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حملة ه�ستيرية لـ«� 14آذار» على المحكمة وتهديدات للق�ضاة و�شغب في ال�شارع

«ال�سعودية توغل في �سيا�سة حافة الهاوية االنتحارية»

�سماحة طليق ًا ب�إجماع «التمييز الع�سكرية»� :س�أتابع العمل ال�سيا�سي

بات الوزير السابق ميشال سماحة ليلته أمس بين عائلته في
منزله باألشرفية وهي األولى منذ توقيفه العام  2012ثم الحكم
بسجنه العام  ،2015على خلفية قضية أثارت جدال ً سياسيا ً
وقاونيا ً حول مدى قانونيتها ،وال سيّما أ ّنها استندت إلى أقوال
واتصاالت و مقابالت أجراها ال ُمخبر لدى فرع المعلومات ميالد
وحجب عن المحكمة العسكرية الدائمة
كفوري الذي أُخفي الحقا ً ُ
التي نظرت بالقضية.
فقد ق ّررت محكمة التمييز العسكرية ،برئاسة القاضي طاني
لطوف ،وبإجماع أعضائها ،إخالء سبيل سماحة بكفالة مالية
مقدارها  150مليون ليرة لبنانية 10 ،ماليين ضمانة للرسوم
و 140صمانة للحضور ،معتبرة أ ّن��ه قضى فترة محكوميته
السابقة ،وأنّ عليه حضور الجلسات المقبلة .وذلك بعدما كان
أوقف في  8آب العام  ،2012بنا ًء على إشارة المحامي العام
التمييزي القاضي سمير حمود بعد تنفيذ مداهمة مزدوجة
لمنزليه في بيروت وفي بلدته الجوار المتنية على خلفية ا ّتهامه
بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان ،و التحضير للقيام بأعمال
إرهابية.
واشترطت المحكمة على سماحة حضور كل الجلسات،
ومنعته من السفر مدة سنة تبدأ من تاريخ إطالق سراحه ومن
اإلدالء بأي أحاديث صحافية أو عبر مواقع التواصل يتناول ملف
القضية ،تحت طائلة إصدار مذكرة جديدة بتوقيفه.
وإذ رفضت النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي سمير
حمود قرار تخلية سبيل سماحة ،اعتبرت أنّ القرار النهائي يعود
إلى المحكمة العسكرية التي كانت أصدرت في أيار الفائت حكما ً
قضى بسجن سماحة  4سنوات ونصف وج ّردته من حقوقه
المدنية ،ما أثار اعتراضات سياسية على الحكم وال سيّما من
جانب وزير العدل أشرف ريفي وفريق  14آذار ،ما دفع مف ّوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى تمييز
الحكم ،ما أدّى إلى إعادة المحاكمة.
وفي هذا اإلطار أ ّكد وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم ،أنّ
قرار تخلية سبيل سماحة «غير قابل للطعن بأيّة طريقة ،وأنّ
موكله سينام اليوم (أمس) في منزله».
بدوره ،أوضح أحد أعضاء فريق الدفاع عن سماحة المحامي
معن األسعد ،أنّ إخالء سبيل مو ّكله سيت ّم بعد تأمين الكفالة
المالية المطلوبة ،مشيرا ً إل��ى أنّ م �دّة التوقيف فاقت المدة
المطلوبة بكل المعايير ،مؤ ّكدا ً أنّ قرار محكمة التمييز واقع في
ومفسر ،رافضا ً التصويب
مكانه القانوني الصريح ،وهو معلّل
ّ
على القضاء اللبناني الذي يبقى سلطة مستقلة.
توجه وكالء الدفاع وعائلة سماحة
وبعد قرار «العسكرية»ّ ،
إلى سجن الريحانية ،حيث دفعوا قيمة الكفالة وأنجزوا كل
المعامالت إلطالق سراحه واصطحبوا سماحة إلى منزله في
األشرفية.
وفي أ ّول تصريح له بعد إخالء سبيله ،قال سماحة من منزله:
«سأتابع العمل السياسي ،فأنا ال أزال جزءا ً من هذا العمل».
ور ّدا ً على س��ؤال عن التصريحات المعارضة لخبر إخالء
سبيله ،قال« :هذا الكالم ال يه ّمني».
وتوجه إلى مندوب تلفزيون «ام.ت��ي.ف��ي» ،بالقول« :أنت
ّ
ّ
ومحطتك بالذات ،لن أر ّد على أسئلتكما».

ردود فعل

وفور شيوع خبر تخلية سماحة ،ش ّنت قوى  14آذار حملة
هستيرية على المحكمة العسكرية ،فيما علّق رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد على هذه الحملة قائالً« :التصريحات
الصاخبة والمبرمجة التي تعترض اليوم على ق��رار القضاء
اللبناني بإخالء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة ،ليست
ّ
انفك فريق
إلاّ تعبيرا ً عن النكد والكيدية واالستنسابية التي ما
المص ّرحين اليوم يمارسها في السلطة وف��ي التعاطي مع
القضاء واإلدارة والمال العام ،من دون أن ّ
يرف له جفن ألصوات
المعترضين على الظلم والفساد والهدر ،وسوء االستخدام للنفوذ
والحكم».
وأش��ار إل��ى أنّ «موقف ه��ذا الفريق من القضاء العسكري
ومحكمة التمييز العليا فيه هو موقف مزاجي متقلّب بحسب
القرارات واألحكام التي قد ُتناسب مصالحه أحيانا ً أو تتعارض
معها أحيانا ً أخرى ،وليس مستندا ً أبدا ً للقوانين التي ترتكز عليها
تلك القرارات أو األحكام».
أضاف« :باألمس كان القضاء مرض ّيا ً عنه حين أخلى سبيل
ضالعين في اإلرهاب وفي إثارة الفتن ،أو حين أخرج من السجون
عمالء للعدو اإلسرائيلي .أ ّما اليوم فقد أصبح مغضوبا ً عليه من
قِبل هؤالء حين أخلى سبيل الوزير السابق ميشال سماحة،
بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يعد هناك من مس ّوغ
قانوني الستمرار توقيفه».
وأ ّك���د رع��د ،أنّ «ال��ع��دال��ة تقتضي إع���ادة النظر بالقوانين
المعتمدة والتي كان ألصحاب التصريحات اليوم باع طويل في
إقرارها ،وبدل الطعن المبتذل ض ّد قضاة وضباط يحكمون ضمن
صالحياتهم بموجب القوانين المرعية اإلج��راء والتي هي من
صنائع أصحاب التصريحات السياسية الصاخبة اليوم».
وكان الرئيس سعد الحريري إعتبر في تغريدة على» تويتر»
أنه« :مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية
بإطالق ميشال سماحة ،فإ ّنه قرار بإطالق مجرم متو ّرط بواحدة
من أقذر الجرائم بحق لبنان».
ورأى أنّ «إجماع الضباط في المحكمة على القرار ،هو إجماع
على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون ،وانتهاك

سماحة في منزله باألشرفية

قطع طريق كورنيش المزرعة
لمشاعر معظم اللبنانيين ،وهو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم
ولن أسكت عنه».
وتابع« :نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة،
وبالخوف على أم��ن اللبنانيين م��ا دام��ت األب���واب مفتوحة
للمجرمين للهروب من الحكم العادل».
وق���ال رئ��ي��س كتلة «المستقبل» النيابية ال��رئ��ي��س ف��ؤاد
السنيورة« :بغض النظر عن أية مبررات قضائية شكلية ،فإن هذا
القرارالصادر عن المحكمة العسكرية يضرب بعرض الحائط كل
القوانين واألسس القضائية التي يفترض انها تحقق العدالة».
بدوره قال وزير العدل أشرف ريفي« :مرة جديدة أجد نفسي
مضطرا ً ألن أنعي المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني».
أض��اف« :يتح ّمل كل من ش��ارك في ق��رارات هذه المنظومة
مسؤوليته الوطنية .وأن��ا على ثقة أنّ اللبنانيين الشرفاء
الوطنيين ُيدينون هذه ال��ق��رارات المشبوهة .لقد أنجزنا في
وزارة العدل المشروع البديل لهذه المنظومة واقترحنا إبدال
المحكمة بكافة درجاتها بمنظومة قضائية متكاملة تقوم على
التخصص».
ودان وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ،القرار متوعدا ً بأ ّنه
سياسي ،موقف من الذين ما زالوا يتص ّرفون
«سيكون لنا ،كتيّار
ّ
على قاعدة إلغاء الوطن لصالح ال َق َتلَة أمثالهم».
من جهته ،رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
أنّ قرار المحكمة العسكرية «هو استباحة لشعور الناس».
وغ � ّرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر
«تويتر» قائالً« :ول��و لم أكن خبيرا ً بالقانون ،فإطالق سراح
ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس».
وختم« :بئس هذا الزمن ،لكننا لن نرضخ ،وإ ّننا كل شيء
فاعلون حتى الخروج منه إلى زمنٍ أفضل».
و أعلنت «المنظمات الشبابية في قوى  14آذار» عن تنفيذ

ال�س ّيد :جعجع كان مجرم ًا
كامل المقايي�س و�أُفرج عنه
بعفو وعلى ريفي
ت�سليم نف�سه

وقفة احتجاجية رفضا ً إلطالق سماحة ،وذلك أمام منزله في
األشرفية عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ،في حين قطع
عدد من الشبان ليل أمس طريقي البربير وقصقص احتجاجا ً
على تخلية سماحة.

ر ّد السيِّد على ريفي وجعجع

ور ّد المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
السيِّد على تغريدة جعجع وقال« :إنّ جعجع هو آخر من يحق له
التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العسكرية كون سماحة
كان مشروع جريمة لم تكتمل ،بينما جعجع كان مجرما ً كامل
المقاييس وجرى اإلفراج عنه بقانون عفو سياسي».
واعتبر أنّ «ا ّتهام ما يُس ّمى بوزير العدل أشرف ريفي لضباط
وقضاة محكمة التمييز العسكرية بالتآمر في اإلفراج عن ميشال
سماحة ،ال ينطبق مطلقا ً على هذا الحكم القضائي ،بل أكثر ما
ينطبق على ريفي نفسه الذي تآمر مع وسام الحسن والقاضي
السابق سعيد م��ي��رزا وغيرهم م��ن الضباط وال��ق��ض��اة ،على
التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري واستقدموا الشهود
الزور للتغطية على المجرمين الحقيقيين ،وإلصاق التهمة زورا ً
بسورية والضباط األربعة».
وع ّقب السيِّد على تهديد ريفي لقضاة وضباط المحكمة
العسكرية من «أ ّنه سيقوم بواجبه الوطني حيالهم» ،بالقول:
«على ريفي أن يقوم بواجبه الوطني بتسليم نفسه إلى المحكمة
العسكرية بنا ًء إلفادات العديد من الموقوفين اإلسالميين الذين
زجهم بمعارك طرابلس
جاهروا بأنّ ريفي وغيره كانوا وراء ّ
وزجهم في السجون مقابل
وجبل محسن قبل التضحية بهم
ّ
توزير ريفي وغيره في الحكومة الجديدة».
من جهته ،اعتبر النائب السابق جهاد الصمد في بيان ،أ ّنه
ّ
«بغض النظر عن رأينا في الحكم البدائي الذي أصدرته محكمة
التمييز العسكرية بحق ميشال سماحة ،فإنّ هذا األخير قد أمضى
يتوجب قانونا ً إخالء سبيله طالما لم يصدر
عقوبته ،وبالتالي
ّ
بحقه حكم مبرم».
ورأى الصمد أنّ انتقاد ريفي ألحكام السلطة القضائية «سابقة
خطيرة يك ّررها للمرة الثالثة» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «على مجلس
القضاء األعلى رفع الصوت عاليا ً حفاظا ً على استقاللية السلطة
القضائية ،ودفاعا ً عن هيبة القضاء».

الحراك يقتحم وزارة البيئة ّ
مجدد ًا رف�ض ًا لترحيل النفايات
ومواجهات مع القوى الأمنية ُت�سفر عن �إ�صابات وتوقيفات
ن ّفذ الحراك المدني المتم ّثل بحملة «بدنا
نحاسب» و«طلعت ريحتكم» اعتصاما ً في
ري��اض الصلح بالتزامن م��ع انعقاد جلسة
مجلس الوزراء ،رفضا ً لما س ّموه «منطق المافيا
في ترحيل النفايات».
وحاول المعتصمون من «بدنا نحاسب» في
وسط بيروت إزالة العوائق الحديدية ،ورشقوا
البيض باتجاه السراي الحكومي بالتزامن
مع انعقاد جلسة مجلس ال��وزراء ،وطلبوا من
العناصر األمنية الوقوف جانبا ً وعدم اعتبار أنّ
رمي البيض يستهدفهم.
وان��ض � ّم ع��دد م��ن عناصر ال��دف��اع المدني،
إلى ساحة االعتصام في وسط بيروت ،وعال
التصفيق تضامنا ً مع مطالبهم.
ودعا المعتصمون إلى «رفع النفايات من
الشوارع وتجميعها أمام الوزارات» ،ثم انتقلوا
إلى مبنى وزارة البيئة في اللعازارية وسط
إج���راءات أمنية كثيفة ،محاولين اقتحامها
ودخولها بالقوة ،ما سبّب تدافعا ً بينهم وبين
القوى األمنية أدّى إلى إصابة بعضهم إصابات
استدعت وجود الصليب األحمر.
وأثناء االعتصام ،عمد الحرس المكلّف حماية
وزارة البيئة إلى إقفال األبواب على المعتصمين
الذين دخلوا مكاتب ال��وزارة بالقوة وافترشوا
األرض مطالبين برفض ترحيل النفايات ،قبل
أن تقوم القوى األمنية بإخراجهم بالقوة ،فيما
أُصيب عنصر من القوى األمنية وناشط من
حملة «بدنا نحاسب» ت ّم نقلهما إلى المستشفى،
وت ّم سوق أكثر من  17منهم إلى مكاتب التحقيق
ه��م :حسن قطيش ،بيار ال��ح��ش��اش ،ص��ادق

الناشطون والقوى األمنية أمام وزارة البيئة
بحلق ،عبدالقادر البي ،زي��اد حسين ،محمد
ح��رب ،محمد نبيل ،وارف سليمان ،واص��ف
حركة ،هاني فياض ،علي ح ّمود ،خضر أنور،
رشيد عميرات ،محمد عباس ،سامر حامد ،جاد
عريضي.
وكان الناشطون قطعوا الطريق المؤدّية إلى
ساحة رياض الصلح ،بعد اعتقال القوى األمنية
لعد ٍد من زمالئهم في وزارة البيئة ومحيطها.
وبعد تدافع بين الناشطين والقوى األمنية
قرابة الساعة أمام وزارة البيئة ،تم ّكنت القوى

األمنية من إخراج المعتصمين من مبنى الوزارة
ونقلهم بسيارة مص ّفحة إلى مكاتب التحقيق.
ووجهت بدر الدين رسالة إلى المعتصمين،
ّ
خ�لال االع��ت��ص��ام ،سألت فيها« :ل��م��اذا خطة
ترحيل النفايات سريّة؟ ولماذا الكلفة باهظة
وعالية» ،ولماذا ال يوجد استدراج للعروض
وتلزيم وفق الشروط؟
واعتبرت أنّ «تغييب أجهزة الرقابة سببها
تسهيل سرقة المال العام ،سائلة عن الوعود
لتثبيت عناصر الدفاع المدني».

وطالبت وزير البيئة محمد المشنوق باإلعالن
عن رفضه مشروع ترحيل النفايات ،وإلاّ البقاء
في الشارع.
وانتقد ناشطو الحراك المدني قرار المحكمة
العسكرية إخالء سبيل الوزير االسابق ميشال
موجهين االنتقادات إلى القضاء.
سماحةّ ،
من جه ٍة أخ��رى ،قال مستشار وزي��ر البيئة
سعد الياس «إنّ هذا الحراك يعتبر أن وزارة
البيئة هي الحلقة األض��ع��ف» ،الفتا ً إل��ى «أنّ
االقتحام األول للوزارة ت ّم في أيلول الفائت،
واليوم يتك ّرر المشهد ونأمل عدم إلحاق الضرر
بمبنى ال��وزارة وجدرانها التي تحوي صورا ً
للطبيعة تم ِّثل لبنان الحقيقي».
أض��اف «ال نعلم إذا ك��ان ه��ذا ال��ح��راك أدّى
وظيفته ،ونستغرب اقتحام ال��وزارة في هذه
األثناء ،في وقت يشدِّد وزير البيئة على اتباع
الشروط البيئية باستعمال المحارق ،والبيان
الصادر اليوم (أمس) خير دليل».
وأعلن أنّ وزي��ر البيئة يعترض على قرار
ترحيل النفايات ،وه��و أت��ى بعد رف��ض إقامة
المطامر الصحية ،الفتا ً إلى أنّ رئيس «الحركة
«وجه رسالة إلى وزير
البيئية» بيار أبي راشد ّ
البيئة اعتذر خاللها على ما يحصل ،وهو يغيب
اليوم عن هذه التح ّركات»،
إل��ى ذل��ك ،كلّف نقيب المحامين أنطونيو
الهاشم المحامين حسن ب��زي وران��ي��ا غيث
وعلي الحاج وعروبة الحركة وعباس سرور،
بالدفاع عن جميع موقوفي الحراك المدني ،وأنّ
االتصاالت جارية إلطالق سراح المحامي واصف
الحركة ،وإلاّ فإنّ النقابة ستصعّ د موقفها اليوم.
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لقاء الأحزاب :لتفعيل العمل الحكومي
على �أ�سا�س احترام القوانين و�أ�صول «الطائف»
ع��ق��د ل���ق���اء األح������زاب وال���ق���وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية،
اجتماعه ال���دوري ال��ي��وم الخميس
في مركز الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،وناقش خالله التطورات
والمستجدات المحلية والعربية،
وتو ّقف على وج��ه الخصوص عند
استمرار بعض األفرقاء في قوى 14
آذار في تعطيل إصالح الخلل الذي
يُعيق التئام الحكومة بكل مك ّوناتها
األساسية ،وهو ما أدّى إلى مقاطعة
وزراء التيار الوطني الحر وحزب
الله اللذين أ ّك��دا على تفعيل العمل
أسس واضحة تحترم
الحكومي على ُ
آليات العمل الحكومي.
ورأى اللقاء في بيان أصدره عقب
االجتماع ،أنّ «المطلوب اليوم هو
أسس
تفعيل العمل الحكومي على ُ
وق��واع��د تحترم القوانين وأص��ول
دستور الطائف ،بما يؤدّي إلى تصدّي
الحكومة لمسؤلياتها في متابعة
وا ّتخاذ القرارات التي ته ّم مصالح
وش���ؤون المواطنين وت��ؤ ّم��ن سير
عمل مؤسسات الدولة االقتصادية
واالجتماعية والخدماتية».
وسجل اللقاء رفضه للحل الذي
ّ
ُطرح في موضوع تصدير النفايات
المنزلية .وأ ّك��د أنّ األمر عدا عن أ ّنه
يكلّف اللبنانيين المزيد من األعباء،
يش ّكل ته ّربا ً من الحل الجذري لهذه
أس��س ُتعيد للبلديات
األزم��ة على ُ
دوره��ا األساسي في هذا الموضوع
وإعطائها حقوقها المالية المستحقة،
والتي تذهب إلى الشركات الخاصة
ال��م��وك��ل��ة ج��م��ع وك��ن��س ومعالجة
النفايات ،واليوم تصديرها .وتبيّن
ال���ي���وم أ ّن����ه ت��ح��وم ح����ول بعض
م��س��ؤول��ي��ه��ا ش��ب��ه��ات ال��ف��س��اد في
تبييض األم��وال ،ما يؤ ّكد االرتجال
في طريقة التعاقد مع هذه الشركة
وهو األمر الذي يستدعي إعادة نظر
جذرية في أسلوب التعامل مع ملف
النفايات على قاعدة ر ّد االعتبار لدور
البلديات إليجاد الحلول المالئمة
التي تحافظ على البيئة وتجعل من
النفايات مصدرا ً لتأمين فرص عمل
وإنتاج السماد والغاز والكهرباء على

غرار ما هو معمول به في دول العالم
ّ
المتحضرة.
عقدت األحزاب الوطنية والقومية
في البقاع اجتماعها الدوري في مق ّر
التيار الوطني الحر في زحلة ،حيث
ج���رى ال���ت���داول ب��ش��ؤون وش��ج��ون
محلية وإقليمية ،وفي الختام صدر
عن المجتمعين بيان اس ُته ّل «بتهنئة
اللبنانيين بأعياد المجيدة آملين أن
تحمل لوطننا وشعبنا األمن واألمان،
ّ
وتبشر بمزيد من اﻻنتصارات على
ّ
ومشغليه وداعميه والذي
اإلره��اب
ب��دأن��ا نتل ّمس طالئعه ف��ي سوريا
على ي��د الجيش العربي السوري
والمقاومة».
ورأى المجتمعون« ،أنّ أزم��ة
النفايات ه��ي أقبح روائ���ح النظام
السياسي التحاصصي ال��ذي باتَ
اج��ت��ث��اث��ه قضية وط��ن��ي��ة مركزية
وهدفا ً ساميا ً للمؤمنين بوحدة لبنان
وت��ط � ّوره ،إذ ﻻ مناص أم��ام القوى
الحية سوى كسر هذا النظام المقفل
على األزم��ات والسمسرات بصيغة
خالصية ترتكز إلى قانون انتخابي
يقوم على النسبية بعدما وصلنا إلى
كل مزايا الدولة الفاشلة المتهالكة».
ودان المجتمعون بشدّة« ،ق��رار
مومياءات الخارجية العرب توصيف
وتصنيف حزب الله اللبناني المقاوم
باإلرهاب «.
متسائلين« ،ه��ل إب���ادة الشعب
اليمني حفلة ترفيه ونشاط سلمي
ح��ض��اري!؟؟ وه��ل المقتلة اليومية
لشعبنا الفلسطيني المقاوم على يد
الصهاينة أمر عابر!؟؟ وهل الكوريدور
التركي ال��ذي تتقاطر عبره جحافل
القتلة واإلرهابيين بتمويل عربي إلى
سوريا لممارسة فنون القتل واإلجرام
مج ّرد رحلة سياحية؟».
وب��ن��ا ًء عليه رأى المجتمعون،
«بقرارات مومياءات الخارجية العرب
الخرقاء العمياء مج ّرد مشهدية مملّة
في مسرحية هزلية جعلت من العرب
أضحوكة األمم».
م��ن� ّوه��ي��ن« ،ب��ال��م��وق��ف الشجاع
والوطني لوزير الخارجية جبران
باسيل الذي عبّر عن حقيقة الوجدان

ال��ل��ب��ن��ان��ي واع����ت����زازه بمقاومته
النبيلة».
ولفتَ المجتمعون إلى أنّ «إدانة
جريمة اغتيال الشيخ النمر النكراء
ليست ردّة فعل فئوية أو جهوية أو
ّ
تدخالً بشؤون الدول الداخلية بقدر
ما تندرج في سياق معركة حرية
ال��رأي والتعبير دفاعا ً عن الحقوق
ومجابهة الظلم والقمع ،والقرار الال
مسؤول للسعودية في هذه القضية
إي��غ��ال ب��م��م��ارس��ة س��ي��اس��ة حافة
الهاوية اﻻنتحارية ودف��ع المنطقة
للتموضع على ف ّوهة بركان ستقضي
على آخر ما تب ّقى من وحدة العرب
والمسلمين».
التمسك
ودعا المجتمعون« ،إلى
ّ
بأهداب العروبة الجامعة الدافعة عن
أ ّمتنا كل أشكال التطيّف والتمذهب
القاتلة والمدمرة لوحدتنا ونسيجنا
اﻻجتماعي «.
وطالب المجتمعون األمم المتحدة
والمتباكين على ح��ق��وق اإلن��س��ان
م��ن ال��ع��رب« ،أن ي��س��ارع��وا إليجاد
ح��ل لمعضلة ال��ن��ازح��ي��ن وثقلها
الديموغرافي واألمني واﻻجتماعي
على لبنان عبر نقلهم إلى المناطق
اآمنة في سورية بد ًﻻ من الشعارات
الخادعة والتآمر المفضوح في هذا
الملف».
ودان المجتمعون «أنّ التحركات
م��دف��وع��ة األج���ر للمتضامنين مع
مضايا باستغالل رخيص غرضه
التماشي مع حملة التجييش المذهبي
وتقاضي البدﻻت واألتعاب بأسلوب
العبيد».
ون���� َّوه ال��م��ج��ت��م��ع��ون ف��ي ختام
ال��ب��ي��ان« ،بالجهود ال��ج��ب��ارة التي
تبذلها األج��ه��زة األمنية اللبنانية
لكشف الشبكات اإلرهابية وتوفير
شبكة أم��ان للشعب اللبناني ،كما
توجهوا بالعزاء لقيادة قوى األمن
ّ
ال��داخ��ل��ي وذوي الشهيد المغدور
المؤهل زاه��ر عز الدين ال��ذي قضى
شهيدا ً على يد القتلة اإلرهابيين،
والذي تؤ ّكد دماؤه الزكية أنّ عرسال
مخطوفة ومستباحة من العصابات
اإلرهابية».

(أحمد موسى)

جانب من اجتماع أحزاب البقاع في مقر التيار الوطني الحر 

«المرابطون»  :لقانون انتخاب ن�سبي
ولبنان دائرة واحدة
عقدت الهيئة القيادية في «حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون»
م����ع أم����ن����اء وأع����ض����اء م��ج��ال��س
المحافظات حلقة فكريّة بمناسبة
ميالد الرئيس المصري الراحل جمال
عبد الناصر مساء أول م��ن أم��س،
اختتمتها بتوجيه المباركة إلى أهلنا
الناصريين والقوميين على امتداد
األمة.
ورأت في بيان «أنّ هذا الصقيع
العربي ال ُمن ّفذ م��ن قِبل عصابات
اإلخوان المتأسلمين بإدارة أميركية
– إسرائيلية في قتل وذبح أبناء األمة
يرسخ وي��ك� ّرس صوابية التجربة
ّ
الناصرية سواء على الصعيد الوطني
المصري أو في مشرقنا العربي».
واعتبرت أنّ «ال ّنضال من أجل
حريّة الوطن والمواطن وممارسة
ح ّقه في االختيار الح ّر لمن يقوده،
وإنتاج نظامه السياسي واالقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي ال����ذي ي�لائ��م بيئته
الجغرافية ه��و ال���ر ّد على جاهلية
المذهبية والطائفية وكبت الحريات
تحت ستار استخدام الفكر الديني
ال��م��ق �دّس كمنهج دن��ي��وي يسعى
إلى االستيالء على السلطة وفرض
ديكتاتورية شخص أو مجموعة من
األشخاص».
وأ ّكدت أنّ «النضال من أجل تجميع
عناصر القوة ألبناء األمة العربية من
المحيط إلى الخليج العربي أصبح
ض���رورة وج��ودي��ة ف��ي ظ��ل ث��ورات
القتل والذبح وسفك الدماء المذهبي
والطائفية وإق��ام��ة إم����ارات تحت
مسميات دينية ومحميات ومشيخات
ت��ح��ت م��س��م��ي��ات ع��ائ��ل��ي��ة ت��خ��دم
فقط إع�لاء ش��أن ال��دول��ة اليهودية
التلمودية ،والمشروع االستعماري
الجديد».
واعتبرت أنّ «التكامل السياسي
الجدّي بين كل األقطار العربية في
ّ
تتخطى الجامعة
صيغة ج��دي��دة
العربية المتهالكة ،هو مطلب حيويّ

خالل الحلقة الفكرية لـ «المرابطون»
لكل جماهيرنا العربية ،وأنّ توحيد
ك��ل ال��ج��ه��ود السياسية للوطنية
والعروبية القومية أصبح واجبا ً
حتميا ً لمواجهة كل هذا الفكر اإلرهابي
المتوحش».
ّ
وأض��اف��ت »:ك��م��ا أنّ استنهاض
كل الجيوش العربية وإنشاء القوة
الموحدة لمكافحة اإلرهاب
العسكرية
ّ
وكل التهديدات لألمن القومي العربي
أصبح مطلبا ً مصيريا ً ومشروعا ً جد ّيا ً
لمنع جاهلية الموت على صعيد أمتنا
العربية».
وعلى الصعيد اللبناني ،أ ّك��دت
«المرابطون» أنّ «سقوط هذا النظام
ال��س��ي��اس��ي ال��م��ذه��ب��ي وال��ط��ائ��ف��ي
أصبح واقعا ً يتجلّى في مهزلة هذه
الطبقة السياسية الفاسدة ،وأصبح
م��ن ال��واض��ح ض���رورة إن��ت��اج إدارة
سياسية جديدة للبلد استنادا ً إلى
قانون انتخابات حديث وعصري
يقوم على مبدأ الفرز النسبي والدائرة
الوطنية الواحدة والمحافظة على
حقوق كل األطياف الدينية للواقع
اللبناني ،وم��ن ث � ّم إع���ادة انتخاب
للمسؤوليات السياسية من رأس

الهرم إل��ى القاعدة ،مع التأكيد أنّ
الجيش الوطني اللبناني بقيادته
وضبّاطه ورتبائه وأف��راده يش ّكلون
خالل هذه المرحلة االنتقالية ضمانة
االستمرارية ال��وج��ودي��ة والتالحم
الوطني في لبنان».
ورأت أنّ «تحرير القدس أصبح،
وقريباً ،وقريبا ً ج ّدا ً على أيدي الشباب
ال��م��ق��اوم الفلسطيني بوسائلهم
المتاحة».
االتحاد
ول��ل��م��ن��اس��ب��ة أص�����در ال��م��ك��ت��ب
السياسي لحزب االتحاد بياناً ،أ ّكد
فيه أنّ ق��در مصر أن تكون في دور
القيادة والطليعة العربية مع ّوال ً
على الرئيس عبد الفتاح السيسي
ليسير على خطى عبد الناصر في حل
المشاكل العربية.
ورأى أنّ االحتفال بذكرى ميالد
عبد الناصر «سيظل منقوص المعنى
ما لم يعُ د العرب إلى دورهم المفقود،
وتكون بوصلتهم هي العمل الستعادة
فلسطين لمكانتها في جمعهم ،فبهذا
األمر فقط نستعيد جمال عبد الناصر،
ونك ِّرمه».

