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وزير ال�صحة الإيراني التقى ب ّري ون�صراهلل
وبحث مع الحاج ح�سن و�أبو فاعور �إمكانات التعاون
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن � ّواب
نبيه ب ّري أمس وزير الصحة اإليراني
ال��دك��ت��ور حسين ه��اش��م��ي وال��وف��د
ال��م��راف��ق والسفير اإلي��ران��ي محمد
فتحعلي ،ب��ح��ض��ور رئ��ي��س مكتب
الصحة المركزي في حركة «أم��ل»
حسان جعفر.
وبعد اللقاء عايد الوزير اإليراني
المسيحيين في لبنان وإيران والعالم
بعيد ميالد السيد المسيح ،وق��ال:
«تش ّرفنا بلقاء دولة الرئيس ب ّري،
ونقلنا ل��ه تحيات رئ��ي��س مجلس
الشورى اإلسالمي وفخامة رئيس
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة،
وتحدّثنا ح��ول العالقات الثنائية
وم���ج���االت ال���ت���ع���اون ال��م��ش��ت��رك،
خصوصا ً ف��ي م��ا يتعلّق بالصحة
وس��ب��ل
وال���وق���اي���ة م���ن األم������راض ُ
النهوض بالعالقات ،خصوصا ً بين
الصناعيين المعنيين بإنتاج األدوية
واألجهزة الطبية».
أضاف« :أنّ الجمهورية اإلسالمية
ح ّققت إنجازات كبيرة في مجال إنتاج
األدوية والتجهيزات الطبية ،وخالل
عقدين من الزمن لم نكن بحاجة إلى
إيفاد أي مريض إلى الخارج لتل ّقي
العالج ،واستقبلنا ونستقبل العديد
من المواطنين من خارج إيران لتل ّقي
العالج .وتقوم الجمهورية اإلسالمية
بإنتاج ما يربو على تسعين بالمئة
م ّما تحتاجه م��ن األدوي����ة .وهناك
ح��وال��ي مئتي أل��ف ط��ال��ب جامعي
يتل ّقون دراساتهم العليا في مختلف
العلوم الطبية في إي��ران ،وأنّ عددا ً
منهم ومن خريجي الجامعات هم من
أخوتنا من لبنان ،وهذا ما يبعث على
الفخر واالعتزاز».
وتابع« :وك��ان لدينا لقاءان مع
وزيري الصحة والصناعة اللبنانيين،
وتط ّرقنا إلى تفعيل أوجه التعاون
الثنائي ،ومنها التعاون بين القطاعات
الخاصة في البلدين» ،آمالً «أن نشهد
في المستقبل القريب تصدير األدوية

السيد نصرالله مستقبالً الوزير اإليراني
والتجهيزات الطبية من إي��ران إلى
لبنان الشقيق ،ونشهد سوقا ً نشطة
في لبنان لمثل هذه البضائع ،ونحن
مستعدّون أيضا ً لفتح اآلفاق ال ّرحبة
للشركات اللبنانية الفاعلة في مجال
إنتاج األدوية والتجهيزات الطبية».
ور ّدا ً على س���ؤال ح��ول التوتر
ال��ح��اص��ل ب��ع��د إع����دام ال��ش��ي��خ نمر
النمر ،أشار إلى أنّ إعدام السعودية
ألحد علماء الدين قد ُشجب من قِبل
األسرة الدولية بشكل كامل ،معتبرا ً
أنّ «التعبير عن الرأي ليس جريمة،
وال يمكن قطع رأس شخص بسبب
ان��ت��ق��اده ل��ش��يء م��ا ،وق��د ك��ان ح�� ّرا ً
كبقية األحرار في العالم .هذا السلوك
كان خاطئا ً وفي غير محلّه ،ويشبه
الممارسات اإلرهابية التي نشهدها
في المنطقة».
وق��ال« :ه��ذه األزم��ة مفتعلة تقع
مسؤوليتها على فاعليها ،وأنّ أبناء
المنطقة يعارضون ه��ذا النوع من
الفتن التي يريد البعض إثارتها
كما هو الحال بالنسبة ألبناء إيران
ولبنان األع���� ّزاء ال��ذي��ن يعارضون
ويواجهون أي شكل من أشكال الفتن،

وكل ما يعيق تقدمهم ورقيّهم».
والتقى هاشمي والوفد المرافق
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ،بحضور السفير اإليراني
محمد فتحعلي ومندوب حزب الله
في طهران عبد الله صفي الدين.
وج����رى ع���رض آلخ���ر األوض����اع
والتطورات في المنطقة.
وكان الوزير اإليراني التقى وزير
الصناعة حسين الحاج حسن ،الذي
رأى «أنّ من مصلحة لبنان االستفادة
من تط ّور إي��ران في مجال الصناعة
الدوائية».
وف����ي م���ق��� ّر إق��ام��ت��ه ف���ي ف��ن��دق
الموفنبيك ،التقى الوزير اإليراني
نظيره اللبناني وائل أبو فاعور على
رأس وفد من وزارة الصحة وال سيّما
القطاع الصيدلي ،وج��رى الحديث
حول ما تملكه إيران من خبرات في
مجال صناعة ال��دواء والمستلزمات
الطبية ،وإمكان استفادة لبنان من
ذل��ك ،خصوصا ً أنّ وف��دا ً من رجال
األع��م��ال اللبنانيين زار طهران في
اآلون���ة األخ��ي��رة ب��ه��دف استكشاف
إمكانات تطوير التبادل.

قا�سم :ال خيار �أمام ال�سعودية
� اّإل العودة �إلى تحكيم العقل والم�صالح
اعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
أنّ إي��ران «ه��ي نقطة ارتكاز ألم��ن الخليج ،وإي��ران بعد
الثورة رصيد كبير للعرب وللمسلمين ،إذ أسقطت مشروع
العالقة مع «إسرائيل» وأقفلت سفارتها في إيران لمصلحة
مشروع العالقة مع القضية الفلسطينية وهموم العرب
والمسلمين».
وقال في الندوة التي أقامتها ممثليّة جامعة المصطفى
العالمية في لبنان ،في مبنى الجمعيات في حارة حريك،
بعنوان «اإلدارة السياسية عند الفقيه الحاكم»« :إنّ
افتعال الضوضاء الذي تنتهجه السعودية في المقاطعة
ال يغيّر الواقع أبداً ،ألنّ السعودية ارتكبت جريمة كبيرة
بإعدام الشيخ نمر النمر ،وهذه الجريمة هي وصمة عار
ّ
المتحضر الذي يدّعي العمل
على جبينها وجبين العالم
لحقوق اإلنسان».
أضاف« :لقد كانت إيران دائما ً في موقع ال ُمعتدى عليها،
ّ
وتخطت كل المؤامرات ،وسقط مفتعلوها .نحن
ونجحت
نعتبر أن ال خيار أمام السعودية إلاّ أن تعود إلى تحكيم
العقل والمصالح لتكون ج��زءا ً من الحلول ،ال أساسا ً
بافتعال المشاكل المتن ّقلة ،ألنّ هذه المشاكل سترت ّد عليها
أوال ً وأخيراً .وها هي تجربة رعاية اإلرهاب التكفيري الذي
انطلق من السعودية ،وها هو يعود إليها ،وربّما نشهد

تطورات كثيرة في هذا المجال».
من جهتها ،دانت كتلة «الوفاء للمقاومة» عقب اجتماعها
األسبوعي أم��س ،جريمة «إع��دام السلطات السعودية
للشيخ نمر باقر النمر في محاولة إلسكات صرخة الحق
في المملكة» ،ووصفت النظام السعودي بأ ّنه «منشأ ك ّل
ظواهر التكفير واإلره��اب» ،واضع ًة جريمة إعدام الشيخ
النمر برسم ك ّل منظمات حقوق اإلنسان في العالم.
ون ّوهت الكتلة بالعملية البطولية للمقاومة اإلسالمية
في م��زارع شبعا ،مؤ ّكدة أ ّنها «تأتي في سياق تكريس
معادالت ال ّردع مع العدو اإلسرائيلي».
وه ّنأت الكتلة الشعب العراقي على تحرير الرمادي من
أيدي تنظيم «داعش» اإلرهابي .ورأت أنّ «تقدم الجيش
السوري وحلفائه على مختلف الجبهات هو األس��اس
المتين الذي ُتبنى عليه الجهود السياسية إلعادة األمن
واالستقرار إلى سورية ،والحفاظ على سيادتها ودورها
المناهض للهيمنة الغربية».
وفي ختام بيانها ،ج �دّدت الكتلة «تضامنها ودعمها
لحق الشعب اليمني في الدفاع عن بلده وسيادته ض ّد
العدوان السعودي الغاشم» ،وح ّملت «النظام العالمي
المنحاز مسؤولية فشل جهود إيقاف العدوان المتواصل
على الشعب اليمني».

الح�ص :العدو «الإ�سرائيلي»
الم�ستفيد الوحيد من الت�شرذم
وجه الرئيس الدكتور سليم الحص ندا ًء إلى «العقالء والحكماء والمخلصين
ّ
في البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وكل من في وسعه أن يلعب دورا ً إيجابيا ً في هذا المضمار إلى بذل
والتبصر لرأب الصدع وردم الش ّقة
الجهود وتغليب لغة العقل وتقديم الحكمة
ّ
التي أصابت العالقات بين الطرفين».
توسمنا خيراً ،وساد التفاؤل في الوسط السياسي
وجاء في النداء «بعدما ّ
عموما ً واإلسالمي خصوصا ً عند ورود أنباء عن مباحثات كانت تدور بين إيران
والمملكة العربية السعودية ،فوجئنا كما تفاجأ العالم بما آلت إليه األمور من
تأ ّزم وتوتر واضح بين البلدين الكبيرين أفضى إلى إعالن المملكة العربية
السعودية عن قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران ،وتوتر العالقات
الدبلوماسية بين إيران وبعض الدول العربية».
أضاف« :م ّما ال ّ
شك فيه أنّ مثل هذا األمر سيترك آثارا ً سلبية تنذر بعواقب
وخيمة ال ُتحمد عقباها على الساحتين العربية واإلسالمية ،م ّما يفسح في
المجال ألعداء األمة وفي مقدمهم العدو «اإلسرائيلي» بإزكاء نار الفتنة المذهبية
في المنطقة بر ّمتها ،والعياذ بالله .إنّ األمة العربية واإلسالمية تم ّر بمرحلة
شديدة التعقيد والترهّ ل والتخبّط ،مترافق ًة مع حروب مد ّمرة في كل من العراق
وسورية وليبيا واليمن ،وعدم استقرار في الوطن العربي عموماً ،في الوقت الذي
يُعتبر فيه العدو «اإلسرائيلي» المستفيد الوحيد من حال التشرذم والتخبّط
الذي تعيشه شعوبنا العربية ،وخصوصا ً في غياب الرؤى وضياع البوصلة
الرئيسية فلسطين ،وهذا األمر قد أفسح في المجال أمام إرهاب يضرب المنطقة
والعالم باسم اإلسالم ،واإلسالم منه براء».
وتابع« :إنّ أع��داء األمة ما برحوا يدأبون على تأجيج الخالف اإلسالمي
– اإلسالمي ،واللعب على وتر المذهبية المقيت من أجل تحقيق مصالحهم
ومصالح الكيان الصهيوني مغتصب فلسطين ،وبهدف تفتيت المنطقة وإغراقها
في حروب مذهبية وعرقية تمت ّد لعقود لتسيل دماء شبابنا وتكون أجيالنا
المقبلة أسيرة هذا االقتتال المدمِّر في وقت يبقى فيه العدو «اإلسرائيلي» القوة
األمضى في منطقتنا .لقد عانينا ما عانيناه من اقتتال طائفي ومذهبي في لبنان،
وج ّل ما نرجوه هو أن يج ّنب إخواننا ما قاسيناه من تف ّتت وتشرذم وسفك دماء
زكية وخسائر في البشر والحجر».
وختم« :ندعو العقالء والحكماء والمخلصين في البلدين الشقيقين المملكة
العربية السعودية والجمهوريهة اإلسالمية اإليرانية ،وكل من في وسعه أن
يلعب دورا ً إيجابيا ً في هذا المضمار إلى بذل الجهود الممكنة كافة وتغليب لغة
والتبصر لرأب الصدع وردم الش ّقة التي أصابت العالقات
العقل وتقديم الحكمة
ّ
بين الطرفين لتفويت الفرصة على المتربّصين بمنطقتنا ولما فيه خير األمتين
العربية واإلسالمية .لتبقى فلسطين قضيتنا المركزية والقدس الشريف قطب
ال ّرحى ،ولن يكون هناك حل عادل ودائم وال استقرار في المنطقة إال بتحرير
فلسطين ،كل فلسطين ،وعودة أهلها إلى أرضهم».

�أبي ن�صر :كالم الم�شـنوق
يعني انهيار المناعة الوطنية
رأى عضو كتلة التغيير واإلصالح النائب نعمة الله أبي نصر في كالم
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن تراجع الغطاء اإلقليمي الذي
يحمي لبنان اعترافا ً بانهيار المناعة الوطنية وقدرة الدولة.
وأشار إلى أنّ « ضمانة االستقرار يجب أن تأتي أ ّوال ً من الداخل ،من إراد ٍة
س لوحدة وطنية لمواجهة األخطار الخارجية،
وطني ٍة صادقة وصلبة
تؤس ُ
ّ
وليس في انتظار ضمانة قد تأتينا من الخارج ،غالبا ً ما تكون باهظة
الثمن».
ٍ
كلمات في
إنّ «أكثر ما يؤسفني اليوم ،هو سماع المسؤولين ي��ردّدون
االستقالل والسيادة ،ويعترفون في الوقت نفسه بأنّ ضمانة لبنان ال تأتي
من اللبنانيين أنفسهم ،بل من توازناتِ الخارج إقليميا ً ودولياً .وهذا يعني
أنّ غالبية المسؤولين عندنا بدؤوا يفقدون المناعة الوطنية ،ويش ّككون في
ومؤسساتها وهذا آخر
الوطن وفي قدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها
ّ
المطاف ،وأسوأ ما يمكن أن يصيب أ ّم ًة بين األمم».

تواصلت في اليومين الماضيين اللقاءات
التضامنية تنديدا ً بجريمة إع��دام الشيخ
الشهيد نمر النمر في السعودية ومجالس
العزاء باستشهاده.

مجلس فاتحة

وف��ي السياق ،أق��ام المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى ،مجلس فاتحة وتقبّل عزاء،
في قاعة الوحدة الوطنية في مق ّر المجلس،
وقال ال ُمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن في كلمة« :نحن أمام أزمة كبيرة يمكن
تجاوزها بعزل الشيطان ،الذي يزيد منسوب
النيران والخراب ،وإلاّ ف��إنّ خطاب الفتنة،
وال��دع��وة إل��ى القطيعة وال��ف��رق��ة ،وإع�لان
النفير ،وتشكيل األح�لاف العسكرية يعني
التأزيم والخسارة الفادحة لمن ظ ّنوا أن فتنة
الشام أو العراق أو اليمن تعني االنتصار».
أضاف« :واألهم من هذا وذاك ،يجب على
األزه���ر والنجف و ُق��� ّم وب��اق��ي المرجعيات
الدينية ال��ك��ب��رى أن تعي ال���دور الخبيث
للمتآمرين لضرب السنة بالشيعة والعكس،
ألنّ مصالح الغرب و«اإلسرائيلي» تتو ّقف
إلى ح ّد كبير على مصير حرب كبيرة بين
الس ّنة والشيعة ،وهذا ال يجوز أن يم ّر أبداً،
وهو ما نؤ ّكده ،وهو ما أ ّكدته المرجعيات
الدينية الكبرى ،وهو ما نطالب به األزهر،
و ُنص ّر عليه ،ألنّ خسارة الغرب الدموي وتل
أبيب تتو ّقف على وح��دة متكاملة بين أهل
اإلسالم».

«العمل االسالمي»

وأق��ام��ت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» في
لبنان لقا ًء تضامنيا ً جامعا ً في مق ّر الجبهة
الرئيسي في رأس النبع ،حضره شخصيات
سياسية وحزبية ودينية ومم ّثلون عن
األحزاب والقوى الوطنية.
وأ ّك��د أمين عام «اتحاد علماء المقاومة»

اجتماع مجلس المطارنة
أ ّكد مجلس المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعه
الشهري في بكركي أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة
الراعي« ،حاجة لبنان إلى حوار عميق ،بسبب من األزمة
السياسية التي تف ّكك الدولة ،والتي لم يعد ينطلي على
أحد ما يعتمل فيها من عناصر هي امتداد للصراع القائم في
المنطقة».
واعتبر أنّ «المدخل إلى هذا الحوار يكون في التق ّيد
بأحكام الدستور والميثاق الوطني في انتخاب رأس للدولة،
يحصنها في وجه االنهيار الذي يهدّدها» ،مشيرا ً إلى أنّ
ما
ّ
«استمرار اإلبطاء في إتمام هذا الواجب الدستوري ،يفسح في
المجال لتفسيرات ال تقف عند ح ّد التأزم السياسي والصراع
بين فريقين ،بل تصل إلى حدود التساؤل عن مرامي هذه
األزمة ،في ما يتعلّق بمستقبل الجمهورية ومصيرها».
كما ّ
حث المجلس على «قيام حوار جدّي على مستوى
القضية الفلسطينية ،لعل دم��اء األبرياء التي ُتسفك كل
يوم ،تكون صوتا ً صارخا ً في ضمائر المسؤولين» ،داعيا ً
إلى «قيام حوار جدّي يستكمل المساعي السابقة ،حول
حق الفلسطينيين في دولة تجمع شمل العائلة الفلسطينية
المبعثرة ،وتو ّفر حيّزا ً من الثقة لدى مواطنيها ،وتع ّزز
الكرامة اإلنسانية وحقوقها .علما ًأنّ ح ّل القضية الفلسطينية
هو المدخل إلى حل كل أزمات المنطقة».
ورأى أنّ «الحوار ال ب ّد من أن يعلو صوته على صوت
المدفع في سورية والعراق واليمن ،وغيرها من البلدان
العربية المهدّدة بانتشار الفوضى فيها ،والتي تعيش
صراعات مفتوحة إلى أج ٍل غير محدّد».
وك��ان الراعي ت��رأّس في بكركي ق��دّاس عيد الدنح أو
الغطاس ،وألقى عِ ظة ج �دّد فيها «ال��ن��داء إل��ى الجماعة

السياسية في لبنان للخروج من دائرة المصالح الذاتية
والفئوية ،ومن حالة «لحس المبرد» ،وتقوم بالواجب
المب ِّرر لوجودها ،وهو بناء دول��ة المؤسسات التي تبدأ
بانتخاب رئيس للجمهورية ،والتفاني في توفير الخير العام
االقتصادي واالجتماعي واإلنمائي واألمني .فنقول للكتل
السياسية والنيابية أنّ الشعب اللبناني يرفض بالمطلق
هذا النوع من العمل السياسي الهدّام للدولة ولمصالح
طي سنة ثانية من دون رئيس للبالد.
المواطنين ،ويرفض ّ
رئيس للجمهورية تسقط جميع االعتبارات،
فأمام انتخاب
ٍ
والترفيهات والتسليات السياسية .وينبغي أن تتف ّكك أغالل
المتحجرة والمصالح الضيّقة.
األسر داخل قضبان المواقف
ّ
ّ
التلطي
ويجب أن يتو ّقف الرهان السرابي على الخارج أو
وراءه في أحداثه القديمة ،وتلك المستجدة .فهذا دليل عجز
عن القرار من جهة ،ودليل حسابات ضيقة من جه ٍة أخرى».
وناشد ح ّكام الدول في العالم العربي واألسرة الدولية
«العمل الجدّي على إيقاف الحروب الدائرة في فلسطين
والعراق وسورية واليمن ،وتج ّنب حرب جديدة بين المملكة
العربية السعودية وإيران ،رحمة بالمواطنين اآلمنين في
هذه البلدان ،وإدراك��ا ً وإيقافا ً لمشروع «الشرق األوسط
الجديد».
إل��ى ذل��ك ،استقبل الراعي رئيس األرك��ان في الجيش
اللبناني اللواء وليد سلمان يرافقه العميد أنطوان أنطون،
في زيارة نوه خاللها الراعي بـ«دور الجيش اللبناني قيادة
وأف���راداً» ،ومثنيا ً على «اإلن��ج��ازات التي يحققها الجيش
اللبناني على الحدود وف��ي الداخل حماية للمواطنين،
بالتعاون مع كل األجهزة األمنية األخرى».
كما استقبل الراعي مهنئين باألعياد.

«القومي» ه ّن�أه بالميالد ور�أ�س ال�سنة

كي�شي�شيان :للتعاي�ش ال�سلمي
بين الأديان والثقافات والأمم

حمدان :لتحويل«�أمير الكبتاغون»
�إلى ق�ضية ر�أي عام
دعا أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،إلى «تحويل قضية األمير السعودي المه ّرب لط ّنين من
حبوب الكبتاغون عبر مطار بيروت الدولي إلى قضية رأي عام على الصعيد
الشعبي اللبناني» ،مطالبا ً كل حركات المجتمع المدني والجمعيات التي تعنى
بقضايا مكافحة المخدرات وفي مقدمهم جمعية «جاد» «إلى عدم التساهل مع
هذا االستهتار ،وفقدان القِيم األخالقية واإلجتماعية عند المسؤولين السياسيين
الذين يشاركون في تزوير أخطار حبوب الكبتاغون».
وأ ّكد حمدان «استحالة أن يُقدِم أي قاض لبناني على ا ّتخاذ أي قرار بإخالء
سبيله من الناحية األخالقية اإلنسانية والمهنية القانونية القضائية».

لقاءات ت�ضامنية ا�ستنكار ًا لإعدام ال�شهيد النمر:
�آن الأوان لف�ضح ح ّكام �آل �سعود ودورهم الت�آمري
الشيخ ماهر حمود في كلمة له ،أنّ «الح ّكام
السعوديين يدفعون األمة إلى صراع جاهلي
جديد لمجرد االنتماء» ،مشيرا ً إلى أنّ «العالم
اإلسالمي والعربي منخرط اليوم في هذا
الصراع ،والسعودية ال تدافع عن أهل الس ّنة
السنة عليه
كما تدّعي؛ فمن يدافع عن أهل ُّ
أن يدعم الجامع األزهر ويق ّويه ال أن يطمس
دوره ،وعليه أن ي��دع��م ال��ح��وار والتالقي
وحوار المذاهب ويطبع الكتب التي تق ِّرب وال
ُتبعد ،وإسكات أصوات الفتنة التي تصدر من
بعض القنوات».
وان��ت��ق��د ح��م��ود ال����دول وال��ج��ه��ات التي
استنكرت ح��رق القنصلية السعودية في
إيران ولم تستنكر قتل الشيخ النمر أل ّنه قال
موقفه ،مشيرا ً إلى أنّ «األمة فقدت المناعة
تجاه المؤامرات التي ُتحاك في واشنطن
وتل أبيب و ُتن ّفذ في الرياض» ،كما استغرب
ّ
التدخل
دعوة الح ّكام السعوديين إلى عدم
ف��ي ش��ؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة م��ت��س��ائ�لاً« :ل��م��اذا
ّ
تتدخل السعودية في الشأن اللبناني وتمنع
ّ
انتخاب رئيس للجمهورية ،ولماذا تسلح
تنظيم «داعش» اإلرهابي وتد ّمر كل يوم في
العراق وتمارس القتل المستمر واإلج��رام
الجاهلي في اليمن وتدعم بعض الجهات
في ليبيا ومصر في مواجهة جيوش هذه
البلدان ،ولماذا هذا الحصار على غزة بسبب
القرار السعودي؟؟ وأض��اف« :أين أنتم من
اإلسالم أيها الكذابون الذين تكتبون الكتاب
بأيديكم وتقولون هو من عند الله» ،ودعا
ألنْ «تكون جريمة اغتيال الشيخ الشهيد نمر
النمر بابا ً لوعي األمة ،وإلاّ فإ ّنها ستفتح بابا ً
لسفك الدماء في الشرق والغرب».
منسق الجبهة الشيخ زهير
من جهته أ ّكد
ّ
س َّنة وجماعة نقول إنّ
جعيد« ،أ ّننا كأهل ُ
ديانة وعقيدة الوهابية ليست قريبة من أهل
الس ّنة والجماعة »،وأشار إلى أنّ «ما قام به
آل سعود من تنكيل وقتل وتدمير هو شيء
ُ
استهداف وإعدام الشيخ
كبير جدا ً جداً ،وما
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الشهيد نمر النمر إلاّ إثارة للنعرات الطائفية
السنية الشيعية بعد سقوط مشروعهم في
سورية والمنطقة».
وأض���اف« :ك��ل ال��دم��اء التي سقطت هي
برقاب آل سعود أل ّنهم يريدون الفرقة بين
المسلمين خ��دم� ًة للمشروع الصهيوني»،
معتبرا ً أنّ «الشهيد الشيخ نمر النمر ليس
شهيدا ً للشيعة ،إ ّنما هو شهيد لكل المسلمين
واألح���رار في العالم ،وك��ل االدّع���اءات التي
قدّمتها السعودية من أجل تبرير فعلتها باطلة
من الناحية الشرعية وحقوق اإلنسان».
بدوره ألقى أمين عام رابطة الشغيلة زاهر
الخطيب كلمة األحزاب والقوى اللبنانية ،الفتا ً
إلى أنّ «إق��دام ح ّكام آل سعود على اغتيال
الشيخ نمر النمر لمج ّرد معارضته سياستهم
الجائرة إ ّنما يش ّكل انتهاكا ً سافرا ً للشرائع
والمبادئ واألع��راف القانونية واألخالقية،
ويؤ ّكد مجدّدا ً الطبيعة االستبدادية اإلرهابية
التكفيرية لنظام حكام آل سعود الذي يرفض
ِّ
ويكفره» .وقال« :آن األوان
الرأي اآلخر ويقهره
لفضح ح ّكام آل سعود وكشف حقيقة دورهم
التآمري التاريخي ال��ذي راف��ق سيطرتهم
وتح ّكمهم ب��أرض شبه الجزيرة العربية،
واستغالل وتبذير وسرقة واختالس ثرواتها
النفطية لحياكة ال��م��ؤام��رات ض � ّد األنظمة
الوطنية والقومية».
وت��س��اءل« :أول��م يرسل حكام آل سعود
إلى سورية اإلرهابيين وم َّولوهم ود ّربوهم،
ويش ّنوا حربا ً إجرامية وحشية ض ّد شعبنا
ال��ع��رب��ي ف��ي اليمن وي��ع� ّ
�ط��ل��وا ال��ح��ل��ول في
لبنان؟» .وختم الخطيب قائالً« :إنّ حكام آل
سعود ينتظرهم حساب عسير».

بعلبك

من جه ٍة أخرى ،رأى مسؤول منطقة البقاع
في «حزب الله» النائب السابق محمد ياغي
خالل لقاء في «مركز اإلمام الخميني الثقافي»
في بعلبك ،استنكارا ً إلعدام النمر دعت إليه

«لجنة متابعة قضية الشهيد النمر» ،أنّ ذنب
النمر «هو أ ّنه طالب بحقوق شعبه ،ورفض
الظلم واالستبداد».
وأ ّكد «أنّ دماء الشهيد النمر بشارة زوال
نظام آل سعود ،أل ّنه ال يمكن أن يقوم نظام
على القتل وال��ذب��ح ،كما أثبتت التجارب
التاريخية ،وكما يشاء الوعد اإللهي».
وح � ّم��ل ي��اغ��ي ال��س��ع��ودي��ة «المسؤولية
الكاملة حيال ما يجري في سورية» ،معتبرا ً
أن «قطع العالقات مع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ووصلها سيّان».

بنت جبيل

كذلك ّ
نظمت ال��ح��وزة العلمية الدينية
«معهد أهل البيت للدراسات اإلسالمية» في
مدينة بنت جبيل ،وقفة استنكارية إلعدام
النمر ،بمشاركة حشد من األساتذة والعلماء،
وعدد من الفعاليات والشخصيات.
وتال المدير التعليمي في الحوزة الشيخ
علي رميتي بيانا ً باسم المجتمعين ،أ ّكد
�وج��ه أميركيا ً
«أنّ ه��ذا اإلع���دام م��دف��وع وم� ّ
وصهيونياً ،وم��ن فعل أدوات��ه��م وعمالئهم
المزروعين عنوة في جسد أمتنا ،وال يتح ّمل
مسؤوليته أبناء الطائفة السنيّة الكريمة،
إ ّنما هو صنيعة حكم بائس يائس يتن ّقل من
فشل إلى فشل ،ومن سقوط إلى سقوط نحو
مصيره المحتوم ،وهو الزوال القريب إن شاء
الله».
ودع���ت ال��ح��وزة العلمية «أب��ن��اء األم��ة
اإلسالمية جميعا ً للوحدة والتراحم والتالحم
وتفويت الفرصة على آل سعود الجاهليين
وأسيادهم الصهاينة واألميركيين ،ولتبقى
قضيتنا المركزية فلسطين والقدس».
ووجهت «تحية إجالل وإكبار لمجاهدي
ّ
المقاومة اإلسالمية المظفرة على عمليتها
النوعية ال��ت��ي ن ّفذتها ف��ي م���زارع شبعا
المحتلة».

البطريرك كيشيشيان متوسطا ً الوفد القومي
احتفلت الطائفة األرمنية األرثوذكسية أول من أمس
بعيد الميالد .وفي هذا اإلطار ترأّس كاثوليكوس األرمن
األرثوذكس لبيت كيليكيا آرام األول كيشيشيان قدّاسا ً في
كاتدرائية مار غريغوريوس المن ّور في أنطلياس ،بحضور
شخصيات رسمية ،سياسية ،وفاعليات حزبية.
وش���دّد ف��ي عِ ظته على «التعايش السلمي لألديان
والثقافات واألمم ،في مواجهة الجماعات المتط ّرفة التي
تعمل على تزعزعه».
وتط ّرق إلى األوضاع الداخلية ،فدعا إلى «إبعاد لبنان
عن صراعات ومشاكل المنطقة» ،مشدّدا ً على «أهمية
انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت».
وأضاف« :ال نستطيع أن نتخيّل أن يبقى البلد من دون
رئيس ،كل ما هو غير طبيعي يُعتبر في لبنان طبيعياً»،
متسائالً« :أال نستطيع كلبنانيين أن ننتخب رئيسا ً لوطننا؟
أليس علينا واجبات وحقوق النتخاب الرئيس؟».
واعتبر أ ّنه «ليس مقبوال ً أبدا ً استمرار هذا الوضع كما
هو» .وأضاف« :على الن ّواب ال ُم َ
نتخبين من الشعب واجب

أساسي ،والشعب سيحاسبهم».
وبعد القدّاس ،استقبل كيشيشيان المه ّنئين في صرح
الكاثوليكوسيّة ومن بينهم رئيس مجلس ال��وزراء تمام
سالم.
كما استقبل وفدا ً من الحزب السوري القومي االجتماعي
ض� ّم إل��ى المندوب السياسي في جبل لبنان الشمالي
نجيب خنيصر ،منفذ عام الضاحية الشرقية أنطون يزبك،
منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط وعضوي هيئة
المنفذية هشام الخوري حنا وأسعد جبر.
ونقل الوفد إلى البطريرك كيشيشيان تهنئة رئيس
الحزب النائب أسعد حردان بمناسبة عيدي الميالد ورأس
السنة ،وتقديره لمواقفه.
من جه ٍة أخرى ،زار رئيس التنظيم القومي الناصري
سمير شركس على رأس وفد ،مطرانية األقباط في جسر
الباشا حيث قدّم التهاني لألب روليس األورشليم للطائفة
بعيد الميالد المجيد ،متم ّنيا ً «أن يُعيده الله على أمتنا
بالخير واليمن والبركات».

«الد�ستوري» ر ّد الطعن بقانون ا�ستعادة الجن�سية
والخارجية ا�ستعجلت ت�أليف اللجنة الخا�صة
ر ّد المجلس الدستوري بغالبية  9أص��وات مقابل صوت
واح��د ،الطعن المقدّم من ن� ّواب اللقاء الديموقراطي بقانون
استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني الذي أق ّره
المجلس النيابي في إطار تشريع الضرورة ،معتبرا ً أنّ القانون
المطعون في دستوريّته لم يفرق بين األشخاص الواقعين
في الوضعية القانونية نفسها ،إ ّنما ف ّرق بين أشخاص في
وضعيّتين قانونيتين مختلفتين.
وخالف القرار نائب رئيس المجلس القاضي طارق زيادة.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار معتبرة
ّ
أ ّنه «إسقاط إلحدى المحاوالت السياسية لمنع اللبنانيين
األصيلين من استعادة جنسيتهم اللبنانية فيما مئات اآلالف
من غير اللبنانيين يتواجدون على أرض الوطن ويهدّدون من
خالل نزوحهم أو لجوئهم ،صيغة لبنان وحريته».
وذ ّك��رت ال��وزارة «بضرورة اإلس��راع ببدء تطبيق القانون،
وه��ي قد قامت في ه��ذا المجال بإرسال كتابين إل��ى كل من
وزيري الداخلية والعدل للتشديد على ضرورة تأليف اللجنة
الخاصة المنبثقة من القانون والتي من المفترض تأليفها منذ
( 23122015أي بعد شهر من صدور القانون) .كما أ ّنها تدعو
كافة اإلدارات الرسمية وجميع المعن ّيين من هيئات اغترابية

ومقيمين ومغتربين إلى المشاركة معها في الحملة التي تعدّها
من أجل ّ
حض اللبنانيين على استعادة جنسيتهم وتقديم كل
التسهيالت اللاّ زمة لهم في سبيل ذلك».
وفي السياق ،ه ّنأ عضو تك ّتل التغيير واإلص�لاح النائب
إبراهيم كنعان« ،المجلس الدستوري على موقفه» ،مشيرا ً إلى
أنّ القرار «يؤ ّكد بما ال يقبل الشك ،أنّ ما عملنا عليه على مدى
سنوات ،أكان كتك ّتل التغيير واإلص�لاح أو ككتل نيابية مع
المؤسسة المارونية لالنتشار ،كان دستوريا ً وقانونيا ً ووطنياً،
بات اليوم مك ّرساً».
ورحبت الرابطة المارونية في بيان بالقرار ،ورأت في إقرار
ّ
هذا القانون «مصلحة لبنانية عليا في ربط لبنان المقيم بلبنان
االنتشار».
وقالت« ،إنّ الرابطة المارونية ،التي ناضلت ابتدا ًء من عام
 2003عبر مجالسها التنفيذية المتعاقبة وبمواكبة من النائب
نعمة الله أبي نصر ،تعتبر أنّ إصدار هذا القانون الذي يُعيد
إلى اللبنانيين المنتشرين حقهم في جنسيتهم األم مع كامل
الحقوق السياسية ،اقتراعا ً
ّ
وترشحا ً وانتخاباً ،هو إنجاز يحتم
على مجلس الوزراء اإلسراع في إصدار مراسيم تنظيمية تؤول
إلى تنفيذ هذا القانون».

