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رعد و�صفا ه ّن�آ مقبل وقهوجي باال�ستقالل

«الوفاء للمقاومة» :الحوار وما ّ
يتخلله من مبادرات
هو المعبر لتكوين الدولة وتحريك م�ؤ�س�ساتها

قهوجي مستقبالً رعد وصفا
اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ «الحوار الوطني وما
يتخلّله من مبادرات يش ّكل المعبر لتكوين الدولة وتحريك
مؤسساتها الدستورية ،الفت ًة إلى أنّ «الحرص على إنجاز
التفاهم بين مختلف القوى السياسية في لبنان يؤ ّكد
ضرورة مواصلة الحوارات التي تنعقد برئاسة رئيس
مجلس الن ّواب نبيه ب ّري وتع ّزز النقاشات ،والتي تشكل
سلة سياسية شاملة متكاملة».
وأعربت الكتلة في بيان تاله النائب حسن فضل الله،
بعد اجتماعها الدوري في مق ّرها بحارة حريك برئاسة
النائب محمد رعد ،عن فرحها «بإنزال العقاب على المجرم
الذي نقل االنتحار َّي ْين اللذين اقترفا العمل اإلرهابي في
برج البراجنة» ،شاكر ًة «مجاهدي المقاومة اإلسالمية
وأبطال الجيش السوري على هذا اإلنجاز».
كما شكرت الكتلة «كل من تضامن بعد التفجيرين
في برج البراجنة ،وكل من دان العمل اإلرهابي ،ونحيّي
االلتفاتة الخاصة التي عبّر عنها السفير البابوي في
لبنان» ،داعي ًة الشعب اللبناني إلى مزيد من التعاون
ومعرب ًة عن اعتزازها بـ«جمهورها المقاوم المتماهي
مع القيادة الرافض لالنجرار إلى الفتنة مع السوريين
أو الفلسطينيين ،والحرص على توجيه البوصلة إلى
«إسرائيل» وأعوانها التكفيريين».
وتط ّرقت الكتلة إل��ى الموضوع ال��س��وري ،ف��رأت أنّ
«معيار صدقية األق��ط��اب المعنيّة ب��األزم��ة السورية
هو التزامهم بمكافحة اإلره��اب الذي يش ّكل خطرا ً على
العالم كلّه» ،مؤ ّكدة تقديرها دور روسيا ض ّد اإلرهاب في
سورية.
يخص إسقاط الطائرة الروسية من قِبل مقاتالت
وبما
ّ
تركية ،رأت الكتلة أنّ «استهداف الطائرة هو تص ّرف غير

ويشجع المجموعات اإلرهابية» ،مشدّدة على أ ّنه
مب ّرر،
ّ
يتوجب على كل العالم محاربة اإلرهاب.
ّ
وأ ّك���دت الكتلة وقوفها وقفة إج�لال أم��ام الشعب
يضحي بشبابه في مقاومة «إسرائيل»،
الفلسطيني الذي
ّ
داعي ًة «األ ّمتين العربية واإلسالمية إلى إمداد الشعب
بمصادر القوة التي تع ّزز المقاومة».
وعن القرار الصادر من الكونغرس ،المتض ّمن بنودا ً
تستهدف حزب الله ،اعتبرت الكتلة أنّ هذا القرار «اعتداء
سافر على لبنان وانتهاك للسيادة اللبنانية ،وتجاوز
للمعايير الدولية» ،مؤ ّكدة إدانتها «هذا القرار الذي ّ
يدل
على نزعة استكبارية وتزويرا ً للحقائق والمفاهيم»،
مشدّدة على أنّ هذا القرار لن يثني المقاومة عن الدفاع
عن وطنها ودعم قضايا الحق للشعوب المستضعفة،
معتبر ًة أنّ «استهداف السعودية حزب الله بقرار مماثل
هو استجابة سريعة لإلمالءات األميركية ،خاصة أنّ هذا
القرار هو نسخة مك ّررة ع ّما سبق لإلدارة األميركية أنْ
أعلنته من إجراءات».
على صعي ٍد آخ��ر ،ه ّنأ النائب رع��د ومسؤول وحدة
التنسيق واالرت��ب��اط في ح��زب الله وفيق صفا ،نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،وقائد
الجيش العماد جان قهوجي ،بذكرى االستقالل ،وذلك
خالل زيارتهما اليرزة أمس.
وبحث رعد وصفا مع مقبل في األوضاع الراهنة وال
س ّيما النتائج واألج��واء التي تركتها التفجيرات اآلثمة
التي طاولت منطقة برج البراجنة أخيراً .وت ّم التطابق في
وجهات النظر حول التشدّد في التدابير األمنية الم ّتخذة
للحؤول دون تكرار مثل هذه االعتداءات.

«لقاء الأحزاب» َ
دان ت�شويه �صورة المقاومة:
الإرهاب طبعة �أميركية � -سعودية
َ
دان «ل��ق��اء األح���زاب وال��ق��وى السياسية والوطنية
اللبنانية» في بيان إثر اجتماعه األسبوعي في مق ّر «ندوة
العمل الوطني»« ،الموقف األميركي  -السعودي الذي
يحاول تشويه الصورة الناصعة للمقاومة اللبنانية ،عبر
وصمها باإلرهاب».
وأ ّكد أنّ «اإلرهاب إنما هو طبعة أميركية سعودية ،وهما
اللتان تدعمان وتم ّوالن وتسلّحان التنظيمات اإلرهابية
التي تعيث تخريبا ً وتدميرا ً في الدول العربية ،وال سيّما
في سورية والعراق وليبيا .أ ّما المقاومة اللبنانية فهي
التي تحارب اإلرهاب الصهيوني ،واإلرهاب التكفيري».
كما شجب اللقاء «إق���دام تركيا على إسقاط طائرة
سوخوي الروسية فوق األجواء السورية في ريف الالذقية
أثناء قيامها بمه ّمة محاربة التنظيمات اإلرهابية المسلحة
المدعومة من الحكم التركي» ،معتبرا ً أنّ «العدوان التركي
إ ّن��م��ا يأتي ف��ي محاولة يائسة لخلط األوراق وإعاقة
العملية العسكرية السورية الروسية في جبال الالذقية،
والتي تح ّقق تقدّما ً مطردا ً ما يضع نهاية ألحالم (الرئيس
التركي) رجب طيب أردوغان في إقامة منطقة عازلة داخل

األراض��ي السورية ،ما يؤ ّكد مدى ضلوع الحكم التركي
في دعم ورعاية الجماعات اإلرهابية في سورية» ،مؤ ّكدا ً
دعمه وتأييده «الموقف الروسي في الر ّد على هذا العدوان
التركي ،وإحباط أهدافه».
ون ّوه اللقاء بـ«القمة الروسية  -اإليرانية التي جمعت
الرئيس فالديمير بوتين ومرشد الثورة االسالمية السيد
علي خامنئي ،وما صدر عنها من مواقف داعمة لسورية
في مواجهة قوى اإلرهاب ،ورافض ًة للمحاوالت األميركية
ّ
والتدخل
الغربية في فرض اإلمالءات على الشعب السوري
في خياراته الوطنية ،وال سيّما محاولة فرض قيادة ال تمثل
إرادة الشعب السوري».
َ
ودان اللقاء «التفجيرات اإلرهابية التي ن ّفذها تنظيم
«داعش» في تونس وسيناء» ،معتبرا ً أنّ «هذه التفجيرات
ُتبرهن ب��أنّ خطر اإلره��اب يطال جميع ال��دول العربية،
وأنّ مواجهته والتصدي له للقضاء عليه يتطلّبان وضع
استراتيجية عربية شاملة تشمل التنسيق بين الدول
العربية التي تواجه هذا الخطر اإلرهابي ،وال سيّما سورية
والعراق ومصر وتونس والجزائر وليبيا ،واليمن».

وفد كبير من �إقليم الخروب والمخيمات
يزور معلم مليتا وقلعة ال�شقيف

وفد إقليم الخروب في مليتا
ّ
نظمت العالقات العامة في حزب الله في منطقة إقليم
الخروب ،بالتعاون مع حركة «فتح» ،زي��ارة إلى قلعة
الشقيف ومعلم «مليتا السياحي المقاوم» في الجنوب،
تحت ع��ن��وان (ال��ق��دس ل��ن��ا) ،ولمناسبة ي��وم الشهيد
والذكرى 11الستشهاد الرئيس ياسر عرفات ،وتضامنا ً
مع االنتفاضة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ورفضا ً
لجميع أنواع اإلرهاب الصهيوني والتكفيري ،والذي كان
آخره تفجير برج البراجنة ،وتأكيدا ً لوحدة الدم والموقف.
ض�� ّم ال��وف��د أكثر م��ن  400شخص م��ن منطقة إقليم
الخروب ،داود العلي ووادي الزينة ومخيمات منطقة
صيدا وجوارها وجميع الشرائح التنظيمية والمجتمعية،

ومم ّثلين عن األح��زاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية
ووف��د لجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية في إقليم
الخروب ،وفاعليات من المنطقة.
وأُلقيت كلمة ترحيبية للشيخ زيد ضاهر ،تالها كلمة
حركة «فتح» ألقاها رفعت شناعة أمين سر إقليم لبنان،
وكلمة «ح��زب الله» ألقاها مسؤول الملف الفلسطيني
«التمسك بالمقاومة
في حزب الله حسن حب الله ،فأ ّكدا
ّ
لتحرير األرض» ،مشدّدا ً «على وحدة الموقف والمصير».
ثم كان عرض فولكلوري لـ«فرقة الكوفية» ،وجولة في
«معلم مليتا» ،واخ ُتتمت الزيارة بغداء جامع في إقليم
التفاح.

�سليمان :هناك فر�صة
لإنقاذ لبنان
أ ّكد الرئيس العماد ميشال سليمان ،أنّ «ألف باء حماية لبنان يكمن في
تحصينه وإبعاده عن سياسة المحاور ،وهذا التحصين الذي يبدأ بانتخاب
رئيس الجمهورية ،يُستكمل بتشكيل حكومة ُتدير شؤون البالد وتعمل
بجديّة على إنهاء التراكمات التي ترهق المواطن اللبناني ،وتسلب منه
أبسط حقوقه المعيشية».
وشدّد سليمان خالل تر ّؤسه اللجان التحضيرية في «لقاء الجمهورية»،
على «ض��رورة استكمال الجهود كافة ،حتى انتخاب الرئيس في أسرع
وقت ممكن» ،معتبرا ً أنّ «الجو اللبناني اإليجابي والمعطيات الخارجية
عربيا ً ودولياً ،يسمحان بإنقاذ لبنان عبر ّ
فك الرباط بين أزمته وأزمات
المنطقة».
من جه ٍة أخرى ،أعرب سليمان في حوار مع وكالة األنباء اإليرانية «إرنا»،
عن اطمئنانه لـ«الوضع األمني في لبنان ،على الرغم من التفجيرات»،
جازما ً «أنّ اإلره��اب ال يستطيع أن يُقيم إم��ارات أو قواعد على األراضي
اللبنانية ،فهم مرفوضون من معظم البيئات في لبنان ،وخصوصا ً البيئة
السنيّة المعتدلة ،وهذا ما يسهّل انكشافهم وإلقاء القبض عليهم ،وتفكيك
شبكاتهم».
وطالب بـ«التوجه إلى مجلس الن ّواب النتخاب رئيس» ،مستشهدا ً
بـ«تجربة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في سبعينات القرن الماضي،
وفوزه بفارق صوت واحد».
ورحب سليمان بمبادرة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،
ّ
التي أطلقها أخيراً ،بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في لبنان.
ورأى «أنّ المبادرة تتطلّب إجابة عن أسئلة عديدة عن كيفيّة إنجاز قانون
االنتخاب ،وكيفيّة تشكيل الحكومة ووفق أي مبدأ؟ واالتفاق على المبادئ
في موضوع انتخاب الرئيس» ،معربا ً عن اعتقاده بأنّ «المبادرة ستخلق
جوا ً إيجابيا ً باتجاه الحل».
ّ
ِ
ينف «االختالف مع حزب الله ،تمنى «أن تكون العالقة جيدة»،
وإذ لم
معتبرا ً «أنّ االختالف حول إعالن بعبدا هو السبب».
رحب بتطوير العالقات اإليرانية اللبنانية ،لفتَ إلى زياراته األربع
وإذ ّ
إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،معتبرا ً «أنّ االتفاقات االقتصادية التي
ُو ِّقعت بين البلدين ستكون ذخيرة مفيدة للبنان في المستقبل ،خصوصا ً
مع إلغاء العقوبات الدولية عن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية» ،نافيا ً «أي
عرض قدّمته إيران.
من ناحي ٍة ثانية ،استقبل سليمان النائب عمار ح��وري ،وعرض معه
األوضاع العامة.
وأبرق إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ،مع ّزيا ً بوفاة األمير
بندر بن فيصل بن عبد العزيز ،وإلى الرئيس اإليراني حسن روحاني ،مع ّزيا ً
بوفاة السفير السابق لدى لبنان ،غضنفر ركن أبادي.

� ّأكد �أنّ جعجع ما زال ّ
مر�شحه

«الم�ستقبل» :لقاء الحريري فرنجية
حُ ِّمل �أكثر مما يحتمل
أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدالني ،أنّ «طرح اسم
ّ
كمرشح للرئاسة لم يُطرح بعد
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
داخل تيار المستقبل» ،مؤ ّكدا ً أنّ «رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
ّ
مرشحنا حتى اآلن».
جعجع ،ال يزال
��س الحاجة للخروج من
وق��ال في
تصريح أم��س« :ال شك أ ّننا في أم ّ
ٍ
المأزق الرئاسي بعد مرور عام ونصف العام على الفراغ ،ما يستدعي
وجود تسوية وطنية تطلق لبنان نحو أفاق رحبة ،وتنعش االقتصاد»،
الفتا ً إلى أنّ «ما نريد الوصول إليه هو تسوية ُترضي الجميع لننهض
بلبنان».
وإذ أشار مجدالني إلى أنّ «أي تسوية شاملة ستتطلّب سلّة متكاملة»،
شدّد على أ ّننا «نسعى للوصول إلى تسوية شاملة وطنية تستطيع إيقاف
النزف الحاصل في الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي ل ُنعيد
المؤسسات إلى وضعها وعملها الفعلي».
من جهته ،أوضح عضو كتلة المستقبل ،النائب خالد زهرمان ،أنّ «لقاء
باريس الذي جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجيةُ ،ح ّمل أكثر م ّما يحتمل» ،مشيرا ً إلى أنّ «االستحقاق
الرئاسي له عوامل خارجية ،ومرتبط بما يحصل في المنطقة ،لناحية
وجود بوادر تسوية أم ال ،وحتى اآلن األمور غير واضحة».
وق��ال في تصريح «وصلنا إلى مرحلة أمنية خطيرة لم نعشها في
ّ
تؤشر إلى االنهيار االقتصادي،
السابق ،إضاف ًة إلى مخاطر اقتصادية
وهذا ما دفع الرئيس الحريري إلى محاولة إحداث خرق ُمعيّن في ملف
رئاسة الجمهورية وباقي المل ّفات ،واللقاء مع النائب فرنجية يأتي في هذا
السياق ،ويجب ألاّ نح ّمله أكثر م ّما يحتمل .وما نناقشه مع فرنجية اليوم
هو عينه ما ك ّنا نناقشه مع رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب ميشال
عون ،أو مع األفرقاء كا ّفة».
ّ
وجدّد زهرمان تأكيده أنّ «ال فيتو من تيار المستقبل على أي مرشح
للرئاسة» ،موضحا ً أ ّننا «نرضى بأي مرشح يمكن أن يلتزم بالمبادئ
التي نؤمن بها».

�إ�شكال بين فتحاو ّيين في عين الحلوة

المقدح :ا�ستعدادات لن�شر
القوة الفل�سطينية في مخيم «البرج»
كشف قائد القوة األمنية الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية في
لبنان اللواء منير المقدح ،عن استعدادات ولقاءات ُتجريها الفصائل
الفلسطينية في لبنان ،ومنها اجتماع عُ قد في سفارة فلسطين في بيروت
بهدف االستعداد لنشرالقوة األمنية الفلسطينية في مخيم برج البراجنة
على غرار نشر القوة في وقت سابق في مخيّمي عين الحلوة والمية ومية
في منطقة صيدا ،مؤ ّكدا ً أنّ «هناك قوة أمنية في مخيم البرج تشارك فيها 5
من الفصائل الفلسطينية ،وفي غضون أسبوع ستشارك الفصائل األخرى
لتصبح القوة جاهزة للحفاظ على األم��ن واالستقرار في المخيم ،وفي
جواره اللبناني».
وأشار المقدح إلى أ ّنه «قام بجولة في مخيّمي البرج وشاتيال ،وكان
ّ
التدخل
الموحد ،وهو عدم
هناك تأكيد وتشديد على الموقف الفلسطيني
ّ
في الشؤون اللبنانية ،والعمل لمنع الفتنة الفلسطينية – اللبنانية التي
حاول البعض تأجيجها إثر االنفجار اآلثم وال ُمدان ،والذي استهدف أهلنا
شك أنّ أيادي صهيونية تقف وراءه ووراء ّ
في برج البراجنة ،والذي ال ّ
بث
روح الفتنة ،لذلك نسعى إلى تحصين مخيماتنا والحفاظ على أمنها وأمن
الجوار اللبناني ،وهناك دوريات ليلية للقوة األمنية الفلسطينية في مخيم
البرج على أن تشمل مخيم شاتيال قريباً ،ونحن بدورنا نقوم بإحصاءات
جديدة لجميع السكان النازحين من سورية إلى مخيمي البرج وشاتيال».
ولفتَ إلى أنّ «القوة األمنية الفلسطينية ُتسيّر دوريات ليلية في مخيم
برج البراجنة ،على أن يصبح عديدها بعد أسبوع من مشاركة جميع
الفصائل الفلسطينية  130عنصرا ً وضابطاً ،على أن يت ّم تمويلها بنسبة
 70بالمئة من «فتح» و 30بالمئة من «حماس» و«الجهاد» التي تو ّقفت
منذ  5أشهر عن تمويل القوة في مخيم عين الحلوة».
وشدّد المقدح على أنّ «الموقف الفلسطيني ما زال على حاله؛ الحفاظ
على أمن المخيمات والجوار اللبناني ،وتعزيز العالقات الفلسطينية –
اللبنانية من خالل اللجان الموجودة ،وهناك لجنة رباعية في بيروت
وأخ��رى في صيدا حيث يجري تنظيمها وتعزيزها لمنع إدخ��ال الفتنة
إلى المخيمات الفلسطينية على أن تبقى مخيماتنا واحة لألمن وص ّمام
أمان للبنان ،وعامل توحيد لهذا البلد» ،الفتا ً إلى «اإلجماع الفلسطيني
حول نشر القوة األمنية الفلسطينية في مخيم برج البراجنة ،ومن ث ّم في
مخيم شاتيال وذلك بعد استكمال دخول الفصائل الفلسطينية كافة إليها
ننسق مع الجيش اللبناني بشكل دؤوب حول
وهي جاهزة» ،مؤ ّكدا ً «أ ّننا ّ
موضوع المخيمات في بيروت».

إشكال عين الحلوة

من جه ٍة أخرى ،وقع إشكال فردي في الشارع الفوقاني في مخيم عين
الحلوة بين عناصر من حركة «فتح» من مكتب السبربري ،وآخرين من
مكتب طالل األردني ،تط ّور إلى إطالق نار ،ما أدّى إلى وقوع إصابات ،فيما
جرت اتصاالت فلسطينية لتطويق اإلشكال ومنع تطوره.
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ً
إعالميا
�أر�سالن :تر�شيح فرنجية للرئا�سة ال يزال �
وقانون االنتخاب المختلط يك ِّر�س المزرعة ال الدولة

أرسالن خالل مؤتمره الصحافي
أعلن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طالل
أرس�لان ،أنّ «النسبية هي الصيغة االنتخابية الوحيدة
الكفيلة بتأمين التمثيل العادل للشعب» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«ترشيح رئيس تيار «ال��م��ردة» النائب سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية ال ي��زال ضمن نطاق اإلع�ل�ام ،وغير
رسمي ،ويمكن البحث فيه».
وت��ن��اول أرس�لان في مؤتمر صحافي عقده أم��س في
دارته في خلدة ،قانون االنتخاب الجديد ،مشيرا ً إلى أ ّنه
«بند أساسي على جدول أعمال طاولة الحوار الوطني،
وجزء ال يتج ّزأ من السلّة المتكاملة التي يُفترض بطاولة
الحوار أن تق ّر بنودها ،وأ ّول هذه البنود موضوع رئاسة
الجمهورية».
نتمسك بمبدأ
وأضاف« :نحن في الحزب الديموقراطي
ّ
إقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية العامة والشاملة،
واعتماد لبنان دائ��رة انتخابية واح���دة .فالنسبية هي
الصيغة االنتخابية الوحيدة الكفيلة بتأمين التمثيل العادل
للشعب».
أضاف« :إنّ عدالة التمثيل شرطها األول المساواة في
القانون االنتخابي ،وهذه المساواة تتو ّفر في حالة واحدة:
موحد يطبّق على المواطنين كا ّفة من دون
قانون واحد
ّ
تمييز وال استثناء .فإنّ وحدة القانون االنتخابي هي التي
صحة التمثيل الشعبي التي هي الصيغة الوحيدة
تؤ ّمن
ّ
التي تو ّفر شرعيّة السلطة ،وهي الركيزة األساس لشرعية
الدولة».
ولفتَ إلى «أنّ قانون االحتكار السياسي ،المعتمد في

لبنان من خالل قانون االنتخاب األكثري ،هو رمز دولة
الفساد واإلفساد والجريمة المنظمة ،من خالل تداعياته
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمذهبية ،مسؤول
مباشر ًة عن تنامي مأساة الهجرة التي تفتك بأبناء الوطن،
وفي مقدّمهم األجيال الشابة .فقد أثبت إجرامه المتواصل
بحق الوطن والمواطنين وباتَ من الواجب القضاء عليه،
وال يكون ذلك إال بإقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية
ونسبي في آن ،ستكون
العامة .وأي قانون مختلط ،أكثريّ
ّ
نتيجته الفعلية تفريغ النسبية من مضمونها ،وخداع
اللبنانيين وتكريس خيار المزرعة بدال ً من خيار الدولة،
وتكريس االستبداد واالستعباد الذي يهدّد لبنان بالزوال
من خالل تفريغه من سكانه األصليين».
وأشار أرسالن إلى أنّ «اللجنة التي ُش ّكلت لوضع تص ّور
لقانون االنتخاب عليها أن تختار :إ ّما الوطنية ودولة العدالة
والقانون ،وإ ّما استمرار المزرعة واالحتكار والالوطنية ،إ ّما
الدولة المستقرة أو الدولة االفتراضية ال ُمخزية الفاشلة .إ ّنه
خيار بين الموت والحياة ،فليكن خيا ُرنا خيا ُر الحياة».
ور ّدا ً على سؤال عن موضوع رئاسة الجمهورية وتداول
اسم النائب فرنجية ،أ ّكد أرسالن أنّ «رئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري ،بعد مشاورات مع كل القوى ،وضع جدول أعمال
(للحوار) يتض ّمن أكثر من موضوع ،وت ّم االتفاق على أن
يكون شامالً وفق سلّة متكاملة وتنفيذ بنودها بمفتاح رئاسة
الجمهورية» ،مشيرا ً إلى أنّ ما يُحكى عن ترشيح فرنجية «ال
وصلَنا شيء في
يزال ضمن نطاق اإلعالم ،وغير رسمي ،وإنْ َ
هذا الصدد ،عندها سنبحث في األمر».

دريان ا�ستقبل «المرابطون» والوفد الروحي ال�سوي�سري

حمدان :لت�سوية وا�ضحة غير رمادية
و�إعادة تفعيل مجل�س الوزراء
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دري��ان ،في دار الفتوى
أم���س ،وف����دا ً م��ش��ت��رك��ا ً م��ن مجلس
األس��اق��ف��ة الكاثوليك ف��ي سويسرا
وم��ج��ل��س االت���ح���اد اإلن��ج��ي��ل��ي في
سويسرا ،ض ّم رئيس مؤتمر الكنائس
الكاثوليكية ال��م��ط��ران م��ارك��وس
بوتشيل الذي قدّم له كتابا ً بعنوان
«المحبة هي عطاء كل شيء» ،ورئيس
القس لوشر
اتحاد الكنائس اإلنجيلية
ّ
غوتفريد ،وأمين عام مؤتمر األساقفة
الكاثوليك إيروين تانر ،وعن االتحاد
القس سيرج فورنرد،
البروتستانتي
ّ
بحضور األمينين العامين للجنة
الوطنية اإلسالمية المسيحية محمد
السماك وحارث شهاب.
ب��ع��د ال��ل��ق��اء ،ق���ال ل��وش��ر« :ك��ان
اجتماعا ً مه ّما ً مع سماحته ،فنحن
م�� ّت��ف��ق��ون ع��ل��ى ال��وح��دة وال��ت�لاح��م
بين األدي��ان نحو هدف أساسي هو
السالم ،وال نريد أن يقوم المتطرفون
بإفشال هذا الهدف ،فلنكمل مسيرتنا
نحو السالم معاً».
وقال بوتشيل« :نحن في سويسرا
نهت ّم جدا ً بالعيش المشترك والعمل
س��ويّ��اً ،وأتمنى على كل األدي��ان أن
يتحاوروا في ما بينهم وأن يعملوا
سويا ً لح ّل كافة المشاكل للتوصل
للسالم».
من جهته ،أ ّك��د دري��ان أم��ام الوفد
أنذ «لبنان هو بلد العيش المشترك
المبني على أس��س وطنية ووح��دة
ب��ي��ن جميع م��ك�� ّون��ات��ه اإلس�لام��ي��ة
والمسيحية ،وال ي��وج��د أي ن��زاع
طائفي أو مذهبي ب��ل هناك وح��دة
ومحبة وسالم بين اللبنانيين ويريد
المتطرفون أو اإلرهابيون من خارج
لبنان أن يش ّوهوا ص��ورة اإلس�لام
المشرقة ف��ي التعامل م��ع اآلخ��ر»،
متم ّنيا ً لسويسرا «األمان واالستقرار
والتقدّم واالزدهار».

المرابطون

كما استقبل مفتي الجمهورية وفدا ً
من «حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون» برئاسة أمين الهيئةالقيادية العميد مصطفى حمدان،

الوفد الكنسي السويسري في دار الفتوى
الذي قال على اإلثر« :تش ّرفنا بلقاء
سماحة المفتي ،وأ ّكدنا له تقديرنا
وتثميننا للموقف الذي يتخذه دائما ً
بدعوة الجميع إلى الرويّة والحكمة،
وعدم االنجرار خلف ما يُطبخ للبنان
من فتن أصبحت واضحة ،خصوصا ً
بعد االنفجارات التي حدثت في برج
البراجنة .وكل التقدير لمن استنكر
هذه التفجيرات ،ومن دعا فعالً إلى
التماس الموقف السياسي الصحيح
في حماية لبنان من خالل وأد الفتنة
التي ح��اول البعض أن يثيرها بعد
انفجارات برج البراجنة».
وأض��اف « :لذلك نحن نقدّر دائما ً
ال��خ��ط��اب وال��م��وق��ف ال���ذي ي ّتخذه
سماحة المفتي والذي يُعيد ،وأعاد،
إل��ى دار ال��ف��ت��وى موقعها القومي
وال��وط��ن��ي ال��ج��ام��ع ف��ي ظ��� ّل ه��ذه
الظروف التي تهدّدنا جميعا ً من قِبل
هؤالء اإلرهابيين والمخ ّربين».
ودعا حمدان الجميع «إلى ا ّتخاذ
المواقف الحقيقية القائمة على ثوابت
غير رمادية اللون ،أي عندما يكون
هناك أيّة تسوية يجب أن تكون هذه
التسوية واضحة للشعب اللبناني،
ألنّ فشلها سيؤدي إلى إحباط لدى
أهلنا اللبنانيين ،وبالتالي يصبح من
السهل أيضا ً الدخول في ما ال ُتحمد
عقباه».
وتابع« :الموضوع األساسي اليوم
على صعيد الوطن اللبناني ،أنّ هناك

حكومة دستورية وشرعية قائمة
والجميع متم ّثل فيها ،لذلك ندعوهم
جميعا ً إلى االستمرار في إدارة شؤون
العباد والبالد من خالل هذه الحكومة،
ومن خالل النظر إلى مشاكل أهلنا
التي تبدأ بملف النفايات ،وصوال ً إلى
لقمة العيش».
وت��ط�� ّرق حمدان إل��ى التفجيرات
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي حصلت ف��ي مصر
وت����ون����س ،م����ؤك����دا ً وج�����وب «أن
محصن
ي��ك��ون ه��ن��اك واق���ع ع��رب��ي
ّ
يقوم بمكافحة ه��ؤالء اإلرهابيين
والمخ ّربين ابتدا ًء من المبادرة التي
طرحها سيادة المشير عبد الفتاح
السيسي ف��ي القمة العربية ،وهو
تشكيل ال��ق��وة العسكرية العربية
ال��م��وح��دة ،واستنهاض الجيوش
ّ
العربية لمكافحة هؤالء اإلرهابيين».
والتقى دريان رئيس مؤسسة مراد
اإلنمائية والخيرية كميل نديم مراد،
كما التقى وفدا ً ض ّم والد الفتى الشهيد
محمد أبو خضير ،برفقة الزميل هيثم
زعيتر ،شكره على «المشاركة في
حفل تكريم الشهيد محمد أبو خضير
ب��إط�لاق كتاب «ف��رس��ان فلسطين»
ل��زع��ي��ت��ر« ،وت��خ��ص��ي��ص��ه ال��ك��ت��اب
بالمقدمة».
واستقبل دريان وفدا ً من آل حوري
شكر له مواساته لهم باألمين العام
السابق للجامعة ،الراحل الدكتور
عصام حوري.

مخزومي �أيّد الجهود النتخاب رئي�س
أيّ���د رئ��ي��س ح��زب ال��ح��وار ال��وط��ن��ي المهندس ف��ؤاد
مخزومي ،من باريس «االتصاالت والجهود المبذولة من
التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية» ،مؤ ّكدا ً أنّ
أجل
ّ
«هذه األجواء اإليجابية التي برزت في اآلونة األخيرة عن
إمكان التوصل إلى توافق حول االنتخابات الرئاسية ،هي
أمر في غاية األهمية».
ولفتَ إلى أنّ «الشلل الذي ضرب المؤسسات الدستورية
ال يمكن معالجته إال بقرارات وطنية من خارج االصطفافات
السياسية ،وبرؤية جديدة تأخذ في االعتبار أنّ األوضاع
في لبنان على مختلف المستويات ،وال سيّما االقتصادية،
لم تعد تحتمل .وأنّ لبنان باتَ في خطر شديد يمكن أن

يتح ّول معه إلى دولة فاشلة».
وأعلن أنّ «لقاءاته الخارجية بالمسؤولين الكبار
التوجه إلنهاء الفراغ في موقع الرئاسة
تصب في دعم هذا
ّ
ّ
األول��ى» ،داعيا ً مجلس النواب إل��ى» إج��راء االنتخابات
الرئاسية فوراً ،ومن دون تردّد».
ورأى أنّ «ال��ح��وارات األخيرة الثنائية وغيرها بين
مختلف األط���راف أثبتت أنّ في إمكان اللبنانيين أخذ
األمور بأيديهم وتحضير بلدهم بعيدا ً عن أزمات المنطقة،
وتحصينا ً له من أي مفاجآت يمكن أن تحصل سواء أكانت
إيجابية أم سلبية».

