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موقف معراب اليوم والرابية تنتظر نتائج االت�صاالت حول مطالبها

الراعي ّ
يدق ناقو�س الخطر المالي :لإجراء تقني ي�سمح بالمعالجة
جعجع :قانون االنتخابات �أهم من الم�صارف« ...الوطني الحر» :ال للتهويل
على ال��رغ��م م��ن ّ
دق البطريرك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي ،ن��اق��وس الخطر
الدّاهم على االستقرار النقدي والمالي ،داعيا ً
«القوى السياسية والمجلس النيابي إلى القيام
ب��إج��راء تقني يسمح بمعالجة ه��ذه القضية
المالية» ،بقيت مواقف التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية وحزب الكتائب على حالها من
المقاطعة حتى اآلن ،بانتظار نتائج االتصاالت
الجارية على كل الخطوط إليجاد مخارج ُتقنع
الجميع بالحضور ،علما ً أنّ «قوى  8آذار» وكتلة
متمسكان بـ«تشريع الضرورة»
«المستقبل»
ّ
وعدم امتداد الشلل إلى المجلس النيابي.
وفيما ت� ّول��ت بكركي االت��ص��االت م��ع الكتل
المسيحية التي تشترط لحضور الجلسة بحث
موضوع قانون االنتخاب ،أوضح رئيس حزب
«القوات» سمير جعجع بعد لقائه الراعي في
بكركي أول من أمس ،أ ّنه سيعلن موقفه النهائي
من الجلسة النيابية ،أما موقف التيار الوطني
الحر فال يزال موضع تشاور مع «القوات» من
جهة ،والحلفاء في « 8آذار» من جهة أخرى.

الراعي مستقبال كنعان

تنبيه البطريرك

في األثناء ،نبّه البطريرك الراعي في عِ ظة
األح��د« ،من خطر داه��م على االستقرار النقدي
والمالي في لبنان» ،داعيا ً «القوى السياسية
والمجلس النيابي إلى القيام بإجراء تقني يسمح
بمعالجة هذه القضية المالية التي تفاقمت حتى
على صعيد المجتمع الدولي» .ورأى أنّ «في
ظ� ّل الفراغ الرئاسي ال يمكن التشريع بشك ٍل
عادي ،وال الخلط بين الضروري الوطني وغير
الضروري ،وبالتالي ال يجوز انقسام المجلس
وتعطيل كل ش��يء» ،مشدّدا ً «م��رة أخ��رى على
التقيّد بالدستور» ،ومعتبرا ً أنّ «أولوية العمل
ف��ي المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس
للجمهورية»،
وت��س��اءل« :ل��م��اذا م��ث�لاً ،ال��ت��ردّد بشأن بتّ
مشروعي قانون هما مطلبان وطنيان ُتص ّر
عليهما كتل سياسية ونيابية مثل :درس قانون
جديد لالنتخابات م��ط��روح أص�لاً ف��ي اتفاق
معجل مك ّرر،
الطائف ،ومشروع اقتراح قانون
ّ
خ��اص بتحديد ش���روط اس��ت��ع��ادة الجنسية
المقدم منذ العام  .2001ولماذا عرقلته بإدخال
تختص باكتساب الجنسية .فاستعادة
مواد
ّ
الجنسية شيء ولها قانونها ،واكتساب الجنسية
شيء آخر يجب وضع قانون خاص به».
وق��ال« :إ ّننا نصلّي لكي يمس الله ضمائر
ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��س��ي��اس��ي��ي��ن ،ف��ي��ت��ج � ّردوا من
مصالحهم الخاصة ،ويتح ّرروا من المواقف
التي تأسرهم ،ويضعوا في أولويات اهتماماتهم
حماية الجمهورية ،لكي يسلم الجميع».
وكان الراعي التقى جعجع في بكركي أول
من أمس وحضر جانبا ً من اللقاء أمين س ّر تك ّتل
التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان ،موفدا ً
من رئيس التكتل النائب ميشال عون.
وأ ّك��د جعجع بعد االجتماع أن��ه ليس ض ّد
القوانين المالية ،مشيرا ً إل��ى أنّ «قوانين
المصارف وتبييض األموال مه ّمة ،ولكنها ليست
أهم من قانون االنتخابات الذي ما زال منذ عشر
سنوات في مجلس النواب».

«التحرير والتنمية» :الحديث عن �ضمانات
في غير مو�ضعه ،والمجل�س النيابي �س ّيد نف�سه
وق��ال« :هناك غيرنا من يقف ض ّد القوانين
المالية ،وحين يريدون أستطيع تذكيرهم بمن
يقف ض �دّه��ا» ،مضيفاً« :ق��ان��ون االنتخابات
الجديد وقانون استعادة الجنسية هما قانونان
مه ّمان ،والباقي تفاصيل».
وع��ن ق��ول الفريق اآلخ��ر ب��أنّ ع��دم حصول
«أليس
الجلسة التشريعية كارثة ،سأل جعجع:
َ
بقاء النفايات على الطرقات كارثة أيضاً؟».
وختم« :للبحث ِ
صلَة».
من جه ٍة أخ��رى ،ر ّد جعجع عبر «تويتر»
على النائب وليد جنبالط الذي اعتبر أنّ الكتل
المسيحية التي تقاطع الجلسة تنتحر ،بالقول:
«صديقي وليد جنبالط كلّك لطف وعاطفة وذوق
ومحبة ...ولكن أحيانا ً من الحب ما قتل».
ب��دوره ق��ال كنعان ل��دى مغادرته الصرح
البطريركي« :إننا مع األولويات ،أكانت مالية
أو اقتصادية أو اجتماعية ،ولكن هذه األولويات
تسبقها أولويات مزمنة ،كاستعادة الجنسية
وقانون االنتخاب».
ورأى أنّ «األزم���ات التي نعيشها هي من
واقع الخلل الذي نعيشه ،كأزمة الرئاسة التي
هي أزمة سياسية وطنية بامتياز ،ناتجة من
مخالفة الدستور ومخالفة وثيقة الوفاق الوطني
لجهة انبثاق السلطة من مجلس نيابي ،وقانون
انتخاب يحترم الشراكة الوطنية والمناصفة
الفعلية».
وختم« :نحن جاهزون بالشراكة لتح ّمل
مسؤولياتنا الوطنية ،ولكن علينا احترام هذه
الشراكة ،فال نه ّول وال نزايد على بعضنا».
وف���ي ال��س��ي��اق ق���ال ع��ض��و تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب آالن ع��ون« :ال ق��رار نهائيا ً
لدى التيار الوطني الحر للمشاركة في الجلسة

التشريعية ال ُمقبلة أو عدمها» ،مشيرا ً إلى «أنّ
االتصاالت مستمرة قبل موعد الجلسة لتحديد
الموقف» ،وقال« :الهدف ليس تعطيل الجلسة
بل األخذ بمطالب التيار المحقة».
أم��ا ح��زب الكتائب فقد ك � ّرر رئيسه النائب
سامي الجميّل ،خ�لال لقاء ح��واري في قصر
المؤتمرات في الضبية« ،أنّ ال تشريع في غياب
رئيس الجمهورية».

اتصاالت بين « 14آذار»

وفي الموازاة ،أ ّكد عضو كتلة «المستقبل»
النائب عاطف مجدالني ،أنّ «االتصاالت ال تزال
مستمرة بين ق��وى « 14آذار» إلي��ج��اد قاسم
مشترك ف��ي م��ا يخص الجلسة التشريعية
المقبلة» ،م��ش �دّدا ً على «ض���رورة ب��تّ بعض
الملفات المالية واالقتصادية بشك ٍل عاجل».
وإذ وص��ف في تصريح «الجلسة المقبلة
باإلنقاذية» ،أ ّكد أنّ االتصاالت لم تنقطع يوما ً
بين «تيار المستقبل» والبطريرك الراعي.

«التحرير والتنمية»

من جه ٍة أخ��رى ،ر ّد عضو «كتلة التحرير
والتنمية» النائب أيوب حميد ،في حديث خاص
لدائرة األنباء اإلذاعية في «الوطنية لإلعالم»
على سؤال عن الضمانات التي يمكن أن يقدّمها
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري لـ«التيار
الوطني الحر» ،قائالً« :الحديث عن ضمانات
هو في غير موضعه ،ألنّ المجلس النيابي هو
سيّد نفسه» .وسأل «هل يُراد من الرئيس بري
أن يُجبر أعضاء المجلس النيابي النعقاد الهيئة
العامة ،على التصويت الق��ت��راح أو مشروع

َ
جال على مرجع ّيات �سيا�سية وروحية

افرام الثاني :على اللبنانيين �أن يعملوا
بروح ال�شراكة ل�صون لبنان ووحدته

قانون بعينه؟ هل يستطيع الرئيس بري أن
وطلب في غي ِر
يفعل ذلك؟ هذا أم ٌر في غير محلّه،
ٌ
محله ،المجلس النيابي هو الذي يق ّرر إقرار أو
رفض أو تعديل أي اقتراح أو أي قانون».
ون� ّب��ه عضو الكتلة أي��ض�ا ً النائب ميشال
موسى ،إلى «أ ّننا اليوم أمام جلسة مصيرية،
ليس بتداعياتها السياسية ،بل المالية .ذلك أنّ
البلد اليوم أمام مخاطر كبيرة .نحن نتحدث عن
اتفاقات دولية ،خصوصا ً أنّ ال مصلحة للبنان،
البلد الصغير ال��ذي يتأثر بجمود االستثمار
نتيجة ال��ح��روب المشتعلة في المنطقة ،في
أن يع ّرض نفسه للمشكالت ،في وق��تٍ يش ّكل
المغتربون أهم دخل لنا ،وتاليا ً فإنّ أي حظر أو
تضييق على أموالهم وعلى سواها من الملفات،
وع��دم توقيع االتفاقات الدولية ،سيع ّرضنا
لمخاطر كبيرة جدا ً ال يستطيع لبنان تح ّملها.
نحن اليوم أمام أزمة ،وليس أمام واقع سياسي
يحمل حسابات دقيقة».
وش �دّد موسى على أنّ «األم��ر ليس موضع
سجاالت .نحن اليوم أم��ام أزم��ة كبيرة ج��داً،
لألسف البلد «مكربج»  ،من عدم انتخاب رئيس
للجمهورية ،إلى وقف جلسات مجلس الوزراء،
إلى انقطاع جلسات مجلس النواب ،لكننا أمام
خطر داهم محدّد ،ال طابع سياسيا ً له ،بل طابع
وطني اقتصادي .من واجبنا عقد هذه الجلسة
إلق��رار مشاريع دقيقة ومه ّمة» ،متسائالً« :ما
نفع وضع قانون االنتخاب على جدول أعمال
الجلسة في غياب الح ّد األدنى من االتفاق في
شأنه»؟ الفتا ً إلى أنّ «من الممكن وضعه على
ج��دول األعمال في أي وق��ت إذا تأ ّمن االتفاق
بشأنه».
وعن العالقة على خط الرابية  -عين التينة،
أ ّكد موسى أ ّنها «على المستوى العام ثابتة ألنها
قائمة على مفاهيم سياسية كبيرة ،لكن وجهات
النظر تختلف ،كما يحصل مع الفريق اآلخر ،لكن
هذا األمر ال يُفسد للود قضية».
و رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
قاسم هاشم ،في تصريح بعد لقائه فاعليات
اجتماعية وبلدية من قرى العرقوب ،أنّ «عدم
انعقاد الجلسة سيتح ّمله فعالً من سيساهم في
ذلك ،ألنّ الظروف والتحديات الكثيرة تتطلّب
مزيدا ً من اإليجابيات والنقاش واالبتعاد عن لغة
اإلثارة والتش ّنج والمواقف السلبية ،والتفتيش
عن أيّة مساحة للتفاهم والتوافق».
إلى ذلك ،أيّد النائب أحمد كرامي «انتقاد»
جنبالط الكتل المسيحية لموقفها من الجلستين
التشريعيتين ،منبّها ً من خطورة «عدم إقرار
قوانين لها عالقة بمالية الدولة وباالقتصاد»،
داعيا ً «ال��ق��وات اللبنانية» و«التيار الوطني
الحر» إلى «حضور الجلستين إلق��رار قوانين
ضرورية الستمرار االستقرار المالي».
وش ّكك ب �ألاّ يعقد الرئيس ب��ري الجلستين
التشريعيتين «ألنّ حضور نواب «تيار المردة»
وحزب «الطاشناق» إضاف ًة إلى المسيحيّين
المستقلين ،كفيل بإعطاء التشريع الميثاقية»،
وسأل« :هل الميثاقية تتوقف فقط عند حضور
نواب «القوات» و«التيار الوطني الحر؟».

«حما�س» :لدعم ر�سمي عربي لالنتفا�ضة
ّ
نظمت «هيئة نصرة األقصى في الجماعة اإلسالمية» في عكار ،محاضرة في
بلدة ببنين تحدّث خاللها ،المسؤول في العالقات الدولية لحركة «المقاومة
اإلسالمية  -حماس» أسامة حمدان ،بعنوان «االنتفاضة الثالثة في القدس
المحتلة» ،بحضور مم ّثل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الشيخ أحمد موسى،
مسؤول الجماعة اإلسالمية في عكار محمد هوشر ،مسؤول هيئة نصرة األقصى
في لبنان محمود موسى ،مم ّثلين عن األح��زاب ،وحشد من المشايخ ،رؤساء
البلديات،المخاتير والفاعليات.
وتحدّث حمدان عن «اتفاق أوسلو العام  ،1993قبل  22عاما ً من اآلن ،حيث
ظنّ الجميع أنّ الصراع سينتهي .و ق ّرر «اإلسرائيلي» أ ّنها الفرصة ليضع يده
على ما تبقى من أرض فلسطين ،التي من المفترض أن يتفاوض عليها ،بعد
أوسلو ،اصطدمت التسوية بالجدار ،ثم بعد ذلك انحسرت األم��ور ،وتح ّقق
انسحاب «إسرائيل» من غزة».
واعتبر «أنّ عملية االستيالء على األقصى ،شملت التقسيم الزماني والمكاني
ليكون الحقا ً االستيالء عليه ،لكن الفلسطينيين واجهوا بكل حزم عبر مشاريع
ش ّد الرحال ،وإحياء مصاطب العلم ،وال ُمرابطة المستمرة».
ورأى «أنّ هذه االنتفاضة اليوم جاءت من دون قرار ،بل هي شعبية ،وال يمكن
تقييدها بسهولة في مرحلة تم ّر بها المنطقة ،بالكثير من المشاكل ،وما يجري
في المنطقة يقلق «اإلسرائيلي» واألميركي».
وأ ّكد أنّ «المطلوب من أ ّمتنا اليوم ،وص ّناع قرارها ،دعما ً يكون فيه البعد
الرسمي حاضراً ،والدعم المباشر هو دعم صمود الناس واستمرار االنتفاضة،
أل ّننا أدركنا أنّ «اإلسرائيلي» على قدر كبير من الهشاشة».

صيدا

البطريرك أفرام الثاني في دار الفتوى
جال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق إغناطيوس أفرام
الثاني ،على المرجعيات السياسية والروحية ،فالتقى
رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،رئيس الحكومة تمام
سالم ،مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،نائب
رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن ،و شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن.
ور ّك��ز البطريرك خالل لقاءاته على الوحدة الوطنية
بين اللبنانيين وض��رورة انتخاب رئيس للجمهورية،
وت��رأّس أمس قدّاسا ً في مطرانية السريان األرثوذكس
في السيوفي ،بحضور الرئيس بري مم َّثالً بالنائب باسم
الشاب ،الرئيس سالم مم َّثالً بالوزير آرت��ور ناظاريان،
السفير الباباوي كبريال دي كاتشيا ،األمين العام لـ«حزب
الطاشناق» النائب آغوب بقردونيان ،رئيس «حزب الحوار
الوطني» ف��ؤاد مخزومي ،ومم ّثلين عن رؤس��اء األجهزة
األمنية ،وفاعليات.
وبعد كلمة لمطران بيروت للسريان األرثوذكس دانيال
كورية ،ألقى أفرام الثاني عِ ظة أ ّكد فيها أنّ «منطقة الشرق
هي منطقة عزيزة على قلوبنا وفيها تج ّذرنا وترعرعنا،
وسنبقى فيها إل��ى نهاية األزم��ن��ة» ،متسائالً« :كيف
نستطيع أن نعيش من دون أن ن��رى وج��ه الله في ك ِّل
شخص م ّنا؟ لماذا ال نعمل على رفعة اآلخر وسم ّوه بدال ً
ّ
يحق له
من القضاء عليه» ،مضيفاً« :ما من أحد في الدنيا
تدمير البيوت والمنازل وخطف األبرياء وإهانة كرامات
الناس ،فمن هنا نصلّي من أجل صون حقوق اإلنسان،
وكرامة البشرية».
وصلّى «من أجل عودة المخطوفين كلّهم ،وإطالق سراح
المأسورين وفي طليعتهم المطرانان بولس يازجي ويوحنا
إبراهيم» ،مه ّنئا ً كنيسة المشرق اآلشورية بـ«إطالق سراح

 37شخصا ً من أبنائها المختطفين في قرى الخابور».
ّ
الشق اللبناني ،أوض��ح البطريرك أنّ «مدينة
وف��ي
بيروت تحمل في طياتها جذور أنطاكية والسريان ،ويجب
على المسلمين والمسيحيين أن يعملوا مع بعضهم بعضا ً
بروح الشراكة واألخوة من أجل صون لبنان ووحدته».
وس��أل الله «أن يمنّ على لبنان وس��وري��ة والعراق
والمنطقة باألمن والسالم».
وبعد القدّاس أزاح البطريرك الستارة عن نصب شهداء
الطائفة السريانية ،وأضاء ّ
الشعلة ث ّم استقبل المه ّنئين
في صالون الكنيسة.
وكانت أبرشية بيروت للسريان االرثوذكس ،اقامت
مساء اول من أمس حفل عشاء في فندق «فور سيزن»،
احتفاء بزيارة أفرام الثاني إلى بيروت.
وحضر العشاء وزي��ر البيئة محمد المشنوق ممثال
الرئيس سالم ،وحشد من الشخصيات الروحية السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واالعالمية.
وبعد كلمة ترحيبية لعضو المجلس الملي لطائفة
السريان االرثوذكس ناهيل عبدو جدي ،ألقى البطريرك
أفرام الثاني كلمة استهلها بالسريانية ثم تابع بالعربية
مؤكدا ً أن «السريان في هذا البلد موجودون من قبل التاريخ
واس��م لبنان يكفي أن يكون بالسريانية ومعناه «قلب
الله» ونحن نعتبره وطننا الذي فتح ويفتح ابوابه لكل
المضطهدين والمظلومين في هذا الشرق يأتون اليه لمناخ
الحرية فيه .فنريد له التقدم وأن يستمر بلد االنفتاح على
العالم كما اللبناني على أخيه اللبناني من كل الطوائف
والمذاهب» ،آم�لاً «ألبنائه التكاتف والتفاهم لتحل كل
الملفات العالقة من أجل مصلحة المواطن اللبناني للبنان،
وعلى رأس هذه األولويات انتخاب رئيس للجمهورية».

من جهتهاّ ،
نظمت «الجامعة اللبنانية  -الدولية»  -فرع صيدا ،وقفة تضامنية
مع انتفاضة الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة ،بحضور مدير الجامعة
خالد مراد ،حش ٌد من األساتذة والطالب وجمعيات فلسطينية ،ومدع ّوين.
بداية النشيدين اللبناني والفلسطيني ،ثم عرض فيلم عن معاناة الشعب
الفلسطيني ونضاالته في وجه العدو الصهيوني .وألقى الطالب حسن حبّال
كلمة الطالب ،حيّا فيها الفلسطينيين وانتفاضتهم .ث ّم ألقى الطالب عبد الرحمن
قصيدة من وحي المناسبة.
كما ألقى مم ّثل «جمعية االئتالف اللبناني الفلسطيني» خالد أبو سويد،
مداخلة تحت عنوان «من أجل حق العمل» ،تحدّث فيها عن حقوق الالجئين
الفلسطينين.
واختتمت الوقفة التضامنية بلقاء ح��واري مع الخبير القانوني سهيل
الناطور ،شارك فيها الطالب واألساتذة.

الوقفة التضامنية مع االنتفاضة في صيدا
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«الوفاء للمقاومة»� :سنقاتل التكفير ّيين حتى هزيمتهم
رأت «كتلة ال��وف��اء للمقاومة أنّ
المراهنة على انتخاب رئيس من قبل
أكثرية ال تملك رؤية واضحة لمواجهة
المخاطر التي تتهدّد الوطن ،من شأنه أن
يضيّع الوطن بر ّمته وبتوقيع دستوري،
مؤ ّكدة مواصلة الحرب ض ّد المشروع
التكفيري حتى إلحاق الهزيمة به.

رعد

وأ ّكد رئيس الكتلة ،النائب محمد رعد
«أ ّننا أحرص ما يكون على أن ننتخب
رئيسا ً للجمهورية اللبنانية بأسرع
ّ
تتعطل
وق��تٍ ممكن ،ولكن ال نقبل أن
المؤسسات الدستورية طالما هناك
اخ��ت�لاف على شخصية ه��ذا الرئيس
وانتمائه وصفاته ،فنحن نريد للحكومة
وللمجلس النيابي أن يلتئما ،وإذا ما
اختلفنا حول هذه الضرورة ،فإنه يجب
ألاّ نختلف أنّ هذا الوطن ينبغي أن يكون
ألبنائه كلّهم ،وأنّ ال أحد فيه يستطيع أن
يلغي أو يقصي أحداً».
وش��دّد رع��د خ�لال احتفال تكريمي
أقامه «حزب الله» لمناسبة مرور أسبوع
على استشهاد موسى محمود حمدان في
بلدة كفرا الجنوبية،
على «أ ّننا نريد لهذا البلد أن ينهض
ّ
تشخص
وفق رؤية واضحة ومنهجية
ال��ع��دو تشخيصا ً دق��ي��ق��اً ،وت��ع��رف
كيف تتعامل م��ع األص��دق��اء ،وكيف
ُتك ّيف مصالحها مع أولئك المراوغين
ال��ذي��ن يبتزوننا ف��ي تلك المصالح،
وأن��ن��ا نريد لشعبه أن ينهض كقوة
واح��دة متماسكة تستطيع أن تواجه
المخاطر االستراتيجية ض � ّد األع��داء
االس��ت��رات��ي��ج� ّي��ي��ن ،و ُت��ق��ي��م العالقات
الدافئة في ما بين شرائحه كلها ،كما
نريد للمؤسسات الدستورية أن تعمل
بانتظام وف��ق ه��ذه ال��رؤي��ة المنهجية
الواضحة» ،معتبرا ً «أنّ المراهنة على
انتخاب رئيس من قبل أكثرية ال تملك
رؤية واضحة لمواجهة المخاطر التي
تتهدّد الوطن ،فهذا من شأنه أن يضيّع
الوطن بر ّمته ،وبتوقيع دستوري ،ولكن
الوطن اآلن محفوظ ،وننتظر أن يأتي
التوقيع الدستوري من أجل أن يحفظ
إنجازات المقاومين ،وإنجازات شعب
هذا الوطن».

الحاج حسن يضع اكليل زهر في روضة الشهداء

الحاج حسن

م��ن جهته ،ت��ط� ّرق وزي��ر الصناعة
حسين ال��ح��اج حسن ،خ�لال رعايته
اح��ت��ف��اال ً ف��ي ذك���رى «ي���وم الشهيد»،
ف��ي روض��ة الشهداء ف��ي بعلبك ،إلى
ال��ح��رب ض � ّد التكفيريين معتبرا ً أنّ
«ال��م��ش��روع ال��ت��ك��ف��ي��ري ه��و م��ش��روع
أميركي – إسرائيلي ،يُن َّفذ بأدوات عربية
وإسالمية».
وأعلن الحاج حسن أ ّنه «لن توقفنا
انتقادات أو تثنينا أيّة تحليالت معادية
أو م���ض���ادّة ل��م��ا ن��ق��وم ب���ه ،ب��ل نحن
ماضون وعازمون على مواصلة القتال
والجهاد حتى الهزيمة الكاملة للمشروع
التكفيري ،ومنع تقسيم المنطقة مهما
بلغت التضحيات».
وختاماً ،وضع الوزير الحاج حسن
إكليالً من ال��زه��ور على مدخل روضة
الشهداء.

الموسوي

بدوره،قالعضوكتلةالوفاءللمقاومة
النائب نواف الموسوي ،في االحتفال
التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة
مرور أسبوع على استشهاد خليل نعمة
ناصيف في بلدة المالكية الجنوبية:
«حين نتحدّث عن المواجهة مع العدو
التكفيري ،يجب أن ي��ك��ون واض��ح�ا ً
في حسباننا وبالنا ،أننا في الحقيقة

نتحدّث ع��ن المواجهة م��ع ال��ع��دوان
األميركي الغربي اإلسرائيلي السعودي
على شعوب المنطقة بأسرها ،وال سيّما
ف��ي ه��ذه المرحلة حيث يتر ّكز على
سورية بالتحديد ،ألنها دولة في موقع
نصرة المقاومة ،وفي موقع المقاومة،
بالمقابل فإنّ العدو التكفيري يقدّم نفسه
بمثابة أداة للعدو الصهيوني واالستكبار
األميركي ،والطغيان السعودي».
ننس قضية توقيف
وأ ّك��د «أ ّننا لم
َ
األمير السعودي (ف��ي قضية تهريب
الكبتاغون) ،ول��ن ننساها .وإذا كان
هناك من يراهن على الوقت وتراكم
األح���داث وتتاليها من أج��ل أن ينسى
اللبنانيون هذه الحادثة ،ث ّم يعمدون
إلى إيجاد تخريجة قانونية من قبيل
أن ُتلصق التهمة بالمرافقين وأنّ األمير
ال عالقة له بما جرى ،فإذا كان هناك من
يراهن على ذلك ،فليعلم أننا لن ننسى،
وسنراقب ونتابع األم��ر» ،مشيرا ً إلى
أنّ «هيبة النظام القضائي وصدقيّة
ّ
المحك ،بحيث أنه لو أطلق
القضاة على
هذا األمير بعملية احتيالية قانونية ،فلن
يبقى للنظام في لبنان هيبة ،وبالتالي
لن يستطيع أن يالحق مرتكبا ً واحداً ،ألنّ
لسان حاله ولسان حال الناس سيكون:
إنكم ال تستقوون إال على الضعيف ،أما
القوي فتخرجونه من دون ذريعة».

«المجل�س ال�شرعي» :ا�ستمرار الت�ص ّلب
يودي بلبنان �إلى الهاوية
عقد المجلس الشرعي اإلسالمي
األع��ل��ى ،اجتماعه ال���دوري برئاسة
م��ف��ت��ي ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ش��ي��خ عبد
اللطيف دري��ان ،في دار الفتوى أول
من أم��س ،ودرس ال��ش��ؤون الدّينية
والوقفية ال ُمدرجة على جدول أعماله،
واستعرض األوضاع العامة في البالد،
وأص��در المجلس بيانا ً تاله العضو
الشيخ مظهر حمويَ ،
لفتَ فيه إلى أنّ
المجتمعين «أبدوا قلقهم الشديد من
استمرار التباين في وجهات النظر بين
األطياف السياسية ،ال��ذي ينعكس
سلبا ً على الوطن والمواطن ما ّ
يؤشر
إلى خطورة المرحلة التي نم ّر فيها
لعدم التوصل إلى تفاهم أو اتفاق لح ّل
األزمة التي يعيشها لبنان ،وضرورة
إيجاد مخارج تحفظ كيان الدولة».
ورأوا«أنّ لبناناليوميحتضربسبب
االنقسامات السياسية واالختالف
ف��ي معالجة أول��وي��ات األم���ور ،وفي
مقدّمها انتخاب رئيس للجمهورية
الذي هو رأس الدولة ،وخاصة نحن
على أب���واب ذك��رى االس��ت��ق�لال ،وإذا
استم ّرت هذه التجاذبات السياسية

والتصلّب ف��ي ال��م��واق��ف فسينزلق
لبنان رويدا ً رويدا ً نحو الهاوية ،ومن
ث ّم االنفجار َالذي يضرب صفو األمن
واالستقرار المعيشي واالجتماعي»،
داع���ي���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ج��م��ي��ع�ا ً إل��ى
«التماسك والتفاهم واالستمرار في
الحوار الوطني والحوارات الثنائية
في المجلس النيابي وخارجه التي
ال بديل عنها ،فهي األمل المع ّول عليه
في تحقيق التوافق على ح ّل األزمة
اللبنانية لملء الفراغ الرئاسي لكي
ي��ك��ون ه��د ّي��ة للبنانيّين ف��ي ذك��رى
استقاللهم».
وح�� ّذر المجتمعون «م��ن خطورة
الوضع في بلدة عرسال ،خاصة بعد
االنفجارين اللذين يُنبئان بمكيدة
م��ا ت��ض � ّر بمنطقة ع��رس��ال وأهلها
لج ّرها إل��ى فتنة ُي��د ّب��ر لها للعبث
بأمنها واس��ت��ق��راره��ا» آم��ل��ي��ن «أن
ُتعقد جلسة تشريعية في المجلس
النيابي بحضور النواب كلّهم ،والكتل
السياسية وح��ت��ى ال ي��ك��ون هناك
انقسام بين النواب على خلفية إقرار
بعض التشريعات الضرورية للحاجة

الماسة لسالمة وتسيير أمور الدولة
اقتصاديا واجتماعيا».
ودع����وا ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة إل��ى
«التجاوب مع رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم في دعوته إلى عقد جلسة
لمجلس ال����وزراء الت��خ��اذ ال��ق��رارات
التي تعود بالنفع ،ورفع الضرر عن
الوطن وال��م��واط��ن» ،آسفين «لعجز
الدولة في النهوض بالشأن المعيشي
واالقتصادي واالجتماعي والتنموي
والبيئي وح ّل أزمة النفايات ،فإذا لم
يت ّم العمل على معالجة هذه القضايا
وتسيير أمور الناس نخشى من كارثة
كبرى ت��ؤدي إلى الخراب والفوضى
للبالد والعباد».
وط��ال��ب��وا ق���ادة ال����دول العربية
واإلسالمية وجامعة الدول العربية،
والمجتمع ال��دول��ي «ب��دع��م صمود
الفلسطينيين ل��م��واج��ه��ة ال��ع��دو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ذي ي��م��ارس أبشع
أن���واع اإلج���رام بحق الفلسطينيين
وبحق أه��ل ال��ق��دس المدافعين عن
المسجد األقصى ،الذي ُتنتهك حرمته
يوميا ً من ِقبَل العدو الصهيوني».

تحدد من ّ
جري�صاتي� :صندوقة االقتراع ّ
يمثل زحلة في البرلمان
ر ّد عضو تك ّتل التغيير واإلصالح الوزير السابق سليم
جريصاتي ،ف��ي مؤتمر صحفي أم��س على م��ا تناولته
بعض وسائل اإلعالم عن الوراثة السياسية لرئيس الكتلة
الشعبية في زحلة النائب الراحل الياس سكاف ،وما طاله
شخصياً ،معلنا ً أنّ «أمورا ً ا ّتخذت منحى تصعيديا ً وطالت
شخصيات سياسية وشخصية روحية يكنّ لها الناس في
زحلة والبقاع احتراماً ،هي رئيس أساقفة زحلة والبقاع
للروم الملكيّين الكاثوليك ،المطران عصام يوحنا درويش».
وذ ّكر جريصاتي بوقوفه إلى جانب سكاف وبطلب من
سكاف نفسه في ثالث محطات رئيسية هامة ،األولى إدارة
انتخابات البلدية في زحلة ،الثانية إعادة صياغة النظام

الداخلي لحزب الكتلة الشعبية ،والثالثة التصدّي لمعمل
إسمنت كان ُمزمعا ً إنشاؤه في زحلة ،معتبرا ً أنّ «الراحل
يخص الكتلة الشعبية فقط ،بل يخص زحلة
سكاف ال
ّ
والبقاع ولبنان كلّه» .ونفى أن «يكون طامعا ً إلى أيّة زعامة
في زحلة» ،الفتا ً إلى أنّ «صندوقة االقتراع هي فقط التي
تحدّد من يمثل زحلة في الندوة البرلمانية».
وأشار إلى أنّ «الكتلة الشعبية هي الوحيدة التي تحدّد
مم ّثلها السياسي في زحلة» ،منتقدا ً من س ّماهم «صغار
القوم في الكتلة الشعبية والمحيطين بأرملة الراحل
ّ
«الكف عن ّ
بث الكالم
سكاف السيدة مريم» ،داعيا ً إياهم إلى
المضلّل».

حمدان التقى البزري :فل�سطين ب ّوابة الجنة
التقى الدكتور عبدالرحمن البزري في منزله في صيدا
أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين-
المنسق
المرابطون» العميد مصطفى حمدان ،بحضور
ّ
العام لتجمع المؤسسات األهلية في صيدا والشيخ يوسف
المسلماني ،وكان بحث في األوضاع المحلية واإلقليمية
في ظل األحداث والحروب الداخلية التي تجري في عدد
من الساحات العربية ،وتركيز على انتفاضة الشعب
الفلسطيني في وجه التهويد وتدمير المقدسات.
وفي ختام اللقاء ،قال حمدان« :جئنا لزيارة الدكتور
عبدالرحمن البزري ،هذه الشخصية الوطنية التي دعت
دائما إلى وحدة الصف واالمتناع عن االقتتال والتطرف
الداخلي وحماية أمن اللبنانيين وسالمتهم ،وتباحثنا في
األوضاع على الساحتين الداخلية واإلقليمية ،معربين عن
وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني وانتفاضته التي تعبّر
عن األمة ورغبتها ،والتي تعطينا األمل في أنّ الحقوق
العربية س ُتستعاد .ففلسطين بالنسبة لنا هي بوابة
الجنة ،واالقتتال العربي  -العربي هو بوابة الجحيم في
هذا الصقيع الذي نعيشه».
وأعلن «الوقوف إلى جانب التح ّركات المطلبية التي
تدعو لإلصالح وتفعيل دور الدولة وخدماتها ،ومكافحة

الفساد والمفسدين».
بدوره اعتبر البزري أنّ «المأساة التي يعيشها الشعب
ناجمة عن فش ٍل ذريع لقوى سياسية احتكرت السلطة
ومقدرات البالد وخيراتها ،واحتمت خلف شعارات ر ّنانة،
وتمترست وراء حواجز مذهبية وطائفية اصطنعتها
ّ
لتغطي عجزها وفشلها وفسادها».
أض�����اف« :وم����ا أزم����ة ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة
واالستحقاقات االنتخابية والرئاسية إال انعكاس حقيقي
لتقصير المسؤولين وع��دم قدرتهم على البحث في أيٍّ
من الملفات ،بعيدا ً من الحسابات اإلقليمية والتوصيات
الخارجية .كما أنّ كارثة النفايات التي ت��زداد تعقيدا ً
هي الدليل الواضح على تلهّي هذه الطبقة السياسية
بمكاسبها».
�وج��ه إل��ى «ال��ع��رب
وإذ ح� ّي��ا الشعب الفلسطيني ت� ّ
واللبنانيين ب��أنّ التضامن مع الشعب الفلسطيني ال
يكون بالخطابات واللقاءات ال ّرنانة ،وإنما بالتراجع
عن القوانين الظالمة التي وضعتها الحكومات اللبنانية
المتعاقبة ،والتي ج ّردت الفلسطينيين من حقوقهم المدنية
واإلنسانية واالجتماعية وحتى الشرعية ،ودفعهم للهجرة
وركوب البحر مع عائالتهم إلى المجهول».

