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افتتح م�سجداً ومركز �إفتاء في �صور

ع�سيري يهاجم حزب اهلل وي�ستغرب الحملة و«الم�ستقبل» ي�سانده

3

ّ
التحدث عن مكافحته دريان :م�سـ�ؤوليتنا جميع ًا رفع ال�صوت
ا�ستمرار التنديد بحلف الريا�ض :ال يحق لداعم الإرهاب
ّ
�ضـد الإرهـاب والتكفير الع�شـوائي
م��ع اس��ت��م��رار م��واق��ف التنديد
بتحالف الرياض ورفض انضمام
لبنان إليه ،الفت ًة إلى أنّ السعودية
ه��ي ال��م��م� ّول الرئيسي ل�لإره��اب
ّ
ملطخة ب��دم��اء الشعوب
وي��ده��ا
العربية واإلس�لام��ي��ة ،استغرب
ال��س��ف��ي��ر ال��س��ع��ودي ف��ي لبنان
علي ع��واض عسيري االنتقادات
�وج��ه��ة للحلف وس����وء فهم
ال��م� ّ
أهدافه.

حزب الله

وفي المواقف الرافضة للحلف،
أ ّك��د رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رع��د ،أ ّن��ه «ال يحق
لمن يدعم اإلرهاب أن يتحدّث عن
مكافحته ،وأنّ على ال��ذي يم ّول
اإلره����اب أن يخجل ويستحي،
وي��خ��رج م��ن س��اح��ة ال��م��واج��ه��ة
والصراع قبل أن يُنشئ التحالفات،
ويدعو إلى إنشائها».
وقال رعد خالل احتفال تأبيني
في النادي الحسيني لبلدة كوثرية
السياد« :ال نريد عدوانا ً على أحد،
لكننا لن نقبل من أحد أن يتغافل
أو أن يستغفلنا» ،وإذ لفتَ «إلى
دعوة أربعة وثالثين دولة إلنشاء
تحالف لمكافحة اإلرهاب ،تساءل
»:أي إرهاب ستت ّم مواجهته؟ في
حين أ ّنكم من صنع اإلرهاب ،وأنتم
وح��م��ات��ه ووك�ل�اء ال��دف��اع
منبعه ُ
عنه ،وأي نفاق هذا الذي يحاول
البعض أن ير ّوجه» ،مشيرا ً «إلى
الترحيبات على الطريقة اللبنانية
والمجامالت ،واإلطراءات».
وسأل «من الذي يدعم «داعش»
اآلن وج��ب��ه��ة ال���ن���ص���رة؟ إ ّن��ه��م
يقتلونك بالزيف ،ويرتكبون أبشع
جرائم اإلنسانية في التاريخ ،ثم
يأتون ليقدّموا أنفسهم وكأ ّنهم
الحريصون على اإلنسان».
وق��ال« :إذا كان من ب ّد لتغطية
هزيمتكم في ساحة اليمن أو غيره
فابحثوا ع��ن طريقة أخ���رى ،فها
أنتم أنشأتم تحالفا ً لعدوانكم على
اليمن ،لكن ماذا صنعتم بالشعب
اليمني وببالد اليمن ،لقد د ّمرتم
معالم الحياة فيه ،واآلن تحرصون
على شعب اليمن والسلم والتسوية
السياسية في اليمن» ،داعيا ً هؤالء
«إلى االعتراف بهزيمتهم أمام إرادة
الشعب اليمني الذي نبادله العزم
واإلرادة والصمود ،والمقاومة».
ب�����دوره ،ذ ّك����ر رئ��ي��س الهيئة
الشرعية ف��ي ح��زب الله الشيخ
محمد ي��زب��ك ب��ـ «أن��ن��ا استطعنا
حماية الوطن من اإلرهاب بش ّقيه
«اإلسرائيلي» والتكفيري من خالل
ثالثية الجيش والشعب والمقاومة،

فالضرورة تتطلّب الحفاظ على
هذه القوة وال يجوز التفريط بها،
والذهاب إلى االنتحار».
و قال يزبك خالل خطبة صالة
الجمعة في مقام السيدة خولة
بنت الحسين في بعلبكُ « ،تطالعنا
ال��س��ع��ودي��ة ب��ت��ح��ال��ف إس�لام��ي
عسكري لمحاربة اإلره���اب ،لكن
أي��ن هي أميركا و«إس��رائ��ي��ل» من
هذا التحالف؟ وهل توجد حاجة
إلى تشكيل هذا التحالف؟» ،مشيرا ً
إل��ى أ ّن��ه «ال يخفى على أح��د أنّ
السعودية لو قطعت عالقاتها مع
اإلره��اب التكفيري وامتنعت عن
المساعدات المالية واألسلحة ،فهذا
كاف لهزيمة «داع��ش» واإلره��اب
التكفيري».
وت��اب��ع ي��زب��ك م��ت��س��ائ�لاً «ه��ل
السعودية هي الدولة الصالحة
ّ
ملطخة
لقيادة التحالف وي��ده��ا
بدماء الشعوب العربية واإلسالمية
من اليمن إلى العراق إلى سورية
إلى الدول األفريقية؟ وهل يستقي
اإلرهاب تعاليمه من غير المدارس
وال��وه��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ح � ّرض على
النيل من العالم؟ وما هو تفسير
السعودية لإلرهاب؟».
وق���ال «ن��ح��ن ن��رف��ض مثل هذا
التحالف بالمبدأ ،وال تجوز مجاراة
السعودية ،ولبنان يخوض حربا ً
ض ّد اإلرهاب بوجهيه ،ولن يتو ّقف
عن ذلك».

منصور

واعتبر وزير الخارجية السابق
ع��دن��ان م��ن��ص��ور ،أنّ التحالف
«يُثير التساؤالت من حيث الشكل
واألساس» ،الفتا ً إلى أ ّنه من حيث
الشكل «ت ّم اإلعالن عنه وض ّم الدول
اليه بطريقة غير سليمة وال تراعي
أص��ول العمل ال��دول��ي المشترك
الذي يستوجب تنسيقا ً على أعلى
المستويات بين رؤس���اء ال��دول
والحكومات وال��وزراء المعنيين،
فال يمكن أن يت ّم عبر اتصال مفاجئ
وعابر».
أ ّم��ا من حيث األس���اس ،فسأل
منصور ،في حديث «كيف يمكن
لتحالف يحارب اإلرهاب ألاّ يض ّم
ال��دول المعنية بذلك ،أي سورية
وال���ع���راق وإي������ران ،وأن ي��ض� ّم
بالمقابل دوال ً تدعم فئات معارضة
جنحت نحو اإلره���اب والتطرف
ومنها تركيا التي فتحت حدودها
لإلرهابيين وقدّمت لهم كل وسائل
ال��دع��م؟ وه��ل يريد القيّمون على
ّ
للتدخل
هذا التحالف إنشاء فرقة
في سورية من دون موافقة الدولة
السورية؟».

وعن دعوة لبنان لالنضمام إلى
التحالف اإلسالمي ،اعتبر الحزب
أنّ هناك «سلسلة موانع تحول
دون ذل���ك ،ومنها ن��ج��اح لبنان
م��ن خ�لال جيشه وق���واه األمنية
ف��ي حماية س��ي��ادت��ه واستقالله
ومواجهته القوى اإلرهابية على
ال��ح��دود ،ومنعها من تحقيق أي
خرق وكشف الشبكات اإلرهابية
داخ������ل م��خ��ي��م��ات ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين وتفكيكها وإلقاء القبض
على الخاليا النائمة وتعطيلها».

عسيري و«المستقبل»

رعد متحدثا ً في كوثرية السياد
وأع����رب م��ن��ص��ور ع��ن تخ ّوفه
م��ن أن «ي��ك��ون ال��ه��دف م��ن ه��ذا
التحالف تصفية ح��س��اب��ات مع
روس���ي���ا وإدخ������ال س���وري���ة في
حرب استنزاف ،والمنطقة بنفق
طويل على غ��رار ما شهدناه في
ع��ه��د االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي في
ورج���ح ألاّ ينجح
أفغانستان».
ّ
هذا التحالف بمه ّمته ،مهما كانت،
مشدّدا ً على أنّ «دولة كلبنان تنأى
بنفسها ع��ن األح���داث السورية،
ال يمكن أن ت��ك��ون ج���زءا ً م��ن هذا
التحالف».

النابلسي

ب����دوره س���أل ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي في تصريح« ،أال يستحق
إره����اب ال���دول���ة ال����ذي ت��م��ارس��ه
«إسرائيل» ،وال��ذي ال يحتاج إلى
ّ
يدل عليه ،حلفا ً إسالميا ً أو
دليل
عربياً».
ورأى أ ّنه «كان باألولى أن تقوم
السعودية بإنشاء حلف لمواجهة
ّ
تكف عن
اإلرهاب الصهيوني ،وأن
ممارسة السياسات الفوقية بحق
بعض ال��ب��ل��دان» .وق���ال« :نحن
في لبنان الذين واجهنا اإلره��اب
الصهيوني والتكفيري م��ن دون
استعراض إعالمي وسياسي».
واعتبر أنّ «م��ن يُريد مكافحة
اإلره��اب عليه أن يتو ّقف أوال ً عن
دعم الجماعات اإلرهابية ،وعليه
ثانيا ً أن يتقدّم لمحاربة العدو
«اإلسرائيلي» ،ال تأجيج الخالفات
وال ّنزاعات بين المسلمين».
وتناول رئيس اللقاء التضامني

الق�ضاء ي�ستجوب مرافقي يعقوب
ومنا�صروه يوا�صلون احتجاجاتهم

الوطني مصطفى ملص ،في بيان
«التحالفات الدولية المشبوهة
التي تنشأ تحت عنوان مكافحة
اإلره������اب ،ول���م ي��ك��ن ال��ت��ع��اط��ي
اللبناني معها على القدر ال�لازم
م��ن الحكمة وال��م��راع��اة لمشاعر
اللبنانيين وإرادتهم» ،مشيرا ً إلى
«أ ّن��ن��ا أم���ام اخ��ت�لاف حقيقي في
تحديد طبيعة اإلره��اب وصفات
اإلرهابي» ،والفتا ً إلى أنّ «لبنان
أم��ام تجربة وحالة تش ّكل قيمة
ك��ب��ي��رة للبنانيين ه��ي تجربة
المقاومة ،فكيف يمكن للبنان أن
يكون جزءا ً من تحالف وصف هذه
المقاومة على أ ّنها إرهابية؟».

الديمقراطيون األحرار

واستغرب حزب «الديمقراطيون
األحرار» بشدّة «الجدل السياسي
س ّمي التحالف
العقيم بشأن ما ُ
العربي اإلسالمي لمحاربة تنظيم
«داع�����ش» ف���ي ض���وء ال��ت��ح��ال��ف
ال��دول��ي ال���ذي أُن��ش��ئ م��ن��ذ أكثر
م��ن سنة لمحاربة ه��ذا التنظيم
اإلره��اب��ي التكفيري ال��ذي ارتكب
جرائم ال يتص ّورها عقل ،وتف ّنن
في قتل الضحايا ،ما أثار اشمئزاز
البشرية من أفعاله ،من هنا نرى
وجوب توحيد هذا التحالف تحت
قيادة دولية موحدة من أجل العمل
ال��ج��ديّ على إن��ه��اء ه��ذا التنظيم
الظالمي وإعادة السالم إلى ربوع
ه���ذه المنطقة وع����ودة أهاليها
ليعيدوا بناء بيوتهم ومناطقهم في
ظل أمن راس��خ ونهائي ،بضمانة
دولية جدّية».

إلى ذلك أسف السفير السعودي
�ج��ل بعض
ف��ي ت��ص��ري��ح ،ل��ـ«ت��ع� ّ
ال��ج��ه��ات» ف��ي ان��ت��ق��اد التحالف
«وس��وء فهم أهدافه عبر الغوص
في تحليالت ورسم سيناريوهات
افتراضية بعيدة عن الواقع».
واعتبر أنّ «لبنان م��ن ال��دول
التي تعاني من اإلرهاب وتكافحه.
ومكافحة اإلره��اب تت ّم بأساليب
ع����دّة ،ت��ش� ّك��ل ال��ق��وة العسكرية
إح���دى خ��ي��ارات��ه��ا ،كما أنّ الفكر
النيِّر والخطاب الديني المعتدل
ودور اإلعالم والتربية والتوجيه
والتنمية االجتماعية والح ّد من
ال��ب��ط��ال��ة وم���ن ت����ردذي ال��وض��ع
االجتماعي والمعيشي وسواها،
جميعها أساليب لمكافحة اإلرهاب
ال تقل أهمية عن الخيار العسكري،
فهل يعقل أن يتخلّى لبنان عن
أدن��ى ه��ذه األساليب التي تش ّكل
له عناصر ق��وة في معركته ضد
اإلرهاب؟ ولمصلحة من؟».
من جهته ،ر ّد «تيار المستقبل»
على م��وق��ف ح��زب ال��ل��ه ال��راف��ض
لتحالف ال��ري��اض ،م��داف��ع �ا ً عن
الحلف والسعودية ،وقال التيار في
بيان« :في كل األحوال ،فإنّ البيان
الصادر عن «حزب الله» ،ال يُفهم
منه في هذه المرحلة المصيرية من
تاريخ المنطقة ،سوى االعتراض
على قيام تحالف إسالمي لمحاربة
«داع��ش» و«القاعدة» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«لبنان ،ومع إدراكنا للخصوصية
التي يم ّثلها ويحترمها الجميع ،فهو
أوال ً وأخيرا ً دولة عربية وعضو في
المؤتمر اإلسالمي ،ولن يكون تحت
أي ظرف من الظروف ،ومهما أُتيح
لحزب الله أن يمتلك من سالح غير
شرعي وغير قانوني ،دولة ملحقة
بالمحاور ال�ت�ي يريدها الحزب
ومرجعياته الخارجية».

لليوم الثاني على ال��ت��وال��ي ،تواصلت التحقيقات
مع النائب السابق حسن يعقوب ال��ذي أوقفته شعبة
المعلومات أول من أمس بناء إلشارة النائب العام التمييزي
القاضي سمير حمود ،على ذ ّمة التحقيق معه ،في قضية
خطف هنيبعل معمر القذافي ،الموقوف لدى القضاء في
قضية إخفاء اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ
محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
دعي أمس أربعة من مرافقي يعقوب
وفي هذا اإلطار ،اس ُت َ
لالستماع إلى إفاداتهم في قضية اختطاف القذافيُ ،ترك
ثالثة منهم وأُبقي على الرابع استكماال ً للتحقيقات في هذا
الملف.
من جهته قال حمود في حديث متلفز« :نحن ال نفتري
على أح��د ،وال نوقف أح��دا ً إال بناء على أد ّل��ة كافية ،وال
نسيِّس ملفات ،بل نتعامل معها قضائياً» .وأوض��ح أنّ
يعقوب سيبقى محتجزا ً حتى استكمال التحقيقات الالزمة
معه.
في غضون ذل��ك ،واص��ل مناصرو يعقوب تح ّركاتهم
االحتجاجية التي تن ّقلت بين طريق مقنة ـ بعلبك – الهرمل،
ووصلت إلى طريق المطار في محلّة الرسول األعظم التي
أقفلت لمدة ساعتين إلى حين حضور علي يعقوب الذي
والتوجه إلى
طلب من المناصرين واألصدقاء فتح الطريق
ّ
أمام قصر العدل في بيروت للمشاركة في اللقاء التضامني
مع شقيقه.
وقال يعقوب« :نحن ض ّد مبدأ إزع��اج الناس ،ونحن
كما ق��ال شقيقي الموقوف «نحن مع القضاء واحترام
مؤسسات الدولة ،وال نح ّمل وازرة وز َر أخرى» ،مشيرا ً إلى
تعسفي ،وله شوائب قانونية عدّة سيذكرها
أنّ «التوقيف
ّ
محامو يعقوب أمام قصر العدل اليوم (أمس) ،ومشدّدا ً
على «الريبة إلعطاء الغطاء السياسي لهذه المسألة
الخطيرة ،التي هي كرة نار ستتدحرج وتكبر».
وم��ن أم��ام قصر العدل ،حيث تج ّمع مناصرو حسن
يعقوب قال محامو األخير «حاولنا أن نقابله فكان العذر
أنّ القضية ما زالت ضمن التحقيق البدائي الس ّري ،وفي

هذه الحالة يتع ّذر علينا مواجهته ،لكن عندما تتس ّرب
في وسائل االعالم أمور خطيرة جدا ً تتعلّق بالتحقيق ،من
واجبنا أن نقابله لنعلم صدقيّة هذه المعلومات».
توجه أهل
وبعدما انتهى االعتصام أمام قصر العدل،
ّ
وأقارب ومناصرو يعقوب ،إلى أمام منزل القاضي حمود،
في وطى المصيطبة ،احتجاجا ً على قرار توقيف يعقوب،
مردّدين هتافات طالبت بإطالق سراحه وقاطعين الطريق
أمام المنزل .ومسا ًء ف ّكوا االعتصام الذي دام خمس ساعات
وقد حضرت تعزيزات أمنية مشدّدة ،بعد توافد المزيد من
المناصرين مع خيم للنوم وك ّراس.
ونقل أح��د ضباط ق��وى األم��ن الداخلي برتبة نقيب،
تم ّنيات القيادة العليا إلى المعتصمين بعدم نصب الخيم،
فيما حضر موكب حمود وتع ّذر عليه النزول وسط هتافات
المعتصمين.
وتحدّثت العائلة في بيان و ّزعته ،عن عدم استجابة
المدعي العام لمناشدة المناصرين بإطالق سراح يعقوب
فوراً ،وأ ّكدت «أنّ هناك ّ
تدخالً سياسيا ً في الملف من قِبل
أربع دول عربية».
ودعتْ العائلة إلى لقاء ظهر اليوم أمام قصر العدل ،وهي
ال ُمهلة النهائية الستمرار التوقيف على ذ ّمة التحقيق.

تط ّور في ملف القذافي

من جه ٍة أخرى ،شهد ملف الموقوف هنيبعل القذافي
ت��ط��وراً ،حيث أعلنت وكيلة القذافي المحامية بشرى
الخليل أنّ وزيري العدل المصري والليبي ا ّتصال بنظيرهما
اللبناني أشرف ريفي ،وأبلغاه أنّ هنيبعل ليس مطلوبا ً
عندهما نهائياً ،وليس له أي نشاط سياسي وال عالقة
له بقضية إخفاء الصدر ،وأبديا استعدادهما لمساعدة
لبنان في كشف مصير اإلمام الصدر ورفيقيه وطالبا ريفي
بإرسال وفد إلى ليبيا متعهّدين بكشف مالبسات القضية.
وأعلنت المحامية الخليل أنها ستتقدّم اليوم بشكوى
إلى النيابة العامة في جرم خطف هنيبعل القذافي.

دع��ا ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان،
إل��ى الوقوف «ص ّفا ً واح���داً ،وقلبا ً واح���داً ،في مجابهة
التطرف والغلو ،واستئصال األورام الخبيثة المتمثلة في
التحريض على اإللغاء والتكفير ،وممارسة اإلرهاب الذي
يتناقض مع مبادئنا و ِقيَمنا ،ومع تعاليمنا الدينية» ،مؤ ّكدا ً
«أ ّننا مكلّفون بالعمل معا ً على الذود عن اإلسالم ،والعمل
والتمسك بمبادئه» .وشدّد على أنّ «راية
على رفع رايته،
ّ
اإلسالم هي السالم ،ومبادئه هي اإليمان بجميع رسل الله
وكتبه ورساالته ،ألنّ رحمة الله وسعت كل شيء ،وألنّ
كرامة الله شملت بني آدم جميعا ً من دون استثناء».
كالم ال ُمفتي دريان جاء خالل رعايته في صور أمس
افتتاح مسجد اإلمام أحمد الرفاعي ،وتدشين مركز إفتاء
صور ومنطقتها ،حيث أ ّكد أنّ «مسؤوليتنا جميعاً ،هي
أن نرفع صوتنا عاليا ً ض ّد التطرف والغل ّو ،وض ّد العنف
واإلره��اب ،وض ّد احتكار الحقيقة والحق ،وض ّد التكفير
العشوائي ،وض� ّد استباحة الحقوق والكرامات ،وض ّد
انتهاك القيم والمقدسات».
وأضاف« :مسؤوليتنا هي أن نرفع صوتنا ض ّد المذهبية
المقيتة ،وض�� ّد الطائفية الفتنوية ،وض�� ّد العنصرية
البغيضة ،وأن نرتفع ف��ي سلوكنا ال��ف��ردي والعائلي
والوطني ،إلى المستوى الذي أراده لنا رسول الله سيدنا
محمد حتى نكون فعالً خير أمة أخرجت للناس ،نأمر
بالمعروف ،وننهى عن المنكر .نأمر بالمحبة والسماحة،
وننهى عن الغلو والتطرف».

وكان دريان التقى النائبة بهية الحريري في مجدليون،
وأقامت له استقباال ً تخلّله فطور تكريمي شارك فيه عدد
كبير من علماء المدينة وفاعلياتها الرسمية واألمنية
والقضائية واالقتصادية ،واألهلية.
ورحبت الحريري بال ُمفتي دريان ،معتبرة أنّ «صيدا
ّ
وال��ج��ن��وب ي��ع��ت� ّزان بهذه ال��زي��ارة المباركة لصاحب
السماحة ،كما نث ّمن مواقفه في االع��ت��دال والتسامح
والتآلف واللقاء بين جميع اللبنانيين ،وبالدور الوطني
والروحي الجامع الذي تم ّثله دار الفتوى».
من جهته قال دريان« :طبعا ً من الطبيعي جدا ً عندما
نأتي لزيارة صور أن نم ّر على بوابة الدخول إلى الجنوب،
إلى صيدا وبخاصة إلى هذه ال��دار السياسية العامرة
العريقة ،وبالطبع زيارتنا للسيدة معالي الوزيرة بهية
الحريري هي طبيعية وض��روري��ةّ .
واطلعنا منها على
أحوال وأوض��اع صيدا ،واطمأ ّنينا منها على أنّ الوضع
األمني في صيدا مستقر ،وأنّ فاعليات صيدا تعمل على
نشر المحبة والعيش الواحد والعمل لما فيه مصلحة هذه
المدينة».
وأض��اف« :صيدا قلب الجنوب النابض ،صيدا يه ّمنا
دائما ً أن تكون بأمن واستقرار وأم��ان وازده���ار بفضل
تكاتف جميع فاعلياتها الذين التقيت بهم اليوم صباحاً».
وتم ّنى أن «تع ّمم ص��ورة صيدا وص��ورة صور على كل
لبنان ليكون لبنان وطن األمن واالستقرار والعيش الواحد
بين جميع أبنائه بطوائفهم ومذاهبهم كافة».

ا�ستقبل ُق�ضاة وموظفي المحاكم الروحية

الراعـي :لإقالع ال�سيا�سيين
عن التالعب بواجب انتخاب الرئي�س

التقى وفوداً حزبية و�شعبية ونقابية

كرامي :غياب العرب عن ق�ضية فل�سطين
يفقد العروبة �صدق ّيتها
رأى الوزير السابق فيصل كرامي ،أنّ «في الوقت الذي تتواصل فيه انتفاضة
القدس في فلسطين المحتلة ،تتوإلى المؤتمرات واالجتماعات واألح�لاف
العربية ،والتي جميعها ال تتعلّق بالقدس وال بفلسطين وال باالنتفاضة ،هذا
الشعب العظيم الذي يقاوم باللحم الحي».
وأوضح أنّ «غياب العرب عن قضيتهم المركزية ال يفقد فلسطين عروبتها ،بل
يفقد العروبة صدقيّتها كهُويّة ،وكقضية حق».
وكان كرامي استقبل في دارته بكرم القلة ،شخصيات ووفودا ً شعبية وهيئات
المجتمع المدني ،ونقابات عمالية واقتصادية وتربوية وحزبية.
واستمع من رئيسي بلديّتي بقاع صفرين منير كنج ،وبيت الفقص مصطفى
ديب إلى بعض مشكالت ومعاناة قرى وبلدات الضنية ،وال سيّما مع قدوم
بعض العواصف الثلجية وموجات البرد القارس وغياب وسائل التدفئة في
ظل تواجد النازحين السوريين.
كما شرح رئيس االتحاد العمالي في الشمال شعبان بدرة على رأس وفد من
رؤساء النقابات المنضوية تحت لوائه ،للوزير كرامي المشكالت التي تواجه
النقابات العمالية وال سيّما السائقين العموميين ،وتحديدا ً سائقي الباصات
و«الميني باص» العاملة بين طرابلس وبيروت.

أنصار يعقوب أمام منزل ح ّمود

دريان خطيبا ً في صور

حمدان التقى عبد العال وجمعية «حوا�س»
التقى أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
مروان عبد العال ،يرافقه المسؤول السياسي للجبهة أبو جابر .
وأ ّكد المجتمعون في بيان ،أنّ «فلسطين هي مذهبنا ووحدتنا وغطاؤنا،
وأ ّنها القضية المركزية التي يجب السعي الدائم والدؤوب من أجل تحرير كامل
أراضيها والقدس الشريف ،وأنّ المسجد األقصى سيبقى بوابة عروجنا إلى
ج ّنة رب العالمين».
تتوحد ،ألنّ القيادة
ودعا المجتمعون كل الفصائل الفلسطينية إلى «أن
ّ
هي على أرض فلسطين والمقاومة المسلّحة والحرب الشعبية الطويلة األمد،
واالنتفاضات هي الوسيلة الوحيدة من أجل العودة إلى فلسطين».
وث ّمنوا «وعي أهلنا الفلسطينيين بك ّل أطيافهم في مخيمات الشتات ،والذي
حال دون استغاللهم إلرباك الساحة اللبنانية  ،فال اإلرهاب وال الفتنة تستطيع
توجههم نحو فلسطين» ،مؤ ّكدين «أنّ الحفاظ على األمن في
أن تحيدهم عن ّ
المخيمات هو تكريس ّ
لحق العودة إلى فلسطين من نهرها إلى بحرها» .
و قدّم عبد العال للعميد حمدان نسخة عن روايته الجديدة التي تحمل عنوان
«  60مليون زهرة «.
كما استقبل حمدان وفدا ً من جمعية «حواس» برئاسة الفنان عبد الحليم
حمود ،وت ّم عرض األوضاع العامة.
بعد اللقاء ،أ ّكد حمدان «أهمية مواجهة الفتنة المذهبية التي يسعى المستعمر
والمحتل من خاللها إلى تدمير البنية االجتماعية الحضارية في منطقتنا،
والتمسك بالمقاومة حتى الطلقة
وهذه المواجهة تستند إلى الوعي والثقافة
ّ
األخيرة».
من ناحيته ،عرض حمود «إلنجازات جمعية «حواس» وحضورها وقدرتها
على تل ّقف الحدث سريعا ً ومواكبته ،كما حصل بُعيد التفجير اإلرهابي المزدوج
في برج البراجنة ،من خالل معرض «على حب الضاحية» الذي ّ
نظمته بالتعاون
مع البلدية المعنية ،والحملة التضامنية األخيرة مع السيدة فيروز في مواجهة
اإلسفاف اإلعالمي في حقها».
بعد اللقاء ،قدّمت «حواس» باقة من منشوراتها لحمدان ،وهي« :ذات مطر»
للشاعرة رنا حيدر« ،اللؤلؤ األزل��ي» للشاعرة وفاء بيضون« ،بعض الحب
يكفي» للشاعرة عبير حمدان ،و«إلياذة تموز» ،قدّمتها له أنديرا سلوم.

الراعي محاطا ً بالسلك القضائي الروحي
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي ،أ ّنه
«ال يمكن أن ُتطاق بعد اآلن حالة الالدولة عندنا ،الظاهرة
في شلل المجلس النيابي والحكومة وف��ي استباحة
القوانين والفوضى والفساد ،وفي تعاظم الدّين العام مع
أزمة اقتصادية خانقة ،وحالة أمنية ّ
هشة».
ودع��ا ال��راع��ي خ�لال استقباله القضاة والموظفين
القضائيين ف��ي المحاكم الروحية ف��ي افتتاح السنة
القضائية  ،2016 – 2015السياسيين إلى «اإلقالع عن
ترف التالعب بواجب انتخاب الرئيس ،وعن البدء من
جديد في مماطالت البحث عن مخارج عجزوا أصالً عن
إيجاها ،وانتظروها دائما ً من الخارج».
وتناول الراعي العمل القضائي في الكنيسة ،مشيرا ً إلى
أ ّنه «من واجب األسقف بحكم سلطان الوالية على المؤمنين
في أبرشيته التي أُقيم عليها راعيا ً ورأساً ،وبالتالي قاضياً.
وبهذه الصفة هو مؤتمن على خدمة العدالة والحقيقة».
أضاف« :وأنتم ،أيها القضاة والموظفون القضائيون،
ت��ع��اون��ون األس��ق��ف األب��رش��ي ف��ي محكمته ،واألساقفة
األبرشيين في محكمتهم الموحدة ،وتعاونون البطريرك
في محكمته البطريركية االستئنافية .تعاونونهم وتعملون
باسمهم في خدمة العدالة والحقيقة».
وق��ال« :من أع� ّز تمنياتنا المشتركة أن تتحلّى الكتل
السياسية والنيابية في لبنان بالشجاعة وبجرأة األحرار،
فيتج ّردوا من مصالحهم الخاصة ويتطلعوا إلى إنقاذ
الجمهورية ،أرضا ً وشعبا ً
ومؤسسات ،ويقاربوا المبادرة
ّ
الجديدة الجدية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية
بروح المسؤولية الدستورية والوطنية الكاملة ،فيسرعوا
إلى التشاور بشأنها ،والخروج بقرار وطني شامل يؤدي
بأسرع ما يمكن إلى انتخاب رئيس للبالد ،يكون على

مستوى التحديات الداخلية واإلقليمية والدولية .وإذا
فعلوا ذلك ،احترموا الدستور وتقيّدوا بأحكامه ،وأدّوا
واجبهم األساسي الذي هو انتخاب رئيس للجمهورية،
قبل أي عمل آخر».
وتساءل« :م��اذا لو أنتم ،أيها القضاةُ ،تحجمون عن
إص��دار أحكامكم وقراراتكم ،ألستم تخونون وظيفتكم
وتخالفون القانون والعدالة في آن؟ وم��اذا لو أنكم ال
تتقيّدون بما يُمليه القانون من أجل تطبيقه على المسائل
ت��دب الفوضى ويكثر الفساد
التي تنظرون فيها؟ أال
ّ
ّ
ويتفشى الظلم؟ هذا ما يجري عندنا،
و ُتستباح الرشوة
ويا لألسف ،على صعيد الكتل السياسية والنيابية التي
ينص
ُتحجم عن واجب انتخاب الرئيس ،والتي ال تتقيّد بما ّ
عليه الدستور في هذا الشأن».
وكان القاضي في المحكمة الروحية اآلباتي أنطوان
راجح ،ألقى كلمة
عاهد فيها على التمسك بالعهود التي تفرضها القوانين
والكنيسة و «الغور في المعاني العميقة للعدالة ،فال
ننبهر أم��ام وه��ج علم مجرد ،بل ن��رى العدالة رحيبة،
ال تخذل قلوب الناس الصادقة ،وال تتعامى عن واقع
الحياة واالعتبارات اإلنسانية ،فنعرف كيف نوازن بين
الصالحيات والمسؤوليات».
كما عاهد على «المزيد من البذل لعدم إطالة أمد الدعاوى
لسبب منا ،فال شيء يتقدم على أولية وضرورة إنهاء الملف
الذي بين أيدينا ،تحقيقاً ،أو مطالعة ،أو رأيا ً أو فصالً» الفتا ً
إلى أنّ «األصول لم توضع لتع ّقد حياة المؤمنين بال طائل،
وال لتأجيج الخالفات والنزاعات وإطالة أمدها حيث ال
لزوم ،بل لخدمة الحقيقة وإعطاء كل صاحب حق حقه،
ضمن ال ُمهل المرسومة».

مالكوم :لبنان ّ
قدم ت�سهيالت
لنقل نازحين �سوريين �إلى كندا
أثنى وزير الهجرة الكندي جون مالكوم ،خالل لقائه مع
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على «مساعدة
وزارة الداخلية اللبنانية وأجهزتها في تسهيل انتقال
آالف النازحين السوريين من لبنان إلى كندا».
وأب���دى مالكوم امتنانه للحكومة اللبنانية على
استقبال وإي��واء مئات آالف السوريين منذ بدء األزمة،
قائالً« :لبنان من أكثر الدول التي تح ّملت عبء النزوح
السوري رغم إمكاناته المحدودة».
وأبلغ مالكوم المشنوق أ ّنه «قبل نهاية العام ،2015
ستكون كندا قد استقبلت  10آالف نازح سوري من لبنان

واألردن وتركيا ،وسيُضاف إليهم  15ألف آخرين قبل
نهاية شباط  ،2016وستكون للبنان النسبة األكبر من
بينهم».
أضاف« :حكومة لبنان كانت متعاونة جدا ً لتسهيل
هذه المهمة ،وأنا شخصيا ً ممتنّ جدا ً للقاء معالي الوزير
الذي قدّم لنا كل التسهيالت الالزمة».
وختم معبّرا ً عن «بالغ سعادته لوجوده في لبنان
حيث تم ّكن من زيارة مركز معالجة اإلجراءات الخاصة
بالنازحين السوريين» ،وقالت« :كنت سعيدا ً للغاية
لرؤية االبتسامة التي علت وجوه األطفال السوريين».

