثل كتلة لبنان الحر الموحد
إميل رحمة بعذر ،لتزامن الجلسة مع زيارة
وفد من عائالت وعشائر البقاع وفعالياتها
الدينية ،منزل عائلة آل الفخري في بلدة
بتدعي لتقديم واجب العزاء بصبحي الفخري
وزوجته.
وفيما حضر ال��ن��واب اآلخ����رون :روبير
غ��ان��م ،ع��ل��ي ف��ي��اض ،أالن ع����ون ،سيرج
طورسركسيان ،ج��ورج ع���دوان ،هاغوب
بقرادونيان ،لم يشارك النائب عن الحزب
ال��ت��ق��دم��ي االش��ت��راك��ي م����روان ح��م��ادة في
االجتماع لوجوده في الهاي ،في حين غادر
النائب علي بزي بعد عشر دقائق من وصوله
بداعي السفر ،ليعلن عدوان أنه لن يحضر
كل اجتماعات اللجنة بداعي السفر نهاية
الشهر ،فيما أعلن فتفت أنه سيسافر لمدة
اسبوعين ،وأن النائب زي��اد القادري الذي
أجرى  stageامس ،سيحل محله وأن األمر
حصل بالتنسيق مع الرئيس ب��ري .وعليه
يبدو أن قانون االنتخاب سيسافر مع النواب
أعضاء اللجنة المكلفة دراس��ت��ه ،سيعود
اصحاب السعادة إال أن القانون المنتظر لن
يهبط في القاعة العامة.
وكانت الجلسة ب��دأت بمسارعة النائب
القواتي إلى تقديم مطالعة سياسية مطولة
تجاه الحوار االنتخابي وضرورة خروج البلد
من الحفرة التي وقع فيها ،وضرورة البحث
في أرضية مشتركة .أع��اد ع��دوان التأكيد
على مطلبه السابق بأن تحدد القوى التزامها
حضور الجلسة العامة ،فيما لم يتم التوصل

غانم مترئسا ً اجتماع لجنة التواصل
إل��ى نتيجة .ل��م ي���أتِ النائب المستقبلي
بجواب على اقتراح زميله القواتي ،فهو لم
يتشاور مع حزبه في ه��ذا ال��ش��أن .ليعلن
النائب العوني أن��ه ملتزم ض��رورة تفسير
ال��م��ادة  24م��ن ال��دس��ت��ور قبل ح��ض��ور أي
جلسة عامة .ليسأل النائب عن كتلة الوفاء
للمقاومة ،زميله القواتي« ،هل اإلصرار على
معرفة مواقف األط��راف من حضور جلسة
الهيئة العامة تترتب عليه مقاطعة قواتية
الجتماعات لجنة التواصل لو أتت األجوبة
سلبية»؟ وقال فياض لعدوان« :أخشى أن
يؤدي اإلصرار دور إعاقة الوصول إلى توافق
على قانون لالنتخاب» ،مشيرا ً إل��ى «أن
موقف الرئيس بري في االجتماع التحضيري
في عين التينة كان كافياً ،ولذلك لم يناقش
قيادة حزبه في ه��ذا األم��ر» ،أم��ام ذل��ك قرر
«العدوان» التريث في تحديد الموقف ،رغم
إشارته الى «ان موقفه من الجلسة العامة
ينطلق من اعتبارات ايجابية».
انتهت مطالعة عدوان لينتهي معها األخذ
والرد .صحيح أن الرئيس بري حدد جدول
أعمال لجنة التواصل بالمشروع المختلط
المقدم منه ،اال ان النائب فتفت تقدم بطرح
اقتراح القانون الذي سبق أن تقدم به تياره

(ت ّموز)
وحزب القوات والحزب التقدمي االشتراكي
والقائم على اس��اس  68نائبا ً وفق النظام
األكثري و 60نائبا ً وفق النظام النسبي ،وأن
يكون عدد الدوائر  26والمحافظات تسعاً.
تحدث فتفت عن الصيغة المشتركة مع
ال��ق��وات واإلش��ت��راك��ي .والمعلوم أن موقف
اللقاء الديمقراطي منها غير معروف ،فممثل
جنبالط في اللجنة ال يزال في الهاي .ذهب
النائب المستقبلي إلى إج��راء مقارنة بين
مشروع كتلته ومشروع ب��ري .شن هجوما ً
على األخير واتهمه باالستنسابية .تدخل
النائب فياض وقال« :بغض النظر عن موقفنا
الذي لم نعلنه لغاية اآلن ،أنا ال أوافق على
تقويم فتفت لمشروع بري ،إذ ال يصح قراءة
المؤشرات التفصيلية باالجتزاء وإغفال
المؤشرات العامة التي تشكل معيارا ً لتعويم
القانون» .وف��ق فياض ،النسب متساوية
بين الس ّنة والشيعة باألكثري والنسبي في
االقتراح المقدم من الرئيس بري ،كذلك األمر
النسب متساوية عند الموارنة في االكثري
والنسبي .لقد أج��رى فياض مقارنة بين
المشروعين ،وتوجه إلى زميله األزرق بالقول
«مشروع المقدم من تيارك يعاني من اختالل
أساسي وهو عدم المساواة في المقاعد بين

«� 14آذار» تعتر�ض على مبادرة عون الرئا�سية:
من يطالب بتنفيذ المادة  24يتنا�سى الـ 74
لم تنت ِه مفاعيل طرح رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون عقد جلسة عامة لتفسير المادة
 24م��ن الدستور التي تنص على المناصفة بين
المسيحييين والمسلمين ،حتى طرح عون مساء أول
أمس ،مبادرة تقوم على انتخابات رئاسية بمرشحين
اثنين .في المقابل ،علت أصوات في « 14آذار» تطالب
الجنرال بالنزول إلى المجلس والمشاركة في جلسة
تفسير المادتين  73و 74من الدستور ،الفتة إلى «أن
الجنرال عون وضع أول أمس شروطا ً تعجيزية تقتل
الديمقراطية عبر حصره المنافسة بينه وبين رئيس
حزب القوات سمير جعجع.
ورفض نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري طرح
رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون بطلب
تعهدات من الكتل النيابية التزام التصويت له او لرئيس
حزب القوات سمير جعجع كشرط اساسي للمشاركة
في جلسات االنتخاب» ،وسأل« :أي مادة في الدستور
ُتشير الى ان المعركة الرئاسية يجب ان تنحصر بين
شخصين؟ ومن قال ان رئاسة الجمهورية هي حصرا ً
بينه وبين جعجع»؟
وق���ال ف��ي ات��ص��ال م��ع «ال��م��رك��زي��ة» «ه��ن��اك لعبة
ديموقراطية يجب اإللتزام بها ،ال يجوز ألحد أن يضع
ّ
الترشح ،لينزل
شروطا ً على غيره أو أن يمنع غيره من
عون إلى المجلس النيابي فإما تنتخبه الكتل النيابية
وإما ال» ،مجددا ً توقعه بأن «انجاز االستحقاق الرئاسي
ليس قريباً».
وع��ن طلب ع��ون تحديد جلسة لمجلس ال��ن��واب
لتفسير المادة  24المتعلّقة بالمناصفة ،اعتبر مكاري
«ان عون يلف وي��دور كي يعود ويُطبّق قانون اللقاء
االرثوذكسي» ،مشيرا ً إلى «م��واد كثيرة في الدستور
تحتاج الى تفسير منها المادتان  73و 74المتعلّقتان
بانتخاب رئيس الجمهورية ،وعندها يصبح عون ُمجبرا ً
على النزول الى مجلس النواب والمشاركة في جلسات
انتخاب الرئيس».
وأوض��ح أمين سر تكتل التغيير واالص�لاح ابراهيم
موجهة الى
كنعان أن مبادرة رئيس التكتل ليست
ّ
طرف من دون اآلخر ،بل الى كل من يطالب بانتخابات
رئاسية تحترم الدستور -الميثاق ،ولفت الى أن الخلل

على مستوى التمثيل في المجلس النيابي يستدعي
المعالجة.
وأشار كنعان ،في تصريح  ،الى أنه انطالقا ً من هذا الخلل
طرح التكتل االنتخابات المباشرة من الشعب ورفضت،
وق��ال« :اليوم ،من ال يريد التجاوب مع طرح المواجهة
الثنائية بين عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع باعتبارهما األكثر تمثيالً بحسب االستطالعات،
في جلسة انتخابية ،يريد من ال تمثيل له».
وسأل« :لماذا يتنكر داعمو جعجع عن التجاوب مع
هذه المبادرة طالما أنهم رشحوه ويريدونه لرئاسة
الجمهورية؟».
واعتبر كنعان أن من يضغط على اللجان والمؤسسات
هو الذي يح ّولها الى مقبرة للقرارات والمشاريع.
كما وصف النائب طوني بو خاطر في حديث تلفزيوني،
مبادرة العماد ميشال عون بـ«الخطوة االيجابية» ،وقال:
«كنا األربعاء في مجلس النواب امام أفق مسدود ،فجاءت
هذه المبادرة الممتازة وب��ددت بعض الغيوم .ونحن
اليوم امام حركة مبنية على اسس ديموقراطية».
وأشار إلى «أننا نطالب بهذه المبادرة منذ أكثر من
ستة أشهر ،وهي أن االقوياء لهم الساحة والحق أن
يتباروا ،فلتكن هناك انتخابات ومن ينال عدد األصوات
األكبر نهنئه» ،الفتا ً إلى «أن طرح الجنرال عون فاجأ
الجميع ،وقد يكون جاء بعد نداء النائب بطرس حرب
الذي دعا الى تشغيل المنطق والعقل».
وأوضح النائب ايلي ماروني أن حزب الكتائب يطالب
منذ البداية ،بانتخاب رئيس للجمهورية أيا ً يكن اسمه.
وقال« :لقد وضع الجنرال عون أول من أمس شروطا ً
تعجيزية تقتل الديمقراطية عبر حصره المنافسة بينه
وبين جعجع» ،مضيفا ً «ال إشكال مع جعجع ،وسبق ان
أطلقنا مبادرة في « 14آذار» ما زالت قائمة ،هي الدعوة
إلى التحاور مع  8آذار حول أي رئيس يمكن ان نتفق
عليه ويكون مناسباً».
وأكد ماروني أن الرئيس الجميل مرشح وينتظر احترام
االصول الدستورية وتأمين النصاب بدل تعطيله ،ليطرح
ترشيحه علنياً» ،مشددا ً على «أن اللقاء مع حزب الله يتم
التحضير له حاليا ً وسنتحدث خالله عن أهمية انتخاب
الرئيس ،وسيكون على مستوى نيابي».

النابل�سي :خف�ض م�ستوى التوتر الطائفي
م�س�ؤولية علماء الدين والنخب
اع��ت��ب��ر ال��ش��ي��خ عفيف النابلسي
أنّ خفض مستوى التوتر الطائفي
وال��م��ذه��ب��ي مسؤولية علماء الدين
وال��ن��خ��ب ،وال يمكن أن يصل العالم
اإلسالمي إلى حالة من االستقرار إال إذا
مارست كل الفعاليات والنخب خطابا ً
وحدويا ً عقالنياً.
وأك���د النابلسي خ�لال استقباله
وفدا ً من المجمع العالمي للتقريب بين
المذاهب وجه له دعوة لحضور مؤتمر
الوحدة اإلسالمية السنوي في طهران،
أن «الجمهورية اإلسالمية االيرانية
تلعب دورا ً مهما ً في ربط الجسور بين
دول العالم اإلسالمي وشعوبه وتسعى
بكل جهدها الى اجتثاث كل الخالفات
التي يستفيد منها أعداء األمة».
وأض����اف« :م��ن هنا ف��إن ال��واج��ب
أن يتحمل الكل في العالمين العربي
واإلسالمي مسؤولية وقف النزيف الذي
سوف يؤدي إلى كارثة أخالقية وحروب
ال حد لها بين المسلمين أنفسهم وبين
المسلمين وأتباع األديان االخرى».
واعتبر معاون رئيس مجمع التقريب

النابلسي مستقبالً وفد «المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب
بين المذاهب عبدالله سهرابي «أن
ال��وح��دة ط��ري��ق ع��زة المسلمين وما
تقوم به إي��ران هو في إطار جمع كلمة
المسلمين والسعي الى نبذ الخالفات
وحل المشاكل بالطرق السلمية والحوار
البناء».
كما زار وف��د م��ن المجمع برئاسة
المستشار السياسي للسفير االيراني
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في لبنان حسين توسلي ،وعضوية
حسين صولي ومحمد جبلي ،رئيس
التنظيم الشعبي ال��ن��اص��ري أسامة
سعد وسلمه دعوة للمشاركة في مؤتمر
ال��وح��دة اإلسالمية في ط��ه��ران .وقدم
الوفد الى سعد درعا تكريمية.
وزار النابلسي المرجع بشير النجفي
مطمئنا ً إلى صحته.

األك��ث��ري والنسبي ،بيد أن م��ش��روع بري
يساوي بينهما».
وفيما شدد النائب بقرادونيان على إعادة
تقسيم بيروت كما كانت في قانون 1960
األصلي (األشرفية ،الرميل ،المدور ،الصيفي،
المرفأ) التزم زميله األرمني في الهانشاك
الصمت.
أم��ا التيار الوطني الحر فأكد نائبه في
اللجنة أن األولوية تكمن في تفسير المادة
 24م��ن ال��دس��ت��ور ،وع��ل��ى ض��وء التفسير
يمكن تحديد النظام االنتخابي ،ليرد النائب
المستقبلي الـ  ،stagiaireكما س ّماه زمالؤه،
على النائب عون ،مطالبا ً بتفسير مواد أخرى
ف��ي ال��دس��ت��ور كالمادتين  7و ،27اللتين
تتحدثان ع��ن ال��م��س��اواة بين اللبنانيين،
فالنائب يمثل األمة جمعاء ،ليوازي النائب
عدوان بين نصاب جلستي تعديل الدستور
وتفسيره ،وي��ؤك��د أنّ تفسير ال��دس��ت��ور ال
ينفصل عن تعديله ويتطلب حضور الثلثين.
ليؤكد رئيس اللجنة أنّ المادة  24ليست
تفسر على ضوء النصوص
معزولة ،يجب أن ّ
ال��ت��ي وردت ف��ي ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف م��ن حيث
صحة التمثيل للمكونات السياسية ومراعاة
للعيش المشترك.

معلولي :لتعزيز القوات الم�سلحة
وتح�صين لبنان �ضد الأخطار
أكد رئيس الهيئة االداري��ة لرابطة النواب السابقين النائب األسبق
لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي «أن شغور رئاسة الجمهورية
وتعطيل مجلس النواب مصدر السلطات واستفحال المنظمات اإلرهابية
في الداخل ،كما في عرسال ،وفي الخارج كما في سورية والعراق تستدعي
مجلس الوزراء الى تعزيز القوات المسلحة وتحصين لبنان ضد األخطار
التي تهدد امنه وبالتالي وجوده».
وأس��ف معلولي بعد اجتماع الرابطة «لتردي األوض��اع األمنية في
الداخل واألخطار المحيطة بلبنان من الخارج والذي أكده تصريح وزير
الداخلية بأن الوضع االمني المقبل على لبنان اعظـم مـن كـل حرائـق
المنطقـة».
وكرر معلولي دعوة الحكومة إلى اتخاذ االج��راءات اآليلة الى تعزيز
القوات المسلحة وبخاصة الجيش ،اإلسراع في تنفيذ القرار الذي اتخذته
بتجنيد  12ألف جندي كما كرر مناشدتها استدعاء االحتياط من ضباط
وجنود لإلفادة من خبرتهم ومعرفتهم بالقضايا األمنية» ،داعيا ً الى
«تطبيق القانون الذي صدر عام  1969بإنشاء وح��دات خاصة تدعى
االنصار مهمتها المساهمة في اعمال الدفاع عن البالد».
وفي موضوع األمن الغذائي طالب معلولي «رئيس مجلس ال��وزراء
بتأليف لجنة من ال��وزراء المعنيين لمتابعة هذا الموضوع العام وقد
تقرر تكليف نائب رئيس الرابطة طالل المرعبي مقابلة الرئيس تمام سالم
والتداول معه باقتراح الرابطة».

وزير التربية الكرد�ستاني
يلتقي �سالم وبو �صعب اليوم
يلتقي وزير التربية في حكومة إقليم كردستان في العراق بيشيتوان
صادق الذي وصل إلى لبنان أمس ،رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الحكومية يعرض خالله األوضاع في المنطقة والتطورات األخيرة إقليميا ً
على ضوء الضربات التي يوجهها التحالف الدولي ضد «داعش».
كما سيلتقي نظيره اللبناني الياس بو صعب حيث سيبحثان تطوير
العالقات التربوية الثنائية بين لبنان وإقليم كردستان وتعزيز مجاالت
التعاون .ويُقيم بو صعب مأدبة غداء على شرف نظيره الكردستاني
في مطعم السلطان ابراهيم في المعاملتين .وكان صادق استهل زيارته
بيروت بلقاء االمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ،في بيت الوسط
وبحثا في العالقات الثنائية.

«اللقاء اللبناني الوحدوي»
يعتر�ض على التمديد
عقد «اللقاء اللبناني الوحدوي» ،عشية الذكرى الحادية والسبعين
لالستقالل ،وعشية انعقاد المجلس الدستوري للنظر في الطعن النيابي
لدستورية تمديد المجلس النيابي لنفسه ،اجتماعا ً في «دار الندوة»،
وأص��در بيانا ً سجل فيه اعتراضه على قانون التمديد ال��ذي رأى فيه
«مخالفة دستورية وقانونية فاضحة» ،آمالً «من المجلس الدستوري
أن يتخذ القرار المناسب وإشعار المواطنين بأنه المؤتمن على سالمة
القانون والعدالة الدستورية».
وأكد اللقاء انه «ال يوافق على مقولة «الضرورات تبيح المحظورات»
في مسألة االنتخابات النيابية ،فتلك مقولة ال يجوز تعميمها إلمرار
مخالفات دستورية وقانونية تمس الوكالة الممنوحة من الشعب للنواب
لمدة أربع سنوات ال أكثر» .ورأى «أن المحافظة على الدستور وتطبيق
القوانين المرعية واحترام األصول الحاكمة والمقيدة لعمل المؤسسات
والمسؤولين عنها في دولة الحق والقانون ،واجب أخالقي ينبغي على
مجلس النواب ان يكون في طليعة الملتزمين به والعاملين على تحصينه
بوجه المنافع الشخصية والعصبيات الفئوية».
وأعلن اللقاء تمسكه بالنظام الديموقراطي ووق��وف��ه «إل��ى جانب
المواطنين وسائر قوى المجتمع اللبناني الوحدوي التي تدافع عن
المبادئ والقيم الدستورية والقانونية الضامنة لحقوق المواطنين
وحرياتهم».
ووق��ع البيان كل من :األب انطوان ضو ،بشارة مرهج ،بهاء الدين
عيتاني ،جهاد الخطيب ،السفير جهاد كرم ،خالد رمضان ،خليل بركات،
رحاب مكحل ،زياد حافظ ،ساسين عساف ،عصام نعمان ،فؤاد الشمالي،
فيصل درنيقة ،معن بشور ،موريس ابو ناضر ،نشأت الخطيب ،نهاد
الشمالي وهاني سليمان.

خالل حفل االستقبال للنجفي
أقام نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن حفل استقبال ،على شرف المرجع
الشيخ بشير النجفي في قاعة ال��وح��دة الوطنية في
المجلس ،في حضور النائب ايوب حميد ممثالً الرئيس نبيه
بري ،الرئيس حسين الحسيني ،الشيخ محمد يزبك ممثالً
األمين عاالم لحزب الله السيد حسن نصر الله ،الشيخ
حسن دلي ممثالً مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان،
األب الدكتور عبدو ابو كسم ممثالً البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي ،المفتي الجعفري الممتاز الشيخ
احمد قبالن ،المطران نوراير ممثالً البطريرك أرام االول،
شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن ،رئيس المجلس
االسالمي العلوي الشيخ أسد عاصي ،وزي��ر االشغال
العامة والنقل غازي زعيتر ،ونواب وسفراء وشخصيات
سياسية.
وقدم للحفل وكيل المرجع النجفي في لبنان وسورية
الشيخ علي بحسون ،ثم ألقى الشيخ قبالن كلمة رحب فيها
بالنجفي الذي بدوره ألقى كلمة استهلها بالقول« :االيمان
بالله يجب ان يدعونا ال��ى حب ه��ذا الوطن ،واألخ��وة
الوطنية أساس السالم والتقدم والرقي والمحافظة على
الكيان ،مما يحتم علينا ان نؤكد ونركز على هذه اللحمة
الوطنية حتى يتقدم هذا الوطن ولبنان الى ما يستحقه هو
وشعبه ،وكلنا نعلم اذا حلت الفتن الطائفية لم يسلم أحد
من تبعاتها».
وشدد على ضرورة «أن يتحلى الحاكم بصفات ومناقب

االمام علي بن ابي طالب فهو ممثل الحكومة المحمدية
حتى نتمكن من ارس��اء أسس العدالة في مجتمعاتنا»،
وق��ال« :لذلك علينا أن نعزز العدل واإلنصاف ونرسي
أسس العدالة في المجتمع وليس ذلك ببعيد ،وليعلم
الجميع ان اي تع ٍد على اي جهة من جهات الشعب
اللبناني يعود وباله عليه قبل أن يعود على شعب لبنان،
فهذا المجتمع اللبناني المتالحم يبشر بالخير وهذا البلد
يستحق ان يكون مقدمة البالد المتقدمة» ،راجيا ً «من
علماء الدين من أي طائفة كانوا سواء كانوا من المسلمين
أو باقي المذاهب االسالمية وغيرها ان يوفروا سبل الهداية
بالعمل والسلوك اكثر من الهداية باللسان ،وعلينا كرجال
دين ان نكون قدوة بأعمالنا قبل أقوالنا».
ودحض «مقولة ان اإلسالم قام بالسيف ،ألن رسول الله
لم يبادر الى قتال أحد بل كره ان يكون المبادر في القتال،
وعلى نهجه سار االئمة المعصومون فكرهوا المبادرة
بالقتال ،ومن جملة طرق امير المؤمنين (علي بن أبي
طالب) لما تواجه الجيشان (جيشه وجيش معاوية بن
أبي سفيان) قال :أكره ان ابدأهم بالقتال ،وكذلك االمام
الحسين كره ان يبدأ القتال يوم الطف .فاذا كل فريق من
المقابل يعمل على هذا القانون فال يمكن ان تحدث الحرب،
فاالسالم لم يبدأ بالقتال ،فاذا كان كل فريق يعيش على
هذه الفكرة بأن يكره االبتداء بالقتال فال تحصل اإلساءة
والعدوان ألي انسان وال يمكن ان تحدث الحروب».
وشكر «كل الذين اعربوا عن عاطفتهم ومودتهم».

�إ�شادات وتبريكات بعملية القد�س:

المقاومة تردع اعتداءات ال�صهاينة
ولي�س المفاو�ضات المذ ّلة
توالت بيانات اإلشادة والتبريك
بالعملية التي نفذها المقاومان
الفلسطينيان ع��دي وغ��س��ان ابو
جمل في جبل المكبر في القدس
المحتلة ،معتبرة ان هذه العمليات
هي السبيل ل��ردع الصهاينة عن
االي��غ��ال ف��ي اع��ت��داءات��ه��م وليس
االس��ت��م��رار ف��ي سياسة المراهنة
على المفاوضات المذلة التي لم
تنتج سوى تنازالت.
وأشاد اللقاء المشترك لألحزاب
وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وت���ح���ال���ف ال��ق��وى
الفلسطينية ،ب��ـ«ه��ذه العملية
النوعية التي أدت الى قتل ضابط
ص��ه��ي��ون��ي وارب���ع���ة ح��اخ��ام��ات
متطرفين ي��ح��رض��ون ع��ل��ى قتل
العرب الفلسطينيين» ،مؤكدا ً ان
«هذا النوع من المقاومة الشعبية
وال��م��س��ل��ح��ة ه��و ال����رد الطبيعي
والمشروع على جرائم االحتالل،
وهو السبيل ل��ردع الصهاينة عن
االي��غ��ال ف��ي اع��ت��داءات��ه��م .وليس
االس��ت��م��رار ف��ي سياسة المراهنة
ع��ل��ى ال��م��ف��اوض��ات ال��م��ذل��ة التي
ل��م تنتج س��وى ت��ن��ازالت وتوفير
الغطاء للعدو لالستمرار في إرهابه
وسرقته لألرض وتهويدا ً لها في ظل
الصمت الدولي والعربي الرسمي
المريب والمشبوه ،والذي انكشف
عبر ادانته للعملية الفدائية» .ودعا
«كل فصائل المقاومة الفلسطينية
ال����ى ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود وب��ل��ورة
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ش��ام��ل��ة لمقاومة
االح���ت�ل�ال واح��ت��ض��ان ال��م��ق��اوم��ة
الشعبية المتنامية ودعمها في
القدس المحتلة ،إلحباط مخطط
االحتالل الصهيوني».
ودع��ا المجتمعون إلى «اعتبار
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني في  29كانون األول
يوما ً للغضب الشعبي تضامنا ً مع
انتفاضة ال��ق��دس ودع��م �ا ً لصمود
أهلها».
ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،ل��ق��اء ت��ب��ري��ك بعملية
القدس في مخيم البرج الشمالي،
ف��ي ص��ور ،بمشاركة ممثلين عن
الفصائل الفلسطينية واألح��زاب
اللبنانية وفعاليات وحشد من

أبناء المخيم.
وألقى القيادي في حركة الجهاد
اإلس�لام��ي ف��ي ل��ب��ن��ان أب���و سامر
موسى ،كلمة اكد فيها االستمرار في
النهج المقاوم ،موضحا ً ان «دماء
ال��ش��ه��داء ترسم طريق االنتصار
وتكرس الوحدة الوطنية».
وألقى كلمة حركة «أمل» واألحزاب
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��م��س��ؤول اإلع�لام��ي
ومسؤول العالقات الفلسطينية في
الحركة صدر داوود ،أكد فيها «أن
مشروع المقاومة هو اإلطار األوسع
وال��ج��ام��ع لكل م��ك��ون��ات الشعب
الفلسطيني».
من جانبه ،وجه ملتقى الوفاء
ل��ف��ل��س��ط��ي��ن رس���ائ���ل إل����ى مفتي
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الشيخ
عبداللطيف دري��ان ونائب رئيس
ال��م��ج��ل��س االس�ل�ام���ي ال��ش��ي��ع��ي
األع��ل��ى الشيخ عبد االم��ي��ر قبالن
وشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم
حسن ،ورئيس المجلس االسالمي
العلوي الشيخ اسد عاصي ومفتي
ال��م��ن��اط��ق وج��م��ي��ع المرجعيات
الدينية االسالمية ،ن��داء ،دعاهم
فيه إلى توجيه أئمة المساجد لكي
يقيموا ص�لاة الغائب على ارواح
شهداء القدس وفلسطين مع صالة
الجمعة ال��ي��وم ،وأن «يخصصوا
خطب الجمعة للتنديد بالعدوان
الصهيوني على شعبنا العربي
الفلسطيني واالقتحامات المتكررة
للحرم القدسي الشريف إضافة إلى
ه��دم البيوت وم��ص��ادرة االراض��ي
وبناء المغتصبات».
وفي اإلطار عينه ،وجه الملتقى
ال�����ذي ح���ض���ره ال���ع���ش���رات من
ال��ش��خ��ص��ي��ات وممثلي االح���زاب
وال��ف��ص��ائ��ل وال��ه��ي��ئ��ات اللبنانية
والفلسطينية ،رسائل إلى الكرادلة
وال��ب��ط��ارك��ة المسيحيين ،داع��ي�ا ً
إي���اه���م إل���ى ت��وج��ي��ه ال��م��ط��ارن��ة
واألح��ب��ار «ل��ك��ي ي��ت��ذك��روا القدس
ومقدساتها ،وفلسطين وحقوقها
في صلوات األحد المقبل ،انتصارا ً
للحق وت��وط��ي��دا ً ل��وح��دة الشعب
وتأكيدا ً على ت�لازم المعاناة بين
أبناء المنطقة كلها».
واعتبر تجمع العلماء المسلمين
ان «ال��ش��ب��اب ال��م��ق��دس��ي خاصة

الشهيدين غسان وعدي أبو الجمل،
اثبت أنه يمكن وبإمكانات بسيطة
أن نلقن العدو الصهيوني درس�ا ً
قاسيا ً ونفهمه أن��ه ال يمكن له أن
يغير الواقع في المسجد األقصى
وأن ثمن ذل��ك سيكون وب��اال ً عليه
وعلى كل الصهاينة الغاصبين».
وأك���د ف��ي ب��ي��ان بعد اجتماعه
الدوري ان «المقاومة المسلحة هي
ال��رد الوحيد على غطرسة العدو
الصهيوني وأي حل آخر بعنوان
الحل السلمي أو المبادرة العربية
هو تصرف أخرق واستمراره دليل
على العمالة».
وأع���رب ع��ن أس��ف��ه ان «يتقدم
م��ن��دوب السعودية بطلب وضع
أش���رف مقاومة ف��ي ت��اري��خ أمتنا
المتمثلة بحزب الله على الئحة
اإلرهاب».
ورأت رابطة الشغيلة في بيان
بعد اجتماعها ال���دوري برئاسة
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق زاه���ر الخطيب،
أن «مقاومة الشعب الفلسطيني
تأتي لتشكل ردا ً ق��وي�ا ً وصاعقا ً
على جرائم االحتالل ومستوطنيه،
والهجوم الصهيوني االستيطاني
ال���ه���ادف إل���ى اس��ت��ك��م��ال تهويد
القدس العربية المحتلة وجعلها
مدينة يهودية وعاصمة للدولة
الصهيونية العنصرية ،كما جاءت
العملية لتوجه صفعة قوية للعدو
الصهيوني ال��ذي اعتقد أن��ه قادر
على استثمار انشغال العرب في
ح��روب داخلية لالنقضاض على
حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية
قضيته».
وأك��دت أن «المقاومة الشعبية
الفلسطينية تعيد مجددا ً توجيه
البوصلة نحو المعركة الحقيقية
م��ع ال��ع��دو الصهيوني الغاصب
الذي يستخدم اإلره��اب التكفيري
لتحقيق أهدافه التوسعية وتمزيق
الدول العربية إلى كيانات طائفية
ومذهبية وعرقية لتبرير إع�لان
دولته اليهودية العنصرية».
ودانت الرابطة «التواطؤ الدولي
والرسمي العربي مع اسرائيل»،
ك��م��ا دان���ت واس��ت��ن��ك��رت «م��واق��ف
المستسلمين والمطبعين مع العدو
للعملية الفدائية».

دريان :نعي�ش في فراغ مقلق
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف
دريان «أن ذكرى االستقالل هذا العام يشوبها ألم وغصة
وغياب الفرحة بهذه المناسبة ،ألن اللبنانيين يشعرون
بأنهم في فراغ مقلق من دون رئيس للجمهورية وأهالي
العسكريين المخطوفين يشعرون أيضا ً بالقلق واأللم
الشديدين على أبنائهم إضافة إلى الوضع السياسي
والمعيشي المتأزم».
وأش��ار دري��ان في تصريح إلى «أن لبنان م ّر بمراحل
صعبة منذ استقالله ،وتع ّود المفاجآت ،ونتذكر منها
السعيدة لنبني عليها آمال اللبنانيين في انتخاب رئيس

جديد للجمهورية ،ألنه ال يجوز أن يبقى الفراغ في سدة
الرئاسة األولى التي تعني كل لبناني حريص على بلده».
وإذ دع��ا دري��ان إل��ى «تعزيز الثقة بين اللبنانيين
وبمؤسساتهم ،لتحقيق أه��داف��ه��م ف��ي إط���ار ال��دول��ة
الحاضنة للجميع ،وااللتفاف ح��ول مؤسسة الجيش
اللبناني ال��ذي ق��دم الكثير من الشهداء والتضحيات
من أجل استقرار وأمن وسالمة لبنان» ،أمل «بأن تثمر
المساعي والجهود التي تقوم بها الحكومة لإلفراج عن
العسكريين المخطوفين في إقرب وقت ،وعودتهم إلى
أهلهم سالمين».

