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احتفاالت في ذكرى انت�صار الثورة الإ�سالمية

«اهتماماتنا من طبيعة ا�ستراتيجية كبرى»

3

حزب اهلل :الفراغ الرئا�سي لن يُملأ قبل تفاهم اللبنانيين على منهجية الحكم قا�سم �:إيران �أعطت لبنان ومقاومته ولم ت�أخذ ً
�شيئا

أك��د ح��زب الله «أن ال��ف��راغ لن يُمأل قبل أن
يتفاهم اللبنانيون على العقلية والمنهجية التي
سيلتزمها الحكم في لبنان ،خصوصا ً مع العدو
الصهيوني واإلرهاب التكفيري» .ولفت إلى «أن
اهتماماتنا هي اهتمامات من طبيعة استراتيجية
كبرى» ،ومعتبرا ً «أن التكفيريين بال رعاية دولية
وإقليمية هم ليسوا أكثر من أقلية هامشية يمكن
محاصرتهم والقضاء عليهم سريعاً ،ولكن الذي
سمح لـ»داعش» والمجموعات التكفيرية أن
تنمو هي القوى الغربية وأنظمة عربية حاولت
استخدامها لضرب سورية المقاومة وموقع
المقاومة في سورية».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أش��ار رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد إلى «تغير مزاج
ال��رأي العام لدى بعض اللبنانيين الذي كان
يراهن على هؤالء اإلرهابيين ،وعلى خدمة هؤالء
لمشروعهم السياسي الداخلي» ،موضحاً« :أننا
نلمس ذلك في حياتنا السياسية ،وفي حواراتنا
التي نقوم بها .ودع��ا إل��ى «مزيد من التنبه
والمراجعة للحسابات».
وقال النائب رعد في كلمة في ذكرى أسبوع
شهيد التفجير اإلره��اب��ي بحافلة ل��ل��زوار في
دمشق شادي حوماني ،والذي أقيم في حسينية
بلدة ال��دوي��ر« :صحيح أن��ه يوجد ف��راغ على
المستوى الرئاسي ،ولكن هذا الفراغ لن يُمأل قبل
أن يتفاهم اللبنانيون على العقلية والمنهجية
التي سيلتزمها الحكم في لبنان ،خصوصا ً مع
العدو الصهيوني واإلرهاب التكفيري» ،معتبراً:
«أن فراغا ً تملؤه شخصيات ال تعرف االتجاه
الذي يجب أن تسلكه ،يمكن أن يُضيع البلد».
وأض��اف رعد« :نحن نشجع كل اللبنانيين
للوصول إلى النتيجة التي تحدد خيار البلد
الصحيح ،حتى يقوم الرئيس الجديد بقيادة
السفينة باتجاه خدمة ه��ذا الخيار الوطني
الصحيح».
وخ�ل�ال إح��ي��اء أه��ال��ي ب��ل��دة ج��ب��اع ذك��رى
جوزيف خليل ح��داد بقداس أقيم في كنيسة
السيدة في البلدة ،أكد رعد« :ض��رورة اعتماد
الحوار والمنطق وتفهم الهواجس الحقيقية
للشركاء ب��ع��ي��دا ً م��ن المصالح الفئوية أو
الخاصة» ،معتبراً« :أن كل حوار وطني جاد
ينبغي أن نشجعه ونسهم في إنجاحه ،ألن في
ذلك مصلحة للجميع».
أما النائب نواف الموسوي ،فأكد« :أننا لم نعد
بحاجة إلى التوضيح ألحد أن الحرب التي تشن
على سورية هي حرب «إسرائيلية» ،ويكفي أن
نرى العالقة اللوجستية والسياسية واألمنية
والتسليحية وما إلى ذلك بين «جبهة النصرة»
ومس ّمياتها وبين العدو الصهيوني».

رعد في ذكرى أسبوع الشهيد شادي حوماني
وأضاف الموسوي في كلمة خالل لقاء نظمه
حزب الله مع عدد من الفاعليات والشخصيات
الجنوبية في بلدة البازورية« :أن المقاومة هي
في أفضل ظروفها في مواجهة العدو الصهيوني،
حيث أنها من خالل العملية التي نفذتها في
مزارع شبعا قد ف ّندت مقولة «اإلسرائيلي» التي
أطلقها عام  2006بعد حرب تموز بأن ما أنجزه
في تلك الحرب هو ردع المقاومة التي أظهرت
أنها غير مردوعة ،وأنها قادرة على ردع العدو
الذي لم يجرؤ على تجاوز قواعد المواجهة إلى
الحرب الشاملة».
وأشار إلى «أن اهتماماتنا هي اهتمامات من
طبيعة استراتيجية كبرى ،فعلى المستوى
ال��دول��ي ه��ي تكمن بكيفية تقليص الهيمنة
األميركية ،وعلى المستوى اإلقليمي تكمن بوقف
الحرب العدوانية الصهيونية على سورية
ون��ص��رة المقاومة الفلسطينية ف��ي مواجهة
االحتالل الصهيوني ،وتعزيز قدرات المقاومة
في لبنان إلحباط العدو عن اتخاذ قرار بشن
حرب واسعة عليه».
وق��ال الموسوي« :نحن نثني على الحوار
الجاري ونبدي استعدادا ً للمضي نحو تحقيق
م��زي��د م��ن خ��ط��وات االن���ف���راج ،فخطوة إزال��ة

الشعارات الحزبية كانت خطوة جيدة ،وإذا
كان هناك من يرغب في وقف االحتقان القائم
والتخفيف منه فإنه يجب أن يسعى إلى خطاب
يعبّر عن إرادته الحوارية ال أن يصطدم معه».
وشدد الموسوي على «أن الخطر التكفيري
هو أداة للخطر الصهيوني ،ألنه في اعتقادنا
أن التكفيريين بال رعاية دولية وإقليمية هم
ليسوا أكثر من أقلية هامشية يمكن محاصرتهم
وال��ق��ض��اء عليهم س��ري��ع�اً ،ولكن ال��ذي سمح
ل��ـ»داع��ش» والمجموعات التكفيرية أن تنمو
ه��ي ال��ق��وى الغربية وأنظمة عربية حاولت
استخدامها لضرب سورية المقاومة وموقع
المقاومة في سورية».
وأشار النائب علي عمار خالل احتفال تكريمي
في ذكرى أسبوع الشهيد قاسم فهد حاطوم في
مبنى بلدية برج البراجنة إلى أن «في مقابل ما
نعيش من مرحلة يمتزج فيها الواقعُ الدولي
باإلقليمي بالمحلي بالطائفي باإلثني بالعِرقي
ُ
خطوط اشتباك دولية
امتزاجا ً حادا ً تمزج فيه
ومحلية ،نجد أنفسنا اليوم ومن خالل الشهداء
واجب كبير هو واجب المزيد من الوحدة
أمام
ٍ
والتضامن والتآلف مع بعضنا بعضا ً ألننا
أم��ام ع��دو ش��رس في مرحلة شديدة ودقيقة

جنبالط :ال مفر من الت�سوية الرئا�سية
ولإعادة االعتبار للبعد الوطني

جنبالط مستقبال وفودا شعبية ومناطقية
دع��ا رئ��ي��س ال��ل��ق��اء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط إل��ى «التفكير
بصيغ جديدة للخروج من الواقع
الراهن في ما يتعلق بملف االستحقاق
الرئاسي ،مقترحاً« :إع��ادة االعتبار
للبعد الوطني في هذا االستحقاق بدل
حصره عند المسيحيين فقط ،ألن من
ش��أن ذل��ك أن ينتقص م��ن موقعه
الجامع كرئيس لجميع اللبنانيين
يسهر على تطبيق الدستور وعمل
ال��م��ؤس��س��ات» ،م��ض��ي��ف�اً« :ل��ق��د مر
وق��ت طويل من دون أن تتبلور أي
تفاهمات جدية حول شخص الرئيس
الجديد ،وه��ذا يتطلب تعاون باقي

األطراف على قاعدة التشاور وليس
االستئثار بالقرار بطبيعة الحال».
وحذر جنبالط في موقفه األسبوعي
ل��ج��ري��دة «األن���ب���اء» ال���ص���ادرة عن
ال��ح��زب ال��ت��ق��دم��ي االش��ت��راك��ي من
«أن حالة الشغور ت��ؤدي تدريجيا ً
إل��ى قضم الصالحيات الرئاسية،
من خ�لال تخطي األع���راف السابقة
وإن��ت��اج أع���راف ج��دي��دة عبر آليات
متتالية يقرها مجلس ال���وزراء ،ما
يكاد يعطي االنطباع أن البالد تسير
بشكل طبيعي من دون الحاجة إلى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وشدد على «أنه ال بد من إقرار جميع

األط���راف السياسية ب��أن ال مفر من
التسوية الرئاسية ،وع��دم انتظار
تبلور التفاهمات الخارجية التي قد
تتطلب مرور وقت طويل في حين أن
المطلوب تحصين االستقرار الداخلي
م��ع تنامي ال��ت��ح��دي��ات الخارجية
وإعادة تفعيل العمل المؤسساتي».
وك��ان جنبالط التقى السبت في
قصر ال��م��خ��ت��ارة ع���ددا ً م��ن ال��وف��ود
الشعبية وال��م��ن��اط��ق��ي��ة تقدمتها
شخصيات وفاعليات ورج��ال دين
وم��ج��ال��س بلدية واخ��ت��ي��اري��ة ،في
حضور ال��ن��واب هنري حلو وع�لاء
الدين ترو وإيلي عون.

�أمل تحيي ذكرى � 6شباط وتدعو �إلى تقوية
قوة الردع التي يمثلها الجي�ش مع المقاومة
أكدت حركة أمل ضرورة تقوية قوة الردع التي يمثلها
الجيش مع المقاومة في تحدي اإلره��اب العابر للحدود،
ولفتت إلى الحاجة إلى «استقرار حكومي ليصل لبنان إلى
ب ّر األمان في مواجهة االستحقاقات التي تواجه الوطن».
وفي السياق ،شدد وزير األشغال العامة غازي زعيتر
على أهمية انتفاضة  6شباط التي شكلت منعطفا ً وحدثا ً
في تاريخ لبنان وقد غيرت وجهه ،وأصبحت حركة أمل في
صلب المعادلتين السياسية والعسكرية والذي أدى بشكل
مباشر إلى إلغاء اتفاقية  17آيار اتفاقية الذل واإلذعان.
كالم زعيتر جاء خالل إحياء حركة أمل ذكرى السادس
من شباط في احتفال في مركز باسل األسد الثقافي بحضور
النائبين كامل الرفاعي ومروان فارس ،وقيادات من حزب
الله وفعاليات سياسية واجتماعية.
وأكد زعيتر ضرورة تقوية قوة الردع التي يمثلها الجيش
مع المقاومة في تحدي اإلرهاب العابر للحدود ،داعيا ً إلى
«معالجة األمور الوطنية واالجتماعية والسياسية بأسلوب
الحوار الصادق بعيدا ً من النفاق السياسي ،ألن الحوار
الكفيل بحل التناقضات في المواقف األساسية حول جميع
القضايا الوطنية وأول األولويات يجب أن يتركز على إنجاز
انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة مجلس النواب لدوره

التشريعي ورفع الفيتو المعطل لعمل المجلس».
وتحدث في االحتفال النائب الرفاعي ال��ذي رأى «أن
انتفاضة  6شباط أسقطت اتفاق  17من أي��ار وحولت
لبنان من قاعدة متقدمة لالستعمار الغربي إلى انطالق
المقاومة ضد العدو «اإلسرائيلي» وأعوانه وحماية الجيش
اللبناني».
واعتبر النائب أيوب حميد« :أن يوم السادس من شباط
جسد انطالقة حقيقية للبنان نحو غد أفضل وهي محطة
أساسية في تاريخ لبنان وأسقطت اتفاقية السابع عشر من
أيار التي أرادت للبنان أن يكون البلد العربي الثاني الذي
يوقع اتفاقية مع العدو الصهيوني».
وقال خالل احتفال تأبيني في حاريص« :إن الحوار لم
يحفظ فقط األوض��اع األمنية بل انعكس على ح ّل الهموم
التي تراكمت على م ّر الزمان ،وهذا ال يعفينا لكي نستكمل
مؤسساتنا الشرعية وننتخب رئيسا ً للجمهورية ،ونحن
بحاجة إلى استقرار حكومي ليصل لبنان إلى ب ّر األمان في
مواجهة االستحقاقات التي تواجه الوطن واألمة».
واختتم حميد« :نحن أح��وج ما نكون إل��ى احتضان
أكبر لمؤسساتنا األمنية والعسكرية كي تستطيع القيام
بواجباتها لتأمين االستقرار الداخلي».

الخطورة ،وهذا العدو ذو وجهين :العدو األول
هو «اإلسرائيلي» الذي نال ما يستحق من قوة
الردع خصوصا ً بعد العملية األخيرة في مزارع
شبعا ،وهو يعيش اليوم حالة قلق وبات تائها ً
أمام ما رسمته المقاومة من قوة ردع .أما الوجه
اآلخر للعدو فهو هذه المجاميع اإلرهابية التي
تتسمى باسم اإلسالم زورا ً وبهتاناً ،وأصبحت
ت��ه�دّد القيم اإلنسانية على مستوى العالم
من بوكو حرام في نيجيريا إلى مصر واليمن
وسورية ولبنان وغيرها من الدول».
وتساءل« :لوال القرار الحكيم السديد الذي
ما كان ليكون لوال التوفيق اإللهي واإلخالص
القيادي عند قيادة حزب الله في الذهاب لمالقاة
هؤالء الطغاة الجزارين ماذا كان ليحصل؟»،
وأضاف« :إننا وعلى رغم األوضاع التي يمر بها
لبنان في ما يتعلق باألزمات السياسية وغيرها،
نجد أننا اآلن في وضع أمني أفضل من كل الدول
التي تحيط بنا».
وفي الشأن السياسي الداخلي ،قال عمار:
«إن أيدينا ممدودة للحوار مع كل الناس من
دون استثناء مع مَن نختلف معهم ومَن نتفق
معهم ألننا نريد للبنان أن ُتعا َد له مؤسساته
الفاعلة مع التصحيح في السياسة واإلدارة».

ّ
يحل بغياب الرئي�س
مارمارون

الخازن� :إلى متى �سنترك الدولة بال ر�أ�س؟
حل عيد مار مارون هذا العام من دون أن يشارك رئيس الجمهورية في القداس
السنوي الذي اتبعته الكنيسة المارونية تقليدا ً باالحتفال بالمناسبة في كنيسة
مارون في وسط بيروت .وفيما يحتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
الراعي بالقدّاس اإللهي في مقر المدرسة المارونيّة في روما ،عند السابعة من مساء
اليوم ،بمشاركة ممثلين عن الدوائر الفاتيكانية ،ويحضره سفير لبنان المعتمد لدى
الفاتيكان وعدد كبير من سفراء الدول األجنبية والعربية .قال رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن« :إنه لشيء مؤسف ومحزن أن نحتفل بعيد
شفيع طائفتنا القديس مار مارون هذه السنة ،بغياب الرمز المعبر عن الحضور
المسيحي في الدولة وفي العالم المشرقي ،الذي هو رئيس الجمهورية الشاغرة
كرسيه في هذه المناسبة».
وتساءل في الكلمة التي ألقاها في عشاء أقامته جمعية مار مارون التابعة
للمجلس ،بحضور رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر وشخصيات رسمية
واجتماعية« :إلى أين وصلنا برصيدنا الديمقراطي يوم كنا رواد هذا التداول
في السلطة ،ولم يكتمل نصاب أي جلسة من جلسات االنتخاب حتى اليوم؟»
واستغرب« :التبلد في الحس الوطني والمسؤولية القانونية ،التي تلزم النواب أن
ينتخبوا رئيسا ً للبالد في المهل الدستورية».
وسأل« :إلى متى سنظل ندور في الحلقة المفرغة التي تحطم آمال اللبنانيين
وتترك الدولة بال رأس في عين المجتمع الدولي؟ عار علينا أن نبقى ساكتين
ألن السكوت شيطان أخرس .لقد عيل صبر المواطنين وهم يتخبطون في أزمات
معيشية واقتصادية واجتماعية نتيجة هذا التخلف عن موعد االنتخاب .وهل يصح
أن نترك مصيرنا في مهب التدخالت الخارجية إلنقاذ ما تبقى من ماء الوجه؟».
إلى ذلك ،أجرى الخازن اتصاال ً هاتفيا ً بالبطريرك الراعي الموجود في الفاتيكان،
مطمئنا ً إلى صحته ومهنئا ً إياه بعيد القديس مارون ،وتداوال في آخر المستجدات
على الساحة الداخلية.

أ ّكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
«أننا نريد ع��دم التبعية وسنعمل لها وسنضحي من
أجلها ،ونؤمن بتحرير األرض المحتلة ومشروع المقاومة،
وسنعمل بشكل دائ��م على الوحدة الوطنية من أجل أن
نحقق أهدافنا» ،داعيا ً إلى «تطوير العالقات اإليرانية ـ
السعودية ،ألن مصلحة كل دول المنطقة وشعوبها في
التعاون والتفاهم ،ومن كان يعتبر أن إيران تشكل خطرا ً
عليه فليراجع ما حصل خالل  36سنة ،سيجد أن إيران
كانت دائما ً مع قضايانا الوطنية والقومية واإلنسانية ،ولم
تكن يوما ً ضد أي شعب في هذه المنطقة ولم تكن إال في
الموقع المتقدّم لخدمة الناس».
ولفت في كلمة في ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية في
إيران في مجمع المجتبى إلى «أننا ال ننظر إلى إيران نظرة
عصبية وال مذهبية وال طائفية ،وإنما ننظر إليها كنموذج
فكري وعلمي وسياسي استطاع أن يحقق الكثير الكثير مما
تحتاجه أمتنا على طريق حريتها وكرامتها .إيران نموذج
لبناء القوة المستقلة والقرار الحر ،وقد أثبتت حضورها
في كل الساحات اإلقليمية والدولية ،إيران نقطة ارتكا ٍز
لألمن القومي في المنطقة ،وكل دول المنطقة تحتاج إلى أن
تتعاون معها من أجل أن تكون متماسكة وأن تحفظ حدودها
وكياناتها ومستقبل أجيالها ،وهي ملهمة الشعوب وتشكل
رصيدا ً كبيرا ً للمقاومة ولمشروع تحرير فلسطين».
ولفت قاسم إلى «أن إيران أعطت لبنان ومقاومته ولم
تأخذ شيئاً ،البعض يقول ولكن إيران تربح ،ولكن إيران
تتمكن أكثر بفعل ما تقدمه! أقول بكل وضوح :إيران ربحت
نجاح ما تؤمن به ،أما نحن فربحنا التحرير والكرامة في
الميدان وحققنا أهدافنا .إيران لم تأخذ م ّنا ونحن أخذنا
منها كل شيء ،إيران لم تحقق أهدافها وإنما حققنا أهدافنا
فاستفادت ألن أهدافها منسجمة مع أهدافنا ،واليوم من
يقوم بمراجعة يرى أننا عندما طردنا «إسرائيل» من لبنان
عام  2000وانتصرنا عليها عام  ،2006وكسرنا عنفوانها
وجبروتها عام  ،2015إنما قدّمنا نموذجا ً ذاتيا ً دعمته
إيران وكل من آمن بالمشروع المقاوم ولكن النتائج العظيمة
واإليجابية هي نتائج لنا للبنان ولفلسطين ولمنطقتنا
وشعوبنا ،وإيران فرحة ألننا حققنا أهدافنا المشروعة التي
نريدها وأردناها ،واستطعنا من خالل مقاومتنا أن ننجزها

وأن نكسر مجددا ً مشروع الشرق األوسط الجديد الذي أراد
أن يغيّر معالم المنطقة ومن ضمنها ضرب مقاومتنا في
لبنان».
وأشار نائب األمين العام لحزب الله إلى «أن هناك ثالث
قضايا عملت عليها إيران ومن مصلحتنا أن نعمل عليها،
ونعلن للمأل بأننا متمسكون بهذه القضايا :القضية األولى:
عدم التبعية للغرب أو الشرق .القضية الثانية :السعي إلى
تحرير فلسطين .القضية الثالثة :الوحدة اإلسالمية».
وف��ي السياق نفسه ،أحيا مخيم الرشيدية والهيئة
اإلسالمية الفلسطينية للرعاية واإلرش��اد ومنتدى الفكر
إلحياء التراث العاملي ،ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية في
إيران بحفل خطابي حاشد تحت عنوان «لقاء محبة وسالم
في رح��اب انتصار الثورة اإلسالمية في إي��ران واقتراب
النصر والتحرير» ،بحضور أمين س��ر فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية وقائد حركة فتح في صور توفيق أبو
عبد الله ،رئيس منتدى الفكر إلحياء التراث العاملي وإمام
بلدة عيناتا العالمة السيد علي عبد اللطيف فضل الله،
عضو قيادة حركة أمل إقليم جبل عامل صدر الدين داوود
ولفيف من العلماء وحشد من المهتمين.
وألقى كلمة الهيئة الشيخ سعيد قاسم ال��ذي شدد
«على التعاون والتآخي على الخير ورفض الشر والظلم
والفساد» .وتحدث داوود باسم حركة أمل وحزب الله،
معتبراً« :أن انتصار الثورة اإليرانية شكل ق��وة لألمة
وللقضية الفلسطينية».
بعدها كانت كلمة عضو قيادة حركة الجهاد اإلسالمي
أبو سامر موسى الذي شدد على «التمسك بخيار المقاومة
من أجل تحرير فلسطين ووحدة أطياف الشعب الفلسطيني
ألن عدونا واحد هو العدو الصهيوني».
وش��دد السيد فضل الله على «ال��خ��ط��اب ال��وح��دوي
وتحدث عن إنجازات الثورة اإليرانية .وطالب بـ»الوحدة
الفلسطينية والحفاظ على الثوابت والتمسك بحق العودة
وبخيار البندقية لمنع التهويد وتحرير فلسطين من البحر
إلى النهر وعدم الرهان على مجتمعات دولية أو عربية».
ودع��ا إلى «ح��وار منتج بين المرجعيات اإلسالمية -
اإلسالمية واإلسالمية – المسيحية ،يكون عماده الخطاب
الوحدوي الخالي من التعصب والتطرف».

دريان يلتقي «المرابطون»

المجل�س ال�شرعي ي�أمل �أن ت�ؤدي
الحوارات �إلى �إر�ساء قواعد اال�ستقرار
أمل المجلس الشرعي اإلسالمي
األع��ل��ى «أن ت��ؤدي ال��ح��وارات في
لبنان إلى إرساء قواعد االستقرار
والتالقي في ما بين اللبنانيين».
وش��دد على ض���رورة اإلس���راع في
انتخاب رئيس للجمهورية منعا ً
من تفكك مؤسسات الدولة.
ون��وه في الجلسة التي عقدها
برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف دري�����ان ف���ي دار
الفتوى بـ»نتائج ال��زي��ارات التي
ق���ام ب��ه��ا مفتي ال��ج��م��ه��وري��ة إل��ى
السعودية و مصر وقطر ،والتي
ك��ان ال��ه��دف منها تعزيز عالقات
دار الفتوى ب��ال��دول ال��م��ذك��ورة»،
آمالً «أن تثمر هذه الزيارات مزيدا ً
م��ن ت��وط��ي��د ه���ذا ال��ت��ع��اون على
ال��ص��ع��د ك��اف��ة ،وأن يستمر ه��ذا
النهج مع بقية البالد العربية «.
ون����اش����د ال���م���ج���ل���س «ال�������دول
والمؤسسات اإلنسانية بتحمل
مسؤولياتها األخ�لاق��ي��ة والعمل
ال���ج���دي ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة
النازحين السوريين» .واستنكر:
«األع��م��ال اإلرهابية التي ُترتكب
زورا ً باسم اإلس�لام وبما يخالف
أسسه ومبادئه» ،مشددا ً على «أن
جريمة إعدام الطيار األردني شكلت

اعتداء على قيم اإلسالم ومفاهيمه
اإلنسانية ومقاصده».
وكان المفتي دريان التقى وفدا ً
من حركة الناصريين المستقلين
– ال��م��راب��ط��ون ب��رئ��اس��ة العميد
مصطفى حمدان الذي أكد «وقوف
كل المخلصين مع مفتي الجمهورية
م��ن أج���ل تجميع ع��ن��اص��ر ال��ق��وة
لمكافحة الفكر اإلرهابي الذي يهدّد
وطننا وأمتنا ،ال سيّما أن خطاباته
وكلماته في المؤتمرات العربية
وال��دول��ي��ة تعتبر خريطة طريق
فكرية وواقعية واضحة المعالم من
أجل تحديد العامل الفكري الديني –
اإلسالمي المنير في رفض كل أشكال
العنف من أي جهة أتت وبخاصة
من العدو «اإلسرائيلي» وجموع
اإلرهابيين في المشرق العربي».
وش���دّد ح��م��دان على «أن ال��ح��وار
الجدّي بين كل األطياف السياسية
اللبنانية يجب أن يتمحور على
دعم الجيش في حربه ضد اإلرهاب
وان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية،
إذ ال يجوز بتاتا ً أن ندّعي بأننا
جمهورية مستقلة في حين أن رمز
ه��ذه السيادة والكرامة الوطنية
مفقود ،أو أننا ننتظر أوام��ر القوى
اإلقليمية والعالمية من أجل تحقيق

دي��م��ق��راط��ي��ة م��ز ّي��ف��ة ف��ي تعيين
رئيس لجمهوريتنا» ،الفتا ً إلى «أن
أولويات الحوار يجب أن ترتكز إلى
إع��ادة إنتاج نظام سياسي متقدّم
وح��دي��ث قائم على العامل األه��م
في هذا النظام وهو إنتاج قانون
انتخابي عادل يراعي كل األطياف
الوطنية اللبنانية والبحث في
سبل محاربة الفاسدين والمفسدين
ع��ب��ر وض���ع ق��وان��ي��ن م��س��ت��دام��ة
لمكافحة الفساد وليست ف��ورات
إعالمية تنتهي بإنتهاء الحاجة
الديماغوجية للقوى واألح���زاب
السياسية الحاكمة والكيدية في
م��ا بينهم م��ن أج��ل تقاسم المال
العام والخاص من دون رقيب أو
حسيب».
وزار حمدان أيضا ً رئيس االتحاد
االش��ت��راك��ي ال��ع��رب��ي -التنظيم
ال��ن��اص��ري منير ال��ص��ي��اد ،وج��رى
عرض المستجدات على الساحتين
المحلية واإلقليمية .ورأى حمدان:
«أن إزال���ة ال��راي��ات ون��زع األع�لام
والصور المنتشرة في الشوارع،
تساهم في تهدئة النفوس لكنها ال
تعالج االنقسام العمودي الفتنوي
الذي يحاول العدو «اإلسرائيلي»
خرق وضعنا الداخلي من خالله».

مكاري ي�ستبعد التو�صل �إلى قانون انتخابي
استبعد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري «التوصل إلى إقرار قانون
انتخابي جديد في ظل شغور الرئاسة األولى واإلبقاء على تشريع الضرورة بحسب
ما ا ُتفق عليه» .وأكد «رغبته ورئيس مجلس النواب نبيه بري بإقرار القانون»،
وتمنى« :لو أن النواب يتجاوزون حالة خوفهم من فقدان مقاعدهم النيابية في
المستقبل ويعتبرون أن كرسي الرئاسة أهم بكثير من كراسي المجلس النيابي
ويتوجهون نحو التشريع».
وعن نجاح الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله في الملف الرئاسي ،رأى
مكاري« :أن الحوار بين الجانبين ولد بسقف متدن ولم يتعد حتى اآلن مسألة رفع
الشعارات والالفتات من بيروت والمناطق ،وهذا األمر ال يمثل عشرة في المئة من
البند األول في التحاور والذي يشمل فضالً عن الشعارات مسألة سرايا المقاومة
وإطالق النار عند كل خطاب سياسي « .وقال« :تيار المستقبل وحزب الله لن
يتوصال إلى التوافق على بند الرئاسة األولى فاألول مستميت إلنجازه والثاني
متمسك بالعماد ميشال عون».
وعن طبيعة الحوار بين «القوات « والتيار الوطني الحر أشار إلى «أن سقفه
أعلى من سقف «المستقبل»  -حزب الله ولكنه أيضا ً لن يفضي إلى اتفاق على
الرئيس ألن كالً من الجنرال عون والدكتور جعجع لن يتنازل لمصلحة اآلخر ولو
حصل ذلك ففي النهاية هما ال يختزالن وحدهما المجتمع المسيحي».

�سلهب :ت�ش ّعب الموا�ضيع
� ّأخر لقاء عون  -جعجع
أوضح عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب سليم سلهب« :أن زيارة وفد من
حزب الله إلى الرابية لمناسبة ذكرى توقيع ورقة التفاهم بين الحزب والتيار
الوطني الح ّر التي أثبتت مفاعيلها اإليجابية على الصعيد الوطني ،كانت جيدة
ومفيدة وجرى التطرق إلى ملفات عدّة ،أبرزها االستحقاق الرئاسي واألوضاع
األمنية في لبنان والحوارات في البلد».
وعن الحوار بين «الوطني الحر» و»القوات» ،أمل سلهب« :أن يكون تفاهم
على العناوين الرئيسية التي جرى البحث فيها في أقرب وقت ممكن ،خصوصا ً
أننا تفاهمنا على قسم كبير من الملفات بعد تقاسم الرؤية المشتركة بين الرابية
ومعراب في شأنها».
ولفت إلى «أن اللقاء بين العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع
سيأتي تتويجا ً للتفاهم واالتفاق على ورقة العناوين التي باتت في مرحلتها
النهائية وقريبا ً سننتهي من تنقيحها» ،مشيرا ًإلى «أن تشعّ ب المواضيع ودراستها
بجدية ّ
أخرا اللقاء بين «الجنرال» و»الحكيم» ،ونأمل أن يكون قريباً».

دريان مترئسا ً اجتماعا ً للمجلس الشرعي

منقارة يحذر من عودة دار الفتوى
�إلى زمن اال�ستقطاب ال�سيا�سي
حذر رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد اإلسالمي عضو
جبهة العمل اإلسالمي واتحاد علماء بالد الشام الشيخ
هاشم منقارة من العودة بدار الفتوى إلى زمن االستقطاب
واالنقسام السياسي الضيق.
وق��ال في بيان« :ال���دار ب��دوره��ا ومهماتها الشرعية
والحضارية موقع تقاطع وطني وإسالمي توحيدي جامع
وليس موقع تعارض للمصالح المتضاربة».
وطالب منقارة« :المفتي عبد اللطيف دريان الذي جاء
بتوافق داخلي وإقليمي بعدم الخضوع ألية ضغوط سلبية
والنأي بالدار عن االستقطابات الداخلية والخارجية وأن
تكون على مسافة احتضانية واحدة ومن الجميع» ،وذكر
بخطاب تنصيبه ال��ذي أكد محاربة التط ّرف واإلره��اب
وتعزيز االع��ت��دال ،ألن أي��ة فئوية أو شطط هما بمثابة

التطرف ،وهذا ال��دور االعتدالي الجامع هو ما تستمد
منه ال��دار قوتها وإال فإنها ستعرض نفسها للتهميش
واالستلحاق وهذا يتنافى مع الغاية التي قامت من أجلها
بإدارة شؤون المسلمين بما يحقق وحدتهم ويحافظ على
مصالحهم وبلدهم وأمتهم».
وأكد منقارة« :أهمية أن تأخذ المخاوف والتحذيرات
بالحسبان ،وأن تعالج محاوالت تسييس دار الفتوى،
لكي تحافظ على شرعيتها ،وال بد من األولوية بالتمثيل
الحقيقي في قاعدتها االنتخابية أن تكون من العلماء
والشرعيين وليس من العلمانيين ومن شأن التص ّرف على
نحو يخالف ذلك أن يس ّرع ديناميكية التط ّرف ،وعندئذ
ستكون الخطب حول التعايش واالعتدال فارغة من أي
مضمون».

