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حما�س انتخابي لمنا�صري «الوطني الحر» بن�سبة  70في المئة

الوفد الرو�سي وا�صل جولته على الفاعليات

عون :الجيل ال�سابق ي�س ِّلم الجديد لت�أمين اال�ستمرارية
با�سيل� :سنطالب باالنتخابات الفرعية في ج ّزين

قا�سم :الم�شكلة الكبرى هي ا�ستخدام الإرهاب
لتعديل الأنظمة وال�سيا�سات في منطقتنا

وس����ط ح��م��اس��ة م��ل��ح��وظ��ة في
ص��ف��وف مناصري التيار الوطني
الحر ،وتنافس ديمقراطي في بعض
المناطق وتوافقات في مناطق أخرى،
جرت أمس انتخابات التيار الداخلية
الختيار مجالس األقضية والهيئات
المحلية ،كما جرت انتخبات مماثلة
في أوروبا ،أوستراليا ،وكندا.
وعند الساعة الخامسة مساء أُقفلت
صناديق االقتراع بعد التمديد لساعة
واحدة بسبب كثافة التصويت .وقد
ّ
تخطى معدّل االقتراع بحسب التيار،
الـ % 70في كل المناطق التي خاضت
االنتخابات.

عون

وك����ان رئ��ي��س ت��ك � ّت��ل «التغيير
واإلص�ل�اح» النائب العماد ميشال
وج��ه عشيّة االنتخابات أول
ع��ونّ ،
من أمس كلمة للناخبين ،جاء فيها:
«باألمس ،سلّمنا األمانة إلى فريق
عمل ج��دي��د ،أ ّم��ا ال��ي��وم ،وم��ن خالل
معنى الديمقراطية التي نمارسها،
سيقوم الجيل السابق بتسليم جيل
ج��دي��د م��ن أج��ل تأمين استمرارية
التيار على مدى عمر الوطن .نتم ّنى
ألاّ يفنى الوطن ،وأن يستمر التيار
الوطني الحر من جيل إلى جيل».
أضاف« :يجب أن يعرف الجميع،
أنّ األداء الذي سيقدّمونه اليوم ،من
شأنه أن يؤدّي إلى تأمين االستمرارية
المطلوبة .من هنا عليهم معرفة معنى
الديمقراطية وكيفية ممارستها بشكل
صحيح وجيد ،لضمان إستمرارية
التيار ،وإلاّ فهم يخونون األمانة التي
ّ
ليوظفوها في خدمة
أعطيناها لهم
الوطن».

باسيل

وج��ال أمس رئيس التيار الوزير
جبران باسيل مع عدد من ناشطي
التيار ،على المناطق التي خاضت
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ع��ك��ار ،بعلبك -
الهرمل ،ج � ّزي��ن ،جبيل ،ك��س��روان،
بيروت األولى وعاليه.
وأش��ارت اللجنة إلى أنّ المحطة
األولى لباسيل كانت في مركز التيار
وف��ي ب��ل��دة م��ن��ي��ارة  -ع��ك��ار ،وق��ال
باسيل « :نشعر بفرح كبير إذ إنّ
التيار يُجري أول انتخابات داخلية
ل���ه ،وه���ي أول ان��ت��خ��اب��ات حزبية
يشهدها لبنان على مستوى اقتراع
ك��ل المنتسبين إل��ى تيار سياسي
وعلى أساس النسبية».
وأض���اف« :ه��ذه االنتخابات لها
معان كبيرة في عكار التي لم يُسمع
صوتها ،بحيث أنّ التيار قد حصل
فيها على أك��ث��ر م��ن  70ف��ي المئة

باسيل خالل جولته على مراكز االقتراع
م��ن األص���وات ول��م يستطع إيصال
أي ن��ائ��ب إل��ى ال��ب��رل��م��ان .نخوض
االنتخابات اليوم لنقول إنّ هذا األمر
باإلمكان تطبيقه أو يجب تطبيقه في
لبنان ،فالتيار العكاري يُدلي اليوم
بصوته وصوته مسموع» ،مشيرا ً
إلى «أنّ للتيار تمثيالً على مستوى
ع��دده في المجلس الوطني للتيار،
وأنّ هذه التجربة التي نستطيع فيها
القول إنّ الكل ممكن أن يم ِّثل ،ونأمل
بأن تكون هذه سابقة نقوم بها ليس
فقط على صعيد التيار إ ّنما لتطبيقها
على المستوى اللبناني».
وختم« :ه��ذه االنتخابات تؤ ّكد
أ ّننا ق��ادرون على إقامة مؤسسات
في لبنان ،أل ّنه عندما نكون قادرين
على إقامة مؤسسات على المستوى
الحزبي يعني أ ّننا باستطاعتنا إقامة
مؤسسات على مستوى لبنان ،وأهمية
هذه االنتخابات أ ّنها دليل قاطع على

إمكان إجراء انتخابات في لبنان وال
نقبل بالتمديد ،واالنتخابات ما هي إلاّ
برهان على أنّ أهل عكار واللبنانيين
متمسكون بالديمقراطية ،وعلى
عامة
ّ
أ ّننا في التيار الوطني الحر قادرون
ع��ل��ى تطبيق ال��دي��م��ق��راط��ي��ة على
المستوى الحزبي».
وانتقل باسيل إل��ى منطقة رأس
بعلبك ،وقال« :إننا في قضاء بعلبك
 الهرمل نمارس ديمقراطيتنا فيال��ت��ي��ار ،ون��واج��ه ف��ي ال��وق��ت نفسه
«داع���ش» المتربّصة ف��ي الجبال.
وب��ذل��ك ن��ق��اوم اإلره����اب ون��ق��ف في
وج��ه��ه ،ألنّ الديمقراطية مختلفة
عن أسلوب إزالة «داعش» عسكرياً،
واالنتخابات هي على أساس النسبية
ف��ي المنطقة ،التي تض ّم مسلمين
ومسيحيين داخل التيار ،يتنافسون
في شكل حضاري ديموقراطي ،كما
تض ّم لوائح متن ّوعة».

توجه إلى ج ّزين ،وبعدها إلى
ث ّم ّ
مركز اقتراع مدينة جبيل ،حيث أ ّكد
أنّ «الحماس قوي ونكهة االنتخابات
ف��ي جبيل ل��ه��ا ط��ع��م االن��ت��خ��اب��ات
والمنافسة السياسية» ،معتبرا ً أنّ
«التنافس داخل البيت الواحد يزيد
حماسة التيار ،ما ي��ؤدّي إلى زيادة
نسبة االن��ت��س��اب» الف��ت �ا ً إل��ى «أنّ
مشروعنا هو الوصول إلى  50ألف
بطاقة ،وينطلق بعد شهر آذار لنبدأ
الحملة الكبيرة».
وأض��اف باسيل« :عندما يُطرح
م��وض��وع االن��ت��خ��اب��ات البلدية في
مجلس ال��وزراء ،س ُنطالب بضرورة
إج����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��ف��رع��ي��ة في
ج ّزين».
وخ�لال تف ّقده مراكز االقتراع في
كسروان ،قال رئيس التيار« :كسروان
عرين التيار وحماس الشباب يُكبِّر
القلب ،ونحن بإمكاناتنا المادية
المحدودة والبشرية الالمحدودة
قدّمنا تجربة نموذجية».
بعد كسروان ،تف ّقد باسيل أقالم
االق��ت��راع ف��ي ب��ي��روت األول���ى ،حيث
قال« :كما كانت لألشرفية أهميتها في
الدوحة حتى عاد إليها حق انتخاب
الن ّواب ،كذلك يجب أن يعود إليهم
حق انتخاب بلديتهم» مؤ ّكدا ً «أنّ كل
شيء يتح ّقق بوجود اإلرادة».
وختم باسيل جولته التفقدية
بعاليه ،وقال« :المواطنون يشاركون
في االنتخابات عندما يؤمنون أنّ
صوتهم يعطي نتيجة ،وه���ذا بدا
واضحا ً في انتخابات اليوم»ُ ،مضيفا ً
المهجرين إلى قراهم
«من يريد عودة
ّ
وبلداتهم ،عليه أن يُعطيهم ح ّقهم
السياسي».

وقال« :دور العلماء هو األساس،
ونحن سنتعاون مع كل الشرفاء
للعمل اإلسالمي المليء بالرحمة،
وال����ذي يعطي ح��ري��ة الشعوب
ل��خ��ي��ارات��ه��ا وع�� ِّزه��ا واستقاللها
ومقاومتها لالحتالل والعدوان».
جبهة العمل
وال��ت��ق��ى ال��وف��د «جبهة العمل
اإلس�لام��ي» التي أقامت له عشاء

مقترعون في أحد المراكز

ا�ستمرار هجمة «� 14آذار» على الق�ضاء

استم ّرت هجمة «فريق  14آذار» على المؤسسة
القضائية ،وال سيّما المحكمة العسكرية على خلفية
إخالء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة ،حيث
ن ّفذ مناصرو الفريق المذكور سلسلة اعتصامات في
عدد من المناطق ،فضالً عن إطالق المواقف المندّدة
بقرار إطالق سماحة.
إلاّ أنّ رئيس محكمة التمييز العسكرية السابقة
المهجرين أليس شبطيني ،أوضحت
وزيرة شؤون
ّ
أنّ «إخالء السبيل ال يعني البراءة ،علما ً أنّ ميشال
سماحة ليس بريئاً ،وت ّمت محاكمته في تهمة
معيّنة أمام المحكمة الدائمةُ ،حكم بموجبها لمدة
أرب��ع سنوات ونصف السنة ،و ُب � ّرئ من ال ّتهمة
الثانية ،وت ّم تمييز هذه البراءةُ .قبل التمييز في
ال ّتهمة الثانية (التي ُب ّرئ منها) .أ ّما في إطار ال ّتهمة
التي ُحكم بها ،ثبت الحكم أ ّنه نقل سالحاً ،وقضى
وينص
بسجنه أرب��ع س��ن��وات ونصف السنة.
ّ
القانون العسكري ،في إحدى مواده ،على أ ّنه ،إن
ُب ّرئ المدّعى عليه ،يُحا َكم حراً ،حتى لو ت ّم التمييز
و ُق ِبل .ما يعني أنّ القاضي لم يفعل شيئا ً خارجا ً
على القانون ،والمحاكمة لم تنت ِه بعد .علما ً أ ّنه
كان من المفترض اإلسراع في المحاكمة في إطار
ال ّتهمة الثانية لتفادي المشكلة الحاصلة اليوم في
البالد».
وأشارت شبطيني ،إلى أنّ «سماحة ُحكم أربع
سنوات ونصف السنة لنقله المتفجرات فقط ال
غير .ولم يصدر حكم بعد في شأن الجناية التي
يحا َكم بها اليوم .ذلك أنّ ُحكما ً بالبراءة صدر في
درجة البداية ،قبل أن يبطل ويُعتبر غير موجود،
ّ
ويحق للمحكمة،
وهو اليوم يُحا َكم بما هو م ّتهم به.
خالل المحاكمة ،أن ُتصدر قرارا ً بتوقيفه».

النابلسي مستقبالً الوفد الروسي
مساء أول من أم��س ،وبعده شكر
شفتشنكوف للجبهة االستقبال،
متمن ّيا ً «عودة الهدوء واالستقرار
إل����ى ال��م��ن��ط��ق��ة ول���ب�ل�اد ال��ش��ام
خصوصاً» ،ون ّوه «بالدور الهادف
والب ّناء الذي تقوم به جبهة العمل
اإلسالمي على صعيد جمع الشمل
وتوحيد الصف ،ووأد الفتنة».
المنسق ال��ع��ام للجبهة
وأ ّك���د
ّ
الشيخ ال��دك��ت��ور زه��ي��ر الجعيد،
«الحرص على العالقات الطيّبة
م��ع الجميع ،وخصوصا ً األخ��وة
واألص���دق���اء ال���روس لما لهم من
دور كبير ف��ي المنطقة م��ن أجل
إعادة التوازن في مواجهة الهجمة
ال��ش��رس��ة ع��ل��ى م��ح��ور المقاومة
وقلبه النابض ف��ي س��وري��ة ،لذا
تأتي روسيا اليوم لتقف بجانب
هذا المحور ال��ذي أكثر ما يعنينا
فيه هو الوقوف إلى جانب القضية
الفلسطينية المح ّقة ،وإلى جانب
الشعب الفلسطيني المظلوم في
مواجهة اإلرهاب الصهيوني وذلك
من أجل تحرير فلسطين من براثن
االحتالل الصهيوني الغاصب».
توجهنا
وقال« :من هذا المنطلق
ّ
ل��ل��وف��د ال��روس��ي ال��ك��ري��م ل��م � ّد يد
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق المشترك
بيننا وبينهم» .ودعا إلى «عقلنة
الخطاب الرسمي والشعبي ،ونبذ
الخطاب الطائفي والمذهبي ،ونبذ
ك��ل مسبّبات الحقد والكراهية
والتحريض والعمل على إع��ادة
بناء الجسور والثقة ول � ّم الشمل

عن مسلسل االغتياالت وربطها بإطالق سراح
سماحة من قِبل بعض سياسيي « 14آذار» في
سعيها لنبش مدفونات صراع أجهزة المخابرات
الدولية على الساحة اللبنانية ،يع ّرضها ،ومعها
أمن لبنان ،ألخطار متجدّدة في حال شعرت هذه
األجهزة بضرورة كنس نفايات الماضي بوسائلها
الدموية».
ورأى األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد،
أنّ تظاهرات ومواقف قوى الرابع عشر من آذار من
إخالء سبيل سماحة «هي استجابة ألمر عمليات
خارجية وفي سياق الصراع السعودي -اإليراني»،
مح ّذرا ً من «زجّ لبنان في هذا الصراع الذي ستكون
تداعياته كارثية بسبب االنقسامات السياسية
والطائفية والمذهبية».
واع��ت��ب��ر «أنّ الحملة اإلع�لام��ي��ة الممنهجة
والمقصودة التي ترافق النزول إلى الشارع وت ّتهم
القضاء العسكري باالنحياز ،هدفها صرف النظر
عن تقصير وعجز بعض القوى من تحقيق أجندة
مشاريعها السياسية والطائفية».
إلى ذلك ،رأى نقيب المحامين في بيروت أنطوان
الهاشم ،أنّ «البحث في تعديل أو إلغاء أو تقليص
عمل المحاكم االستثنائية ،وال سيّما المحاكم
العسكرية منها ،ال يمكن أن يكون من باب ر ّد الفعل،
بل هو من مسؤولية السلطة التشريعية ،وسيكون
لنقابة المحامين في بيروت موقف تفصيلي بهذا
الشأن ينسجم مع مواقفها السابقة التي تعود
إل��ى خمسينات القرن الماضي ،لجهة المطالبة
بتقليص عمل المحاكم العسكرية ،وذلك تجسيدا ً
وتأكيدا ً لمواقف جميع ال ّنقباء السابقين والمجالس
المتعاقبة».

زار سفير ساحل العاج جيلبير دو رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
لسبُل تطويرالتعليم المهني والجامعي
عبدالرحيم مراد ،وكان عرض ُ
باللغة اإلنكليزية في ساحل العاج.
ون ّوه دو بالتعليم المتطور في الجامعة اللبنانية العالمية ،وشكر
لمراد ضيافته ،ودعاه إلى زيارة ساحل العاج.
كما التقى دو ،الدكتور نزار يونس ،بحضور المهندس زياد يونس،
وت ّم البحث في ُسبُل تعزيز التعاون االقتصادي ،وقدّم دو دعوة ليونس
لزيارة ساحل العاج.

مراد والسفير العاجي

ندوة في الخيارة
بذكرى ميالد عبد النا�صر

البقاع الغربي ـ أحمد موسى

أرسالن ملتقيا ً وفودا ً

النابلسي

وكذلك ،استقبل العالمة الشيخ
عفيف النابلسي الوفد الروسي،
وتحدّث معه عن «المخاطر التي
يتع ّرض لها اإلسالم منذ أن بدأت
الحملة في الغرب من خالل وسائل
اإلع�لام ،وبشكل مك ّثف بعد العام
توسعها اليوم لتطال
 ،2001وعن
ّ
أهم القِيم والمبادئ التي تحمل هذا
الدين الذي جاء رحمة لإلنسانية
كلّها».
ودع���ا المسلمين إل��ى «إع���ادة
الصورة الحقيقية لإلسالم ،وإظهار
القِيم التي تؤ ّكد األخ ّوة والتراحم
والتعاون والتواصل».
وخ��ت��م« :نحن أم��ام مسؤولية
جسيمة ،هم ي��ري��دون أن يُطفئوا
نور اإلسالم ،ونحن علينا أن ُنبقي
هذا النور وهّ اجا ً ُمضا ًء على صعيد
ال��ع��ال��م ك��ل��ه .وإذا ك��ان��ت الفتنة
قائمة في ب�لاد المسلمين فعلينا
أن ُنسقطها .وإذا ك��ان التط ّرف
طريقا ً فعلينا أن ُنغلقه ،وإذا كانت
الحروب دائرة فعلينا أن ُنطفئها».

الترياقي

كما استقبل عضو قيادة «جبهة
العمل اإلسالمي» في لبنان رئيس
تيار الفجر عبد الله الترياقي،
بحضور الشيخ زه��ي��ر الجعيد،
األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لات��ح��اد العالمي

�أقرب ما يكون �إلى الفو�ضى والكراهية والحقد
شدّدت كتلة «التحرير والتنمية» على ضرورة تفعيل المؤسسات ،مشير ًة إلى أنّ
اللغة التي سمعناها باألمس القريب والبعيد ال تبني وطنا ً على اإلطالق ،بل هي لغة
أقرب ما تكون إلى الفوضى والكراهية والحقد.

بزي

و في السياق ،دعا عضو الكتلة النائب علي بزي خالل احتفال تأبيني في بلدة
قبريخا الجنوبية ،حضره رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين
السيد ،إلى «تحصين وحماية لبنان من كل االرتدادات والزالزل والبراكين التي تحصل
في المنطقة ،فاللغة التي سمعناها باألمس القريب والبعيد ال تبني وطنا ً على اإلطالق
وال تع ّزز ثقة اإلنسان بمؤسساته ومجتمعه ،بل هي لغة أقرب ما تكون إلى الفوضى
والكراهية والحقد».
وتوحد ،وليس تلك التي تفرق وتشتت،
كما ،دعا إلى «استعمال الكلمات التي تجمع
ّ
أل ّنه يكفي ما ضاع من فرص على مستوى البلد واألمة ،وبالتالي قد باتَ واجبا ً علينا
أن نتسابق في صناعة الخير العام للناس» ،معتبرا ً أنّ ذلك «يتطلّب تفعيل عمل
المؤسسات القائمة في هذا البلد ال المنافسة على تعطيلها ،وإصالحا ً يوميا ً لكل
بغض النظر عن مناطقهم وأطيافهم ،وإدراكا ً
ّ
لحس
الملفات الحياتية التي ته ّم الناس
ّ
المسؤولية الوطنية».
من جهته تناول السيد في كلمة له موضوع رفع العقوبات الغربية عن إيران ،وقال:
«االنتصار الذي ح ّققته الجمهورية اإلسالمية باألمس ،هو ليس كما يحاول البعض أن
يصفه أ ّنه انتصار للدبلوماسية اإليرانية ،بل انتصار إليران على السياسات الكاذبة
والمخادعة ،وعلى كل األضاليل التي ع ّمت العالم حول إيران ودورها والخوف منها
والترهيب بها ،وتصوير الخطر على أ ّنه من إيران في رسم مستقبل المنطقة».
واعتبر أنّ «كل هذه األضاليل واألكاذيب سقطت تحت أقدام الدبلوماسية اإليرانية
باألمس ،وبالتالي فإ ّنه يخطئ من يقول إنّ إيران تخلّت بالمفاوضات عن برنامجها
العسكري ،أل ّنه لم يكن لديها أساساً ،برنامج عسكري».

قبيسي

�أر�سالن التقى وفوداً
وجال في عاليه والجرد
التقى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني»
ال��ن��ائ��ب ط�لال أرس��ل�ان ،ف��ي دارت���ه بعاليه،
شخصيات ووف����ودا ً م��ن ع��دد م��ن المناطق،
تقدّمها الشيخ نصر الدين الغريب ،قائد سرية
بيت الدين في قوى األمن الداخلي العقيد حنا
اللحام ،رجال دين وأمنيون ورؤساء مجالس
بلدية ومخاتير ،راجعته في قضايا إنمائية
واجتماعية مختلفة.
إلى ذلك ،جال أرسالن على رأس وفد حزبي
ض � ّم عضو المجلس السياسي ف��ي الحزب
حسين عبد الخالق ،مدير الداخلية لواء جابر،
ورئيسي دائ��رة الجرد ودائ��رة عاليه غسان
الصايغ ووسيم الصايغ ،في قرى الجرد وعاليه
مع ّزياً ،وشملت الجولة عددا ً من العائالت في:
بلدة مجدلبعنا ،بلدة ش��ارون ،بلدة صوفر
ومدينة عاليه.

ولملمة ال��ج��راح بين أب��ن��اء األم��ة
الواحدة».

لعلماء ال��م��ق��اوم��ة ال��ش��ي��خ ماهر
حمود ،رئيس مجلس أمناء تج ّمع
العلماء المسلمين الشيخ أحمد
ال���زي���ن ،رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلف��ت��اء
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ش��ي��خ م��ح��م��ود
ال��ل��ب��اب��ي��دي ،عضو ق��ي��ادة جبهة
ال��ع��م��ل اإلس�لام��ي ال��ش��ي��خ غ��ازي
حنينة ،الشيخ ش��ري��ف توتيو،
مسؤول اإلع�لام الفني في الجبهة
الشيخ محمد اللبابيدي ،إضافة
إلى كوادر تيار الفجر.
وق��د أق��ام الترياقي حفل غ��داء
على ش��رف ال��وف��د ،ت��ح�دّث بعده
رئ��ي��س ال��وف��د مستشار الرئيس
الروسي للشؤون السياسية في
ال���ش���رق األوس����ط ورئ���ي���س دع��م
الثقافة والعلوم اإلسالمية إداور
خاشوكايف ،ال��ذي أش��اد بجهود
الترياقي وجبهة العمل وق��وات
ال��ف��ج��ر« ،ف����ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو
الصهيوني الغاشم ،وفي مواجهة
أع��اص��ي��ر ال��ف��ت��ن ال��ه��وج��اء التي
تجتاح المنطقة».
ث ّم تحدّث الترياقي ،ال��ذي أ ّكد
«أهمية التعاون اإليجابي بيننا
وبين روسيا ،وبين ما يم ّثل الوفد
الصعد كا ّفة من أجل
الضيف على ُّ
تعزيز روابط المحبة والصداقة».
وأشاد بـ«الدور الروسي في المنطقة
اليوم من أجل تحديد قواعد اللعبة
في المنطقة وتحقيق التوازن وص ّد
الهجمة الغوغائية ،التي يتع ّرض
لها محور المقاومة».

ال�سفير العاجي التقى مراد ويون�س «التحرير والتنمية» :ما�سمعناه من كالم

�شبطيني� :إخالء �سبيل �سماحة قانوني
�اع إل��ى إل��غ��اء القضاء
وع � ّم��ا يُحكى ع��ن م��س� ٍ
العسكري ،ش���دّدت على أ ّن��ه «ال يُلغى القضاء
العسكري ،خصوصا ً في أيامنا هذه ،حيث نواجه
اإلره��اب والسالح .كل ما نحتاج إليه هو تعديل
القوانين».
من جهته ،أع��رب إم��ام «مسجد الغفران» في
صيدا الشيخ حسام العيالني ،في بيان ،عن أسفه
ألن «يعمل البعض على استغالل ق��رار المحكمة
العسكرية إطالق الوزير السابق ميشال سماحة،
لتصفية حساباته ومواصلة هجومه على محور
المقاومة».
واعتبر أمين عام «جبهة البناء اللبناني» زهير
الخطيب ،أنّ إط�لاق س��راح سماحة مع استمرار
محاكمته «أعطى النظام السعودي فرصة للر ّد
بعنوان شعبي من النافذة اللبنانية على المواقف
االحتجاجية الحزبية التي ب��رزت في لبنان بعد
قتلها للشيخ نمر باقر النمر».
غب
وح ّذر الخطيب من أنّ «العودة لقطع الطرق ّ
الطلب في األحياء الس ّنية ،وترافقه مع تصريحات
لسياسيين س ّنة ملتحقين بـ « 14آذار» إش��ارة
إلى عدم توبة وتعلّم هؤالء من دروس الماضي،
وباستهتارهم بأمن و استقرار المجتمعات الس ّنية
في لبنان» ،الفتا ً إلى أنّ «ه��ذا التحرك بتنظيمه
وتزامنه وجغرافيّته يكشف استمرارا ً فاعالً للخاليا
المح ِّركة للغوغاء والفتنة م��ن خ��ارج سيطرة
وضبط الدولة اللبنانية أو بإيحاء وغطاء من بعد
مك ّوناتها ،وهو بذلك يش ّكل اليوم فرص ًة وامتحانا ً
لألجهزة األمنية التي تدّعي حيادها عن الحزبية
والفئوية الطائفية».
ونبّه الخطيب إلى أنّ «التصريحات والتحليالت

واصل الوفد الروسي المشارك
في مؤتمر األدي��ان واإلع�لام الذي
أق��ام��ه المركز اإلس�لام��ي لإلعالم
وال��ت��وج��ي��ه ف��ي ب��ي��روت جولته
على العلماء لعرض التطورات
في المنطقة والتحديات القائمة،
وسبُل
وأه ّمها اإلره��اب التكفيري ُ
مواجهته.
ويترأّس الوفد رئيس صندوق
دع��م الثقافة والعلوم اإلسالمية
إداور خ��اش��وك��اي��ف ،وي��ض�� ّم:
مستشار الرئيس الروسي لحقوق
اإلن��س��ان مكسيم شفتشنكوف،
ون��ائ��ب رئ��ي��س دراس����ات الشرق
األوسط رزوان أكايف ،ونائب ُمفتي
داغستان محمد رسول سعيدايف،
وبقية الوفد.
قاسم
وفي إطار جولته زار الوفد نائب
األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ
نعيم قاسم ،ال��ذي ق��ال« :يساعد
التالقي بين علماء المسلمين في
التع ّرف على قضايا مناطقهم وعدم
االن��ج��رار وراء اإلع�ل�ام المضلّل،
ونسجِّ ل إيجابا ً موقف روسيا في
مواجهة التكفيريين في سورية،
والعمل على الحل السياسي الذي
يؤدّي إلى اختيار الشعب بحرية
لمم ّثليه ومستقبله».
وأض��اف« :أثبتت األح��داث في
س��وري��ة والمنطقة أنّ المشكلة
ال��ك��ب��رى ف��ي اس��ت��خ��دام اإلره���اب
ال��ت��ك��ف��ي��ري ل��ت��ع��دي��ل األن��ظ��م��ة
والسياسات في منطقتنا ،ومحاولة
اللعب على الفتنة المذهبية ،لكن
وع��ي شعوب منطقتنا فضح هذا
االتجاه ،واليوم اإلرهاب التكفيري
مصيبة كل العالم بما فيه الغرب،
وع��بء على البشرية ،وق��د أدّى
ص��م��ود م��ق��اوم��ت��ن��ا إل���ى توجيه
البوصلة نحو أس��اس المشكلة
وهي «إسرائيل» ،وفي كل األحوال،
ف��إنَّ المتضامنين ض � ّد المشروع
التكفيري ومعهم روسيا كشفوا
حقيقة الخطر البعيد عن المذهبية،
والمتماهي مع الخالف السياسي
ض���� ّد ال��م��ع��ت��دي��ن ع��ل��ى ح��اض��ر
ومستقبل المنطقة».
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أقام «حزب االتحاد» و«شباب االتحاد» ،لمناسبة ذكرى ميالد الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر الـ ،98ندوة بعنوان «الوحدة الوطنية تجمع
والطائفية تفرق» ،في الجامعة اللبنانية الدولية  -الخيارة ،تحدّث فيها
عضو المكتب السياسي في الحزب سعيد أيوب ،عارضا ً مراحل حياة
عبد الناصر من الوالدة حتى الوفاة ،ومتو ّقفا ً عند أهم المحطات من ثورة
يوليو  1952إلى تأميم قناة السويس والعدوان الثالثي على مصر.
وأ ّك��د أيوب ض��رورة الوحدة الوطنية «التي ت��ؤدّي إلى وحدة األمة
وتحرير فلسطين» ،شاجبا ً «األفكار الهدّامة التي أدّت إلى ظهور داعش،
والتط ّرف الذي يش ّوه صورة اإلسالم والعروبة».
«حب الوطن ،ووضع القضية الفلسطينية في
وختم بالدعوة إلى
ّ
أول الهموم العربية ،فقوة هذه األمة في عاصمة الراشدين ،األمويين،
الفاطميين ،العباسيين ،أي في السعودية ،سورية ،مصر ،والعراق،
وبوحدة وتفاهم هذه ال��دول يمكن أن ندرأ الخطر عن األمة العربية،
ونح ّرر فلسطين».

وشدّد عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» ،النائب هاني قبيسي خالل احتفال
تأبيني في بلدة قعقعية الجسر الجنوبية ،على أنّ «مؤسسات الدولة يجب أن ُتصان
والجيش يجب أن يُحمى ،لعلّنا نصل في ساعة ما إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
والتعصب والتطرف ،فمن يمارس
وقال« :نؤ ّكد للعالم أجمع أ ّننا ال نؤمن بالكراهية
ّ
هذه األفعال من إرهاب متط ّرف هذه األيام ومن إرهاب تكفيري يكره كل العالم ،يكره
يحب أحدا ً إلاّ إذا كان إرهابيا ً تكفيريا ً
المؤمن واإلنسان وصاحب الديانة األخرى ،وال
ّ
يسير في دربه ،هؤالء بعيدون كل البعد عن اإلسالم ،وهم يظلمون لبنان والمنطقة،
فاإلسالم هو إسالم الطيبين».
نتمسك بكلمة قالها اإلمام القائد السيد موسى الصدر ،وهي
وتابع« :نحن في لبنان
ّ
أن نحافظ على وحدتنا الوطنية في ظ ّل ما يُع ّمم على المنطقة من لغة فِتن واقتتال
داخلي .علينا أن نكون في هذا الوطن وطن قوة بوجه الفتنة ،وعلينا أن نصل إلى
موحد رغم االختالف السياسي وهذا ال يمكن أن نصل إليه إلاّ من خالل الحوار
موقف ّ
والتفاهم والتالقي بين كل أطياف الشعب ،ندعم من خالله المقاومة ونش ّكل غطاء
سياسيا ً للجيش الوطني».

هاشم

ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم ،أنّ «العودة إلى
جلسات عادية وأسبوعية لمجلس الوزراء ،أمر طبيعي وضروري لمناقشة القضايا
واألمور التي ته ّم اللبنانيين وتساهم في تسيير أمور الدولة ،ألنّ سياسة التعطيل
والشلل التي أصابت المؤسسات تركت آثارها السلبية على جميع اللبنانيين ،وهذا
ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم إلعادة تفعيل المؤسسات».
وقال في تصريح بعد جولة في قرى العرقوب ،التقى خاللها فاعليات البلدات
والقرى ،وبحث معها في قضاياها واحتياجاتها اإلنمائية والخدماتية« :ما نعيشه
في وطننا من استقرار وبهذا المستوى نتيجة إيجابية للمناخ اإليجابي الذي تركه
الحوار الوطني الذي رعاه الرئيس نبيه ب ّري بش ّقيه ،الوطني العام الذي يجمع الكتل
الوطنية النيابية والحوار الثنائي».

