السنة السابعة  /الثالثاء  12 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1977
Seventh year / Tuesday / 12 January 2016 / Issue No. 1977

حمليات �سيا�سية

رئي�س ْي المجل�س والحكومة
الجبوري في بيروت للقاء
َ

بري :هناك مفاج�آت �أكثر من �سارة
وص���ل رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
العراقي سليم الجبوري أم��س إلى
بيروت في زيارة تستمر يومين يلتقي
خاللها رئيس المجلس النيابي نبيه
ب ّري ورئيس الحكومة تمام سالم.
وم��س��اء استقبل ب�� ّري الجبوري
وال��وف��د المرافق والسفير العراقي
في لبنان علي العامري ،بحضور
النائب علي بزي ،ودار الحديث حول
التطورات الراهنة في المنطقة.
وبعد اللقاء عقد بري والجبوري
مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركاً ،استهلّه
ب��� ّري بكلمة ترحيبية ،ق��ال فيها:
«بالحقيقة هي زيارة مفاجئة ،ودائما ً
في المفاجآت تكون هناك مفاجآت
أكثر من س��ا ّرة في ه��ذا الزمن الذي
يحيط بالعالم العربي ،وم��ن بينه
لبنان وخ��اص��ة ف��ي ال��ع��راق .يُط ّل
علينا دولة الرئيس الجبوري الذي
توجوا
هو من القادة القالئل الذين
ّ
العمل البرلماني وال��ذي��ن يؤمنون
بالدبلوماسية البرلمانية أيضاً،
وال��ذي آمل كل الخير ،إن شاء الله،
على يديه في العراق الشقيق».
ب��دوره ،قال الجبوري« :ك��ان لي
الشرف الكبير أن ألتقي بدولة الرئيس
نبيه ب ّري ،الذي يُعتبر بالنسبة إلينا
مدرسة في الرؤية والقدرة في الوقت
ذات��ه على ل ّم الشمل وجمع الكلمة،
وتوحيد الرؤية» .أضاف« :العراق في
هذه األيام يم ّر في مرحلة انتصارات
على «داع��ش» ،وهو ُمقبل وسيُت ّوج
إن شاء الله ع ّما قريب بعملية القضاء
بشكل مبرم على اإلرهاب في مختلف

�أحزاب و�شخ�صيات ّ
نددت ببيان الجامعة العربية ونوّهت باعترا�ض با�سيل عليه:
محاولة لت�شويه �صورة المقاومة التي ّ
قدمت ت�ضحيات كبيرة في مواجهة العدو ال�صهيوني
صدرت أمس مواقف ن�دّدت بوصف مجلس وزراء خارجية
جامعة ال��دول العربية حزب الله ب��ـ»اإلره��اب» من ّوهة بموقف
وزير الخارجية جبران باسيل الذي اعترض على مضمون البيان
ورفض تأييده .

صالح

بري مستقبالً الجبوري
المحافظات التي سيطر عليها .هذا
الجهد الداخلي يحتاج في الوقت
ذات��ه إل��ى تعضيد عربي ،ويحتاج
إلى تب ّني مواقف ،وإلى إزالة األزمات
واالختناقات ،وإيمانا ً أيضا ً أنّ العراق
هو جزء من المنظومة العربية ،وهو
راغب في أن يلعب هذا الدور».
أض��اف« :لقد حملت معي لدولته
تحيات ص ّناع القرار من القيادات
السياسية السيد رئ��ي��س ال���وزراء
والسيد رئ��ي��س الجمهورية ،وفي
ال��وق��ت ذات���ه ،األم���ل الكبير ف��ي أن
تتعاون جهودنا وأن تتضافر في
عملية بناء بلداننا ،وأن نتجاوز

الخالفات السياسية وننطلق إلى
عملية النصر على «داع���ش» ومن
يواليها ،وفي ذات الوقت الدور األكبر
في جمع الكلمة بين األطراف العربية
والدولية أجمع».
وتابع« :أيضا ً ال يفوتني أن أذكر
أ ّننا مقبلون على مؤتمر البرلمانات
اإلسالمية في ب��غ��داد ،وه��و سيعقد
ألول م���رة ف��ي ال���ع���راق ،وبطبيعة
ال��ح��ال األم��ل كبير ج��دا ً ف��ي حضور
رؤس��اء البرلمانات ،وه��ذه الزيارة
أيضا ً تحمل في طياتها دعوة مباشرة
وكريمة لدولة الرئيس ب ّري لتشريفنا
في هذا اإلطار».

ّ
عزى قوى الأمن وه ّن�أها

الم�شنوق :م�ستم ّرون بالدفاع
عن منطق الدولة في مواجهة الإرهاب

وفي السياق ،قال األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية
قاسم صالح في بيان« :إنّ إطالق صفة اإلرهاب على حزب الله
في البيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية جامعة الدول
العربية في اجتماعه المنعقد في القاهرة بنا ًء على االستدعاء
السعودي ،يش ّكل سابقة خطرة وخدمة جليلة للواليات المتحدة
األميركية وللعدو الصهيوني صانعي اإلره��اب في أ ّمتنا وفي
العالم أجمع ،ومحاولة لتشويه وإدانة واضحة لقوى المقاومة
وشيطنتها واإلساءة إلى شهدائها الذين قدّموا دماءهم لتحرير
أرضهم من رجس االحتالل ،وحفاظا ً على كرامة األمة وع ّزتها،
وما يُثير االستغراب واإلدانة هو التغاضي الفاضح عن اإلرهاب
التكفيري واإلرهاب الصهيوني اللذين يش ّكالن وحدهما الخطر
الحقيقي على األمة ويستهدفان وحدتها وحضارتها وعناصر
القوة فيها ،وحرف الصراع عن بوصلته فلسطين عبر خلق أعداء
وهميّين لألمة.
وأضاف« :أنّ األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية إذ
تستنكر و ُتدين هذا البيان الظالم بحق حزب الله ومقاومته المظ ّفرة
التي ح ّققت النصر تل َو النصر على الصهاينة وح َّررت األرض من
ّ
وحطمتها على
احتالله وألحقت به الهزائم التي أسقطت أسطورته
صخرة بطوالت مجاهديه البواسل ،فإ ّنها تدعو أحزاب وقوى
األمة الحيّة إلى وعي مخاطر هذا البيان الجائر والتصدّي لهذه
المحاوالت التي تتماهى مع المشروع الصهيوني وأن تقف س ّدا ً
منيعا ً مع المقاومة في لبنان ومع انتفاضة السكاكين في فلسطين
من أجل استعادة الحقوق القومية والوطنية لألمة وللحفاظ على
المقدسات التي تد ّنس من قبل الصهاينة .كما تدعو إلى تشكيل
موحدة لمواجهة اإلرهاب الحقيقي إلنقاذ األمة من
جبهة شعبية
ّ
أخطاره ال ُمحدقة أل ّنه يستهدف تدمير أمتنا وإسقاطها».

لقاء األحزاب

ودانت هيئة التنسيق للقاء األح��زاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية في بيان« ،بيان وزراء خارجية الدول العربية
الذي ا ّتهم فيه حزب الله باإلرهاب ،في محاولة يائسة لتشويه
ص��ورة المقاومة الشريفة ،والتي قدّمت التضحيات الكبيرة
في مواجهة العدو الصهيوني على مدى العقود األخيرة حتى
استطاعت دحره عن أرضنا اللبنانية ،حامالً خيبته وهزيمته
ال ُمذ ّلة».
ورأت أنّ «هذا اال ّتهام الظالم والذي جاء بناء لطلب دولة تدعم
اإلرهاب وأخرى تمارسه في مواجهة شعبها المسالم ،لن يؤ ّثر
على معنويات وقناعات المقاومة وأهلها بأنّ جولة الظلم أوشكت
على الزوال ،وأنّ الحق وأهله والمدافعين عنه مقبلون حتما ً على
انتصار كبير بعد الصمود التاريخي في مواجهة أعتى جيش في
المنطقة ،وبعد إفشال المشروع الصهيوني األميركي التكفيري».
واستنكرت «استدعاء السعودية لوزراء الخارجية في الجامعة
العربية بهدف تجييش المواقف ض ّد الجمهورية اإلسالمية في
إيران ،على خلفية االعتداء على السفارة السعودية في طهران،

والذي دانته الحكومة اإليرانية و فتحت تحقيقا ً بشأنه» ،الفت ًة إلى
أنّ «هذه المواقف لن تستطيع التغطية على الجريمة بحق الشيخ
نمر باقر النمر ،والتي ُتعتبر جريمة ض ّد اإلنسانية استهدفت عالما ً
كان يتسلّح بالموقف من خالل قوة كلمة الحق في وجه السلطان
الجائر والظالم».
ّ
تتدخل ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية للدول
ورأت أنّ «إي���ران ال
العربية ،بل وقفت مع قضاياهم العادلة وال ُمح ّقة على رأسها
قضية فلسطين ،كما دعمت حركات المقاومة في وجه االحتالل
الصهيوني لتحرير األراض��ي العربية المحتلة ،فضالً عن دعم
الشعب السوري في مواجهة المجموعات اإلرهابية التكفيرية».
وأش��ارت إلى أنّ «بيان وزراء خارجية ال��دول العربية ا ّتهم
ّ
بالتدخل في شؤون الدول العربية ،في الوقت الذي ُتدمِّر
إيران
فيه السعودية اليمن وترتكب المجازر بحق شعبه المقهور،
والمؤسف أيضا ً أنّ الجامعة العربية لم تسمع بالمآسي التي
يتع ّرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي الصهاينة يومياً ،من
قتل وتهجير وتدمير للمنازل ومصادرة األراضي».
وث ّمنت الهيئة موقف باسيل «برفض الموافقة على بيان وزراء
حس وطني يقدّر
الخارجية العرب ،ألنّ هذا الموقف يُعبّر عن
ّ
تضحيات الشهداء ويميِّز بين الحقيقة واالفتراء».

أ ّكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق االس��ت��م��رار بالدفاع عن
منطق الدولة في مواجهة اإلرهاب،
مشيرا ً إلى أ ّنه حان الوقت لتوفير
حاجات قوى األمن الداخلي.
زار المشنوق أم��س قيادة قوى
األم��ن الداخلي حيث التقى المدير
العام اللواء إبرهيم بصبوص وقادة
الوحدات ورئيس شعبة المعلومات
العميد عماد عثمان ،ثم توجه إلى
م��ب��ن��ى ش��ع��ب��ة ال��م��ع��ل��وم��ات حيث
التقى ع��ددا ً من ضبّاطها وع ّزاهم
باستشهاد المؤهّ ل زاهر عز الدين،
«على خط الدفاع األول دفاعا ً عن
لبنان في مواجهة اإلرهاب».
وقال المشنوق للضباط« :عادة
أه ّنئكم بإنجازاتكم المه ّمة ،وآخرها
توقيف العقل المدبّر لتفجيري برج
البراجنة (أول من) أمس ،اإلنجازات
التي تحمي لبنان واللبنانيين ،لكنني
اليوم جئت ألع ّزيكم ،وبفخر ،أل ّنكم ال
تتو ّقفون عن التضحية بأغلى ما
تملكون في سبيل الدفاع عن لبنان
في مواجهة األخطار ،إن في مواجهة
شبكات التجسس «اإلسرائيلية» ،أو
في مواجهة الشبكات اإلرهابية التي
تحاول زعزعة أمن الوطن».

وش �دّد المشنوق على أنّ «زاه��ر
النشيط المتفاني ،بحسب تقارير
المضحي ،بحسب
رؤسائه ،الدؤوب
ّ
ش��ه��ادات زم�لائ��ه ،ال��ح��ري��ص على
الشعبة وعلى تزويدها المعلومات
الصحيحة والدقيقة ،التي أزعجت
اإلرهابيين وآذتهم إلى درجة أ ّنهم
ق � ّرروا اغتياله في الليل ،كما يفعل
الغدّارون الجبناء ،بعدما عجزوا عن
مواجهته في النهار ،وعجزوا ،مثل
غيرهم من المجرمين ،عن هزيمة
الشعبة في القضاء وفي األمن وفي
الميدان».
وختم المشنوق« :أنتم والجيش
اللبناني والمؤسسات األمنية ُحماة
لبنان واستقراره وعيشه المشترك،
وح����م����اة ال��م��ج��ت��م��ع م���ن إره����اب
ُ
المتطرفين».
وب��ع��د خ��روج��ه م��ن االج��ت��م��اع
بالضباط والقيادات أ ّكد المشنوق
أنّ «الزيارة ّ
تأخرت ،كان يجب أن
تحصل خالل فترة األعياد للتهئنة
ع��ل��ى ال��ج��ه��د ال����ذي ب��ذل��ت��ه ق��وى
األم���ن ال��داخ��ل��ي .ففي حين ألغت
عواصم عدّة من العالم التج ّمعات
واالحتفاالت باألعياد نتيجة أحداث
أق��ل بكثير م ّما يحصل في لبنان،

أصررنا نحن على الفرح واحتفلنا
بالعيد بفضل الجهود التي قامت
بها المؤسسات األمنية ،أ ّولها طبعا ً
الجيش وقوى األمن الداخلي التي
قامت بالدور الرئيسي ليلة العيد في
كل أنحاء لبنان».
وأض��اف« :أ ّك��دت للضباط ،وهم
أ ّك���دوا أك��ث��ر مني أ ّن��ه��م ل��ن يوقفوا
جهودهم ،وأ ّنهم مستمرون بالدفاع
ع��ن م��ن��ط��ق ال���دول���ة ف��ي م��واج��ه��ة
اإلره��اب» ،مشيرا ً إلى أنّ «العالقة
بين المؤسسات األمنية والجيش
وق��وى األم��ن الداخلي ح ّققت تقدّما ً
كبيرا ً منذ سنتين حتى اليوم والعمل
مشترك ،والتنسيق دائم».
وش �دّد المشنوق على أ ّنه «حان
ال���وق���ت ل��وض��ع ق���ان���ون ب��رن��ام��ج
وه��ي��ك��ل��ي��ة ل��ح��اج��ات ق���وى األم���ن
الداخلي».
ور ّدا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن ال��ح��وار
مع «ح��زب الله» ،ق��ال إنّ «الحوار
م��س��ت��م��ر ،وه���و ال��ط��اول��ة األخ��ي��رة
وربما الوحيدة في المنطقة العربية
التي يجلس حولها مم ّثلون للسنة
وال��ش��ي��ع��ة ل��ل��ت��ح�دّث م��ع بعضهم
بعضاً .ونحن مص ّرون على أنّ هذا
جزء من االستقرار».

مخزومي التقى دريان ووزير الداخلية:
لتفعيل الحكومة والتوافق على رئي�س
شدّد رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي
على ض��رورة تفعيل عمل الحكومة لجهة األم��ور المعيشية
واالقتصادية ،والتوافق على رئيس للجمهورية في ظ ّل
المبادرات المطروحة.
وكان مخزومي زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
في مكتبه ،وه ّنأه بحلول السنة الجديدة ،وأثنى بعد اللقاء
على «نجاح القوى األمنية بقيادة وزارة الداخلية والوزير
المشنوق في تعزيز األمن في البالد ،وال سيّما في مواجهة
اإلره��اب والكشف عن شبكات التفجيرات األمنية المهدّدة
للسلم األهلي» .وأ ّكد أنّ البالد آمنة ومستقرة لهذه الناحية،
معتبرا ً أنّ «المطلوب اليوم ،سياسي بامتياز ،ال ب ّد أن يبدأ
بتفعيل عمل الحكومة لجهة األمور المعيشية واالقتصادية،
والتوافق على رئيس للجمهورية في ظل المبادرات المطروحة
لملء الفراغ في هذا الموقع األساسي».
ّ
وح��ث مخزومي وزي��ر الداخلية على «ض���رورة إج��راء
االنتخابات البلدية في موعدها وتفعيل عمل البلديات وال سيّما

على مستوى ملف النفايات» ،مشدّدا ً على «أنّ هذا الملف البيئي
يشوبه كثير من الغموض الذي يكتنف مسألة ترسية العقود،
كذلك ح ّثه على إطالق قانون لالنتخاب يعتمد النسبية تمهيدا ً
إلجراء انتخابات نيابية» ،مؤ ّكدا ً «أ ّنها الحل الضروري للتغيير
الذي ينشده اللبنانيون والشباب تحديداً».
كما زار مخزومي ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان مه ّنئا ً بعيد المولد النبوي وبحلول السنة الجديدة.
وبحث معه في أوضاع الدار والتطورات المحلية وفي المنطقة.
وأ ّكد مخزومي بعد اللقاء ،أنّ «سماحته يمثل بوصلة االعتدال
والوسطية» ،مث ّمنا ً «مواقفه الداعية إلى الوحدة الوطنية ونبذ
الفتن والحفاظ على لبنان التنوع والعيش المشترك».
وأعلن أ ّنه تداول مع ال ُمفتي «جملة من القضايا ذات الصلة
مؤسسات دار الفتوى» .وقال« :نضع جميع طاقاتنا
بتحديث ّ
في تصرف ال ُمفتي لمساعدة الدار مركز االعتدال والتوافق
والتي نتم ّنى أن تكون البيت الجامع لجميع المسلمين وكل
لبنان».

«الشغيلة» و«تيار العروبة»

ودان��ت قيادتا «رابطة الشغيلة» و»تيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية» بشدّة البيان الصادر عن اجتماع وزراء
الخارجية العرب.
وأشارت القيادتان إلى أنّ «وزراء الخارجية العرب تراصفوا
خلف نظام حكام آل سعود في إط�لاق الموقف العدائي من
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وحزب الله ،أل ّنهما يواجهان
العدو الصهيوني الغاصب ألرض فلسطين ويدعمان سورية
العروبة والمقاومة في مواجهة قوى اإلرهاب التكفيري المدعومة
من آل سعود».
ّ
بالتدخل في
ورأت القيادتان أنّ «محاولة البيان ا ّتهام إيران
الشؤون العربية وإث��ارة الفتنة المذهبية في المنطقة إ ّنما هي
لذ ِّر الرماد في العيون والتغطية على األه��داف الحقيقية لمثل
هذا االتهام الذي ينطبق فعالً على نظام آل سعود الذي يقف وراء
تمويل ،ودعم وتصدير قوى اإلرهاب التكفيري إلى الدول العربية،
ّ
ويتدخل في شؤون لبنان الداخلية ،وتدأب وسائله اإلعالمية ليل
نهار على ال ّنفخ في بوق الفتنة».
وأ ّك��دت القيادتان ،أنّ «الصراع بين الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والنظام السعودي والمتحالفين معه ،إ ّنما هو صراع
بين مشروعين ،مشروع تح ّرري عبّرت عنه الثورة اإليرانية،
يرفض الهيمنة االستعمارية الغربية ،وينصر المقاومة ض ّد
االح��ت�لال الصهيوني ويدعم األنظمة الوطنية التحررية في
المنطقة ،ومشروع تابع لالستعمار باشكاله كافه بقيادة نظام آل
سعود الذي يتآمر على األنظمة الوطنية وقوى التحرر منذ أيام
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،وحتى اليوم .وما إشهار عدائه
لحزب الله وسعيه الدائم مع األنظمة التابعة له لمحاولة تشويه
صورة المقاومة ،وإلصاق تهمة اإلرهاب بها إلاّ دليل على الدور
التآمري الخطير الذي يقوم به والمنسجم مع المشروع األميركي
الصهيوني».
كما أ ّكدت القيادتان ،أنّ «تراصف وزراء الخارجية العرب
خلف نظام حكام آل سعود ليس جديداً ،وهو مستمر منذ بدايات

لحود :انت�صارات ال ّنهج ال ُممانع
�ستفر�ض نف�سها على ا�ستحقاقات كثيرة

المشنوق متحدثا ً في مديرية قوى األمن
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استغرب النائب السابق إميل لحود في تصريح ،أن «تدّعي السعودية
دفاعها عن الحريات والديمقراطية في سورية ،ث ّم ُتصدر حكما ً باإلعدام بحق
سعوديين تج ّرؤوا على التعبير عن آرائهم في بلد ال��رأي الواحد والعائلة
الحاكمة الواحدة».
وسأل« :ماذا تريد السعودية بعد اشتعال الحروب في المنطقة ،من سورية
إلى العراق واليمن ،في وقت كان الشرق األوسط أمام فرصة للسالم واالستقرار
بعد توقيع االتفاق اإليراني األميركي الذي ش ّكل اعترافا ً أميركيا ً بموقع إيران
االستراتيجي ،إلاّ أنّ السعودية أص ّرت على استمرار ّ
تدخلها في شؤون الدول
الداخلية والتص ّرف من منطلق أنها وصيّة على شعوب أخرى ،ما يدفعها إلى
ا ّتخاذ قرارات مرتبكة ال تمتّ إلى الدور الذي تطمح ألن تلعبهِ ،ب ِ
صلة ،سواء على
الصعيد الداخلي كمثل قرار إعدام الشيخ نمر النمر ،الذي يذ ِّكرنا بثقافة قطع
الرؤوس التي ي ّتبعها من يس ّمون أنفسهم جهاديين وآخر فظائع هؤالء إقدام
أحدهم على قطع رأس والدته في الر ّقة».
وتو ّقف لحود «عند انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب ،بهدف استنكار
حرق السفارة السعودية في طهران ،في وقت لم يتكبَّد أصحاب المعالي عناء
االجتماع أو إصدار البيانات عند خطف المطرانين أو عند تنفيذ إبادات جماعية
بحق أبرياء أو عند تفريغ مدن عراقية من مسيح ّييها ،ولم يتو ّقفوا ،على سبيل
المثال ،عند استمرار خطف عسكريين لبنانيين من ِقبَل تنظيم مدعوم من بعض
المشاركين في االجتماع الوزاري».
أضاف لحود« :أنّ ما صدر عن وزراء الخارجية العرب ال يعنينا ،أل ّنه في وقت
يتلهّى هؤالء في صياغة البيانات اإلنشائية التي تخدم مؤامراتهم ،هناك رجال
يصنعون البطوالت في الميدان ويفرضون بقوة إرادتهم ووطنيتهم وعزمهم
معادالت لن تنفع معها بيانات وزراء وال مؤتمرات وال ،خصوصاً ،مؤامرات».
ّ
ولفتَ إلى «أنّ ذلك كله لن يغيِّر في مجرى األحداث في سورية ،وما يحققه
جيشها من انتصارات ،وإلى جانبه حلفاؤه حزب الله وإيران وروسيا».
ورأى أنّ «هذه االنتصارات ستح ّقق تكريسا ً لفوز النهج الممانع سيتظهَّر أكثر
في المستقبل القريب ،وسيفرض نفسه على استحقاقات كثيرة».
وأشار لحود إلى أنّ «المؤسف أنّ حكومتنا تعيش خارج الزمن السياسي وقد
بلغ عجزها ح ّدا ً ال مثيل له في جمهوريات الموز التي باتت أفضل من جمهورية
النفايات التي أوصلونا إليها بسبب تراكم فشلهم ،في السياسة واالقتصاد
واألمن ،وقد جعلوا من بلدنا ساحة للمسلحين المنتشرين في أكثر من منطقة
ويستهدفون عناصر أمنية من دون رادع ،لعلمهم بأنّ دولة عاجزة عن رفع
النفايات من الشوارع لن تكون قادرة على سحب المسلّحين الذين جذبتهم
إلينا سياسة النأي بالنفس السيّئة الذكر ،ما جعلنا أسرى هذه النفايات وتلك،
ورائحة االثنتين ،ومعهما الحكومة ،طالعة».

األزمة السورية ،وسببه ارتهان العديد من األنظمة العربية للمال
السعودي الذي ّ
يوظف للتآمر على قضايا العرب ،وقوى المقاومة
لالحتالل ،ولتدمير اليمن وسورية ،ولهذا لم يكن مستغربا ً ما
صدر من بيان».
ون ّوهت القيادتان بموقف الوزير باسيل الذي اعترض على
مضمون البيان ورفض تأييده .
واعتبر األمين العام لـ»حركة النضال اللبناني العربي» النائب
السابق فيصل ال��داوود أنّ باسيل «تميّز بالعقالنية والحكمة،
ولم ترفضه غالبية ال��دول العربية التي تفهّمت موقف لبنان،
الذي يحاول منع حرائق المنطقة من الوصول إليه ،من خالل
نشجع عليه ،واستمراره بين تيار المستقبل وحزب
الحوار ،الذي
ّ
الله ،بالرغم من التوتر العالي بين السعودية وإي��ران ،الذي
نأمل أن ينخفض لمصلحة الطرفين ،واألمن القومي في الخليج
والمنطقة».

«اإلسالمي الوحدوي»

وق��ال «اللقاء اإلسالمي ال��وح��دوي» في بيان إث��ر اجتماعه
األسبوعي برئاسة رئيسه الحاج عمر غندور« :جامعة العجز
العربي ،المس ّماة جامعة الدول العربية ،والتي طلّقت الحياء
من زمان ،عقدت اجتماعا ً طارئا ً على مستوى وزراء الخارجية
في القاهرة وتداولت في «االع��ت��داء السافر» على مق ّر البعثة
الدبلوماسية للسعودية في طهران ومشهد ،والذي استنكرته
الحكومة اإليرانية في بيان و ّزعته على أعضاء مجلس األمن
وما زالت تالحق المشتركين فيه ،هذا االعتداء ال ُمدان ،استدعى
اجتماعا ً طارئا ً لوزراء الخارجية األعراب ،وإجماعا ً عربيا ً على
إدانته ،لم ن َر مثيله غيرة على دماء الفلسطينيين وال على ما يزيد
السبعين عاما ً من االحتالل الصهيوني لفلسطين أولى القبلتين،
أو حتى تص ّور إجماعا ً على مشروع استراتيجي لتحرير فلسطين
يكون إلهاما ً وهدفا ً لألجيال القادمة!
أ ّما تحطيم الزجاج وإشعال بعض المكاتب في مق ّر البعثة
السعودية في ط��ه��ران ،فهذا يستدعي «قيامة» العرب على
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حاضنة القضية الفلسطينية
واعتبارها العدو والمستفز والمهدّد والمثير لالضطرابات! أ ّما يوم
محجة لملوك
كانت إيران الشاه صديقة لـ»إسرائيل» ،فقد كانت
ّ
العرب ورؤسائهم يقدّمون لشاهها الطاعة وأنفس الهداية».
كذلك استعرض اللقاء ،بيان «الضرورة» للمجلس اإلسالمي
الشرعي األعلى ووجد فيه تناقضا ً لتب ّنيه رواية نظام مملكة آل
سعود من حيث أنّ األزم��ة الدبلوماسية كانت بسبب مهاجمة
السفارة السعودية ،وهذا غير صحيح ألنّ األزمة كانت بسبب
إعدام الشيخ نمر باقر النمر بهدف إشعال الفتنة المذهبية بين
السنة والشيعة بدليل ما قاله الناطق باسم وزارة الداخلية
السعودية« ،إن الشيخ النمر انتمى إلى مذهب الروافض خالفا
للكتاب والسنة» ،ما يعني أنّ اإلع��دام في توقيته جاء إلشعال
الفتنة واستنهاض المسلمين وض���رورة وقوفهم إل��ى جانب
االندفاعة المتهورة للنظام السعودي في اليمن والعراق وسورية،
وهو ما يفرض وقفات وبيانات كالذي أص��دره مجلس وزراء
خارجية دول العجز العربي .أ ّم��ا الحديث عن تج ّنب الفتنة
والحفاظ على الوحدة اإلسالمية فيبقى كالماً ،ألنّ من يؤيّد الظالم
طويل العمر ويش ّد على يديه ويس ّوقه راعيا ً للمسلمين ،ليس
حريصا ً على وحدة المسلمين».

يوحنا العا�شر تر�أّ�س المجمع الأنطاكي:
لإحالل ال�سالم في المنطقة

يوحنا العاشر متحدثا ً بعد المجمع اإلنطاكي
ت��داول المج ّمع األنطاكي للروم
األرث��وذك��س ،ف��ي جلسة تشاورية
ان��ع��ق��دت ف��ي البلمند ،ف��ي أع��م��ال
المجمع األرثوذكسي الكبير المزمع
عقده ه��ذا ال��ع��ام .وت���رأّس الجلسة
بطريرك أنطاكيا وس��ائ��ر المشرق
للروم األرث��وذك��س يوحنا العاشر،
وحضرها مطارنة من سورية ولبنان
ومن بالد االنتشار ،وت ّم التط ّرق فيها

إلى حيثيات التحضير للمج ّمع وإلى
النظرة األنطاكية من مختلف مبادىء
وآليات ا ّتخاذ القرار والمشاركة.
وف����ي خ���ت���ام ال��م��ج�� ّم��ع ،ك��ان��ت
للبطريرك يوحنا العاشر كلمة شدّد
فيها على «أهمية إحالل السالم في
المنطقة ،وخصوصا ً في سورية».
وذ ّك��ر بملف المخطوفين ،ومنهم
مطرانا حلب يوحنا إبراهيم وبولس

يازجي ،وتط ّرق إلى الملف الرئاسي
في لبنان ،داعيا ً إلى «ملء الفراغ».
كما ه ّنأ الجميع باألعياد المجيدة،
من ّوها ً بـ»أهمية الوحدة المسيحية
األرثوذكسية في مقاربة تحدّيات
اإلنسان المعاصر» ،وم��ش �دّدا ً على
«أهمية خروج المجمع األرثوذكسي
موحدة
الكبير بشهادة أرثوذكسية
ّ
في عالم اليوم».

دعا �إلى نبذ الفتن وا�ستئ�صال التكفيريين

لقاء علمائي ا�ستنكار ًا للجريمة� :إعدام النمر �سيا�سي ال عالقة له بالمذهب
ّ
نظم «تج ّمع العلماء المسلمين»
و»االتحاد العالمي لعلماء المقاومة»
و»المج ّمع العالمي للتقريب بين
المذاهب  -ممثليّة لبنان» و»مجلس
علماء فلسطين» والهيئة العلمائية
في «جبهة العمل اإلسالمي» و»اتحاد
الجمعيات والشخصيات اإلسالمية»
و»تج ّمع علماء جبل عامل» و»اللقاء
ال��ع��ل��م��ائ��ي ف��ي ب��ي��روت» و»ت��ج� ّم��ع
علماء البقاع» و»لقاء علماء صور»،
وبحضور حشد م��ن العلماء ،لقا ًء
استنكارا ً إلعدام السلطات السعودية
الشيخ الشهيد نمر باقر النمر.
وبعد كلمات لعدد من العلماء ألقى
رئيس الهيئة اإلداري���ة ف��ي «تج ّمع
العلماء المسلمين» الشيخ حسان
عبد الله ،البيان الختامي ال��ذي أ ّكد
«أنّ هذا اإلع��دام هو إعدام سياسي ال
عالقة له بالمذهب» ،مشدّدا ً على أنّ
«أهل السنة والجماعة ال يعتبرون أنّ
هذا العمل منسوبا ً إليهم ،بل إنّ هذه

الدولة والفكر الذي تتب ّناه ال يعبِّر عن
موقف الغالبية العظمى ألهل السنة
والجماعة».
واعتبر المجتمعون ،أنّ «الهدف من
وراء هذا العمل اإلجرامي هو إغراق
ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي ف��ي فتن ُتلهيهم
ع��ن قضيّتهم األس����اس فلسطين،
وه���ذا م��ا يمنح ف��رص��ة للصهاينة
لتنفيذ مشروعهم في تهويد األقصى
وترسيخ يهودية الدولة ،وب��دال ً من
يهب العالم اإلسالمي بأجمعه من
أن ّ
أجل الدفاع عن فلسطين أغرقتهم هذه
المحاوالت بخالفات ال طائل منها».
واع��رب��وا عن اعتقادهم أنّ «الوحدة
اإلسالمية هي الطريق الوحيد إلعادة
استنهاض األمة» ،ودعوا «الشرفاء في
العالم اإلسالمي من علماء وسياسيين
وشخصيات إلى نبذ الفتنة والدعوة
إلى الوحدة».
واعتبر المجتمعون «أنّ الحوار
ه��و السبيل الوحيد لحل المشاكل

داخ���ل أم��ت��ن��ا ش���رط أن ي��ك��ون بين
الحكماء .أما التكفيريون ف��إنّ الحل
معهم فهو اجتماع ك��ل ال��ق��وى على
حربهم الستئصالهم ألنهم كما الكيان
الصهيوني غ �دّة سرطانية ال بد من
استئصالها».
ودع��ا المجتمعون «حكام العالم
اإلسالمي إلى سماع نصيحة العلماء
المخلصين والتعامل معها على أساس
أ ّنها إسهام في تصحيح األخطاء ،وإذا
ما رفضوها فهذا شأنهم ،ولكن ال يجوز
لهم أن يكون مصير الناصح لديهم
دخ��ول السجن أو اإلع��دام ،فهذا ما ال
يق ّره شرع وال تقبل به قوانين».
وتوجهوا إلى أهل القطيف وعائلة
ّ
ال��ش��ه��ي��د ب��ال��ع��زاء ط��ال��ب��ي��ن منهم
«الصبر على األذى واعتماد أسلوب
سماحة الشيخ الشهيد باالعتماد
على النصيحة والتحرك السلمي مع
قناعتنا التامة بأحقيّة مطالبهم».
ورأوا أنّ «م��ح��اول��ة الحكومة

جانب من اللقاء
السعودية التغطية على جريمتها
بإعدام الشيخ نمر باقر النمر بقطع
العالقات مع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية لن يجدي نفعاً» ،معتبرين
أنّ «الحل يكون بالجلوس معا ً إلى
طاولة المفاوضات لتخفيف االحتقان

في العالم اإلسالمي وال��وص��ول إلى
ما فيه مصلحة شعوب دول عالمنا
اإلسالمي».
وش َّكل المجتمعون لجنة متابعة
لتنفيذ ال��م��ق�� ّررات وال��ت��ع��اط��ي مع
التطورات الحاصلة.

