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«التغيير والإ�صالح» :قرار ترحيل النفايات
تجاوز الآلية المتوافق عليها في مجل�س الوزراء
رأى تك ّتل «التغيير واإلص�ل�اح» أنّ آلية اتخاذ قرار
ترحيل النفايات تجاوزت اآللية المتوافق عليها ال ّتخاذ
القرارات في مجلس الوزراء في حال خل ّو سدّة الرئاسة،
منتقدا ً كلفة الترحيل ،ومتسائالً عن مصادر تمويلها.
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد االجتماع
األسبوعي للتك ّتل برئاسة النائب ميشال عون في دارته
بالرابية« :على جميع اللبنانيين أن يعرفوا أنّ السعر
النهائي للترحيل هو بمستوى  222دوالرا ً على األقل
للطن الواحد ،وذلك بعد جمع األسعار اإلفرادية .من أين
التمويل لترحيل النفايات؟ إنّ الصندوق البلدي المستقل
هو دين إضافي وجديد يُثقل كاهل البلديات التي تعاني.
أما الوجهات حيث سيحصل هذا الترحيل ،فغير معروفة
حتى اليوم» ،وتساءل« :فهل جرت مناقصة واستدراج
للعروض؟ ال دالئل أيضا ثابتة عن آلية اختيار الشركتين،
وتوافق االختيار وقانون المحاسبة العمومية والنصوص
األخرى ذات الصلة».
أضاف« :لقد اعترض وزراؤنا ووزراء الكتائب على هذا
القرار ،فآلية ا ّتخاذ القرار تجاوزت اآللية المتوافق عليها
ال ّتخاذ القرارات في مجلس ال��وزراء في حال خل ّو سدّة
الرئاسة ،تجاوزا ً كلياً ،ذلك أنّ مك ّونين رئيسيين أساسيين
اعترضا على هذا القرار .أ ّم��ا األه��م ،وهو إذا ت ّم اختزال
المرحلة الدائمة أو اإلنتقالية لمعالجة تكدّس النفايات،
فماذا عن المرحلة المستدامة بعد انقضاء  18شهرا ً على
حل الترحيل؟».
ورأى أنّ «الحل الذي اس ُتبدل به عقد سوكلين أسوأ من
حل سوكلين على جميع الصعد ،ومن دون أن يعفي هذا
الكالم سوكلين من المساءلة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «موقفنا رافض
للخطة وضاغط إلقرار خطة ُمستدامة ناجعة مع اعتماد
الالمركزية في المعالجة».
وشدّد على عدم المس بأموال البلديات من الخلوي ،وأن
يكون تسديدها دوريا ً ومن دون حسم ،وسأل« :أين وزير
البيئة األصيل؟ أين الوزير المخفي الذي ال يظهر إلاّ عند
س ّد جنة؟ أثر الوزير البيئي يقتصر على س ّد جنة .وفي هذا
السياق ،نعطيكم فرصة أخيرة في فترة األعياد ،أل ّننا بعد
ذلك سنواجه التجميد المتع ّمد بجميع الوسائل ال ُمتاحة
في نظامنا الديموقراطي».

الم�شنوق� :إقرار ملف الدفاع المدني
في �أول جل�سة لمجل�س الوزراء

التقى مقبل وع�سيري ومه ّنئين بالأعياد
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الراعي :العيد الذي ننتظره هو انتخاب رئي�س

أوضح المكتب اإلعالمي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،أنّ األخير
أص ّر خالل الجلسة الطويلة لمجلس الوزراء أول من أمس على طرح مرسوم
«تحديد الشروط الخاصة لرئيس مركز وعنصر في المديرية العامة للدفاع
المدني» ،لك ّنه قوبل بإصرار على اعتبار الجلسة استثنائية لمناقشة بند وحيد
هو ملف ترحيل النفايات .وبعد إصراره ت ّم االتفاق على أن يطرح هذا المرسوم
للموافقة عليه في أول جلسة ُمقبلة لمجلس الوزراء».
وأ ّكد المشنوق مجدّدا ً «التزامه تنفيذ الوعد الذي قطعه إلى المتطوعين في
الدفاع المدني بإقرار كل المراسيم التي ستؤدّي إلى تثبيتهم».
وكان الوزير المشنوق قبل دخوله جلسة مجلس ال��وزراء شدّد على أ ّنه
سيطرح قضية متط ّوعي الدفاع المدني ،باعتبار «الملف جاهزا ً وال يحتاج سوى
إلى إقرار الهيكلية الجديدة» ،وقال حينها« :هذا مطلب حق».
من جه ٍة أخرى ،عرض المشنوق الوضع في مدينة بيروت من جوانبه كافة
مع وفد من «اللقاء الوطني في بيروت» برئاسة الوزير السابق محمد يوسف
بيضون .وكانت جولة أفق حول مجمل األوضاع على الساحة اللبنانية في
ضوء المستجدّات القائمة.
وبحث المشنوق مع النائب أحمد فتفت في األوضاع العامة في لبنان.

جانب من االحتفال بالميالد في بكركي
جريصاتي
وتط ّرق التك ّتل إلى قضية النائب السابق حسن يعقوب،
وقال جريصاتي 38« :سنة من المعاناة والعذاب ،كالهما
أي هنيبعل القذافي وحسن يعقوبٌّ ،
كل من موقعه طبعاً،
كانا طفلين في زمن تغييب اإلمام الصدر ورفيقيه ،وأحدهما
الشيخ محمد يعقوب والد النائب السابق حسن يعقوب.
يجب مقاربة الملف من هذه المنطلقات الوجدانية ،من دون
الجرمية في العمل،
أي خلفية سياسية .قد ال تتوافر النيّة ُ
إلاّ أنّ االتكال يبقى فيه على القضاء الذي لنا فيه ملء الثقة.
أ ّما المطلوب فهو عدم التسويف واالستغالل».
كما تقدّم العماد عون والتك ّتل «بالمعايدة من جميع
اللبنانيين بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف،
وخص بالمعايدة الطوائف اإلسالمية ،إضاف ًة إلى عيدي
ّ
الميالد ورأس السنة ،ع ّل هذه األعياد المتالزمة في الزمن،
نأخذ منها جميعا ً العِبر في وحدتنا الوطنية والعيش معا ً
في وطن األرز».

«الم�ستقبل» :ال�ستمرار روح التوا�صل
مع مختلف الأطراف للخروج من ّ
ال�شغور الرئا�سي

المشنوق مع اللقاء الوطني

جنبالط :الإرهاب م�شكلة في ال�شمال
سني
أ ّكد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط ،أنّ «ليس كل
ّ
إرهابياً» ،مشدّدا ً على أنّ «الحوار في ما بيننا كلبنانيين يبقى أساسيا ً وضروريا ً
لحفظ االستقرار ولبنان».
وق��ال جنبالط خالل زي��ارة تعزية لعشائر العرب في خلدة بوفاة رامح
الضاهر« :يبقى الحوار أساسيا ً وضروريا ً للحفاظ على العيش المشترك،
إضاف ًة إلى دوره في تخفيف آثار وتداعيات الوضع في سورية ،ناهيك عن
مشاكل المنطقة األخرى».
أضاف« :يبقى هناك مسألة اإلرهاب التي تواجهنا جميعاً ،فاألجهزة األمنية
سني
تعمل على مواجهة هذه المسألة .وهنا ال ب ّد من التوضيح أنّ ليس كل
ّ
إرهابياً ،وهذا األمر ليس فيه مشكلة هنا في خلدة ،إ ّنما هناك الشمال وعكار
حيث األمر حساس ومهم .المطلوب االنتباه والتحذير ،إ ّنما في الوقت ذاته
الشمال وعكار مناطق تحتاج إلى تنمية وخدمات ورعاية».
وفي ختام الزيارة ،ألقى اإلعالمي علي الشاهين كلمة شكر فيها باسم العشائر
في خلدة جنبالط على مواساته برحيل فقيدهم.
وقال« :العشائر في خلدة تصنع ذهنيّة لدى الشباب وال ُّنخب تحمل الدراية
والفهم السليم لألمور ،حيث أنّ هذه الذهنية تحرص على الحفاظ على العيش
والتمسك بالثوابت الوطنية التي أعلنتها العشائر في أكثر من محطة
المشترك
ّ
ومناسبة سياسية ،وغير سياسية .ومن أبرزها :االعتدال ،والتن ّوع ،والوسطية،
وقبول اآلخر ،والخضوع لسيادة قوانين الدولة والمؤسسات الشرعية وعلى
رأسها الجيش الذي نعتبره المالذ الوحيد لحفظ االستقرار».

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي،
أنّ «البشرية فقدت العيد بخطاياها وأنانياتها وكبريائها،
وبالحرب والظلم واالستبداد ومحبّة ال��ذات» ،الفتا ً إلى
أنّ «عالم اليوم في حاجة إلى عيد حقيقي ،عيد الحقيقة
والسالم والعدالة والخير».
وأ ّكد خالل رعايته ريستاال ً ميالديا ً قدّمته الفنانة غيتا
حرب في كنيسة الصرح البطريركي ،أنّ «العيد الذي
ننتظره في لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً
إلى أ ّنه «ما دام ال رئيس ،فال معنى للعيد عندنا .بوجود
الرئيس ،المجلس النيابي ي��ش� ّرع ،والحكومة تعمل،
والمؤسسات تستعيد دورها وتعود الحياة إلى المجتمع،
فعبثا ً يقنعنا أحد أو نقنع أنفسنا بأنّ لبنان يسير من دون
رئيس للجمهورية».
وأضاف« :هذا هو العيد الحقيقي الذي نتم ّناه ،ونحن
خاطبنا أكثر من مرة الكتل السياسية والنيابية النتخاب
رئيس ،وحتى اآلن رفضوا ذلك ،وأنا أسألهم هل تعيشون
في حالة عيد؟ أنا ال أعتقد ذلك ألن من يعيش العيد هو
الذي يصنعه».
واستقبل الراعي السفير السعودي علي عواض عسيري
مه ّنئا ً بعيدي الميالد ورأس السنة ،معتبرا ً أنّ «تزامن هذين
العيدين مع عيد المولد النبوي الشريف ،أي تزامن أعياد
المسلمين والمسيحيين مع بعضهما بعضا ً هذا العام،
يقدّم بعدا ً جديدا ً للعيش المشترك الذي يتميّز به لبنان،
ورسالة مفادها أنّ األديان تجمع وال تف ّرق ،وأنّ الوحدة
الوطنية هي القاعدة الذهبية لديمومة لبنان وتحصين
سيادته واستقالله».
و تم ّنى عسيري أن «يعبر هذا البلد العزيز إلى وضع
أفضل على المستويات كافة من خالل التم ّكن من إجراء

االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية واستتباعها باالستحقاقات
الدستورية واس��ت��ع��ادة حيوية المؤسسات وإنهاض
االقتصاد وتنشيط قطاع االستثمار والسياحة ،عبر تعزيز
الخطط األمنية وتحصين الساحة الداخلية».
ودعا المسؤولين كافة إلى عدم توفير« :أيّ جهد إليجاد
الحلول ل�لأزم��ات القائمة كافة ،وأن يح ّققوا للمواطن
اللبناني ما يستح ّقه من عيش رغيد وأمن ،واطمئنان».

مقبل

كما التقى الراعي نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
سمير مقبل في زيارة لتقديم التهاني باألعياد المجيدة،
وكانت مناسبة لعرض األوضاع الراهنة.
وشدّد الوزير مقبل بعد اللقاء ،على «ضرورة انتخاب
رئيس للجمهورية أل ّنه المدخل لحل المشاكل ،والبلد ال
يستطيع االستمرار على ما هو عليه».
ومن المه ّنئين باألعياد :الوزير السابق شارل رزق،
عدنان الحكيم والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء
جورج قرعة.
واستقبل الراعي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة شركات
اندفكو» نعمة أفرام ،الذي قدّم التهاني باألعياد ،وأعرب
بعد اللقاء ،عن «مدى التوافق على عدد من األمور ،ال سيّما
تلك المتعلّقة بالشأن الحياتي للمواطنين».
كما التقى الراعي وفدا ً أوكرانيا برئاسة رئيس كاتدرائية
القديس جورج في إلفيف في أوكرانيا المونسنيور رومان
كرافيتشك ،يرافقه جوزيف شهوان وإيلي الياس.
وبعد تقديم التهنئة بالعيد ،أشاد كرافيتشك بحفاوة
االستقبالُ ،معربا ً عن تقديره لشخص البطريرك الراعي.

ّ
وقع ومفتيي م�صر والأردن �إعالن بيروت

دريان :المبادرات الوطنية �صادقة والفرج � ٍآت

«تجمع العلماء»:
لمعالجة الق�ضايا الحياتية
اجتماع كتلة «المستقبل»
ه ّنأت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان تاله النائب
زياد القادري ،إثر اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة
«جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيّين بمناسبة حلول
األعياد المباركة» وأملت أن «يحمل معه العام الجديد
االنفراج السياسي والتقدّم الحقيقي على مسار استعادة
الدولة اللبنانية لدورها وسلطتها العادلة وهيبتها ،وكذلك
النهوض االقتصادي والمعيشي».
واعتبرت الكتلة «أنّ
التمسك بنقاط اإلجماع الوطنية
ّ
في هذه المرحلة وإع��ادة التذكير فيها وتأكيدها ،مسألة
ضرورية وأساسية» ،مشدّدة على «ضرورة أن تنصرف
األط��راف األساسية إلى مراجعة جادّة للمرحلة السابقة
وتجاربها ودروسها».
وأ ّكدت «أهمية االستمرار بروح التواصل التي يُبديها
الرئيس سعد الحريري مع مختلف األط��راف السياسية
لفتح باب الخروج من أزمة الشغور الرئاسي الخطيرة
بتداعياتها السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
والمعيشية ،والتي أدّت إلى شلل متصاعد في المؤسسات
الدستورية وانحالل دور الدولة وقدرتها وهيبتها والثقة
فيها .وما يزيد األمور تعقيدا ً األوضاع غير المستقرة على
أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي في المنطقة
وخارجها ،بما ي��ؤدّي إلى انكشاف لبنان وأمنه وسلمه

األهلي واقتصاده ومستوى ونوعيّة عيش أبنائه».
ورأت أنّ «خطة ترحيل النفايات التي أق ّرتها الحكومة
ليست إلاّ خ��ط��وة م��ؤق��ت��ة وم��رح��ل��ي��ة أملتها ال��ظ��روف
والتجاذبات السياسية ،واالحتقانات التي منعت على
اللبنانيين التفكير الصحيح والسليم في ح ّل العديد من
مشكالتهم ،ومنها مشكلة النفايات .هذه الخطوة التي
ّ
تتوخى العدالة واإلنصاف بين جميع المناطق
يجب أن
والبلديات من دون أي تمييز في المعاملة».
ولفتت إلى أنّ «وج��ود الالجئين في لبنان هو وجود
مؤقت اقتضته الظروف اإلنسانية المستحيلة السائدة في
سورية» ،مؤ ّكدة «موقفها الثابت والنهائي في حتمية عودة
جميع الالجئين السوريين إلى ديارهم ،وهو أمر يُجمع
عليه اللبنانيون».
وأ ّك���دت الكتلة دعمها «ال��م��ب��ادرة السعودية إلقامة
التحالف اإلسالمي لمكافحة اإلره��اب ،بحيث يتحدّد دور
كل دولة فيه حسب إمكاناتها وقدراتها ،ووفقا ً لآلليات
الدستورية والقانونية الم ّتبعة لدى كل منها».
وأشارت إلى أنّ «العرب هم األكثر معاناة من االنشقاقات
التي تسبّب بها دعاة العنف باسم الدين ،ألنّ وقائعها تجري
في بلدانهم ومجتمعاتهم وعلى أرضهم ،وتنال بشراراتها
من أمن ووجه اإلسالم ،وأمن العالم واستقراره».

التطورات مع لحود وزار معراب
عر�ض
ّ

الخازن نق ًال عن جعجع :المنطقة ذاهبة
�إلى ت�سويات �س ُت�صيب لبنان
استقبل الرئيس إميل لحود أمس رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن وع��رض معه
التطورات.
والتقى الخازن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع ،في معراب ،وق��ال عقب االجتماع« :تباحثنا
ّ
والمؤشرات القادمة من مؤتمر
في الموضوع الرئاسي،
نيويورك .فأ ّكد الدكتور جعجع أنّ األج��واء المحيطة
باألزمات العسكرية في دول المنطقة ذاهبة إلى تسويات
سياسية ،وال ب ّد من أن ُتصيب لبنان بإيجابياتها ،وإال لما
تح ّرك الملف الرئاسي في السياق الزمني نفسه».
وأض��اف« :اعتبرنا أنّ االختبار ال��ذي أُثير على هذا
توصالً
االستحقاق ال ب ّد وأن يتفاعل ،كما هو حاصل،
ّ
إلى تفاهم جامع في نهاية األمر .وكان الرأي م ّتفقا ً على
أنّ الحراك القائم حول الرئاسة ،إن ّ
دل على شيء ،فعلى
ّ
مؤشر حيوي لجديّة
إمكان لحل سيتبلور الحقاً ،وهو
فتح الملف الرئاسي على مصراعيه ،ما يؤدّي إلى االتفاق
على شخصية تجمع حولها األطراف كافة .والمعروف أنّ
الدكتور جعجع هو ّ
مرشح فريق  14آذار ،إلاّ أ ّنه لن يقف
حجر عثرة أمام أي إجماع وطني آخر».
وتابع الخازن« :لقد بدا واضحا ً أنّ الصعوبات التي
تعانيها الحكومة من غياب الرئيس ،هي في أصل البالء
والتعطيل ،وأنّ انتخاب رئيس للجمهورية ينقذ عملها

ويُعيد إل��ى سلطة رئ��اس��ة الجمهورية ألقها ودوره��ا
في انتظام عمل كافة المؤسسات الدستورية ،ويرفع
اإلشكاليات التي تتطلّب ،وفق المادة  52من الدستور،
البتّ في المل ّفات الخارجية».
توجه الخازن ،لمناسبة حلول عيد المولد
إلى ذلك،
ّ
النبوي الشريف بالتهنئة إل��ى اللبنانيين عموما ً
والمسلمين خصوصا ،الفتا ً إلى أنّ «ث ّمة عبرة سماوية
بتالقي عيدي الميالد المجيد والمولد النبوي الشريف في
زمن األعياد نفسه».

عقد المجلس المركزي في «تج ّمع العلماء المسلمين» اجتماعه األسبوعي
وأصدر بعده بيانا ً أشار فيه إلى أ ّننا «نعيش هذه األيام ظروفا ً استثنائية على
المستوى اإلقليمي والمحلي ،وأنّ القرارات التي ُت ّتخذ في هذه المرحلة هي
قرارات مصيرية ،وال يُرى في األفق حلول سحرية ،بل إنّ الميدان هو الذي يفرض
تمسك كل طرف بمواقفه ،ومن المعلوم أنذ كل
الحلول سلبا ً أو إيجابا ً وسط ّ
الحروب التي خيضت و ُتخاض في المنطقة هدفها حماية الكيان الصهيوني».
وأ ّكد التج ّمع ،أنّ «الجريمة التي ارتكبها الصهاينة بحق المقاومة وأدّت إلى
استشهاد المجاهد البطل سمير القنطار وبعض مرافقيه يجب أن ال تم ّر بدون
عقاب ،ونحن على قناعة تا ّمة بأن هذا سيحصل».
كما أ ّكد أنّ «مواجهة النهج التكفيري يجب ألاّ تقتصر على بلد من دون آخر بل
يجب أن نالحقهم حيثما وجدوا ،وبالتالي فإ ّننا إذ نستنكر مرة أخرى استمرار
اعتقال الشيخ إبراهيم زكزاكي ورفاقه في نيجيريا وندين المجزرة التي ارتكبها
الجيش متعاونا مع بوكو حرام وذهب ضحيتها المئات ،فإ ّننا ندعو الرئيس
النيجيري إلعالن موقفه صراحة م ّما يحصل».
ودعا التج ّمع «الحكومة اللبنانية التخاذ القرارات المناسبة لمعالجة قضايا
الناس الحياتية وعدم التذ ّرع بأمور غير ُمجدية لعدم عقد الجلسات مع تأكيدنا
على ضرورة إنجاز االستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن».
ورأى «ض��رورة الوصول إلى حل سياسي ألزمات المنطقة ،خصوصا ً في
سورية والعراق واليمن ،والذي يجب ألاّ يكون للجماعات التكفيرية أي دور
في مستقبل هذه الدول ،بل حسم المعركة معهم ميدانيا ً وليكن ذلك بالتوافق
مع المعارضة المعتدلة في هذه الدول ،فالتكفيريون أعداء للجميع ،بل أعداء
لإلنسانية جمعاء».

�سفير �أ�ستراليا هن�أ دروي�ش بالعيد
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي��ش في مطرانية سيدة النجاة  -زحلة ،سفير
أستراليا غلين مايلز وعقيلته ،يرافقهما النائب شانت جنجنيان في زيارة تهنئة
بعيدي الميالد المجيد ورأس السنة الجديدة.
وعرض مايلز مع دروي��ش برنامج زي��ارة األخير إلى أوستراليا األسبوع
المقبل ،ولقاءاته هناك مع الجالية اللبنانية ومع أبناء الرعايا المنتشرين
في أرجاء واسعة من أوستراليا .وتم ّنى مايلز للمطران درويش «رحلة موفقة
وعودة سالمة إلى ربوع زحلة».
وشكر درويش لمايلز «عاطفته ومحبته» ،ون ّوه بـ«العالقات المميّزة بين
الجالية اللبنانية في أوستراليا وأهاليهم في لبنان».

اتصاالت وبرقيات

وللمناسبة أج��رى الخازن اتصاالت تهنئة بكل من:
ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،نائب رئيس
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
الموحدين الدروز نعيم حسن،
قبالن ،شيخ عقل طائفة
ّ
ُمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ،والشيخ
الدكتور محمد رشيد قباني.
كما أبرق الخازن للمناسبة نفسها إلى كل من الرؤساء:
نبيه ب ّري ،حسين الحسيني ،تمام سالم ،نجيب ميقاتي،
سعد الحريري ،ف��ؤاد السنيورة ،عمر كرامي وسليم
الحص.
مع الشكر.

درويش مع الوفد األسترالي

خالل توقيع إعالن بيروت
أ ّكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،أنّ
«علينا أن نوقف الدماء البريئة المتد ّفقة ،وعلينا أن نقف
في وجه الخراب الذي ينزل بالبلدان والعمران واإلنسان.
وعلينا أن نقف اليوم قبل الغد في وجه هذا الخراب الذي
يريد المتطرفون واإلرهابيون إنزاله بديننا ،وليس ببلداننا
ودولنا وحسب».
وجهها لمناسبة ذكرى المولد النبوي
وقال في رسالة ّ
الشريف« :أيها المسلمون ،أيها اللبنانيون ،إذا كان هذا كلّه
يجري في جوارنا وعلى بني قومنا ،أفال يكون في ذلك عبرة
لنا جميعاً ،لكي نقي وطننا وجمهوريتنا الش ّر المستطير،
الذي يوشك أن يحدث ،أو أ ّنه بدأ يحدث بالفعل .إذا كان
إخواننا في سورية والعراق قد فقدوا ال ّزمام من دون إرادة
منهم ،وال قدرة على التغيير ،فأنا أعرف وأنتم تعرفون
أ ّننا قادرون على الوقوف والتص ّرف ومنع االنهيار ،فلماذا
ّ
تتعطل مؤسساتنا الدستورية ،من دون داع أو مس ّوغ؟
ولماذا يتبادل سياسيونا اإلدانة والتقاطع والتعطيل؟».
وأضاف« :قرأت في الصحف أنّ مجلس الوزراء اجتمع
لبحث مشكلة النفايات فقط ،والعالقة منذ قرابة العام،
فيا بخت النفايات ،ومتى يجتمع مجلس ن ّوابنا النتخاب
رئيس يكاد يمضي عامان على خل ّو المنصب منه فقط؟
ال يزال لدينا أمل بأنّ الفرج آتٍ مهما اشتدّت الصعاب،
و ُوضعت العراقيل في طريق انتخاب رئيس للبنان.
ّ
للحث على االنتخاب هي نيّات
وال��م��ب��ادرات الوطنية
صادقة ،ويع ّول عليها».
ورأى أنّ «لبنان بحاجة إل��ى مواطنيه ،ومواطنوه
بحاجة إليه ،فلننهض من أجله ومن أجل أطفالنا وشبابنا.
أم تريدون أن نلتمس من الدول الغربية االلتفات إلى أهل
التع ّفف م ّنا؟ ولست كبير األمل بشأن إمكان إيوائهم لنا،
نحن اللبنانيين ،أل ّنهم استقبلوا م ّنا مئات ألوف الهاربين
من حروبنا السابقة».
على صعي ٍد آخر ،أعلن ال ُمفتي دريان و ُمفتي جمهورية
مصر العربية الشيخ شوقي علاّ م ،و ُمفتي األردن الشيخ
عبد الكريم خصاونة خالل اجتماعهم ،في دار الفتوى،
«إعالن بيروت لإلعالم الديني المستنير» وو ّقعوا عليه في
حضور ُمفتي المحافظات اللبنانية والعديد من العلماء ،و
جاء فيه:
«بال ّنظر إلى تفاقم ظواهر التط ّرف في المجتمعات
العربية واإلسالمية ،واستخدامها لوسائل التواصل في
التحريض على القتل والتنكيل والتكفير بما يُسيء إلى
األديان واألخالق ،وإلى قواعد وأعراف العيش المشترك،
توجهات الشباب ،وإلى
والحريات الخاصة والعامة ،وإلى ّ
رؤية العالم للعرب واإلسالم.
وبالنظر إلى ظواهر َ
الفلَتان واإلث��ارة في المقابالت
واآلراء وب ّثها في وسائل اإلعالم والتواصل ،بأشكال غير

مسؤولة دينيا ً ووطنيا ً وأخالقياً.
وبالنظر إلى أنّ الدعوة الدينية بيان وبالغ ومسؤولية
تجاه الدين والمجتمعات والعالم األوسع؛ فإنّ ال ُمفتين
المجتمعين بمقتضى مسؤولياتهم الدينية والعربية
يتوجهون إل��ى الجمهور العربي واإلس�لام��ي والعالمي
ّ
بالبيان التالي:
أوالً :تجديد االل��ت��زام بالخطاب الديني اإلصالحي
والوسطي بما ي��ؤدّي إلى اإلسهام في صون الدين على
ثوابته وأعرافه المستق ّرة ،ونشر قِيم السماحة واالعتدال،
وتعزيز السلم في المجتمعات ،واستعادة الثقة بين
األجيال ،ودعم تقاليد العيش المشترك ،وتصحيح العالقة
مع العالم.
ثانياً :تجديد االل��ت��زام بتطوير إع�لام ديني مستنير
ومحترف وج � ّذاب يدعو ويعمل على نشر مقوالت وقِيم
وم��ف��ردات ال��دع��وة الدينية المسؤولة ،والعاملة على
الوصول إلى سائر فئات المجتمع وبخاصة فئة الشباب؛
بما يقتضيه ذل��ك م��ن قبول لآلخر الديني والمذهبي
والوطني والعالمي ،والتزام السلم والتكافؤ والثقة في
حاالت االختالف.
ثالثاً :التعاون بين دور اإلفتاء في مصر واألردن ولبنان،
ف��ي م��ج��االت ت��ب��ادل المعلومات وال��خ��ب��رات وال��زي��ارات
المتعلّقة بالدعوة واإلع�لام ،والتعاون في تدريب األئ ّمة
والمد ّرسين على وسائل ووسائط مكافحة التط ّرف في
الدين ،وأي تط ّرف آخر يهدّد أمن المجتمعات العربية
ووحدتها واستقرارها.
رابعاً :دعوة الجهات الدينية اإلسالمية والمسيحية
إلى التعاون في إقامة «مرقب» للعيش المشترك يكون
مق ّره في بيروت ،يتابع الحالة الدينية في العالم العربي،
وينشر تقارير موضوعية ونقدية عنها في موقعه الخاص،
وفي وسائل اإلعالم العربية والعالمية.
خامساً :دعوة وسائل اإلعالم العربية الخاصة والرسمية
إلى التعامل مع القضايا الدينية بالمعرفة والمسؤولية
وتقصد التمييز والتشويه ،والتعاون
واالبتعاد عن اإلثارة
ّ
مع الجهات الدينية من أجل بناء عالقات ثقة واحترام
متبادل.
وختم« :لقد كان لبنان دائما ً موطنا ً للحريات الدينية،
وللعيش المشترك المتكافئ والمسؤول ،وبلدا ً لإلعالم
المستنير والمتقدّم .وف��ي زم��ن ث��ورة اإلع�لام ووسائل
االت��ص��ال؛ ف��إنّ األم��ل أن تقوم بيروت العيش المشترك
والمتعدّد ،وبيروت اإلعالم الج ّذاب والمسؤول ،بدور رائد
ومستنير في نشر قِيم االع��ت��دال السياسي واالستقرار
االجتماعي من منظور قِيم الدين ،واإلسهام في تطوير رؤية
منفتحة للعالم على العرب واإلسالم».

