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لبنان م�شغول باالتفاق النووي وموفد �إيراني في بيروت اليوم

ر�شيد القا�ضي ...الج�سر الخام�س

م�صادر لـ«البناء» :يع ّزز قدرة طهران
ّ
�سيقدم �أثمان ًا
على دعم قوى المواجهة ...والغرب
بعد زي��ارة نائب وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق
األوس��ط طوني بلينكن إل��ى بيروت حيث وض��ع المسؤولين
اللبنانيين في أجواء نتائج اتفاق اإلطار اإليراني – الغربي حول
الملف النووي اإليراني ،يصل الى بيروت في غضون ساعات،
للغاية نفسها ،المبعوث الخاص للرئيس اإليراني مرتضى
سرمدي ،علما ً أن ال انعكسات مباشرة لالتفاق على الملفات
السياسية اللبنانية العالقة بإجماع كل الجهات واألطراف.
وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن نتائج االتفاق محصورة
بالجانبين اإليراني والغربي ،لكنه سيعزز قدرة إيران على دعم
قوى المواجهة وتخفيف حدة العداء لها من قبل بعض الدول
الغربية .وأش��ارت المصادر إلى ان من أهم نتائج االتفاق أنه
سيسمح بإعادة العالقات اإلقتصادية اإليرانية  -الغربية
وبالتالي إجراء صفقات صناعية وتجارية واستثمارية بين
الجانبين ،وفتح أبواب إيران للشركات الغربية ،لكن في المقابل
سيكون لهذه المنافع االقتصادية ،أثمان سياسية ال بد من أن
يقدمها الغرب في عدد من ملفات وقضايا المنطقة خصوصا ً في
فلسطين والتسوية السياسية في سورية بعد أن وصلت حربهم
فيها إلى طريق مسدود.
أما لبنانياً ،فقد عاد الحديث عن مصير هبة األسلحة اإليرانية
للجيش اللبناني التي كان أعلن عنها األمين العام لمجلس األمن
القومي اإليراني علي شمخاني خالل زيارته بيروت في أيلول
 ،2014وقد امتنعت الدولة اللبنانية آنذاك عن قبولها نظرا ً
الى العقوبات الدولية المفروضة على طهران .وفي السياق،
أوضح الخبير في القانون الدولي شفيق المصري لـ«المركزية»
أن «لبنان غير مقيد بعقوبات الواليات المتحدة على إيران بل
بعقوبات مجلس األمن .واذا أصدر هذا المجلس قرارا ً بإلغاء
كامل أو جزئي للعقوبات نتيجة االتفاق النووي الذي أبرم،
تصبح األم��ور طبيعية ،ويمكن أن نجري ت��ب��ادال ً تجاريا ً أو
صناعيا ً أو عسكريا ً مع طهران ،ويمكن حينها أن نوافق على
هبات األسلحة التي كانت تنوي اعطاءها للجيش اللبناني
تماما ً كما نتلقى هبات من المملكة العربية السعودية والواليات
المتحدة.

مواقف وتمنيات لبنانية

وفي إطار المواقف اللبنانية من االتفاق اإلطار النووي ،أعلنت
وزيرة المهجرين أليس شبطيني في تصريح ،تأييدها لالتفاق،
متمنية أن «يشكل هذا فاتحة أمل لشعوب المنطقة باتجاه
إحالل السالم وأن يساهم في إيقاف لعبة سفك الدماء الحاصلة
في حق األبرياء في العراق وسورية واليمن وغيرها من الدول
وتداعياته على لبنان».
وأض��اف��ت« :أم��ا نحن اللبنانيين ،فما يهمنا هو أن يكون
هذا االتفاق نافذة نعبر منها لسد الشغور الرئاسي وترسيخ
االستقرار وانتظام العمل الدستوري وتحريك عمل المؤسسات،
وينعش بالتالي االقتصاد اللبناني».
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية في
حديث إلى إذاعة «صوت الشعب» أن االتفاق «هو انتصار إليران
في تثبيت حقها بامتالك التكنولوجيا النووية وبالتخصيب
باعتراف العالم الذي كان يرفض ذلك» ،معتبرا ً أن «انهيار مسار
المفاوضات يعني الذهاب الى حرب إقليمية».

سرمدي
ورجح أن «نشهد بعض شد الحبال والمساومات والضغوط
المتبادلة لتقاسم قالب الحلوى» ،واضعا ً مسألة إنشاء ما
يسمى بالتحالف العربي «في إطار حجز السعودية موقعا ً لها
ضمن التوازنات االقليمية والدولية بعد اتفاق لوزان».
واستبعد «أي انعكاسات لهذا االتفاق على الداخل اللبناني
في المدى المنظور» ،معتبرا ً ان «الهم الغربي واألميركي ليس
في رئاسة الجمهورية بل في منع تفكك لبنان للحد من سيطرة
داعش وغيره من التنظيمات االرهابية».
ورأت أمانة سر اللقاء الوطني في بيان بعد اجتماعها برئاسة
األمين العام لرابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب أن
«تفاهم لوزان يمثل خالصة توازن القوى الجديد الذي يؤكد
انتهاء مرحلة الهيمنة األحادية األميركية ،وهو يعتبر انتصارا ً
لمحور يمتد من الصين شرقا ً إل��ى البرازيل غربا ً واعترافا ً
من ال��دول الكبرى بإيران كدولة نووية في المنطقة وإق��رارا ً
من الغرب بفشل العقوبات في الضغط على إي��ران ومحاولة
إخضاعها ،األمر الذي رفضته إيران جملة وتفصيالً مصرة على
فصل الملفات وعدم وضعها كلها في سلة واحدة».
ولفتت األمانة إلى «أن وج��ود إي��ران نووية قوية هو قوة
للعرب جميعا ً وهو المدخل لجعل منطقة الشرق األوسط منطقة
خالية من السالح النووي».
وأعربت األمانة ،من جهة أخرى« ،عن األلم الشديد للمعاناة
اإلنسانية التي يتعرض لها الشعب العربي في اليمن نتيجة
ال��ح��رب» ،مطالبة «األم��م المتحدة ومجلس األم��ن بالتحرك
العاجل لوقفها وما تتسبب به من مجازر لفقراء اليمن» ،مؤكدا ً
«أن أزمة اليمن ال يمكن أن تحل إال بحوار سياسي بين مكونات
المجتمع اليمني بعيدا ً من أي تدخالت خارجية للخروج من
هذه األزمة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها ،وبما يحفظ
وحدة اليمن وعروبته».
وأم��ل األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي»
النائب السابق فيصل ال��داود ،أن يكون االتفاق الذي «اعترف
بإيران دولة محورية إقليمية في المنطقة» ،وانجازاتها العلمية
«حافزا ً للدول العربية ال سيما الخليجية منها ،ان تستفيد منه

ا�ستبعاد لال�ستحقاق الرئا�سي وتم�سك بالحوار
تمحور المشهد السياسي أم��س ح��ول االستحقاق
الرئاسي والحوارات .وفيما بقي الموضوع األول في إطار
التمنيات بحصوله قريبا ً مالت األجواء والمواقف وال سيما
لقوى  14آذار إلى استبعاده في المدى المنظور ،مع تمسك
كل األطراف في المقابل بضرورة استمرار الحوار إنْ بين
حزب الله وتيار المستقبل او بين التيار الوطني الحر
و«القوات».
وف��ي ال��س��ي��اق ،انتهز ح��زب الكتائب إث��ر اجتماعه
ال��دوري برئاسة الرئيس أمين الجميل ،ذك��رى القيامة
ليذكر بـ«وجوب النهوض بالوطن وإدراج االنتخابات
الرئاسية كبند ملح ال يحتمل التأجيل من منطلق ميثاقيته
ودستوريته ،وما يرتبه اإلرج��اء من ضرب سمعة لبنان
ونظامه وديمقراطيته».
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في
مقابلة عبر قناة  France 24أن من يقف وراء عدم انتخاب
رئيس جمهورية قوي في لبنان هو الذي «يقاطع جلسات
انتخاب الرئيس ،فحتى اآلن لم ينتخب هذا الرئيس لعدم
اكتمال نصاب هذه الجلسات».
وعن المرحلة التي وصل اليها الحوار بين التيار الوطني
الحر و«القوات» قال جعجع «هناك تقدم كبير على بعض
المحاور مثالً على صعيد التعاون البرلماني أو اتخاذ
مواقف واحدة من بعض القضايا اآلنية المطروحة ،بينما
في ملفات أخرى كالملف السياسي فإن التقدم بطيء انطالقا ً

من التموضع السياسي المختلف تماماً ،ولكن إن كان التيار
أو «القوات» كالهما ،لديهما القناعة والنية الكاملة الستمرار
هذا الحوار حتى النهاية».
في المقابل ،أوضح عضو تكتل التغيير واالصالح النائب
حكمت ديب ،أننا «ال نقاطع الجلسات االنتخابية للتسلية
بل الموضوع خطير جدا ً ويجب التنبه له بخاصة ان الظرف
الحالي الذي يمر فيه المسيحيون في المنطقة دقيق وصعب،
ونكون نعطي رسالة خاطئة اذا أوصلنا شخصا ً ال يمثل
المسيحيين الى الموقع المعطى لهم» ،مشيرا ً الى ان رسالتنا
الى المسيحيين واللبنانيين تقول« :كفى مهزلة واستخفافا ً
بقوة ورأي ومشاركة اآلخر ويجب ان نعي هذه الخطورة».
وأعلن عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش انه ال
يرى جدية بالوصول الى انتخاب رئيس في المدى القريب.
وأضاف« :ال احد يُراهن ان تبقى الحكومة «ماشية» وكذلك
البلد من دون رئيس للجمهورية».
من جهة أخرى ،أكدت النائبة بهية الحريري «الحاجة
الماسة في ه��ذه المرحلة للوحدة والتماسك الداخلي
تحصينا ً للسلم األهلي» .واعتبرت «اننا لم نكن ننتظر من
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ،أكثر مما حققه حتى
اآلن ،وهو انه أنهى القطيعة التي ال تؤدي الى اي مكان،
وساهم ويساهم في تنفيس االحتقان» ،وقالت« :نحن
حرصاء على االستمرار بالحوار بخاصة في ظل المتغيرات
التي تتسارع من حولنا».

التقى �سالم وعقد لقاء لقانون ال�سير

جريج� :س�أعالج مو�ضوع
بث تلفزيون لبنان مقابلة ن�صر اهلل
عقد وزي��ر االع�لام رم��زي جريج
م��ؤت��م��را ً صحافيا ً ف��ي مكتبه في
وزارة االع�ل�ام ،تطرق خالله الى
التجاوزات االعالمية خالل البرامج
ال��س��ي��اس��ي��ة ،ف��ي ح��ض��ور المدير
العام للوزارة الدكتور حسان فلحة
ومديرة «الوكالة الوطنية لالعالم»
لور سليمان.
ولفت جريج« :إلى أن الكثير من
التجاوزات غير المقبولة يعتري
اآلداء االعالمي في الفترة األخيرة»،
معربا ً عن أسفه أن «نشاهد منذ
مدة على بعض الشاشات تعرضا ً
لشخصيات وأشخاص ،لم ينج منها
بعض االعالميين انفسهم ،وتشهيرا ً
ف��ي ب��ع��ض ال��ب��رام��ج السياسية
وغيرها بمؤسسات عريقة كنقابة
ال��م��ح��ام��ي��ن ،ال��ت��ي اض��ط��رت إل��ى
اإلستحصال من القضاء المختص
على قرار بمنع بث البرنامج الذي
يتناولها».
وأكد ان «كل هذه الممارسات ال
تمت ال��ى الحرية االعالمية والى
المناقبية المهنية بصلة ،وتخالف
ب��ش��ك��ل ص����ارخ وواض����ح اح��ك��ام
القانون».
وقال« :كذلك شاهدنا في الفترة
االخيرة بعض الحلقات السياسية
ي��ح��ول��ه��ا ض��ي��وف��ه��ا ال���ى حلبات
م��ص��ارع��ة ،يغلب فيها الخطاب
المتشنج وحتى تبادل الشتائم

جريج خالل المؤتمر الصحافي
على ال��رأي السياسي الرصين».
وطلب «من جميع وسائل االعالم
التقيد ،في نشراتها والتعليقات
عليها وفي الحلقات السياسية التي
تنظمها ،بأحكام القانون وبالمبادئ
التي التزمت بها في ميثاق الشرف
الموقع من غالبيتها» ،مؤكدا ً «انني
سأضطر ال��ى ات��خ��اذ االج����راءات
القانونية الالزمة بحق المخالفين
في حال استمرار هذه التجاوزات،
ال��ت��ي تضر بالمصلحة الوطنية
العليا».
وردا ً على س��ؤال أعلن جريج

أنه سيتولى معالجة موضوع بث
مقابلة األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله
السيد حسن نصر الله على تلفزيون
لبنان مساء أول من أمس ،لكن ليس
عبر وسائل االعالم ،مشيرا ً الى أن
«الموضوع هو االتصال باإلخبارية
السورية إلج��راء النقل ،في حين
أننا نأينا بأنفسنا عن أي اتصال
بالنظام السوري».
وك����ان ج��ري��ج ال��ت��ق��ى رئ��ي��س
الحكومة تمام سالم ومجلس نقابة
المحامين ،وت��رأس لقاء لوسائل
اإلعالم حول قانون السير الجديد.

3

} معن بشور

لفتح حوار حقيقي وفعلي معها لضمان أمن الخليج ،وتحقيق
االستقرار فيه ،والعدول عن شن حروب تدميرية عبثية ستكون
كلفتها عالية جداً ،كما حصل في الحرب العراقية  -اإليرانية
واليوم في الحرب السعودية  -اليمنية ،وهي استنزاف لقدرات
العرب وسلب مواردهم وثرواتهم ووضعهم في حالة من التدمير
الذاتي ووضع إيران في خانة العدو ،وانحراف عن المعركة
الوجودية المصيرية مع العدو الحقيقي إسرائيل».
واعتبرت جبهة العمل اإلسالمي بحسب بيان ،خالل اجتماعها
الدوري ،برئاسة منسقها العام الشيخ زهير الجعيد وحضور
النائب كامل الرفاعي وأعضاء مجلس القيادة« :أن االتفاق في
اإلطار المتعلق بالملف النووي اإليراني هو إنجاز كبير وضخم،
حققته الجمهورية اإليرانية اإلسالمية رغم صعوبته وتشعباته
المعقدة» ،مشيدة بـ«فريق العمل اإليراني مجتمعا ً برئاسة وزير
الخارجية محمد جواد ظريف».
وأم��ل األمين العام لـ«التيار االسعدي» معن االسعد ،في
تصريح «أن ينعكس االتفاق النووي االيراني األميركي إيجابا ً
على لبنان ويساهم في وقف خطابات التشنج والتطرف واثارة
النعرات الطائفية والمذهبية» ،داعيا ً «اللبنانيين إلى تحصين
انفسهم ووطنهم واقتناص الفرص التي تريحهم من شرور
وسلبيات تقاطع المصالح االقليمية والدولية ،وإبعاد لبنان من
التجاذبات والصراعات التي في حال استمرارها ستدمر لبنان
وتجر ابناءه الى أتون الفتن واالقتتال».
وشدد األسعد على «ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
وان يكون هذا االستحقاق من أولوية األفرقاء».
ودان «م��واق��ف نائب وزي��ر الخارجية االميركية انطوني
بلينكن لجهة استهدافه المقاومة والتدخل في الشؤون اللبنانية
الداخلية ،مركزا ً على خطاب الرئيس االميركي اوباما الذي اعتبر
ان الخطر على العرب ليس من إيران بل من شعوبهم المقموعة،
رافضا ً كل اشكال التحريض والفتن».
وهنأ لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية عقب اجتماعه
الدوري األسبوعي في مركزه في بيروت ،برئاسة نائب رئيس
اللقاء الشيخ عبدالرحمن الجبيلي ،الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية على إنجاز اإلتفاق النووي ،مشيرا ً إلى ان «إيران لم
تتنازل عن حقها ،وحق شعبها والشعوب المقاومة التي تقف
في وجه الهيمنة وغطرسة الدول االستعمارية».
ورأى اللقاء أن «التدخل العسكري في اليمن لن يحل المشكلة،
بل سيزيد الخالفات ،ولن يخدم مصالح الشعب اليمني ،بل
سيخدم مصالح العدو الصهيوني من دون غيره» ،مشددا ً على
أن «الحل الوحيد هو وقف التدخل العسكري وجلوس جميع
اليمنيين على طاولة الحوار».
وأشادت حركة األمة في بيان بـ«نجاح المفاوضين اإليرانيين
بالتوصل إلى االتفاق اإلطار ،معتبرة أن انتصارها هو «انتصار
لكل الشعوب الرافضة لالستسالم والتبعية ،وك��ذل��ك لكل
الشعوب اإلسالمية».
ورأى رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل تقي الدين ،في
تصريح «أن هذا اإلنجاز التاريخي هو ثمرة نضال طويل خاضه
الشعب اإليراني» ،ودعا ال��دول العربية الى «العمل لمصلحة
شعوبها واالستفادة من قدراتها وإمكاناتها في وج��ه العدو
«االسرائيلي» الغاشم».

«الم�ستقبل» �أملت بنهو�ض لبنان
من عثراته عبر انتخاب رئي�س
هنأت كتلة المستقبل بعد اجتماعها األسبوعي أمس برئاسة النائب سمير
الجسر ،اللبنانيين عموما ً والمسيحيين خصوصا ً لمناسبة عيد الفصح
المجيد آملة بأن «تكون األيام المقبلة أيام خير ،تحمل بشائر قيامة لبنان
ونهوضه من عثراته عبر انتخاب رئيس الجمهورية والخروج من حالة
تعطيل االنتخابات الرئاسية».
ونوهت الكتلة بالموقف العروبي المتقدم الذي أعلن عنه الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي والذي اعتبر ان أمن باب المندب يشكل خطا ً أحمر وأنه
من أولويات األمن القومي العربي ،وتمنت أن «يشكل اتفاق ايران مع دول الـ
( ،)1 + 5خطوة على طريق جعل منطقة الشرق االوسط بكاملها خالية من
أي سالح للدمار الشامل» ،مؤكدة «ضرورة ان يقترن هذا االتفاق حول الملف
النووي االيراني مع تغيير إيران لسياساتها في المنطقة».
وطالبت الكتلة الحكومة بـ«العمل بسرعة على إطالق العسكريين الرهائن
وإطالق سراح من اختطف من سائقي الشاحنات على معبر نصيب االردني».
كما دعتها إلى «االس��راع في ايجاد خطوط بحرية بديلة عن الخط البري
وذلك لتمكين المزارعين من تصريف منتجاتهم وتكليف مؤسسة «ايدال»
المباشرة في دعم هذه الصادرات ابتداء من تاريخه منعا ً لكسادها».

ف��ي ت��اري��خ لبنان ال�م��وث��ق ،أنّ جسر القاضي
�ح��ار وال �غ��رب م��ن جهة،
ال��ذي يصل م��ا بين ال�ش� ّ
وبين ال�ش��وف وال�ج��رد م��ن جهة أخ��رى ،ق��د بناه
األمير التنوخي عماد الدين حسن قبل أكثر من
 600عام ليس ّهل التواصل واالنتقال بين بعبدا
وبعقلين ،كما بين أهل الغرب وأه��ل الشوف ،ثم
أع�ي��د ب�ن��اؤه م��رات ث�ل�اث ،م��رة ف��ي عهد القاضي
زين الدين محمد التنوخي ،ثم في عهد المتصرف
العثماني واص��ا باشا ،ثم م��ؤخ��را ً بعد أن عبرت
عليه الدبابات «اإلسرائيلية» عام .1982
وحين تع ّرفت إل��ى الشيخ رشيد القاضي في
أواس��ط الثمانينات ،وك��ان لبنان كله ،وعاصمته
ب �خ��اص��ة ،غ��ارق �ي��ن ف��ي ظ�ل�ام االح� �ت ��راب األهلي
وظ �ل��م االق �ت �ت��ال ال �ط��ائ �ف��ي ،اك�ت�ش�ف��ت ف��ي الرجل
حكمة «الشيوخ» ،وعقالنية «الراشدين» وإنصاف
«القضاة» ،وقلت مع إخواني إن��ه جسر القاضي
ال �خ��ام��س ،ف ��إذا ك��ان��ت ال�ج�س��ور األول���ى ه��ي من
صخر وحجر فالجسر «الجديد» هو من لحم ودم،
وإذا كانت مهمة الجسر الحجري الذي أعيد بناؤه
أرب��ع م��رات هي التواصل بين مناطق في الجبل،
فمهمة «الجسر» البشري ال��ذي تع ّرفنا إليه هي
التواصل بين جميع اللبنانيين ،وخصوصا ً بين
أبناء الجبل ،وبينهم وبين أبناء العاصمة.
ومن فكرة بناء الجسور ،التي طالما استهدفها
األع��داء ،ال سيّما الصهيوني ،انطلقنا مع رشيد
ال�ق��اض��ي  -رح�م��ه ال�ل��ه – ف��ي م�س�ي��رة استم ّرت
�أس �س �ن��ا م �ع �ا ً ن� ��وادي ول��ق��اءات
ث�لاث �ي��ن ع ��ام� �اً ،ف� ّ
وم �ن �ت��دي��ات وب ��رام ��ج ،ك��ان��ت «دار ال� �ن ��دوة» فيها
المنطلق والمسار وكانت مسيرة السلم األهلي

عنوانها وشعارها ،وكانت وحدة لبنان وعروبته
الغاية والهدف.
أول م ��ا ش� � ّدن ��ا إل���ى ه���ذا ال ��رج ��ل ال �ص �ل��ب في
مبادئه ،والثابت في صدقه ،الراقي في عالقاته،
العريق في إرثه العائلي ،هو أنه بقي قابضا ً على
جمرة ال��وح��دة بين اللبنانيين في زم��ن الحرائق
وال �ع��واص��ف واألع��اص �ي��ر ،ب��ل ك�ن��ا ن�ش�ع��ر ،وهو
يدافع عن وحدة الجبل ورسالة بيروت ،أنه سليل
األمراء التنوخيين الذين أنيطت بهم المرابطة على
الثغور اللبنانية والدفاع عنها ،بيد أنّ الثغور التي
التزم رشيد القاضي بالدفاع عنها لم تكن مدنا ً
وحواضر فحسب ،بل كانت قيما ً و ُم�ثُ�لاً عليا لم
يغادرها يوما ً رشيد القاضي ،على رغ��م الكلفة
العالية التي دفعها في مفاصل عدّة من حياته.
كرامة الجبل ،ووحدة الوطن ،وحرية اإلنسان،
كانت الثالوث الذي حكم حياة الراحل العزيز بك ّل
فصولها اإلعالمية والثقافية والوطنية – وأقول
الوطنية ال السياسية – ألنّ رشيد القاضي لم يكن
سياسيا ً بالمعنى المتعارف عليه ،بل كان صاحب
رسالة أوالً وأخيراً.
وعلى رغ��م أنّ وفاته ج��اءت في وق��ت األعياد،
فغاب يومذاك نعيه عن الصحف ووسائل اإلعالم
في عطلتها ،لكن تقاطر الحشود والشخصيات
التي نجح النعي في التسلّل إليها ،على رغم العطل،
إلى المشاركة في تشييعه أ ّكد مكانة الرجل بين
عارفيه وقادريه ،وأ ّكد أنّ ما يمكث في األرض هو
أهل الفضل وبناة الجسور حتى لو قست عليهم
األي ��ام ،وأس ��اء فهمهم م��ن ت��أخ��ذه حينا ً حماسة
القتال بعيدا ً من حالوة التواصل وفهم اآلخر.
رحم الله أبا نجيب ،الشيخ والرشيد والقاضي
في آن...

فتحعلي مكرم ًا في «تجمع العلماء»:
ما ح�صل في لوزان انت�صار لكل الأمة
أقام «تجمع العلماء المسلمين» في
لبنان حفل تكريم لسفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد
فتحعلي ف��ي مقر التجمع  -ح��ارة
حريك .حضره المستشار األول في
السفارة محمد حسن جاويد ،رئيس
مجلس األمناء في التجمع القاضي
الشيخ أحمد الزين ،رئيس الهيئة
اإلداري��ة في التجمع الشيخ حسان
عبد الله وأعضاء المجلس المركزي
وحشد من علماء الدين.
بداية ،ألقى الزين كلمة ترحيبية
ق��ال فيها« :إن��ن��ا علماء ال��دي��ن في
التجمع من سنة وشيعة نطل على
العالم اإلسالمي والعربي لنطرح فكرة
كتاب الله ألن «هذه أمتكم أمة واحدة
وأن��ا ربكم ف��اع��ب��دون» .نلتقي على
اإللتزام بكتاب الله ،داعين للوحدة
اإلسالمية متجاوزين التفرقة».
ثم كانت كلمة العبد الله الذي
ق��ال« :نلتقي اليوم لنكرم صديقا ً
عزيزا ً وأخ �ا ً كبيرا ً عرفناه رساليا ً
حامالً مسؤولية تمثيل الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية خير تمثيل عنيت
به سعادة السفير محمد فتحعلي.
ونحن في التجمع إذ نكرمه ،نكرم
من خالله الشعب اإليراني البطل».
وأكد «أننا اليوم نعيش فرحة عارمة
بانتصار الديبلوماسية اإليرانية
ف��ي ال��وص��ول إل��ى إث��ب��ات حقها في
التكنولوجيا النووية السلمية بعد
اثنتي عشرة سنة من المفاوضات
الشاقة والصعبة والتي أثبتت من

خاللها ايران أنها مستعدة لتحمل كل
الصعاب والمشاق في سبيل إحقاق
الحق».
وأكد أن الحرب في المنطقة «ليست
بين سنة وشيعة أو ع��رب وف��رس،
والدليل ألم يكن جمال عبد الناصر
القومي العربي السني إل��ى جانب
ال��ث��ورة في اليمن بقيادة عبد الله
السالّل وكانت السعودية تخوض
ال��ح��رب إل��ى جانب الحكم الزيدي
(الشيعي) وكان شاه إيران الفارسي
الشيعي إل��ى جانبها؟ ،فالقضية
مقاومة والوجهة فلسطين ،وكل ما
عدا ذلك كذب ودجل ال قيمة له».
وفي الختام ألقى فتحعلي كلمة
أش��ار في مستهلها إل��ى أن «تجمع
ال��ع��ل��م��اء المسلمين ي��ض��م نخبة
مباركة م��ن العلماء سنة وشيعة
نحن أح��وج ما يكون إل��ى جهودكم
ودورك��م الرسالي الذي يقدم صورة
ناصعة عن اإلسالم الواحد ،اإلسالم
المحمدي األصيل الذي ال يفرق بين
المسلمين».
وأك��د أن إي���ران «تقف دائ��م �ا ً إلى
جانب لبنان حكومة وشعبا ً ومقاومة،
مؤكدين وحدته الوطنية واستقراره
الداخلي في مواجهة كافة األخطار
التي تحيط به ال سيما في مواجهة
العدو الصهيوني ،آملين بأن نشهد
في القريب العاجل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية بما يحقق للبنان
مزيدا ً من اإلستقرار واألمن والثبات».
كما أكد «تعزيز وتطوير عالقات

األخ��وة وحسن ال��ج��وار بين ال��دول
العربية واإلسالمية الشقيقة وعلى
ح��ق الشعوب ف��ي تقرير مصيرها
من دون أي تدخل خارجي أو فرض
إرادات خارجية» ،معربا ً عن اعتقاده
أن «أي شرخ أو خالف أو تباعد بين
الدول العربية واإلسالمية يصب في
مصلحة العدو الصهيوني».
وف��ي الملف الفلسطيني ،شدد
فتحعلي على أن «البوصلة ستبقى
ب��ات��ج��اه ف��ل��س��ط��ي��ن ألن��ه��ا قضية
المسلمين ال��ك��ب��رى والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ستبقى السند
الداعم والقلعة الحصينة لفلسطين
وللشعب الفلسطيني ومقاومته
الشريفة الباسلة» ،مؤكدا ً أن «ال حل
للقضية الفلسطينية إال بالمقاومة
والجهاد والوحدة».
وأش��ار إل��ى «أن االتفاق النووي
األول��ي ما هو إال ثمرة جهاد طويل
مرير واجهه الشعب اإليراني طيلة
خمسة وثالثين ع��ام�اً ،سعى فيها
أع��داؤن��ا إلخ��ض��اع إرادت��ن��ا وره��ن
مستقبلنا وثرواتنا وقدراتنا .إال أننا
والتزاما ً باإلسالم والقرآن العظيم
ثبتنا على حقنا ألنه ال يضيع حق
وراءه مطالب وأك��دن��ا للعالم أننا
عندما نثق بربنا وبشعبنا وقدراتنا
وحقنا ال بد من أن ننتصر» ،مؤكدا ً أن
«الذي تحقق في لوزان هو انتصار
ليس إليران فحسب ،بل لكل شعوب
أمتنا العربية واإلس�لام��ي��ة ولكل
أحرار العالم».

�أهالي �شهداء الجي�ش في عبرا
يرف�ضون الت�سويات
أكد أهالي شهداء الجيش في معركة عبرا رفض مرور أي تسوية على
حساب دماء الشهداء ،وطالبوا بإحالة الملف إلى المجلس العدلي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أهالي الشهداء أمس في نادي الصحافة
 فرن الشباك ،في حضور رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق اإلنسانزياد بيطار والمخرج سيمون أسمر وأهالي الشهداء وعدد من الفنانين.
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من جوزفين موسى ،تحدثت جومانا
بو صعب شقيقة الشهيد جورج بو صعب مؤكدة «رفض مرور أي تسوية
على حساب دماء شهداء الجيش اللبناني».
وقالت« :نجتمع اليوم تحت عنوان «التسوية لن تمر» ،ألننا تعودنا
لألسف في ه��ذا البلد على الوقاحة في الحديث والعمل على تسويات
وصفقات على حساب دم شهداء الجيش في العلن ومن دون خجل .نحن في
زمن صار فيه المجرم المحكوم باإلعدام يطل على شاشات التلفزة ويدلي
باعترافاته ويعلن توبته زاعما ً براءته ...واألمور تمر في شكل عادي ،بل
أكثر من ذلك ،يتطوع أصحاب خبرة للمصادقة على كالمه وإعالن احكام
مسبقة ببراءته وكأن شيئا ً لم يكن ،وكأنه لم يستشهد اي بطل من الجيش
اللبناني».
وأضافت« :من هنا ،نفهم اليوم لماذا كان أخي جورج يقول« :ما بياخد
حق الشهيد اال رفاق السالح» .فقد تم تمرير الكثير من التسويات في السابق
على دم الشهداء واختفى المجرمون فجأة ،وكنا دائما ً نتساءل كيف يحصل
بذلك».
وأش��ار المحامي البيطار «إلى أشخاص كبار ،يحاولون الوصول إلى
تسوية كما كل مرة وكأن شيئا ً لم يكن ،وقال« :نحن هنا لنقول كلما كبرت
المؤامرة وأصحابها كلما تقوى السياسة التي تغطي المؤامرة .حق ودم
شهدائنا أكبر وأقوى من أي مؤامرة ومن أي سياسة مضللة».
وأض��اف« :سننادي بصوت الشهيد ،ونقسم على روح الغائب ،إننا
سنناضل بالقانون وسنصرخ من أعلى المنابر إلحقاق الحق ضد أي إرهابي
ارتكب الجرائم في حق المؤسسة العسكرية .نريد ان نستعيد المقدسات
الوطنية التي نفقدها على مراحل ونريد ان نعيد اليها اإلعتبار».
وطالب «بإحالة كل الجرائم في ملف شهداء الجيش في معركة عبرا الى
المجلس العدلي الذي هو المرجع الصالح إلرساء العدالة وإحقاق الحق
وإعطاء أهالي الشهداء حقهم في اإلدعاء على المجرمين ،كونه يمس بالحقوق
الشخصية إضافة الى الحق العام» ،مستغربا ً «لماذا لم تتم الى اآلن إحالة
هذا الملف على المجلس العدلي رغم توافر كل المعايير القانونية».
وأكد متابعة النضال والمواجهة لنفي جزء بسيط من تضحيات شهدائنا
األبطال بتحقيق سيف العدالة ،ومعاقبة المجرمين ،مطالبا ً «بعدم قتل
الشهداء مرة ثانية بدخول الزواريب السياسية ،ألن دم الشهيد أغلى من أي
تسوية مهما كان شكلها».
وإذ حيا الشهداء علي السيد ،عباس مدلج ،محمد حمية وعلي البزال
طالب الحكومة والقيمين على ملف المخطوفين التحرك سريعا ً العادتهم
سالمين إلى أهاليهم والى كنف الدولة في أقرب وقت ممكن».

فتحعلي بين عبدالله والزين

دعا وزيري الدفاع والداخلية �إلى احترام القانون

«التغيير والإ�صالح» :ال ت�سامح في التعيينات
أك��د تكتل التغيير واإلص�ل�اح أن ال تسامح في ملف
التعيينات الفتا ً إلى أن الحكومة التي تمكنت من تعيين
األمين العام لمجلس ال��وزراء ال يعصى عليها تعيين أي
مركز.
وأوضح الوزير السابق سليم جريصاتي بعد االجتماع
األسبوعي للتكتل في الرابية برئاسة النائب ميشال
عون ،أن جهاز الدولة المركزي يتألف من االمين العام
لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وال��وزارات ،داعيا ً «
بإلحاح كل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
ووزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل إل��ى اح��ت��رام النص
القانوني ،فالموضوع ليس عفويا ً ويتطلب التفاتة جدية
ومسؤولة».
وفي ملف االستحقاقات ،أكد جريصاتي أن «ال قانون
انتخابيا ً وال مجلس ن��واب ممددا ً له مرتين ،وال رئيس
للجمهورية ،فأين الدستور والميثاق؟ إن التدرج في
القانون يعرفه أصحاب الشأن .ونحن نطالب بقانون
انتخاب يراعي العيش المشترك ويمثل كل أبنائه .كما
ندعو إلى إجراء انتخابات نيابية وفقا ً لهذا القانون ،وإذا
لم ينبثق االستحقاق من مجلس نواب حقيقي سيذهب
التكتل الى اقتراح انتخاب رئيس مباشرة من الشعب،
فالشرعية هي التي تشرعن كل الصالحيات والمواقع على
ما ورد بوثيقة بكركي».

وتابع« :إن االتفاق النووي الدولي اإليراني جعل من
إيران قوة استقرار في المنطقة ،وهذا التوازن هو رديف
االستقرار ،وهو ما أشار إليه العماد ميشال عون».
وشدد على أن «خيارات عون االستراتيجية الوطنية
برهنت صحتها ،ولم تكن رهانات ،واألمر يتعلق بلبنان
العصي عن كل رهان او حسابات خاطئة .العماد عون
والتكتل ال يتسليان بالمسلمات والثوابت الوطنية ،ويجب
أن تبقى هي ،ويبقى الوطن وت��زول كل سلطة خائبة أو
خارجة عن الدستور والميثاق ،ويغيب كل موقع مزيف،
أي هو أكثر من خيار .إنه قدر وطني حتمي بكل المفاهيم
والمعايير ،فمن له آذنان صاغية فليسمع».
وعما إذ كان االتفاق الدولي اإليراني سيؤدي إلى انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،أجاب جريصاتي« :نحن نرغب
بأال نكون نعيش نوعا ً من التبعية في التسويات الكبرى
في المنطقة» ،موضحا ً أن «العماد عون يرغب بلبننة
الكثير الكثير من اإلصالحات ،وأن سوانا يراهن على ما
يسمى بالتسويات الكبرى في المنطقة ،وما يتبدى من
هذه التسويات ال يأتي دائما ً في مصلحة هؤالء المراهنين
عليها ،لذلك نفضل ومن مركز قوتنا واستراتيجيتنا على ما
شرحت ،وعلى رؤيوية العماد عون أن نلبى االستحقاقات
وال ننتظر تسويات حتى وإن أتت لمصلحتنا ألننا نرفض
هذه التبعية وإن أتت الخيارات الصائبة».

