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الراعي تر�أّ�س اجتماع ًا اقت�صادي ًا والتقى قهوجي

التقى الداود و«االتحاد البيروتي»

«الكتائب» يعتذر عن الإ�ساءات لحزب اهلل

جعجع من بكركي :غير مت�شائم من موقف فرنجية

زا�سيبكين :نبارك كل خطوة
ي ّتفق عليها اللبنانيون

قا�سم :ال يمكن لأحد اال�ستفراد بالبلد

أط��ل��ع رئ��ي��س ح����زب «ال���ق���وات
اللبنانية» سمير جعجع البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
في بكركي على خطوة ترشيح العماد
ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
وق��ال جعجع ر ّدا ً على س��ؤال عن
تو ّقعاته لردود فعل األفرقاء لما جرى
أول م��ن أم��س ف��ي م��ع��راب« :أت��و ّق��ع
الحصول على ردود فعل إيجابية،
أل ّنني وفق المنطق ال أجد سببا ً لردود
سلبية ،فاإلطار السياسي للترشيح
واضح جداً ،وال أعتقد أنّ أي لبناني
يختلف مع اآلخر على النقاط العشر
التي ُطرحت ،وفي ما يتعلّق بضرورة
حصول انتخابات رئاسية أيضاً»،
وتم ّنى على كل الكتل النيابية «عرض
الموقف والتو ّقف عنده ومناقشته
للتوصل
التخاذ الموقف المطلوب
ّ
في أسرع وقت إلى انتخابات رئاسية
ُتخرجنا من الوضع الذي نحن فيه
إلى وضع أفضل».
و ع��ن موقف ح��زب الكتائب من
الترشيح ،أعلن جعجع أ ّن��ه اتصل
أول من أمس برئيس الحزب النائب
سامي الجميّل« ،وكان حزب الكتائب
قبل ذل��ك ّ
مطلعا ً على أ ّن��ن��ا نحاول
التوصل إلى أمر ما مع الجنرال عون،
ّ
وال أت��ص� ّور أنّ الكتائبيين موقفهم
سلبي من التوحيد وإجراء انتخابات
رئاسية».
وع��ن اس��ت��م��رار النائب سليمان
فرنجيه بترشيحه ،وق��ول��ه «م��ن
ي��ري��دن��ي ي��ع��رف أي���ن ب��ي��ت��ي» ،ق��ال
جعجع« :أعتقد أنّ هنا بيت القصيد
وليس الجزء األول ،فالنائب فرنجيه،
بغض النظر ع ّما إذا اختلفنا معه في
السياسة أم ال ،يقف عند كالمه ،وكان
يك ِّرر دوما أ ّنه «إذا كان للجنرال عون
حظوظ في االنتخابات الرئاسية فأنا
وأصوت له» ،وأتص ّور أنّ حظوظ
معه ّ
العماد عون باتت مكتملة تقريباً ،لذا
يتمسك النائب فرنجيه بكل
أتو ّقع أن
ّ
الكالم الذي قاله سابقاً ،وهذا مغزى
كالمه أنّ عنوان بيته معروف».
وه����ل ن��ق��ل إل��ي��ه ال��ع��م��اد ع��ون
تطمينات م��ن «ح���زب ال��ل��ه» ،ق��ال
جعجع« :إنّ موقف حزب الله واضح
من هذه الجهة ،ففي ما يتعلّق برئاسة
الجمهورية ،يسير الحزب على الس ّراء

الراعي مجتمعا ً إلى قهوجي
والض ّراء خلف الجنرال ،وبالتالي ال
أعتقد أن هناك لغطا ً في الموضوع».
وأ ّك���د جعجع «أنّ ال��ع�لاق��ة مع
ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري ه��ي كما
كانت دائماً ،وما يجمعنا معه ومع
تيار المستقبل أكبر من كل الخطوات
السياسية ال��ص��غ��ي��رة وال��ك��ب��ي��رة،
وال أنكر أب��دا ً أنّ هناك خالفا ً حول
الترشيحات لرئاسة الجمهورية،
ولكن في الوقت عينه أؤ ّك��د النظرة
األك��ب��ر ل�لأم��ور التي ن ّتفق حولها،
ومن خالل التواصل المستمر الذي
ل��م ينقطع لحظة ،سنتوصل إلى
موقف غير بعيد من بعضنا بعضاً،
أقلّه لناحية حضور الجلسات الذي
هو مبدأ ثابت لدى تيار المستقبل،
األم��ر ال��ذي يُتيح إج��راء االنتخابات
الرئاسية والخالص من الفراغ».
واستبعد إم��ك��ان تطيير نصاب
جلسة االنتخاب م��ن بعض الكتل
النيابية ،آم�ل� ًا «أن تنعقد جلسة
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ف��ي أس����رع وق��ت
ممكن ألنّ البلد لم يعد يحتمل ،وأنا
غير متشائم لناحية الموقف الذي
سي ّتخذه النائب فرنجيه ،وان شاء
سنتوجه
الله في وقت ليس ببعيد
ّ
إلى جلسة برلمانية ويت ّم انتخاب
العماد عون رئيسا ً للجمهورية».
واستقبل الراعي رئيس المجلس
الدستوري الدكتور عصام سليمان،
ال����ذي ب��ح��ث م��ع��ه ف���ي األوض����اع

السياسية والقضائية ف��ي لبنان،
كما التقى قائد الجيش العماد جان
قهوجي.
وم��ن ز ّوار بكركي أي��ض �ا ً سفير
تونس محمد كريم بودالي.

اجتماع اقتصادي

م��ن جه ٍة أخ���رى ،ت���رأّس الراعي
اجتماعا ً للفاعليات االقتصادية،
ب��ح��ض��ور ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ن��ق��وال
ن��ح��اس ،رئيس جمعية المصارف
ج��وزف طربيه ،عميد الصناعيين
جاك صراف ،رئيس اتحاد النقابات
السياحية بيار األشقر ،رئيس نقابة
المتعهدين م���ارون الحلو ،رئيس
نقابة المستشفيات سليمان هارون،
رئيس جمعية المزارعين أنطوان
ال��ح��وي��ك ،ن��ائ��ب رئ��ي��س جمعية
الصناعيين جورج نصراوي ،المدير
العام لجمعية تجار بيروت نبيل
حاتم ،والخبير االقتصادي الدكتور
إيلي ياشوعي.
وقد تداول المجتمعون ،وفق بيان
ص��در ع��ن االج��ت��م��اع« ،المعضالت
االقتصادية عموماً ،وبعض الشؤون
القطاعية الخاصة ،وفي التحدّيات
االقتصادية الخطيرة نتيجة الظروف
ّ
وتفشي الفساد ،ما
السياسية الراهنة
ُيعيق عملية اإلصالح في ظل غياب
المحاسبة والمساءلة».

أ ّكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ،أنّ «روسيا مع االستقرار
في لبنان وعدم التدخل في شؤونه ،وتحديدا ً في رئاسة الجمهورية ،وتبارك
كل خطوة يتفق عليها اللبنانيون».
وأشار زاسيبكين خالل استقباله أمس األمين العام لـ«حركة النضال
اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود ،يرافقه مسؤول العالقات
مع األح��زاب سليم تابت ،بحضور السكرتير في السفارة الروسية فيديم
كربيشنكو ،إلى أنّ بالده «مع حرية الشعوب واستقاللها والحفاظ على
تنسق مع كل ال��دول لمحاربة
وح��دة ال��دول وكياناتها السياسية ،وهي
ّ
اإلرهاب واجتثاثه من كل العالم ،وفي المشرق العربي ،وتدعو إلى االستقرار
في الشرق األوسط وتحقيق الديمقراطية وفق إرادة الشعوب».
وأ ّك��د السفير الروسي موقف ب�لاده الثابت بمساندة الدولة السورية
والحفاظ على مؤسساتها وهيكليتها ،مشيرا ً إلى أ ّنها «تدعم الحل السياسي
في سورية وتساند الحوار بين النظام والمعارضة التي اعترضت على
إدخال قوى تكفيرية في الالئحة التي عرضت من السعودية» ،وقال« :إنّ
روسيا هي مع مشاركة كل معارض ال يحمل فكرا ً إرهابيا ً وتكفيرياً ،وال
يمكن تصنيف تنظيمات إرهابية على أ ّنها معتدلة ،ونعمل على انعقاد
مؤتمر جنيف من دون التخلّي عن استمرار العمل العسكري ض ّد اإلرهابيين،
حيث تح ّققت إنجازات عسكرية ،وعاد األهالي إلى بلداتهم ،وتقوم الطائرات
الروسية بإيصال المواد الغذائية للسكان المحاصرين من دون تفرقة ،وكان
آخرها في دير الزور».
من جهته ،تو ّقف الداود عند بدء تطبيق االتفاق النووي بين إيران والدول
الست ،ورفع العقوبات األميركية ،ورأى فيه «انتصارا ً للجمهورية اإلسالمية،
والنتائج اإليجابية منه على الصعيد االقتصادي اإليراني والعالمي ضمن
تالزم الموقف اإليراني  -الروسي».
واعتبر «أنّ التطورات التي حصلت في المنطقة وال سيّما في سورية ،كان
لها أثر إيجابي ،لجهة تب ّني قوى من  14آذار ،لترشيح قطبين في  8آذار هما
سليمان فرنجية والعماد ميشال عون ،وهذا يؤ ّكد أنّ خياراتنا السياسية
ربحت».
وتم ّنى الداود« ،أن تكون المطالبة بدولة مدنية في سورية ،حيث أخرجها
الروس من الشرنقة الطائفية إلى الخط الوطني ،لها انعكاس على لبنان
بإلغاء النظام الطائفي فيه».
وشكر الداود للسفير الروسي قرار إنشاء معهد ثقافي روسي في منطقة
راشيا.

«االتحاد البيروتي»

واستقبل زاسيبكين وف��دا ً من االتحاد البيروتي ،ض� ّم :الدكتور سمير
صباغ ،محمد علي سنو ،سميرة صبرا ،خليل أبو شادي ،وبحث معه في
المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
وأ ّكد زاسيبكين ،أنّ «بالده تدعم الحل السياسي الكامل في المنطقة،
أي في سورية والعراق واليمن ،وإيقاف حالة االحتراب ونبذ العنف ،في
لبنان».
«تمسكه أيضا ً بضرورة إيجاد حل سياسي
وأ ّكد الوفد للسفير زاسيبكين
ّ
يُعالج كل نواحي األزم��ة اللبنانية ،خصوصا ً م��لء الشغور في رئاسة
الجمهورية وتفعيل الحكومة ،والعمل التشريعي الذي يجب أن يكون بين
اللبنانيين بجميع فئاتهم ،وتكون العوامل الخارجية مساعدة» ،الفتا ً إلى أنّ
اللبنانيين «ج ّربوا االعتماد على القوى السياسية الخارجية التي لم ُتنتج
إلاّ الفشل والخراب».

ّ
وتحفظ على دورها في التر�شيح
ترحيب بم�صالحة معراب

جنبالط وقدامى
«اال�شتراكي»

الح�ص :تاريخ «القوات» ال يُجيز لها ذلك
توجهات الحريري
«الم�ستقبل» :التزام ّ

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ،في دارته في
كليمنصو مساء أول من أمس ،عددا ً
من قدامى قيادات الحزب التقدمي
االشتراكي ،وه��م :الوزير السابق
محسن دلول ،ونائب رئيس الحزب
السابق داود صامد ،عضو مجلس
القيادة السابق صالح أبو الحسن
ورئيس تحرير جريدة «األن��ب��اء»
السابق عزت صافي ،وزياد بيطار،
بحضور نجليه تيمور وأص�لان
وأمين السر العام ظافر ناصر ،كما
استبقى جنبالط ضيوفه إلى مائدة
العشاء.
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قاسم مع الوفد الكتائبي
استقبل نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم وف���دا ً من
حزب الكتائب برئاسة األمين العام
للحزب رفيق غانم ،بحضور النائب
علي فياض والنائب السابق نزيه
منصور.
وأوض��ح بيان للحزب ،أ ّن��ه «ت ّم
التداول في األوضاع العامة ،وكانت
مناسبة ليعتذر ال��وف��د ع��ن مقالة
مسيئة ل��ح��زب ال��ل��ه وردت على
موقع الكتائب اإللكتروني في الفترة
السابقة ،وه��ي التي كانت سببا ً
لدعوى قضائية .وقد أبلغهم نائب
األمين العام بإسقاط الدعوى ،مؤ ّكدا ً
أهمية استمرار التواصل والحوار».
وق��ال ق��اس��م« :ك��ل مصائبنا في
لبنان والمنطقة م��ن «إس��رائ��ي��ل»،
وعندما يكشف كل األفرقاء جرائمها
وعدوانها ،ويعبّروا عن مناصرتهم
للفلسطينيين وقضيتهم ،فهذا األمر
يضيِّق ال��خ��ن��اق على «إس��رائ��ي��ل»
ويتماهى مع مقاومتها ،لتدرك بأ ّنها
معزولة ومرفوضة ،وأنّ الرأي العام
على اختالف طوائفه وبلدانه في
منطقتنا ضدهم ،وأنّ إثارة الفتن ال
ُتغيِّر من حقيقة «إسرائيل» العدو
األس���اس للجميع ،والخطر األكبر
على مستقبل منطقتنا».
أض��اف« :االختالف السياسي ال
يُفسد في الود قضية ،والتعبير عن
االختالف بموضوعية حق مشروع

بعيدا ً من اإلساءة لمن نختلف معه.
وهذا األمر برسم القوى السياسية
ال��ت��ي ت��ؤم��ن بأ ّننا نعيش ف��ي بلد
واحد ،وكلنا شركاء ،وال يمكن ألحد
أن يستفرد بلبنان ،وال أن ينجح
بتسخيره لصالحه .لبنان لنا جميعا ً
ومسؤوليتنا جميعاً ،واألفضل هو
من يبذل لمصلحة وحدته وقوته
وحمايته ،وتحريره».
من جهته ،ق��ال غانم« :تش ّرفنا
بلقاء سماحة الشيخ نعيم قاسم،
وهذه االجتماعات نعتبرها ضرورية
جدا ً للحوار بالعمق حول القضايا
الوطنية ،فكلّنا معنيون بالوطن
وهناك هموم مشتركة لمستقبلنا
ومستقبل أوالدنا ومستقبل وطننا.
وبالفعل ك��ان ح���وارا ً ف��ي العمق،
ط��رح��ن��ا ف��ي��ه أم����ورا ً دق��ي��ق��ة ،وك� ّن��ا
متفاهمين بقضايا كثيرة ،ونتمنى
ع��ل��ى س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ال��ت��واص��ل
بهذه ال��ح��وارات للمصلحة العامة
ولمصلحة لبنان».

وفد دولي

م��ن جه ٍة أخ��رى ،استقبل عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف
الموسوي في مكتبه في المجلس
�س��ق األم���م المتحدة
ال��ن��ي��اب��ي ،م��ن� ّ
ل��ل��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة واإلن��م��ائ��ي��ة
في لبنان فيليب الزاري��ن��ي ،ترافقه
مساعدته الخاصة محاسن رحال

وم��دي��ر مكتب ال��ش��ؤون االنسانية
يوهان بلمن .وت� ّم عرض األوض��اع
في المنطقة ولبنان.
وأشار الموسوي ،وبحسب مكتبه
اإلعالمي« ،إلى وجوب مبادرة األمم
المتحدة إل��ى وق��ف ال��ج��رائ��م التي
يرتكبها ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ض� ّد
الشعب اليمني عبر شنّ عدوان عليه،
وف��رض حصار شامل واستخدام
األس��ل��ح��ة ال��م��ح�� ّرم��ة ك��ال��ق��ن��اب��ل
العنقودية وارتكاب المجازر بصورة
يومية».
واستغرب «الصمت الذي قوبلت
به المجزرة التي اقترفها التكفيريون
في دير الزور ،والحصار المضروب
عليه وع��ل��ى ق��رى كفريا والفوعة
ّ
وحث على ضرورة
ونبل والزهراء،
المساعدة إلنهاء الحصار عنها».
ثم ج��رى ع��رض نتائج المؤتمر
الذي عقده المجلس النيابي لبحث
دور الجهات الدولية في مساعدة
لبنان على احتواء أزم��ة الالجئين
السوريين .وطلب الموسوي «تب ّني
م��ق��ت��رح��ات ال��م��ؤت��م��ر وال��س��ي��ر في
تطبيقها».
من جه ٍة أخ��رى ،أم��ل الموسوي
«أن تفتح ال��ت��ط��ورات السياسية
الطريق إلى استعادة المؤسسات
الدستورية دورها الفاعل في ترسيخ
ال��وح��دة الوطنية وتلبية مصالح
المواطنين».

مزيد من التهانئ لإيران بانت�صارها:
مثال للأمم الت ّواقة للحرية والعدالة والكرامة

مخزومي :الحوارات
الدولية والإقليمية
فر�صة للتعاون بين
البلدان العربية
جانب من اجتماع كتلة المستقبل
مرحبة بمصالحة معراب
صدرت أمس مواقف ّ
لكن بعضها تح ّفظ على ترشيح رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون لرئاسة
الجمهورية « فتاريخها ال يُجيز لها ذلك».

الحص

وفي هذا السياق ،رأى الرئيس الدكتور سليم
الحص «أنّ القوات ليست هي الجهة الصالحة
لترشيح أح��د لرئاسة الجمهورية اللبنانية،
فتاريخها ال يُجيز ذل��ك ،وم��ح��اوالت تبييض
صفحتها اآلنية ال تنطلي على أحد».
ودعا الحص في تصريح «الكتل النيابية إلى أن
ُتمعن النظر في مسألة اختيار رئيس للجمهورية
بمعزل عن الضغوطات الخارجية والمصالح
الضيّقة والعصبيات العمياء ،وأن ترقى ولو
لمرة إلى مستوى المسؤولية الوطنية».
وختم« :أنّ رئيس الجمهورية هو واجهة لبنان
أمام العالم ،فال يجوز أن يكون تمثيله مشوباً،
ّ
للمرشحين ،فلبنان
هذا مع احترامنا الشخصي
�س الحاجة إلى رئيس يستقطب أكثرية
في أم� ِّ
اللبنانيين ويقودهم إل��ى حيث تتح ّقق أحالم
الناس الطيبين في هذا البلد».

«المستقبل»

وأع��رب��ت كتلة «المستقبل» النيابية بعد
اجتماعها برئاسة النائب عاطف مجدالني ،عن
ارتياحها «للمصالحة التي جرت في معراب بين
القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر» ،مشيرة
إلى أ ّنها تابعت «المستجدات المتعلّقة بإنهاء
الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ،وتو ّقفت
عند إعالن القوات اللبنانية دعم ترشيح العماد
ميشال عون ،وإعالن الوزير سليمان فرنجية عن
ّ
الترشح للرئاسة».
عزمه االستمرار في
وأ ّكدت الكتلة «أهميّة إجراء االنتخابات إلنهاء
توجهات
الشغور الرئاسي» ،مشدّدة على «التزام ّ
الرئيس سعد الحريري في هذا الشأن انطالقا ً من
أنّ الكلمة الفصل في هذا الملف تبقى للمجلس
النيابي ،في ظ ّل النظام الديمقراطي وتحت سقف
الدستور».

ووصف النائب مروان حمادة في حديث إذاعي
ما ت ّم في معراب بأ ّنه «فرح كبير ،كأ ّنه نوع من
الزواج بكل مراسمه .الله يوفق الجميع مثل ما
قال البطريرك بشارة الراعي».
أضاف« :علينا أن ال نستعجل األمور ،وعلى
اللبنانيين أن يستبشروا خ��ي��را ً م��ن تحريك
المبادرة الرئاسية بدءا ً من باريس وصوال ً إلى
معراب ،ولتلعب الديمقراطية دورها».
ورأى أنّ «من المبكر أن نرى إذا كانت الظروف
اإلقليمية سوف تدفع القوى الدولية إلى مواكبة
التح ّرك اللبناني المتن ّوع» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «من
غير الممكن أن يق ّرر رئيس هنا أو هناك بمعزل
عن القرار الوطني الجامع ،صحيح أنّ القرار هو
قرار مسيحي ونحترم الترشيح المسيحي ،لكن
القرار لبناني».
ب��دوره ،ن ّوه رئيس «حزب الحوار الوطني»
ف����ؤاد م��خ��زوم��ي ف���ي ب���ي���ان ،ب��ـ«ال��م��ب��ادرات
الهادفة لتسهيل التوافق على انتخاب رئيس
الجمهورية» ،معتبرا ً «أنّ اآلم��ال معقودة على
هذه المبادرات السياسية إلنهاء جمود السلطة»،
ومشدّدا ً «على أنّ اللقاءات والحوارات الجارية
والمستمرة سواء ثنائيا ً أم لمختلف األطراف على
طاولة رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري ،تخ ّفف
من التوترات وتساهم في إراحة البلد».
وأ ّك��د أنّ «لبنان ال يُحكم إلاّ بالتوافق ،وال
نهاية ألزماته إال بالتسويات» ،مؤ ّكدا ً «أنّ الحل
الضروري والحقيقي يجب أن يأتي بعيدا ً من
التحاصص والتقاسم إلنقاذ البلد بمؤسساته
واقتصاده ،ويكون بالتمهيد إلجراء االنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��ع��د وض���ع ق��ان��ون ج��دي��د يعتمد
النسبية».
واعتبر «لقاء الهوية والسيادة» اجتماعه
الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سالمة،
أنّ المصالحة ف��ي م��ع��راب «أع���ادت دينامية
التوازن على المستوى الوطني ،وش ّكلت نواة
إط��ار يمتلك ح��ق النقض على ال��ق��رارات التي
تمس السيادة وال��ت��وازن وتطال الكيان ،وقد
ّ
تسمح للمسيحيين إذا ما أحسنوا الخيار ،أن
يُعيدوا إنتاج دورهم الوطني في رعاية الحياة
المشتركة بين كافة مكوِّنات المجتمع ،وفي
المساهمة الفعّ الة في إع��ادة تكوين السلطة

وبناء دولة العدل والقانون».
واعتبر األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التيار األس��ع��دي»
المحامي معن األسعد ،في تصريح ،أنّ التفاهم
و«إع��ل�ان ال��ن��ي��ات» ال��ل��ذي��ن ح��ص�لا ب��ي��ن ع��ون
وجعجع «أم��ر ايجابي وخ��ط��وة مباركة على
الطريق الصحيح» ،لك ّنه تو ّقع «عدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية في المدى المنظور رغم
ترشيح «القوات» للجنرال عون ،ألنّ قرار انتخاب
الرئيس هو قرار إقليمي ودولي ،وسيظل معلّقا ً
في ظل الخالف اإليراني السعودي المتفاقم».
ودعا «القوى والطوائف اإلسالمية الشيعية
والس ّنية وال��درزي��ة إل��ى االق��ت��داء باتفاق عون
موحدة
وجعجع ،والتفاهم على وثيقة وطنية
ّ
بموافقة جميع األطياف والقوى السياسية»،
معربا ً عن أسفه «ألنّ التفاهمات الطائفية هي
الطريق الوحيد في ظل دستور الطائف البغيض،
والدوحة الخطيئة».

ّ
القطان و عبد الرزاق

وبارك رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ
ّ
القطان ،في تصريح «ك��ل خطوة ت��ؤدّي
أحمد
ً
النتخاب رئيس جمهورية للبنان ،قائال« :لطالما
دع��ون��ا النتخاب العماد ميشال ع��ون رئيسا ً
للجمهورية لما يتم ّتع به من شبه إجماع وطني
ومسيحي ّ
يدل على أ ّنه األقوى واألقدر على حفظ
لبنان ،في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها
المنطقة عموماً ،ولبنان خصوصاً».
وتم ّنى «على كل القوى السياسية في لبنان،
النزول إلى المجلس النيابي ،وانتخاب عون
رئيساً ،لعل ذلك يخفف ما يعانيه البلد ،من أزمات
سياسية وداعشية واقتصادية واجتماعية».
واعتبر رئيس «حركة اإلص�لاح وال��وح��دة»
الشيخ ماهر عبد الرزاق في بيان ،أنّ «انتخاب
العماد عون رئيسا ً للجمهورية أصبح مطلبا ً
مسيحيا ً ووطنياً» ،داعيا ً «حزب المستقبل إلى
ّ
التف حول العماد
تأييد اإلجماع المسيحي ،الذي
عون كرئيس للجمهورية».

التقى رئ��ي��س «ح���زب ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي» ف����ؤاد م��خ��زوم��ي في
القاهرة رئيس ال��وزراء المصري
السابق مساعد رئيس الجمهورية
للمشروعات القومية إبراهيم محلب
ف��ي مكتبه ف��ي قصر االت��ح��ادي��ة،
وتر ّكز اللقاء على عرض األوضاع
اإلقليمية والدولية.
وق���ال م��خ��زوم��ي ،إ ّن���ه «ناقش
مع المسؤول المصري تط ّورات
المنطقة وانعكاساتها على التنمية
وس � ُب��ل
واالق��ت��ص��اد ال��ع��رب � ّي��ي��نُ ،
ال��ت��ع��اون م��ن أج��ل التخفيف من
تداعيات األزمات المحيطة ببلدينا
وفي المنطقة عموماً ،والتقليل من
مخاطرها على االقتصاد».
وأ ّك���د أنّ «ن��ج��اح ال��ح��وارات
الجارية على المستوى الدولي
واإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��وص��ول إل��ى حلول
سلمية ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي س��وري��ة،
ُت��ش�� ّك��ل ف��رص��ة ج���د ّي���ة ينبغي
االس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ل��ف��ت��ح أب���واب
التعاون االقتصادي بين بلدينا
والبلدان العربية األخرى».
ك��ذل��ك التقى م��خ��زوم��ي حاكم
مصرف لبنان ري��اض سالمة في
ب��ي��روت« ،وق��د أثنى على جهود
سالمة ف��ي الحفاظ على ص��ورة
لبنان المالية أمام العالم».
وق���ال« :ص��ح��ي��ح أنّ النهضة
االق��ت��ص��ادي��ة تستلزم اس��ت��ق��رارا ً
أمنياً ،وكالهما يتطلّبان استقرارا ً
سياسيا ً مفقودا ً هذه األيام ،لكننا
نأمل أن تؤتي الحوارات الجارية
في ما بين األفرقاء أو الثنائية أ ُ ُكلها
من حيث تأمين األج��واء الالزمة
لتحصين االق���ت���ص���اد» ،م��ؤ ّك��دا ً
«ض����رورة ب��ذل ال��ج��ه��ود لتأمين
ف���رص ع��م��ل ل��ل��ش��ب��اب ودف��ع��ه��م
للتمسك بالوطن».
ّ

جبهة العمل مجتمعة
تواصلت أم��س برقيات وبيانات التهنئة للقيادة
اإليرانية «باالنتصار الذي ح ّققته إيران برفع العقوبات
الظالمة عنها.

تج ّمع العلماء

وفي هذا اإلطار ،أ ّكد «تج ّمع العلماء المسلمين» في
برقية إلى قادة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وإلى
السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي «أ ّننا في لبنان
نعتبر أنّ هذا االنتصار هو انتصار لنا ولمقاومتنا ،بل هو
انتصار للحق والعدل في العالم وسيكون مثاال ً يُحتذى
به لدى كل األم��م الت ّواقة للحرية والعدالة والكرامة
الوطنية» .وأشار إلى أنّ «شعب فلسطين يتطلّع إلى
أن يكون هذا اإلنجاز محطة في طريق النصر النهائي
وتحرير فلسطين من رجس االحتالل الصهيوني ،وهو
على استعداد للتضحية والجهاد حتى الوصول إلى
الهدف متطلّعا ً إلى مساندة الجمهورية اإلسالمية في
ّ
تتوخى المصالح
إيران ،هذه المساندة الصادقة التي ال
الشخصية ،بل مستعدة لتح ّمل الضرر من أجل تحقيق
آم��ال أمتنا في اقتالع الغدة السرطانية من جسمها،
والمتم ّثلة بالكيان الصهيوني».
كذلك أبرق رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل تقي
الدين ،إلى رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسن
روحاني والمرشد األعلى للثورة اإلسالمية اإلمام السيد
علي خامنئي ،مه ّنئا ً بإنجاز االتفاق النووي اإليراني
المتم ّثل في انتزاع االعتراف الدولي في حق الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية بالتكنولوجيا النووية».
واع��ت��ب��ر تقي ال��دي��ن ف��ي تصريح أم���س ،أنّ «ه��ذا
اإلنجاز هو انتصار لكل قوى المقاومة والممانعة على
مساحة األ ّمتين العربية واإلسالمية ،على الرغم من كل
الضغوط التي مورست وال تزال ُتمارس على طهران من

أجل تغيير سياستها في المنطقة ،وخصوصا ً مناصرتها
للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب
الفلسطيني والشعوب المظلومة في العالم ،إضاف ًة إلى
مناصرتها للقضايا ال ُمح ّقة في المنطقة ومواجهتها لكل
التحديات واألخطار المحدقة باألمة اإلسالمية».

جبهة العمل

بدورها اعتبرت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» ،خالل
منسقها ال��ع��ام الشيخ
اجتماعها ال���دوري برئاسة
ّ
زهير الجعيد وحضور النائب كامل الرفاعي ،أنّ رفع
العقوبات عن إيران «انتصار تاريخي عظيم لمصلحة
األم��ة يُضاف إل��ى سلسلة اإلن��ج��ازات واالنتصارات
السابقة».

غدّار

ورأى األمين العام لـ«التج ّمع العربي واإلسالمي
لدعم خيار المقاومة» الدكتور يحيى غدّار في بيان ،أ ّنه
«ال ّ
شك أنّ بدء تنفيذ االتفاق النووي اإليراني  -الدولي
ّ
مؤشر مهم على تاريخية
من حيث مرحلة رفع العقوبات
االتفاق الذي سيش ّكل مرحلة مفصلية في تاريخ إيران،
والذي لم يكن ليكون لوال صبر الشعب اإليراني وحكمة
قيادته ،وإعطاء القوى المتجبّرة دروسا ً في أنّ الدفاع
عن الحق ال يثني عزيمة المؤمنين بالله وبعدالة
قضيتهم».
ورأى «أنّ المرحلة المقبلة ستشهد م��زي��دا ً من
االنتصارات بوهج نصر االتفاق النووي» ،وقال »:لقد
أثبتت الجمهورية اإلسالمية بعد سنوات الحصار
الطويلة أ ّن��ه��ا ق���ادرة على إف��ش��ال ك��ل السياسات
التآمرية».

