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ال �أمن في لبنان لوال ما فعلناه بـ«داع�ش»

الموجة التكفيرية على �أبوابنا

«النتخاب رئي�س للجمهورية اليوم قبل الغد»

الوفاء للمقاومة :لحوار يردم الهوة بين اللبنانيين

بو �صعب :نطالب بالرئي�س القوي
والأكثر تمثي ًال

الراعي :تمويل خارجي
ل�ضرب الكني�سة في لبنان وال�شرق

أك��دت كتلة الوفاء للمقاومة «أن
ال أمن في لبنان لوال ما فعله حزب
الله ب��ـ داع���ش» ،م��ش��ددة على «أن
الحوار يُش ّكل فرصة لردم الهوة بين
اللبنانيين وإيجاد جامع بينهم ،وأنه
من الطبيعي أن يطاول الحوار كيفية
مواجهة اإلرهاب وتفعيل المؤسسات
الدستورية».

رعد

وف��ي ال��س��ي��اق ،أ ّك���د رئ��ي��س كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
«أنّ حزب الله جاهز للحوار مع كل
الناس ،وأ ّنه ال يسعى خلف السلطة
ب��ل ه��و ح��ري��ص على حفظ كرامة
الوطن واإلنسان في هذا الوطن».
وق����ال رع���د ف��ي ك��ل��م��ة ل��ه خ�لال
ذك��رى أس��ب��وع الشهيد حسن علي
فحص الذي أُقيم في بلدة جبشيت
«إن األميركيين يقفون حيرى وهم
ال ي��درون أي معارضة يدعمون في
سورية ،وإنهم يقولون إنهم بحاجة
إل��ى سنة وص��رف خمسمئة مليون
دوالر من أج��ل تجهيز خمسة آالف
مقاتل معتدل ليراهنوا من خاللهم
على صنع سورية متعاملة معهم،
وهم ما زالوا يبحثون في جدوى مثل
هذا األمر».
واعتبر رع��د «أنهم يستخدمون
«داع��ش» ونظراءه من أجل الضغط
علينا لنذعن إلرادتهم ،ولوال ما فعلناه
بـ«داعش» ونظرائها لم نكن نأمن في
بلدنا وقرانا ومدننا» ،مؤكدا ً «اننا
سنبقى حيث نحن وسنبسط يدنا وقد
حققنا ما حققناه ،وما زلنا في مواقعنا
ل ُنسقط هذا المشروع برمته ،ومازلنا
نحمل سالحنا وجاهزون للحوار مع
كل الناس ،الننا قوم ال نبتغي سلطة
بل نبتغي كرامة لوطننا».
وأ ّك���د رع��د «أن ك��ل السلطات ال
تعنينا ،وم��اذا نفعل بالسلطات إذا
لم تكن لحفظ الكرامات» ،وأضاف:
«إن��ن��ا نقاتل م��ن أج��ل حفظ كرامة
إنساننا ومن أجل أن ال يعتدي أحد
في العالم على حقوقنا ،ونحن لسنا

رعد متحدّثا ً في جبشيت
مكسر عصا ال لـ«إسرائيل» وال ألسياد
«إسرائيل» وال لألنظمة المتواطئة مع
«إسرائيل».

الموسوي

وأكد النائب نواف الموسوي «أن
الحوار يُش ّكل فرصة لردم الهوة بين
اللبنانيين وإيجاد جامع بينهم»،
مشيرا ً إل��ى «أن��ه م��ن الطبيعي أن
يطاول الحوار كيفية مواجهة اإلرهاب
ال��ت��ك��ف��ي��ري وت��ف��ع��ي��ل ال��م��ؤس��س��ات
الدستورية لتعاود عملها بما يحقق
تطلعات اللبنانيين ف��ي المسائل
كافة».
وأضاف في كلمة له خالل احتفال
تأبيني في حسينية بلدة الشهابية:
«لقد أدركنا مبكرا ً ما أدرك��ه غيرنا
الحقا ً أن اللبنانيين معنيّون بالدفاع
عن بلدهم بأنفسهم ،وال يمكن حماية
لبنان من المجموعات التكفيرية إالّ
من خالل هذا الطريق ،ال بالمواقف
المتناقضة وال بالموقف الداخلي غير
المنسجم والذي لن يؤدي سوى إلى
إضعاف الموقف اللبناني وتهديد
لبنان».
سجل أن
وتابع« :إننا نريد أن ُن ّ
التحالف الدولي الذي أُنشأ منذ أشهر

لم يساعد العراقيين والسوريين على
رد الخطر التكفيري ،وإن ما حققه
السوريون والعراقيون من انتصارات
على المجموعات التكفيرية كان بفعل
األيدي العراقية والسورية».
وف���ي س��ي��اق آخ����ر ،ح���ذر عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف
الموسوي من انه «اذا لم نبادر في
أقرب فرصة إلى العمل على التنقيب
واإلستفادة من المخزون النفطي فإن
ث ّمة مخاطر جدية تتهدده ،ومنها
أن يكون الحوض مشتركا ً فيكون
للجانب «اإلسرائيلي» قدرة السبق
على اس��ت��خ��راج ه��ذا النفط وبيعه
قبلنا ،وخطر آخر يتمثل في إمكان
الحفر األفقي ال��ذي ي��ؤدي للوصول
إلى األحواض الخاصة بنا».
ورأى الموسوي «أن من واجب
الحكومة أن تضع في رأس أولوياتها
مسألة الحفاظ على الثروة النفطية
اللبنانية» ،مشيرا ً الى أن هذا يتطلب
منها البحث ف��ي مرسومي تحديد
البلوكات ودفتر الشروط» ،ومشددا ً
على «اننا ال نستطيع بعد كل هذه
التضحيات التي قدمناها أن نفرط
ب��ح��ق��وق ل��ب��ن��ان ال��ت��ي ه��ي حقوق
لألجيال».

التحرير والتنمية :الحوار يقطع الطريق
�أمام ال�ساعين لت�أجيج مناخات الفتنة
أكدت كتلة التحرير والتنمية أن الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل عمل إيجابي يساهم في تعزيز
مناخات الثقة واالستقرار ويقطع الطريق أمام الساعين
من اجل تأجيج مناخات الفتنة التي تضرب المنطقة،
ونبهت من «خطورة وعدوانية االرهابيين والتكفيرين
الذين باتوا يتمترسون في المنطقة كلها».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د ال��ن��ائ��ب ياسين ج��اب��ر «أننا
نمر بمرحلة صعبة على مستوى لبنان والمنطقة
تستدعي منا جميعا ً االلتفاف حول الجيش والقوى
االمنية ودعمها في دورها في توفير االمن واالستقرار
على مختلف الربوع».
وج��دد استنكاره «االع��ت��داءات التي يتعرض لها
الجيش من الجماعات االرهابية التكفيرية» ،معتبرا ً
«أن الجيش يخوض اليوم معركة الدفاع عن لبنان
وه��و يقدم الشهداء واألض��اح��ي في ه��ذه المعركة،
وكان آخرهم الكوكبة التي تعرضت لكمين إرهابي
في جرود عرسال ومنهم خبير المتفجرات ابن منطقة
النبطية وبلدة كفررمان الشهيد محمود نورالدين ،فهم
افتدوا بدمهم الوطن» ،منبها ً من «خطورة وعدوانية
االرهابيين والتكفيرين الذين باتوا يتمترسون في
المنطقة كلها».
وك��ان جابر تابع شؤونا ً مطلبية لعدد من قرى
وبلدات منطقة النبطية ،فاستقبل في منزله في النبطية
وفودا ً شعبية ورؤساء بلديات ومخاتير من النبطية
ومنطقتها عرض معهم شؤون بلداتهم وحاجياتها
االنمائية ،وتسلم من وفد موظفي ومتعاقدي مصلحة
االقتصاد والتجارة في النبطية مذكرة مطلبية تطالب
بتثبيتهم في مالك الوزارة من خالل إصدار قانون في
المجلس النيابي.
واستقبل وف��دا ً من لجنة ع��اش��وراء في النبطية
برئاسة مهدي صادق ،كذلك التقى الكاتب والمؤلف
علي مزرعاني الذي قدم له كتابه الجديد «فهرست
جبل عامل» وال��ذي سيوقعه في مركز كامل يوسف
ج��اب��ر الثقافي واالج��ت��م��اع��ي ف��ي النبطية ف��ي 27
الجاري.
ورأى ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م« ،أن ال��ح��وار ال��ذي
سعى إليه الرئيس نبيه بري بين فريقين سياسيين
أساسيين ،إنما انطلق من هذه القناعة لديه ،بأن
أي لقاء بين الفرقاء اللبنانيين له إيجابيات ويقفل
األبواب أمام أصحاب النيات الخبيثة الذين يتربصون
بوطننا الشر من خالل محاوالت زرع الفتن التي لن

تجد لها مكانا ً في وطننا ما دام هناك من يسعى دائما ً
الى وأدها في مهدها».
ودعا هاشم في تصريح بعد لقائه فاعليات بلدية
وإجتماعية ،الحكومة إلى اإلس��راع في «وضع قضية
إستثمار الثروة النفطية في أولويات عملها ،وعدم التلهي
ببعض الحرتقات وسياسات ال��زواري��ب الرخيصة،
قبل أن تضيع هذه الثروة ونعود بالبكاء على األطالل
ونستمر بسياسة التسول على أبواب اآلخرين ونحن
نعوم على ثروة ال نعرف كيف نحفظها ونصل اليها».
وش���دد النائب هاني قبيسي «على ان الحوار
وثقافته والعمل من أجل الحوار بين سائر اللبنانيين
هو عنوان قوة لبنان» ،مشيرا ً إلى «ان الحوار بين
ح��زب ال��ل��ه وت��ي��ار المستقبل ال���ذي عمل م��ن أجله
الرئيس نبيه بري وبغض النظر عن نتائجه هو عمل
إيجابي يساهم الى ح ّد كبير في تعزيز مناخات الثقة
واالستقرار في لبنان ويقطع الطريق أمام الساعين من
اجل تأجيج مناخات الفتنة التي تضرب المنطقة».
ولفت خالل احتفال تأبيني في بلدة الصرفند إلى
«أن ما يجري في المنطقة العربية من احتراب واقتتال
ليس بربيع عربي ،بل مؤامرة واضحة المعالم تهدف
الى ضرب كل عناوين قوة المنطقة من أجل تمرير
مخطط توطين الفلسطينيين والتصفية الشاملة
لقضية الشعب الفلسطيني».
ودعا الى «التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية
وقانون انتخابي موحد ودعم الجيش اللبناني».
وأك��د نائب رئيس المكتب السياسي لحركة أمل
الشيخ حسن المصري خ�لال القائه كلمة الحركة
ف��ي اح��ت��ف��ال أق��ي��م ف��ي ب��ل��دة ال��م��روان��ي��ة لمناسبة
ال��ذك��رى السنوية لشهداء البلدة وذك��رى اربعين
اإلمام الحسين« ،أن من زرع «اسرائيل» هذا الكيان
العنصري هو نفسه من يحاول اليوم زراعة داعش
وكل المشاريع التكفيرية من أجل أن يبقى هذا الجسر
جسرا ً هزيالً ومريضاً».
ورأى «أن الرئيس نبيه ب��ري ب��ري ف��ي دعوته
الحوارية بين حزب الله وتيار المستقبل ينطلق في
هذه الدعوة من أجل سالمة الوطن ومن أجل الحرص
على لبنان ،هذه الخطوة هي الطريق الخراج لبنان من
براثن الفتن ومن محاولة ادخاله في النفق المظلم».
ودع��ا المصري ال��ى «دع��م الجيش اللبناني بكل
االم��ك��ان��ات باعتباره صمام االم��ن واالم���ان للبنان
واللبنانيين».

فريد الخازن ونواف كبارة
يحا�ضران عن الميثاق الوطني
نظمت لجنة الدراسات  -الدائرة
السياسية واإلستراتيجية في «التيار
الوطني الحر» ندوة بعنوان «الميثاق
الوطني والتحديات اإلستراتيجية»،
في مقر األمانة العامة في سن الفيل،
حاضر فيها كل من النائب فريد الخازن
والباحث والناشط السياسي الدكتور
نواف كبارة.
وأك���د ال��خ��ازن «أن ل���دى جميع
مكونات لبنان اليوم قناعة بأهمية
الحفاظ على الدولة والتمسك بها،
خاصة في ظل بروز مصالح متشابكة
يجب الحفاظ عليها ،وان ذلك هو من
موانع اندالع حرب جديدة».
وشدد على «أهمية الدور المسيحي
في النظام السياسي من أجل المحافظة
على التوازن والمناصفة» ،مضيفا ً «أن
هناك صعوبة طبيعية في مواجهة
جميع القوى التي تشكل الكارتيل
المتحكم بالسلطة منذ الطائف ،في

الوقت نفسه» .وتحدث عن «مدى قوة
النموذج اللبناني في زمن التغيرات
العربية العاصفة وصعود العصبيات
في المنطقة ،وبخاصة أنه على رغم من
كل المصاعب التي مر بها لبنان فإنه
بقي مساحة للحرية ولحياة سياسية
بارزة وأحزاب عابرة للطوائف خاصة
قبل الحرب».
وشدد كبارة على «أن هو نموذج
لكل الشرق الجديد» ،وشدد على «أن
الرأي العام الطرابلسي السني وعلى
عكس الصورة المرسومة ،مناهض
للتطرف وخياره ،واض��ح بالتمسك
بالدولة والليبرالية واإلنفتاح في
لبنان» ،ووصف أداء رئيس الحكومة
تمام سالم بـ«النموذجي ألن المطلوب
رئيس حكومة يدير التوازنات فقط وال
يتحكم بالسلطة».
ورأى «أنه من دون المسيحيين ال
قيمة للبنان ومن الخطأ القول إنهم

شدد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على «أن الظروف الحرجة
والدقيقة التي نعيشها في لبنان والمنطقة تدعونا للتفكير بوجودنا واألمور لم
تعد مزحة كما كنا نفكر في السابق.
وقال« :لم يعد مسموحا ً أن نكون ،ونحن أبناء بلدة واحدة أو قرية واحدة أو
منطقة واحدة وأبناء بلد واحد ،مختلفون ،والموجة التكفيرية االلغائية للمسلمين
قبل المسيحيين على أبوابنا وعند حدودنا .لم يعد مسموحا ً أن نبقى مختلفين
على انتخاب رئيس للجمهورية ،وعلى استخراج الغاز واالستقرار االقتصادي
على ضوئه .وألن هناك خالفا ً سياسيا ً نخرب البلد كي ال نعترف أن الوزير جبران
باسيل هو وراء مشروع النفط والغاز .يجب أن نتخلص من هذه العقلية .نحن
اليوم نطالب برئيس جمهورية قوي وأكثر تمثيالً ،ولدينا أقوياء وأكثر من شخص
قوي من المسيحيين .وعندما نتكلم عن القوة نتكلم عن القوي بثقافته ووطنيته
وفكره وبانفتاحه على اآلخرين وبتمثيله للمسيحيين .وعندما يقتنع المسيحيون
بهذه الفكرة نكون بلغنا مرحلة التأسيس للبنان أفضل ويشبهنا أكثر .نحن ال نريد
أن نأخذ شيئا ً من أحد ولكن لن نسمح ألي كان بأن يأخذ شيئا ً من أمامنا».
كالم بو صعب جاء في خالل المحاضرة التي ألقاها عن «التربية في لبنان ...
واقع ومرتجى» ،بدعوة من لقاء الشباب البتروني ،على مسرح ثانوية البترون
الرسمية.
وأكد «أن واقع التعليم الرسمي هو واقع تراكمي ساهمت في إيصاله إلى هذه
الحال أوضاع وحكومات متعاقبة ،لكن كل ذلك وعلى رغم المرارة التي تكتنفه
تبقى فيه مساحات مضيئة تقاوم الظروف الصعبة وتعمل بهمة اإلدارة التربوية
في اإلدارة والمناطق التربوية وفي المدارس والثانويات ،على رفع مستوى
األداء بالتعاون مع مديري هذه المدارس الذين يلعبون دورا ً في السهر على أداء
األساتذة ومتابعة التالمذة ،وفتح المدرسة على البلديات والجمعيات الناشطة
وعلى المجتمع المدني ،من أجل الحصول على نتائج تضاهي في العديد من
هذه المؤسسات الرسمية ،مؤسسات معروفة في القطاع الخاص تتمتع بحرية
الحركة والتمويل الكافي والدعم غير المحدود من جهات عديدة أهلية وخارجية.
وعن التعليم الخاص ،قال بو صعب« :التعليم الخاص يحتضن ثلثي التالمذة
ويش ّكل نقطة مضيئة في لبنان وهو يتمتع بحرية الحركة ويضم مؤسسات
مرموقة ومتقدمة ،إال أنه يضم أيضا ً بعض الدكاكين التي يتوجب علينا إنذارها
وإقفالها ألنها تسيء إلى صورة التعليم الخاص وإلى صورة التربية في لبنان من
خالل المتاجرة بالتعليم ،وإننا سنتعاون مع المؤسسات التربوية الخاصة في
كل هذه الورشة إن لجهة المؤتمرات أو لجهة النتائج التي تصدر عنها لكي نتوافق
توجهاتنا معا ً إلى قرارات ومراسيم وقوانين تفتح أفقا ً
معا ً على األفضل ونح ّول ّ
جديداً ،وتعيد وضع لبنان في مسار الدول المتقدمة تربوياً».

بو صعب خالل المحاضرة في البترون

ريفي :ن�ؤيد الحوار من �أجل الإنقاذ
أكد وزير العدل اللقواء اشرف ريفي «أننا نحن في مرحلة جديدة ،طوت
خلفها الحرب وجوالت العنف ،التي أصبحت وراءن��ا .وعلينا تحد أكبر من
األم��ن ،وهو تأمين النهوض االقتصادي للمدينة ،ونعرف تماما ً أن الدور،
الذي لعبته الكويت في إنهاض االقتصاد في المدينة» ،داعيا ً في الكلمة التي
ألقاها خالل االحتفال الذي أقامته مدينة طرابلس بإضاءة شجرة الميالد ،عند
مستديرة النيني وسط المدينة كافة الدول الشقيقة إلى «مد اليد إلطالق عجلة
االقتصاد في طرابلس» ،مشيرا ً إلى أن القهر يولد العنف واإلرهاب ،والفقر
يولد أيضا ً اإلرهاب .فكيف إذا اجتمع الفقر والقهر سوياً .لذا علينا ان نحارب
القهر والفقر».
وقال« :مرة جديدة تثبت طرابلس وجهها الحقيقي .فتاريخ طرابلس تاريخ
العيش المشترك ،تاريخ الوحدة الوطنية ،وكل حمالت االفتراء وحمالت
التشويه اندثرت».
وكان ريفي أكد في الندوة التي أقامتها نقابة المهندسين في طرابلس وشبكة
سالمة المباني بعنوان «نحو التنمية اإلستراتيجية لطرابلس»« ،تأييد نداء
الحوار من أجل اإلنقاذ ،على قاعدة االحتكام الى الدولة ومؤسساتها ،وانتخاب
رئيس للجمهورية ،واجراء االنتخابات النيابية ،واطالق التنمية االقتصادية ،أو
بالحد األدنى ،تخفيف االحتقان المذهبي».

بحث مع مخزومي �أو�ضاع دار الفتوى

دريان :الأمن �أ�سا�س ال�ستقرار المجتمعات

الراعي مترئسا ً القدّاس في ذكرى االربعين للمطران حبيقة
دع��ا البطريرك الماروني بشارة
ال���راع���ي ال��ك��ت��ل ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ى
رئيس
القيام بواجبهم وانتخاب
ٍ
للجمهورية ،ودع��ا الجميع للصالة
الدائمة معنا على هذه النية.
ك�ل�ام ال��راع��ي ج���اء ف��ي ع��ظ��ة له
في ذك��رى أربعين المطران منصور
حبيقة في كاتدرائية مار م��ارون -
كسارة – زحلة .وتحدث الراعي خالل
العظة عن الوضع السياسي المتأزم،
ف��راغ س��دة رئاسة الجمهورية،
من
ِ
إل��ى تعثر ن��ش��اط مجلس ال��ن��واب،
ومهام الحكومة ،واستباحة مخالفة
الدستور والميثاق الوطني وصيغة
المشاركة المتوازنة ،إل��ى الوضع
االقتصادي الذي ينبئ بالخطر بسبب
ارتفاع الدين العام المتزايد ،والشلل
االقتصادي الحاصل ،وفي تداعيات
تدفق النازحين السوريين وقد بلغ
عددهم مليونا ونصف المليون ،وهو
على تزايد إذا لم تتوقف الحرب في
سورية».
ول��ف��ت إل���ى «أن المسيح ال��رب
يدعو الجماعة السياسية إلى تحمل
مسؤولياتها ف��ي ت��ب��دي��د ك��ل ه��ذه
المخاوف لكي يتمكن اللبنانيون من

عيش فرحة األعياد الميالدية».
وق���ال« :إن مجتمعاتنا بحاجة
إل���ى ال��ق��ي��م ال��روح��ي��ة واألخ�لاق��ي��ة
واإلنسانية» ،مضيفاً« :يجب أن ال
نكون أبدا ً عنصر تخويف ،بل لنكون
ع��ن��اص��ر س�ل�ام وطمأنينة وح��ي��اة
س��ع��ي��دة ،ف��ي ال��ع��ائ��ل��ة والمجتمع
والدولة ،وبناة حضارة المحبة».
وتوجه الراعي إل��ى العسكريين
وأهاليهم بالقول« :ال تخافوا الرب
متضامن معكم ونحن متضامنون
معكم ونصلي ك��ي تتكلل مساعي
الحكومة بالنجاح ل�لاف��راج عنهم
وعودتهم سالمين».
ومن زحلة انتقل البطريرك الراعي
إل��ى بتدعي لتقديم واج��ب العزاء
بصبحي ونديمة فخري ،وأك��د «أن
من يغطي جريمة صبحي ونديمة
فخري يرتكب جريمة أكبر ،داعيا ً آل
جعفر للخضوع الى العدالة وتسليم
الجناة».
ول��ف��ت ال��راع��ي إل��ى أن��ه ال يمكن
المنطقة «أن تعيش بسالم اذا لم
ت��م��ارس ال��دول��ة ال��ع��دال��ة ف��ي هذه
القضية».
وك��ان الراعي كشف في لقاء مع

الشبيبة في رعية مار مارون -الدورة،
عن وج��ود «تمويل خارجي لضرب
البطريركية المارونية والكنيسة في
لبنان وفي الشرق ،من خالل حمالت
التضليل».
وأمل« :بأن نتعاون جميعا ً لتخطي
هذه المرحلة الدقيقة وانتخاب رئيس
للجمهورية» .وق��ال« :ال يحق ألحد
مخالفة الدستور وال يمكن أن يحل
أحد مكان رئيس الجمهورية .ونتألم
من استمرار ال��ف��راغ .نحن نواصل
الحوار مع كل األط��راف في الداخل
وال��خ��ارج» ،داعيا ً «المؤمنين ومن
كل الرعايا تنظيم صلوات على نية
انتخاب الرئيس».
وأكد «أن الكنيسة تعمل ما بوسعها
للتخفيف من الضائقة االقتصادية،
ولكن على الدولة أن تقوم بواجباتها
تجاه المواطنين الرازحين تحت عبء
األزمات المتتالية» ،متوجها ً بالشكر
«لجميع المنتشرين الذين يساعدون
أهلهم في لبنان» ،داعيا ً الجميع إلى
«مواكبتنا بالصالة في كل المساعي
الوطنية وفي المبادرات االقتصادية
واالنمائية لتعزيز صمودنا في أرضنا
المقدسة».

نا�صر يدعو �إلى توحيد الجهود
في مختلف اال�ستحقاقات
جدد أمين السر العام في الحزب التقدمي االشتراكي
ظافر ناصر الدعوة الى «التماسك والحوار والتالقي
وتوحيد الرؤى والجهود في مختلف االستحقاقات لنعبر
بالواقع الى حالة أفضل» ،مشددا ً على «ان االستقرار
في لبنان ال يمكن ان يؤمن إال بتواصل مختلف الفرقاء
السياسيين في ما بينهم ،فاالنفجار الداخلي كنا جميعا ً
قاب قوسين او أدنى منه ،ألن الفتنة الطائفية كانت تنذر
بخطر كبير على كل اللبنانيين من دون استثناء».
ورح��ب ف��ي ال��ن��دوة السياسية التي نظمها فرع
المغيرية في الحزب التقدمي االشتراكي ،بالحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله ،معتبرا ً «أنه مؤشر إيجابي
كنا دعونا اليه منذ مدة طويلة» ،الفتا ً الى «ان للحوار
انعكاسا ً ايجابيا ً على المستوى العام في البلد» ،مشيرا ً
الى «أن السؤال المطروح هو اذا لم نعتمد الحوار بيننا
كقوى سياسية على االمور المختلف عليها ،فبماذا يمكن
أن نعالج هذه االختالفات السياسية»؟
واع��ت��ب��ر «أن���ه ال يمكن إن��ج��از استحقاق رئاسة
الجمهورية ،وال يمكن انتخاب رئيس جمهورية توافقي
في لبنان من دون حوار وطني بين االطياف السياسية
جميعها» ،ورأى «ان البعض المنا في المرحلة الماضية
بالنسبة الى موضوع التمديد للمجلس النيابي من
باب الترف السياسي ،انما نتيجة استشعارنا بالخطر
المحدق ،وقلقنا على الوضع األمني ونتيجة معرفتنا
بالمعطيات السياسية واالمنية التي ال تسمح بإجراء
االن��ت��خ��اب��ات النيابية ف��ي ظ��ل االن��ق��س��ام السياسي
الكبير».

ناصر متحدثا ً في ندوة
وتحدث عن العسكريين المختطفين ،ورأى «ان
المقايضة هي االقل كلفة وثمنا ً على لبنان واللبنانيين
وعلى أهالي العسكريين إلنجاز هذا الملف وتخفيف
األعباء عن االسرى واهاليهم وبالتالي تفادي األسوأ
في هذا الملف» ،الفتا ً الى «أننا لم نرفض يوما ً أن تكون
الدولة هي من تتولى هذا الملف فنحن نؤمن بالدولة
ومؤسساتها ودور هذه المؤسسات ،ولكن كلنا لمسنا
حالة اإلرب��اك التي كانت قائمة والتي يبدو أنها لم
تنتهِ» ،مشيرا ً الى «ان هذه الملفات تستدعي منا جميعا ً
كل اليقظة والوعي والتماسك والحذر والتفاعل بمختلف
انتماءاتنا السياسية والحزبية».

ا�ستقبال لـ«ال�شعبية» في ذكرى انطالقتها

دريان ومخزومي

أصبحوا ضعفاء .ان المسيحيين
كانوا صلة وصل اللبنانيين جميعا ًَ
مع الحداثة ،وهذا ما أحبه المسلمون
ألن��ه منحهم اختالفا ً وتميزا ً في كل
العالم .كما أن المسيحيين فرضوا
على المسلمين مسألة قبول اآلخر
المختلف كشخصية مميزة».
ودعا إلى «أن يفتح التيار أبوابه
للشرائح والمكونات التي تؤيد خطابه
أو تتقارب معه في جميع الطوائف
ألن العماد عون وتياره هما الوحيدان
القادران على مواجهة تركيبة الفساد
في النظام اللبناني من ضمن مشروع
بناء الدولة».
وختم كبارة داعيا ً إلى «العمل لبناء
ميثاقية شعبية ب��دال ً من الميثاقية
السياسية الفوقية بين القيادات»،
ومشددا ً على «إنتاج خطاب قائم على
المشتركات بين اللبنانيين من أجل
بناء الدولة».
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ش��ارك مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دري��ان في الرياض في
السعودية في حلقة نقاش عقدت تحضيرا ً لعقد مؤتمر دولي عن االسالم
ومعايير النزاع ،تلبية لدعوة من رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل
للبحوث والدراسات االسالمية األمير تركي الفيصل ،في حضور كبار العلماء
في العالم االسالمي.
وأكد دريان خالل الجلسة األلولى عن موضوع «قيم الصراع في االسالم
وتطبيقاته المعاصرة»« ،أن األمة تواجه تحديات كبيرة ينبغي العمل على
مواجهتها بالوعي والحكمة والموعظة الحسنة» ،مشددا ً على «أن التمسك
بالدين والعمل به يؤدي إلى سعادة الفرد واألسرة والمجتمع ،كما يؤدي
الى عدم الصراع مع اآلخر والدخول في نزاعات وحروب غايتها تشويه
صورة الدين االسالمي الذي يوفر األمن والطمأنينة للجميع والتعاون بين
الشعوب» .مؤكدا ً «أن االمن هو من أهم ركائز الحياة االجتماعية في أي بلد
من البلدان وهو األساس في استقرار المجتمعات» ،داعيا ً إلى «مزيد من بذل
الجهود في نشر الثقافة المبنية على أسس التعارف والمحبة والتالقي
من أجل بناء مجتمع قائم على احترام حقوق المواطنة رغم االختالف
الديني».
وكان دريان استقبل في دار الفتوى ،رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد
مخزومي ،وتشاور معه في األوضاع في لبنان بعامة ودار الفتوى بخاصة.
وأوضح مخزومي أن لقاءاته بالمفتي دريان تأتي في إطار التشاور في
تطورات الورشة التي يشرف عليها دريان باتجاه إعادة ترتيب أوضاع الدار
والعمل على إصالح مؤسسات دار الفتوى .وجدد التأكيد «أن المفتي منكب
على اإلش��راف على التحضيرات النتخابات المجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى المزمع إجراؤها السنة المقبلة» .وتمنى الدعوة إلى اجتماع في
مطلع السنة المقبلة للمقتدرين من الطائفة السنية من أجل البحث في إنشاء
صندوق يدعم دار الفتوى ومؤسساتها مادياً ،خطوة نحو االستقاللية.

عبد العال :لقمة فل�سطينية عاجلة
و�إ�شراك الجميع في القرارات
أقامت «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين» ،حفل استقبال في قاعة
مركز معروف سعد الثقافي في صيدا،
لمناسبة الذكرى السابعة واألربعين
النطالقتها ،في حضور أعضاء من
اللجنة المركزية وقيادة منطقة صيدا
للجبهة ،وممثلي الفصائل الفلسطينية
والقوى الوطنية واإلسالمية اللبنانية
والفلسطينية ،واللجان الشعبية،
وحشد من أصدقاء الجبهة.
افتتح الحفل ب��ال��وق��وف دقيقة
صمت على أرواح الشهداء ،ثم عزف
النشيدان اللبناني والفلسطيني،
فكلمة لمسؤولة إعالم «الشعبية» في
منطقة صيدا انتصار الدنان ،رحبت
فيها بالحضور ،ووج��ه��ت التحية
للشهداء واألسرى كافة.
ثم تحدث مسؤول الجبهة في لبنان
مروان عبدالعال ،موجها ً التحية «من
صيدا قلعة العروبة ،إلى الشهداء
واألسرى» ،ومستذكرا ً «الشهداء زياد
أبو عين ،وغسان وع��دي أبو جمل،
وق��ادة «الشعبية» :الحكيم جورج
حبش ،أبو علي مصطفى ،أبو ماهر
اليماني ،غسان كنفاني ،غيفارا غزة

وودي��ع ح��داد ،واألمين العام أحمد
سعدات «ال��ذي يقاوم االحتالل من
داخل سجنه».
كما توجه بالتحية إل��ى شهداء
الثورة الفلسطينية.
وق���ال« :سبعة وأرب��ع��ون عاما ً
وحلمنا ال يزال يافعاً ،واألمل يتجدد
فينا ،ولم نكن يوما نتصور أن مهمتنا
سهلة ،لكننا ندرك حتمية االنتصار،
مدرسة تسلحت بالوعي أساسها
ال��ع��ق��ل ال��س��ي��اس��ي ،ال تتعامل مع
المبادئ بمعايير الربح والخسارة،
بل بمعايير المقاومة وصياغة الحق
الحقيقة».
وأكد أن «فشل امكانية التعايش
مع الصهيونية الجديدة ،هو أنها
أكثر وحشية وفاشية لفلسفة القوة،
وعنصريتها واضحة للعالم أجمع».
ودعا إلى «قمة فلسطينية عاجلة
لالطار القيادي الموقت في منظمة
ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية ،م��ن أج��ل
حفظ الوجود الفلسطيني ،وتفعيل
دور م��ؤس��س��ات منظمة التحرير
الفلسطينية ،وإش���راك الجميع في
اتخاذ القرارات».

وأك��د «حيادية الفلسطينيين في
لبنان ،عن كل التجاذبات السياسية
اللبنانية ،مع وجوب المحافظة على
المخيمات كهوية وقضية وانحياز
الفلسطيني الى جانب السلم االهلي،
وضد االره��اب والعدوان والفتنة»،
مستغربا ً «تقليص خدمات األنروا»،
ومعتبرا ً أنه «ق��رار سياسي مبطن،
قبل أن يكون مالياً ،وال يخدم الوجود
الفلسطيني .بل هو يسعى الى المس
بقضية ح��ق ال��ع��ودة ،ويساهم في
الضغط لتهجير الفلسطيني».
وأك���د أم��ي��ن الهيئة القيادية في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
المرابطون» العميد مصطفى حمدان
ان «جبهة التحرير» منتصرة ،ألن كل
مناضل فيها هو مشروع شهادة أو أسر
أو انتصار» ،موضحا ًأن «الفلسطينيين
وأبناء الجبهة هم ضمانتنا الستمرار
المقاومة والنضال».
وأعرب عن قلقه تجاه إقرار يهودية
الدولة «االسرائيلية» ،معتبرا ً ان ذلك
هو تعبير صارخ عن القلق الوجودي
لهؤالء اليهود واعتراف صريح أنهم
بطور االنقراض.

