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ممثل قهوجي في حفل تقديم جنود للعلم:
لن نبخل بالت�ضحية حتى اال�ست�شهاد

ب ّري ي�ستطلع الآراء لتكوين �إجماع على انتخاب رئي�س توافقي
و«الكتائب» يطلب من عون �إجابات عن �أ�سئلة لح�سم موقفه

عساف يلقي كلمته
ّ
فرنجية مستقبالً السفير الفرنسي
ما ت��زال مستجدات االستحقاق الرئاسي،
وتحديدا ً ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع رئيس تك ّتل التغيير واإلص�لاح
النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية محور
مشاورات داخل األحزاب والكتل النيابية التخاذ
الموقف قبل جلسة  8شباط المخصصة النتخاب
رئيس الجمهورية م��ع ترجيحات سياسية
بأنّ هذه الجلسة كسابقاتها لن يتصاعد منها
الدخان األبيض ،وبالتالي رب��ط االستحقاق
اللبناني بنتائج بعض االستحقاقات اإلقليمية
المرتقبة.

الكتائب

وأب��رز موقف على ه��ذا الصعيد أم��س كان
لرئيس رئيس ح��زب الكتائب النائب سامي
الجميّل ،الذي طلب من عون إجابات على بعض
األسئلة قبل حسم الحزب موقفه النهائي من
ترشيحه .واعتبر الجميّل في مؤتمر صحافي في
بكفيا عن لقاء معراب« :اليوم نشهد مصالحة
بين فريقين سياسيين تصارعا على مدى فترة
طويلة ،وهذه المصالحة مه ّمة لمستقبل لبنان،
أسس
وح��رص�ا ً عليها نريدها أن تكون على ُ
ثابتة ،وكي ال تتف ّكك مجدداً .فالمصالحة شيء،
واالتفاق السياسي شيء آخر ،االتفاق السياسي
يجب أن يكون مبن ّيا ً على رؤية مشتركة ،وهذا
المطلوب لالنتقال م��ن المصالحة إل��ى دعم
وترشيح رئاسي .التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية انتقال إلى مرحلة التحالف السياسي
صحي ونتم ّنى
للوصول إلى السلطة .هذا األمر
ّ
أن يحصل بثوابت واضحة ،وعلينا تحصين
أنفسنا أمام أي خالف في المستقبل».
وتابع« :الثوابت التي يجب أن يُبنى عليها
االت��ف��اق السياسي هي  .4أوالً ،الحفاظ على
سيادة لبنان .وفي ظل االنقسام في المنطقة،
علينا تحديد موقع المسيحيين ،ودورن��ا ليس
المشاركة في الصراع».
وأردف« :جاهزون إذا كانت هناك نيّة إلجراء
ا ّتفاق سياسي يكون خارطة طريق لبناء لبنان
أفضل» .وأ ّك��د «أ ّننا لن ننتخب مرشحا ً يحمل
مشروع  8آذار ،وسننتخب مرشحا ً إ ّم��ا يكون
ّ
صنع في
مرشحا ً لبنانيا ً حامالً مشروعا ً لبنانيا ً ُ
لبنان ،أ ّما غير ذلك فلن ننتخبه».
وق��ال« :م��ا طلبناه من رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية ،نطلبه ال��ي��وم من
الجنرال ،ما موقف الجنرال من سياسة لبنان
الخارجية خصوصا ً في الملف السوري؟ هل هو
مع الرئيس بشار األسد ،أو المعارضة ،أو على
الحياد؟».
وق���ال« :ن��س��أل ه��ذا ال��س��ؤال ألنّ ارت���دادات
موقف لبنان الرسمي الذي سيصدر عن الرئيس

الجميل في مؤتمره الصحافي
سيع ّرض الشعب اللبناني أو يحميه ،أل ّننا إذا
مشينا مع األسد سنكون مهدّدين من داعش ،وإذا
مشينا مع المعارضة سنتع ّرض من اآلخرين».
أضاف« :االمتحان في  8شباط ،لم نقتنع بأي
شيء مطروح ،ولديهم حتى  8شباط إلقناعنا
واإلجابة عن أسئلتنا».

جعجع

من جهته ،ع��زا جعجع ترشيحه ع��ون إلى
سدّة الرئاسة إلى «الشغور الرئاسي المتمادي
منذ سنة ونصف سنة ،وترشيح رئيس «تيار
ال��م��ردة» النائب سليمان فرنجية ال��ذي قطع
الطريق على أي مرشح وسطي أو من « 14آذار»،
ولطي صفحة أليمة من الماضي بين «القوات»
ّ
و«التيار الوطني الحر».
وإذ اعتبر في تصريح ،أنّ ح��زب الله أمام
امتحان جدّي بدعم العماد عون ،وإلاّ سيخسر
أه��م حلفائه في الفترة األخ��ي��رة إذا لم يعمل
إليصاله رئيسا ً للجمهورية» ،وأشار إلى أن «ال
اتصال بيننا وبين حزب الله ،إ ّنما العماد عون
على اتصال معه».
وش �دّد جعجع على أ ّننا «سنصل النتخاب
رئيس جمهورية في نهاية المطاف ،إ ّنما األمور
تأخذ مداها ،ومن غير المحسوم أنّ جلسة 8
شباط س ُتنتج رئيساً».
وقال« :أنا من أكثر األشخاص الذين يعرفون
العماد عون ،وعلى هذا األساس على المش ّككين
أن يثقوا بخطوتي».
وأوض��ح أنّ «من يطرح فرضية أ ّنني أترك
تحالفي مع ال��دول العربية أل ّتجه إلى إي��ران،
ال يعرفني» ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ «ق��وى  14آذار ليست
في أحسن أحوالها منذ ترشيح فرنجية ،لكنّ
الرئاسة ملف من الملفات».
وكشف أنّ «آخ��ر اتصال مع الرئيس سعد
الحريري كان بعد ترشيح فرنجية ،فالعالقة
ليست على ما ي��رام في الوقت الحالي ،إ ّنما
سأعمل بكل جهدي لتعود األمور إلى ما كانت
عليه سابقاً .االتصاالت بيننا ليست مقطوعة،
ورئيس جهاز اإلع�لام والتواصل في الحزب
ملحم ال��ري��اش��ي التقى م��دي��ر مكتب الرئيس
الحريري نادر الحريري ،واللقاء تمحور حول
رئاسة الجمهورية ،لكن لم
نتوصل إل��ى أيّ
ّ
حل ولو أنّ المشاورات مستمرة ،فاألمور غير
مع ّقدة ومج ّمدة ،وقد تكون صعبة لكنها قابلة
للحلحلة».
وذ ّكر جعجع بأنّ «الجميع كانوا في أجواء
ترشيحي للعماد عون ،لكنهم لم يصدّقوا حتى
آخر لحظة عند رؤيتهم عون في معراب».
وكان جعجع التقى في معراب أمين س ّر تك ّتل
«التغيير واإلص�ل�اح» النائب إبراهيم كنعان

موفدا ً من عون بحضور رياشي.
ووض��ع كنعان اللقاء ال��ذي استغرق ساعة
ونصفا ً وفق بيان المكتب اإلعالمي لجعجع،
«في إطار تقويم المرحلة التي فصلت بين «لقاء
معراب» واليوم ،والتي نؤ ّكد من خالل نتائجها
أنّ مشروعنا ال��رئ��اس��ي المشترك قائم على
«إعالن النيّات» الذي و ّقعناه ،واألهم أ ّنه يرتكز
إلى المصالحة الوطنية وليس فقط إلى عملية
التوافق المسيحي -المسيحي ،إذ إ ّننا ننظر إلى
هذا األخير كتمهيد لتوافق وطني كبير ،فـ»التيار
الوطني الحر» بتحالفاته و«القوات اللبنانية»
بتحالفاتها اتفقا في السياسة ،ومن هنا فرصة
لجميع الكتل النيابية واألحزاب في لبنان سواء
في « 8أو  14آذار» إلى التالقي حول هذا االتفاق
مع األخذ في االعتبار أي نقطة أو فكرة بهدف
توسيعه ليشمل كل األطراف في الموقعين وال
س ّيما على صعيد الملف الرئاسي ،وه��ذا أمر
مرحب به».
ّ

فرنجية مستمر بجدّية وبثبات

وفي المقلب اآلخر ،شدّد وزير الثقافة روني
عريجي على أنّ النائب فرنجية مستمر في
ّ
ترشحه لرئاسة الجمهورية بجدّية وبثبات»،
وأ ّن����ه «ل��ي��س م��رش��ح�ا ً ض��� ّد أح���د ،إن��م��ا هناك
ترشيحان مطروحان ،ترشيح فرنجية وترشيح
العماد عون».
ولفتَ إلى أنّ «المعطيات تتغيّر يوما ً بعد يوم،
وخصوصا ً بعد إعالن معراب ،وقد تكون هناك
معطيات جديدة قد تغيِّر الرأي» .وأ ّكد أنّ فرنجية
مستعد للقاء الوزير جبران باسيل ،وغيره.
وك��ان فرنجية بحث التطورات في بنشعي
مع السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون،
وبحضور الوزير عريجي.

ب ّري يبحث عن التوافق

وفي ما يتعلّق بأجواء رئيس المجلس النيابي
نبيه ب ّري ،أ ّكد وزير األشغال العامة والنقل غازي
زعيتر ،أنّ «موقف الرئيس ب� ّري هو لمصلحة
لبنان وكل اللبنانيين ،وهو لن يتأخر أب��دا ً عن
اتخاذ أي قرار للمصلحة العامة ،وهو يستطلع
اآلراء مع كل القوى السياسية لتكوين رؤية
معينة وإجماع حول انتخاب رئيس جمهورية
توافقي لكل اللبنانيين».
م��ن ج��ه��ت��ه ،اع��ت��ب��ر ع��ض��و «ك��ت��ل��ة التحرير
والتنمية» النائب علي خريس أنّ «التوافق بين
اللبنانيين مطلوب ،وهذا األمر ال يلغي التنافس
الديمقراطي داخ��ل المجلس النيابي النتخاب
رئيس للجمهورية اللبنانية».
ّ
الترشح،
وأ ّكد في تصريح ،أنّ «من حق الجميع
ومن حق الجميع بالمجلس النيابي االقتراع ،لكن

اعت�صام فل�سطيني كبير �أمام مق ّر «�أونروا» في بيروت:
لزيادة موازنة الوكالة وتح�سين الخدمات

معتصمون في بيروت
ن ّفذت الفصائل الفلسطينية وال��ق��وى اإلسالمية واللجان
الشعبية والحركات الشعبية الشبابية واالتحادات ،اعتصاما ً
أمام المق ّر الرئيسي لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين «أونروا»
في بيروت ،وذلك احتجاجا ً على تخفيض خدماتها.
وت��ح �دّث ف��ي االعتصام عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل باسم منظمة التحرير
الفلسطينية ،مؤ ّكدا ً «أنّ الخدمات المقدّمة لشعبنا هي حق ثابت
مساع من قِبل
من حقوقه وليست م ّنة من هذه الدولة أو تلك ،وأيّة
ٍ
أونروا والدول المانحة بتخفيض الخدمات ال يمكن قبولها من قِبل
اللاّ جئين ومم ّثيلهم الذين يرفضون سياسات االبتزاز والضغط
عليهم لتقديم تنازالت سياسية نزوال ً عند اإلم�لاءات األميركية
المنحازة في شكل كامل إلى جانب العدوان اإلسرائيلي».
وقال« :إنّ تح ّركاتنا وفعالياتنا متواصلة ومستمرة في كل
المناطق والتج ّمعات الفلسطينية وصوال ً إلى االعتصام المفتوح،
وستشهد تصعيدا ً تدريجيا ً خالل المرحلة المقبلة حتى استجابة
أون��روا لمطالب شعبنا بإلغاء جميع اإلج��راءات التي ا ّتخذتها
بتخفيض الخدمات ،والمطلوب اليوم العمل على زيادة الموازنة
العامة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدّمها بما ينسجم
واالحتياجات المتزايدة للاّ جئين ،خصوصا ً في ظل الحرمان من
كل الحقوق اإلنسانية».
التمسك «بأونروا لما تم ّثله من التزام دولي سياسي
وأ ّك��د
ّ

وأخالقي من قِبل المجتمع الدولي بمسؤوليته عن خلق قضية
اللاّ جئين الفلسطينيين ،وبمسؤوليته عن كل اآلثار المستمرة
حتى اليوم».
وتحدّث باسم تحالف القوى الفلسطينية مسؤول الجبهة
الشعبية  -القيادة العامة أب��و رام��ز مصطفى ،ال��ذي أ ّك��د أنّ
«تخفيض الخدمات هو جزء من مشروع دولي تقوده الواليات
المتحدة بما يخدم «إسرائيل» ومشروعها في المنطقة».
كما تحدث باسم القوى اإلسالمية الشيخ أبو اسحاق ،داعيا ً
إلى «التراجع عن كل اإلجراءات بتخفيض الخدمات».
وتحدّث باسم حركة «أنصار الله» الشيخ غسان حميد ،الذي
موحد ،وبما يش ِّكل عامل
دعا إلى «خ��وض التحركات بشكل
ّ
ضاغط على أونروا والدول المانحة».
و ُقدمت مذكرة باسم المعتصمين إلى المفوض العام لوكالة
الغوث تالها أمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو أياد شعالن،
دعا فيها إلى «زيادة الموازنة وتحسين الخدمات» ،مح ّذرا ً أونروا
من «مغبّة االستمرار في إجراءاتها بتخفيض الخدمات».

بعلبك

كذلك ن ّفذت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ،اعتصاما ً
أمام مكتب أونروا في مخيم الجليل في بعلبك .وطالب المعتصمون
«بالتراجع عن القرارات الجائرة».

السبُل
التوافق بين المك ّونات اللبنانية هو أفضل ُ
للوصول إلى حلول ناجعة ومستقبل واعد لعهد
رئاسي يستطيع أن ينهض وي��ح� ِّرك الملفات
العالقة التي يحتاجها الوطن والمواطن».
وأش��ار إل��ى أنّ «م��ا يجري في المنطقة من
أخطار ،هو حافز ودافع أساسي من أجل التوافق
ألنّ لبنان يصمد بتوافقه ووحدته».

«اللقاء الديمقراطي»:
لح ّل ُيج ّنب الصدام

إل��ى ذل���ك ،أوض���ح ال��ن��ائ��ب م���روان ح��م��اده،
خلفيات موقف «اللقاء الديموقراطي» أول من
نتقصد التقيّة وإ ّنما
أمس ،فأشار إلى أ ّننا «لم
ّ
وجهنا رسالة صداقة إلى النائب ميشال عون،
ّ
وث ّمنا ترشيح النائب سليمان فرنجية» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «النائب وليد جنبالط يُريد إفساح المجال
للوصول إلى حل وفاقي يمنع الصدام في جلسة
الثامن من شباط ،خصوصا أنّ الوضع اإلقليمي
والدولي ال يزال غير ناضج لملء الفراغ».
وق��ال ف��ي تصريح «انتقلنا ف��ي تحضيرنا
لالستحقاق الرئاسي م��ن مرحلة المناورات
الثنائية إل��ى مرحلة فلش األوراق ومشاركة
الجميع في انتخاب وصياغة الرئيس المقبل،
وهذا ما أردنا أول من أمس كـ»لقاء ديموقراطي»
أن نعبّر عنه من خالل ترحيبنا بترشيح رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لعون
على الصعيد الميثاقي».
أضاف« ،القضية أن ُنفسح المجال أمام رئيس
مجلس النواب نبيه ب ّري للتحرك ،ولنرى كيف
نتوصل إلى حل ال
سيتحرك مع اآلخرين لكي
ّ
يؤدّي إلى صدام في المجلس النيابي» ،مؤ ّكدا ً
أنّ ن ّواب «اللقاء الديمقراطي» سيحضرون في كل
الحاالت الجلسة المقبلة النتخاب رئيس ،ونحن
حملنا لواء ّ
مرشحنا النائب هنري حلو على أمل
أن يأتي وقت يعود لالعتدال موقعه في انتخاب
الرئاسة».
من جهته ،أ ّكد حزب «الديمقراطيون األحرار»
بعد اجتماعه األس��ب��وع��ي ب��رئ��اس��ة رئيسته
ترايسي شمعون ثوابته «ب��وج��وب انتخاب
رئيس للجمهورية يُنهي مرحلة الفراغ القاتل،
ويُعيد الحياة الدستورية والسياسية الرسمية
والعامة ،ويضبط المواقف الرسمية المحلية
والخارجية بما يحترم أحكام الدستور والمواثيق
الدولية والعربية».
رحب الحزب بالمصالحة التي ت ّمت بين
وإذ ّ
عون وجعجع ،أمل «أن تضع ح ّدا ً نهائيا ً لمرحلة
س��وداء في تاريخهما» ،معتبرا ً «أنّ مصلحة
البلد العامة تبقى أكبر وأهم من كل االعتبارات
والحسابات الضيّقة».

النابل�سي� :أي اتفاق على معاداة
الكيان ال�صهيوني والتكفير
مك�سب للبنان
أ ّكد الشيخ عفيف النابلسي أنّ أي اتفاق بين المك ّونات اللبنانية
يقوم على معاداة الكيان الصهيوني والتكفير اإلرهابي مكسب كبير
للبنان ولسيادته ،ووحدته.
وق��ال النابلسي ف��ي تصريح أم��س «إنّ الساحة السياسية
اللبنانية انقلبت رأسا ً على عقب مع ترشيح القوات اللبنانية للعماد
ميشال عون ،انقالبا ً يُعيد تأكيد أمور أساسية أ ّولها :أنّ الوفاق
بين المك ّونات اللبنانية هو أمر صحي ومطلوب على الدوام ،وأي
تعارض على مستوى المصالح الشخصية يجب ألاّ يتحول إلى
تعارض على مستوى المصالح الوطنية».
وإذ أ ّكد «أنّ أي اتفاق بين المك ّونات اللبنانية يقوم على معاداة
الكيان الصهيوني والتكفير اإلرهابي مكسب كبير للبنان ولسيادته،
ووحدته» ،أشار إلى «أنّ مسألة انتخاب رئيس للجمهورية تتطلّب
أن يعمل اللبنانيون بعيدا ً من التناقضات اإلقليمية ،وأن يبحثوا عن
مصلحتهم ومصلحة بلدهم».

أُقيم قبل ظهر أمس في ثكنة سعيد الخطيب حمانا،
حفل تقديم جنود متم ّرنين ومج ّندين ممدّدة خدماتهم
للعلم ،بعد أن أنهوا فترة التدريب المق ّررة لهم .وترأّس
عساف ممثالً قائد الجيش العماد
االحتفال العميد بيار ّ
جان قهوجي ،وحضره المد ّربون وعدد من الضباط إلى
جانب ذوي المتخرجين.
عساف كلمة في المناسبة ،قال فيها« :في القريب
وألقى ّ
العاجل ستنض ّمون إلى جانب إخوتكم في السالح ،فكونوا
عند قسمكم ،رجاال ً أشدّاء يفخر بهم الجيش ،ح ّراسا ً أوفياء

للمبادئ والقِيم الوطنية والعسكرية النبيلة .تج ّردوا من
تمسكوا
كل نزعة فئوية أو مناطقية ،واعملوا للوطن كلهّ .
باالنضباط ،واحرصوا على التنفيذ الفوري والحاسم
لمختلف األوام��ر ،وال تتوانوا عن البذل والعطاء ،كلّما
دعاكم الواجب ،فقدرنا التضحية ولن نبخل بتقديمها حتى
االستشهاد ،في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته
واستقالله».
وفي الختام ،جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات
المتخ ّرجة.

لقاء لبناني دولي في الناقورة
تهم «يونيفيل» والأهالي
لمناق�شة م�سائل ّ

بورتوالنو متحدثا ً في اللقاء
استضاف رئيس بعثة «يونيفيل»
وقائدها العام الجنرال لوتشيانو
بورتوالنو أمس مم ّثلين للسلطات
المحلية وال��ق��ادة ال��روح��ي��ي��ن في
جنوب لبنان ،في مق ّر «يونيفيل»
ف��ي ال��ن��اق��ورة ،لمناقشة مسائل
ته ّم القوات الدولية والمجتمعات
المحلية.
وأع���رب ب��ورت��والن��و ع��ن امتنانه
للقادة «لدعمهم المستمر وتعاونهم
وصداقتهم ،كعنصر أساسي لتنفيذ
مه ّمة يونيفيل».

وق��ال« :اليوم فرصة هامة جدا ً
بالنسبة إلي ،إذ يمكنني أن أُمضي
بعض الوقت الثمين معكم فأصغي
إلى أفكاركم ومخاوفكم ،كما يمكنني
أن أشارككم بأفكاري .لدينا جميعا ً
غاية مشتركة ه��ي إح�لال السالم
واالستقرار في جنوب لبنان ،لكي
ي��ن��ع��م ه���ذا ال��ش��ع��ب ب��ح��ي��اة آمنة
وم��زده��رة .وي ّتسم دورك��م بأهمية
قصوى في الدعم الذي تلقاه يونيفيل
في مجتمعاتنا».
وأض���اف« :سنواصل العمل مع

القوات المسلحة من أجل الحفاظ
على بيئة آمنة ومستقرة للسكان في
جنوب لبنان ،وإ ّن��ي ملتزم بالبناء
على اإلنجازات الماضية وتحسين
عالقتنا المهنية والشخصية خالل
العام اآلتي .وقد ن ّفذت يونيفيل أكثر
من  12ألف مبادرة لمكتب التعاون
العسكري والمدني ومكتب الشؤون
المدنية م��ن أج��ل تحسين ظ��روف
عيش سكان جنوب لبنان ،ونحن
مص ّممون على القيام بالمزيد في هذا
العام».

دعا الحكومة للطلب من �إيران ت�سليح الجي�ش

«تج ّمع العلماء» :ال ِهبة ال�سعودية للبنان
كانت ر�شوة لفرن�سا

والدة يعقوب
ا�ستجابت لطلب قبالن
ّ
فك االعت�صام
أعلنت عائلة النائب السابق حسن يعقوب في بيان ،أنّ «عقيلة
الشيخ محمد يعقوب استجابت لطلب الشيخ عبد األمير قبالن ّ
فك
االعتصام بعد وعده القاطع بإنهاء اعتقال نجلها األكبر بأسرع
وقت ،وشكرت سماحته على اهتمامه وتواصله الدائم خالل فترة
وجودها في مستشفى أوتيل ديو لالطمئنان إليها».
وأ ّكدت عقيلة الشيخ يعقوب للوفد العلمائي ،أنّ «نجلي ما زال
معتقالً منذ  38يوماً ،وزوجي ما زال مغييبا منذ  38عاماً ،وأشهد
الله أنّ كل يوم كان يمر علي بمظلوميته أكثر من عام .فأعلموا أ ّننا
لم نطلب من أحد شيئا ً في حياتنا طيلة غياب زوج��ي ،وهو أحد
تهجرنا وغادرنا إلى بالد الغرب الجئين
مؤسسي هذا النهج ،فلقد َّ
ّ
ّ
وتوظفوا من دون
لعشرات السنوات ،فاحتضنوا أوالدي وتعلّموا
أحد ،فكيف بهم اآلن أن يعتقلوا ابني في هذه الدولة التي لم تقدّم
شيئا ً منذ تغييب زوجي ويش ّردونا؟ أخرجوا ابني من المعتقل
لنذهب بعيدا ً عنكم ونهاجر من جديد إن كان هذا يرضيكم».
وأشارت إلى أنّ «الوعد حق ،وأنتم أ ّكدتم أن تخلوا سبيل النائب
يعقوب المظلوم سريعاً ،وأنا أشدّد عليكم أن يحصل هذا خالل أيام،
وإلاّ سأعود إلى اإلض��راب عن الطعام والشراب هذه المرة طالبة
الشهادة».

جانب من اجتماع التج ّمع
دعا «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان بعد االجتماع
األسبوعي لهيئته اإلداري��ة أمس إلى «انتهاز الفرصة
والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية كي تستقيم
الحياة السياسية ونعمل ف��ورا ً إلنتاج قانون انتخاب
يؤسس لمجلس نيابي يم ّثل حقيقة الشعب
عصري
ّ
اللبناني».
وقال« :لم ُنفاجأ بما أُعلن عن إيقاف الهِبة السعودية،
وك ّنا أشرنا منذ البداية إلى أ ّنها ليست هِ بة للبنان بقدر ما
هي رشوة لفرنسا ،وعندما تغيَّرت األمور بعد تفجيرات
باريس أُلغيت الرشوة».
ودعا التج ّمع «الحكومة اللبنانية إلى إعادة الطلب من
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أن تعطي الجيش حاجاته
العسكرية ،ونحن على ثقة بأنّ الجمهورية اإلسالمية
حجة العقوبات موجودة بعد
مستعدة لذلك ،ولم تعد ّ

رفعها نتيجة لالتفاق النووي».
أض���اف« :ل��م يفاجئنا أي��ض�ا ً ك�لام «رئ��ي��س ال���وزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو» ،عن تعاون استراتيجي بين
كيانه الغاصب والمملكة السعودية ،ونحن منذ البداية
أشرنا إلى هذا التعاون االستراتيجي في مواجهة خط
المقاومة والصحوة في األمة ،ولكن ألم يحن الوقت لمن ال
تزال الفتنة تعمي ناظريه ليعرف أ ّنها مخترعة وأنّ حقيقة
الصراع هي بين نهج مقاوم وآخر مستسلم عميل؟».
ونبّه «القوى السياسية في العراق إلى عدم الوقوع
في فخ الفتنة المذهبية التي ير ّوج لها أعداء العراق من
خالل أعمال أمنية تقوم بها جهات استخبارية ،والحل
يكون بوضع األمور في نصابها وعدم تجريم الجماعة
بما يفعله الفرد منها ،والخالف في أساسه سياسي
وليس مذهبياً».

