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«التغيير والإ�صالح»� :سيا�سة االنفتاح
�شرط كل توافق وتفاهم

جانب من اجتماع التكتل
أ ّك��د تك ّتل التغيير واإلص�ل�اح أنّ
سياسة االنفتاح ش��رط ك��ل توافق
وتفاهم ،وإذا صدقت النيّات وحسن
التطبيق ،كان التفاهم صلبا ً وعص ّيا ً
على النقد والتشكيك كما هي الحال
بين التيار الوطني الحر وحزب الله.
ورأى أنّ «مناطقنا تشكو من حصار
يمس الميثاق
مالي وإنمائي ،وهذا أمر ّ
ومقدّمة الدستور ،ولن نرضى به».
وق����ال ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي ،بعد اج��ت��م��اع التك ّتل
األسبوعي برئاسة النائب ميشال
ع��ون ف��ي دارت���ه بالرابية« :عشيّة
الذكرى العاشرة لمذكرة التفاهم بين
التيار الوطني الحر وحزب الله في
 6شباط ،يؤ ّكد رئيس التكتل العماد
ميشال ع��ون ،والتك ّتل أنّ سياسة
االنفتاح ش��رط كل توافق وتفاهم،
وإذا صدقت النيّات وحسن التطبيق،
كان التفاهم صلبا ً وعصيا ً على النقد
والتشكيك ،كما هي الحال بين التيار
الوطني الحر وحزب الله».
و تحدّث جريصاتي عن إجحاف
مح ّقق في اإلنماء واإلدارة .وأضاف:
«لقد وصل األمر إلى ح ّد ال يمكن ألحد
معه أن يطيق هذه الكيدية أو هذه
االعتباطية في التعامل .يكفينا أن
ننظر أ ّوال ً من ناحية اإلدارة ،لنرى
إجحافا ً في بعض ال��وزارات ،وأيضا ً
ف��ي بعض األج��ه��زة األم��ن��ي��ة .لماذا

اإليحاء بمثل ه��ذه التصرفات على
أنواعها ،بأنّ مك ّونا ً أو فريقا ً سياسيا ً
م��ن م��ك � ّون ،يُمسك بمفاصل القرار
المالي والرقابة المالية والمالحقة
ال��م��ال��ي��ة؟ األم���ر م��دع��اة اس��ت��غ��راب
واستهجان وم��س��اءل��ة .يكفينا أن
نذكر على سبيل المثال ،ما ُحكي عن
تعيينات في وزارة المالية وما ت ّم
التثبّت منه من مرجعيات كبيرة في
هذا البلد ،وذلك بالرغم من الوعود
ال��ت��ي ص���درت ع��ن وزي���ر المالية،
باإلضافة إلى ما يجري في المديرية
ال��ع��ام��ة ف��ي أم��ن ال��دول��ة .وأي��ض �اً،
كيفية استدعاء رئيس مجلس إدارة
ومدير عام مصلحة المياه في البقاع،
للشهادة وفقط للشهادة ،في ملف
معني به مباشرة لدى النيابة
غير
ّ

العامة المالية ،حيث ت ّمت مرافقته
بصورة زجرية ،ال تتوافق واألصول
القانونية ،وال تليق ال بمن استدعى
وال بمن اس ُتدعي مهما اختلفت الملل
والمذاهب والطوائف».
ورأى أنّ «مناطقنا تشكو من
حصار مالي وإنمائي ،يصبح معه
اإلنماء المتوازن أثرا ً بعد عين ،وهذا
يمس الميثاق ومقدمة الدستور،
أمر
ّ
ولن نرضى به».
ورحب التك ّتل «بتخصيص مجلس
ّ
ال���وزراء نفقات إلج��راء االنتخابات
البلدية في لبنان ،كما االنتخابات
النيابية الفرعية في ج� ّزي��ن» .كما
دع��ا إل��ى «تثبيت متط ّوعي الدفاع
المدني والمتعاقدين ،من دون تحميل
المواطن أي زيادة على البنزين».

دريان التقى «المرابطون» و«ملتقى الت�ضامن االقت�صادي»

حمدان :لتعاون الجميع مع الحكومة
لمعالجة �ش�ؤون المواطنين
استقبل ُمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،
وفدا ً من «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» برئاسة أمين الهيئة
القيادية العميد مصطفى حمدان ،الذي قال بعد اللقاء« :تش ّرفنا بلقاء سماحته،
وتقدّمنا منه بالتقدير والشكر على ما جرى في المغرب من موقف جامع وشامل
ألهلنا في كل أنحاء األمة العربية ،هذا الخطاب الذي يلقيه دائما ً هو الخطاب
الذي يجب أن يكون عا ّما ً وشامالً لكل أهلنا المسلمين والمسيحيين على امتداد
أمتنا العربية».
وفي ما يتعلّق بموضوع الداخل ،أ ّكد حمدان أ ّنه «ال ب ّد من دعم هذه الحكومة
وعلى رأسها دولة الرئيس تمام سالم من أجل معالجة شؤون المواطنين»،
وقال« :هناك الكثير من المشاكل االجتماعية ،والكثير من المشاكل االقتصادية،
والكثير في ما يتعلّق بملف النفايات من الناحية الصحية ،على الجميع أن
يتعاون مع هذه الحكومة وأن يدعمها ،يكفي تالعبا ً بموضوع أساسي في ما
يتعلّق بإدارة شؤون العباد والبالد من ناحية تعطيل الحكومة .هذه الحكومة
يجب أن تقوم بدورها ،وعلى الوزراء أن يقوموا بدورهم في ما يتعلّق بإدارة
شؤون المواطنين».
وتابع« :على صعيد منطقة عرسال ،هناك دائما ً مغالطات أنّ عرسال محتلة
أو غير محتلة ،يجب التفريق دائما ً بين أهلنا الموجودين في قلب عرسال،
واإلرهابيين الموجودين في بعض المناطق في جرود عرسال .أهلنا في عرسال
هم مع الجيش اللبناني ،وقادرون دائما ً على أن يحموا ساحتهم .صحيح أنّ
هناك بعض الخروق األمنية التي تجري من وقت إلى آخر ،لكن هناك خروقا ً
أمنية من الشمال إلى الجنوب ،وتفجيرات وخاليا نائمة ،وتقوم األجهزة األمنية
بمعالجة الوضع».
وأ ّك��د أنّ «زم��ام األم��ور في عرسال هي للجيش ،والواقع في البلدة تحت
السيطرة ،هناك اشتباكات تجري في الجرود بين اإلرهابيين لفرض مناطق
نفوذ .ولكن الجيش جاهز ،ويحمي أهلنا في عرسال».
واستقبل المفتي أيضا ً وفدا ً من «ملتقى التضامن االقتصادي» برئاسة النقيب
عامر أرسالن ،األمين العام للمجلس اللبناني التشيكي ،الذي قال بعد اللقاء:
«بحثنا مع سماحته في الشؤون الوطنية والمحلية وال سيّما في ما يتعلّق
بمدينة طرابلس وحقوق أبنائها لدى الدولة اللبنانية .وكان هناك تركيز على
ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع
وقت».

خليل يردّ � :أي وعود؟
ر ّد وزير المال علي حسن خليل على تكتل التغيير واإلصالح من دون
أن يسميه .فقد استغرب خليل عبر موقع التواصل االجتماعي« ،أن تك ّتالً
كي ،ويختلق روايات لتغطية مخالفات
نيابيا ً يبني موقفه على ما ُح َ
وزرائه وته ّربهم من النقاش المباشر في مجلس الوزراء».
وقال« :ليعلِن الناطق باسم التكتل النيابي عن أي وعود لوزير المال
يتحدث؟» .مؤكدا ً أن «المسيحيين والحفاظ على التوازن لصالحهم
أمانة ومسؤولية إرتضيناها في حركتنا بأم ٍر من الله والوطن ،فكفى
مزايدة».

لجنة قانون االنتخاب اجتمعت لإعداد تقريرها
و�أر�سالن ح�ضر م ً
ُطالبا بالن�سبية ال�شاملة

دريان مستقبالً وفد المرابطون

�أمل �أحيت ذكرى «� 6شباط»

الم�صري :االنتفا�ضة نقلت لبنان
من ع�صر «�إ�سرائيل» �إلى المقاومة
احتفل مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل بذكرى استشهاد
الشيخ راغب حرب واالستشهادي حسن قصير ،وذكرى انتفاضة السادس
من شباط في قاعة المؤتمرات  -كلية الحقوق وإدارة األعمال  -مجمع الحدث
الجامعي ،بحضور نائب مسؤول المكتب السياسي في الحركة الشيخ حسن
المصري.
اس ُته ّل االحتفال بع ِرض فيديو قصير يوجز دور الشيخ حرب في مسيرته
الجهادية في «حركة أم��ل» ،ودوره «في الدعوة لالنضمام وااللتحاق بخط
ونهج السيد موسى الصدر .كما تض ّمن نبذة عن عملية االستشهادي حسن
قصير ووصيّته ،وأحداث وثائقية عن انتفاضة السادس من شباط التي قام بها
مناصرو «أمل» واستطاعوا إسقاط اتفاقية السابع عشر من أيار».
ث ّم ألقى المصري كلمة الحركة ،وأ ّكد فيها أنّ «ذكرى السادس من شباط
لم تكن صراعا ً بين مقاومين من حركة أمل وإخوتهم في الجيش اللبناني ،بل
كانت مع عصابة سعت إلى تحقيق مصالحها الخاصة وأرادت ربط لبنان بذيل
«إسرائيل» ،ولكن لبنان أراد أن يكون رأس كل عمل مقاوم شريف» ،مشيرا ً إلى
أنّ «االنتفاضة هي مرحلة عمر معينة نقلت لبنان من عصر «إسرائيل» إلى عصر
اإلمام المغيّب ،عصر المقاومة».
واعتبر أنّ «حل األزمة في سورية لن يكون عسكريا ً إ ّنما سياسيا ً وبالحوار»،
مشيدا ً «بالوحدة الوطنية في لبنان التي تعبّر عن أصالته وعراقته ،وأنّ الحوار
هو الذي ساعد للوصول إلى هذه الوحدة».
ون ّوه «بدور الرئيس نبيه ب ّري في حل الخالفات في لبنان ،وذلك من خالل
جمع األخوة في تيار المستقبل واألخوة في حزب الله» ،مؤ ّكدا ً «أنّ الحوار هو
الوسيلة الوحيدة الضيّقة التي يجب أن نسلكها».
وختم« :وصيّتي لكم أيها الطالب هي وصية اإلمام الصدر ،الذي قال فيها:
عليكم أن تشدّوا من أواصر اللقاء بينكم وبين أبناء هذا الوطن».

لقاء تداولي في «دار الندوة» لتح�ضير ورقة عمل للتحركات
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الف�صائل الفل�سطينية ّ
تمنت على الحكومة اللبنانية
ال�ضغط على «�أونروا» لتجميد قرار تقلي�ص التقديمات
اس��ت��م� ّرت قضية تقليص وكالة
«أون�������روا» ت��ق��دي��م��ات��ه��ا الصحية
والتربوية للاّ جئين الفلسطينيين
ب��ال��ت��ف��اع��ل .وف���ي ال��س��ي��اق التقى
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال���ح���وار اللبناني
الفلسطيني ال��وزي��ر السابق حسن
منيمنة ق��ي��ادة ال��ف��ص��ائ��ل وال��ق��وى
الوطنية واإلس�لام��ي��ة الفلسطينية
في السراي الحكومي ،وبحث معهم
في التحركات واالعتصامات التي
تشهدها المخيمات بعد اإلج��راءات
التي ا ّتخذتها «أونروا».
وبعد تقديم ت �ولاّ ه منيمنة أشار
فيه إلى االتصاالت التي سبق وقام
ب��ه��ا م��ع ال��م��ف��وض ال��ع��ام للوكالة
بيير كراهنبول ومديرها العام في
بيروت ماتياس شمالي ،تناوب قادة
الفصائل على شرح معاناة الالجئين
الفلسطينيين في المجال الصحي،
وعجزهم عن تح ّمل الجزء المطلوب
من نفقاتهم العالجية بفعل ارتفاع
نسبة البطالة وان��ه��ي��ار األوض���اع
ّ
وتأخر إنجاز إعمار مخيم
المعيشية
نهر البارد ،مح ّذرين في الوقت نفسه
من «سياسة التمادي في تقليص
الخدمات التي ُتقدِم عليها الوكالة»،
متخ ّوفين م��ن «سياسة متد ّرجة
تنصل المجتمع الدولي من
تهدف إلى ّ
مسؤولياته ،وإلقاء العبء على الدول
المضيفة ،ومن بينها لبنان بطبيعة
الحال».
واستغرب المتحدثون أن «تت ّم
ه��ذه اإلج���راءات في لبنان من دون
ّ
يؤشر
سواه من الدول المضيفة ،ما
ّ
تتلطى وراء
إلى نيّات سياسية ُمبيّتة
العجز في الموازنة» .وطالبوا الوكالة
بـ»السعي مع الدول المانحة لزيادة
موازنة الصحة بدل خفضها ،بالنظر
إل��ى ال��زي��ادة السكانية الطبيعية
وتنامي الحاجات الصحية وسط
ارتفاع كلفة الفاتورة الصحية».
وب��ع��د ن��ق��اش أ ّك���د فيه مسؤولو
ال��ف��ص��ائ��ل دوره�����م ف���ي «ال��ح��ف��اظ
على الطابع السلمي للتح ّركات،
�س بالمؤسسات التي
ورف���ض ال��م� ّ
ت��دي��ره��ا ال���وك���ال���ة س����واء أك��ان��ت
صحية أو تعليمية وخدماتية»،
تم ّنوا على «رئيس الحكومة تمام
سالم والحكومة اللبنانية الضغط
على أون���روا لتجميد ق��راره��ا وب��ذل
المساعي مع الدول المانحة لزيادة
مخصصاتها» ،كما تم ّنوا على «رئيس
ّ
لجنة الحوار االتصال مع المفوض
والمدير العام (للوكالة) من أجل
العمل على الحفاظ على الخدمات
الطبية كما كانت من دون تقليص
 ،خ��ص��وص�ا ً أنّ ال��دول��ة اللبنانية
تعتبر أنّ مسؤولية أون��روا واضحة
التنصل بما تتطلّبه من
وال تحتمل
ّ
العناية بالجانب الصحي ،مثله

النابلسي مع فيصل
مثل الجوانب التعليمية والخدماتية
لالجئين الفلسطينيين في لبنان،
وه��و م��ا اعتمدته الوكالة بموجب
التكليف الدولي لها منذ تأسيسها في
العام  1949وإلى اآلن».

لقاء في «دار الندوة»

وف���ي اإلط����ار ن��ف��س��ه ،ان��ع��ق��د في
دار ال��ن��دوة لقاء ت��داول��ي م��ع أبناء
المخيمات الفلسطينية ض ّد إجراءات
«أون��روا» لتقليص خدماتها ،بدعوة
من «الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وق��ض��اي��ا األم�����ة» ح��ض��ره مم ّثلو
أح��زاب وفصائل وهيئات لبنانية،
وفلسطينية.
منسق ع��ام الحملة معن
ودع���ا
ّ
ب��ش��ور إل���ى «ع���دم إغ��ف��ال األب��ع��اد
السياسية وراء إجراءات أونروا التي
ال هدف لها إلاّ توطين الفلسطينيين أو
تهجيرهم».
وق��ال« :ف��ي ه��ذا اللقاء التداولي
سنعمل على أن نستخرج برنامج
عمل ُتشارك من خالله قوى لبنانية
وفلسطينية معا ً ألنّ هذا اله ّم ليس
م��ج� ّرد ه � ّم فلسطيني ،فما ُيصيب
أخوتنا الفلسطينيين يُصيبنا جميعاً،
فلسطين هي قضية كل عربي ،بل هي
قضية اإلنسانية جمعاء».
وأق ّر اللقاء ورقة عمل أعدّها رئيس
التنظيم القومي ال��ن��اص��ري سمير
شركس ،دعت إلى «صياغة مذ ّكرة
رسل إلى األمم المتحدة،
مشتركة ُت َ
وسفارات الدول المانحة والجامعة
العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي،
وإلى توجيه نداء إلى الدول المضيفة
(لبنان  -سورية  -األردن) ،والسلطة
الفلسطينية ،تدعوها إل��ى توحيد
الجهود وتنسيق المواقف المشتركة
من أجل مواجهة سياسات أونروا».
ودع��ت «الحكومة اللبنانية ،من
خالل وزارة الخارجية ،ولجنة الحوار
اللبناني  -الفلسطيني ،إلى الدعوة
الج��ت��م��اع ل��س��ف��راء ال���دول المانحة

المعتمدة في لبنان ،بحضور سفير
دولة فلسطين ،ومم ّثلة األمين العام
لألمم المتحدة في لبنان ،وضرورة
استدعاء المفوض العام لـ«أونروا»،
ومديرها في لبنان ماتيوس شمالي،
وتحميلهم مسؤولية م��ا آل��تْ إليه
أوض��اع اللاّ جئين الفلسطينيين في
لبنان».
وتحدّث في اللقاء عدد من مم ّثلي
األحزاب والجمعيات والتنظيمات.

النابلسي

إل��ى ذل���ك ،اعتبر الشيخ عفيف
النابلسي خالل استقباله وف��دا ً من
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
برئاسة علي فيصل ،أنّ «التضييق
على الفلسطينيين ماليا ً واجتماعيا ً
من قِبل أن��روا ،يأتي في سياق عمل
ممنهج إلنهاء القضية الفلسطينية
وتصفيتها نهائياً».
وأ ّكد أنّ «الشعب الفلسطيني الذي
عاش تحت أصعب الظروف وأقساها
ولم يتنازل عن حقوقه ،لن يتنازل
عنها ال��ي��وم ،ألنّ مؤسسة أممية
قلّصت خدماتها أو ألنّ دوال ً عربية
باتت تدفع للفتنة أكثر م ّما تدفع
للقضية ،وباتت تسعى للصلح مع
الكيان «اإلسرائيلي» أكثر من دعمها
للمقاومة ،فالقضية ستبقى حيّة
طالما هناك شعب ،والمقاومة ستبقى
فاعلة طالما هناك احتالل».

فيصل

م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ف��ي��ص��ل« :نحن
سنستمر في التحرك إلى أن تستجيب
أونروا للمطالب الفلسطينية بأكملها
وت��ت��راج��ع ع��ن ال��ق��رارات المجحفة
الظالمة بحق الالجئين الفلسطينين،
فهم ال ي��داف��ع��ون ع��ن لقمة عيشهم
فقط وصحتهم ،بل يدافعون عن حق
العودة وعن ق��رار  194وعن فرص
التشغيل».

لقاء بين «حزب اهلل» و«�أمل»
و«حما�س» و«جبهة التحرير» في �صور

اجتماع التواصل االنتخابي
ع��ق��دت ل��ج��ن��ة إع�����داد ق��ان��ون
االن��ت��خ��اب ال��ن��ي��اب��ي��ة اج��ت��م��اع�ا ً
استثتائيا ً أم��س لوضع تقريرها
النهائي تمهيدا ً لرفعه الى رئيس
المجلس النيابي نبيه ب ّري وهيئة
مكتب المجلس.
منسق
وق���د ح��ض��ر االج��ت��م��اع
ّ
اللجنة ال��ن��ائ��ب ج���ورج ع���دوان،
واألع��ض��اء :م��روان ح��م��ادة ،إميل
رح��م��ة ،م��ي��ش��ال م��وس��ى ،أحمد
فتفت ،سيرج طورسركيسيان،
علي فياض ،سامر سعادة ،آالن
عون وروبير فاضل ،ومن خارجها
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب طالل أرسالن.
وقد ُطلب من المصورين التقاط
ال��ص��ور للمرة األول����ى ،علما ً أنّ
االجتماعات السابقة كانت ُتعقد
بعيدا ً من عدسات المصورين.
وب��ع��د االج��ت��م��اع ق��ال ع���دوان:
«اج��ت��م��اع ال��ي��وم للجنة ق��ان��ون
االنتخابات ك��ان استثنائياً ،ألنّ
اللجنة أنهت أعمالها وه��ي اآلن
منكبّة على وضع تقريرها ورفعه
ال��ى الرئيس ب�� ّري وهيئة مكتب
ال��م��ج��ل��س .اج��ت��م��اع ال��ي��وم ك��ان
ل�لاس��ت��م��اع ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ط��ل��ب من
النائب أرسالن الذي كان طلب من
رئيس المجلس وهيئة المكتب أن
نستمع إلى رأي��ه ،وك��ان ذلك قبل
وضع التقرير النهائي».
وت��ح�دّث النائب أرس�لان الذي
غادر قبل انتهاء االجتماع ،وقال:

«أو ّد توجيه الشكر إلى الرئيس ب ّري
الذي أفسح لنا المجال لالجتماع
مع اللجنة ،وأشكر كل أعضائها
على دعوتنا لسماع رأينا في ما
خص مقاربة قوانين االنتخابات.
ّ
نحن مع قانون انتخابات ينطلق
م��ن روح��ي��ة ال��دس��ت��ور ،ويجب ألاّ
ينطلق أي ق��ان��ون انتخاب على
ق��اع��دة ال��م��ص��ال��ح ال��ح��زب��ي��ة أو
مصالح بعض الفئات السياسية
في البلد من دون مبدأ المشاركة
مع الجميع ،خصوصا ً أ ّننا جميعنا
ك��ق��وى س��ي��اس��ي��ة م��ع��ت��رف��ون في
البلد أنّ لبنان ال تمشي فيه سوى
الديمقراطية التوافقية ،وطالما
لبنان دول��ة ديمقراطية توافقية
فمن المنطق الدستوري وروحية
الدستور يفترض مشاركة الجميع
أو فتح المجال للجميع أن يتم ّثل
تحت قبّة البرلمان ،وبالتالي نعتبر
المتمسك باعتماد النسبية
موقفنا
ّ
الشاملة في قانون االنتخاب هو
جزء ال يتجزأ من روحية النصوص
الدستورية في هذا الموضوع ألنه
ليس ه��ن��اك منطق ي��ق��ول أنّ من
يربح واح��د وخمسين في المئة
يربح كل شيء ،ومن يخسر على
تسعة وأربعين في المئة يخسر
كل شيء».
وأوض����ح أنّ «ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
التوافقية هي ألاّ نستثني أحدا ً من
التمثيل إذا ك ّنا عادلين ومنطقيين،
وإذا كنا حقيقة مع تطبيق روحية

الدستور» ،متسائالً «كيف يمكن
أن ُي��ط� َّب��ق ال��ط��ائ��ف خ���ارج إط��ار
المشاركة والنسبية؟».
ول���ف���تَ إل���ى أنّ «ال��م��ش��ارك��ة
الموسعة
والنسبية وال���دوائ���ر
ّ
ت��ج��ل��ب ل��ن��ا ال��خ��ط��اب ال��م��ع��ت��دل
والمنفتح ،وتع ّزز روحية العيش
المشترك وتضرب مسألة التط ّرف
والتعصب الطائفي والمذهبي الذي
ّ
نقف كلّنا على المنابر نهاجمه،
ونشكو منه».
ونقلت «المركزية» معلومات
ُتفيد أ ّن��ه خ�لال مشاركة أرس�لان
واالس���ت���م���اع إل���ى وج��ه��ة ن��ظ��ره
المطالبة بالنسبية ،حصل خالف
ف��ي وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر بينه وبين
حمادة الذي غادر محت ّدا ً من دون
اإلدالء بأي تصريح ،علما ً أ ّنه كان
أشار ُقبيل بدء االجتماع إلى أ ّنه
سيتحدّث الحقاً.
وكشفت مصادر نيابية مشاركة
ف��ي االج��ت��م��اع أنّ ه��ن��اك ش��رخ�ا ً
كبيرا ً ما بين طرح أرسالن وطرح
خ���ص ال��ش��وف
ح���م���ادة ف���ي م���ا
ّ
وبعبدا وعاليه ،وأنّ االثنين أبديا
حرصهما على خصوصية هاتين
ال��دائ��رت��ي��ن وال��ع��ي��ش المشترك
ورفض التط ّرف.
ول��دى مغادرته المجلس ،أ ّكد
أرس�لان تأييده لترشيح صديق
عمره ،بحسب تعبيره ،رئيس تيار
ال��م��ردة النائب سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية.

مسؤولو حزب الله وحماس وأمل وجبهة التحرير في صور

مقدم الحضور

«تج ّمع العلماء» :حوار جنيف ال يعني
�إيقاف قتال الإرهاب والق�ضاء عليه
رأى «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان بعد اجتماع لهيئته العامة ،أنّ
«التحركات الميدانية في أكثر من نقطة في العالم اإلسالمي ُتظهر أنّ هناك
محاولة حثيثة إليقاع الفتنة بين المسلمين ،وأنّ هناك أمر عمليات صدر لشنّ
هجوم على خط المقاومة ،وباألخص على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية»،
معتبرا ً «أ ّنها محاولة يائسة للخروج من المأزق الذي تعانيه هذه الدول أمام
ّ
يسطرها خط المقاومة ،في سورية أو لبنان
االنتصارات العسكرية الباهرة التي
أو العراق أو اليمن .وهنا تأتي مه ّمتنا كعلماء دين ،تكليفنا الشرعي هو السعي
للوحدة».
وأ ّيد «الحوار السياسي الجاري في جنيف باعتباره مخرجا ً من األزمة التي
يتوجه الجميع
ُتعانيها سورية ،ولكن هذا ال يعني إيقاف القتال ،بل يجب أن
ّ
لقتال اإلرهاب والقضاء عليه ،وبعد ذلك يُترك للشعب السوري اختيار الدستور
الذي يحكمه والقادة الذين يم ّثلونه».
وتوجه إلى «الشعب الفلسطيني البطل بأسمى آيات التهاني على مقاومته
ّ
المستمرة والمتصاعدة» ،معتبرا ً «أنّ مقياس اإليمان والوطنية هو دعم المقاومة
بكل أشكال الدعم ،كما أنّ مقياس العمالة هو إجهاض المقاومة وإلهاء األمة بفتن
داخلية».
ودعا إلى «اإلس��راع في انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة النتظام
الحياة السياسية في لبنان ،وإنتاج قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية
ولبنان دائرة انتخابية واحدة».

عُ قد في مكتب عضو قيادة إقليم
جبل عامل ف��ي حركة «أم���ل» صدر
داود ف��ي ص���ور ،ل��ق��اء ض��� ّم عضو
المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة» ع��ب��اس الجمعة
ومسؤول ملف المخيمات في «حزب
الله» أب��و وائ��ل زلزلي ،وت � ّم البحث
في األوض��اع التي تم ّر بها القضية
الفلسطينية والمنطقة العربية
على أكثر من صعيد ،وخصوصا ً ما
يجري في فلسطين وسورية واليمن،
والعراق.
وأشار المجتمعون إلى أنّ «المنطقة
تم ّر بهجمة أميركية صهيونية ج ّندت
أذن��اب��ه��ا ف��ي المنطقة لضرب قوى
الصمود العربية ،ولسرقة خيرات
األمة وخدمة الكيان الصهيوني».
ودان ال��م��ج��ت��م��ع��ون «االع���ت���داء
اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف المدنيين
األبرياء في بلدة السيدة زينب في
ريف دمشق» ،مؤ ّكدين «أ ّنه انعكاس
لهزيمة مصدِّري اإلرهاب وداعميه».
وحيّوا «العملية البطولية التي
ن ّفذها ال��ف��دائ��ي الفلسطيني أمجد
ال��س��ك��ري» ،داع��ي��ن إل���ى «تصعيد
جذوة االنتفاضة ودعمها وإسنادها،
وإدام��ة االشتباك الشعبي مع قوات
االحتالل».
وأش��ادوا «باالنتفاضة البطولية
للشعب الفلسطيني بوجه االحتالل
الصهيوني ،والتي يواجه بها الشباب

الفلسطيني ق��وات االحتالل باللحم
الحي وبالحجارة والسكاكين ،وقد
أثبتوا أنّ خيار المقاومة هو الطريقة
الوحيدة لدحر االحتالل وكنسه من
أرض فلسطين».
وت ّم البحث في «الوضع اإلنساني
والمعيشي الصعب ال��ذي يعانيه
اللاّ جئون الفلسطينيون في لبنان
في كل المجاالت الحياتية ،خصوصا ً
الصحية منها بعد قرار إدارة أونروا
اعتماد البرنامج االستشفائي ،ورفض
تمس
كل اإلج��راءات والقرارات التي
ّ
حياة الالجئين ،خصوصا ً البرنامج
االستشفائي الجديد لعام ،2016
وال��ع��م��ل على تعزيز دور جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني».
وش �دّد المجتمعون على «تعزيز
ال��وح��دة بين ك��ل م��ك � ّون��ات العمل
ال��وط��ن��ي الفلسطيني ف��ي لبنان
والتمسك بحق ال��ع��ودة ،وتحصين
ّ
المخيمات في وج��ه كل من يحاول
العبث بأمنها والعمل على تخفيف
معاناة الشعب الفلسطيني الحياتية
والمعيشية ،وح ّقه في الحصول على
كل الخدمات الصحية والتعليمية
واإلغاثية».
وح � ّي��وا م��واق��ف رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري« ،الداعمة لحقوق
الشعب الفلسطيني حتى يتم ّكن من
العيش بكرامة إلى حين عودته إلى

دياره».
�وج��ه��وا بالتحية إل��ى «روح
وت� ّ
الشهيد ال��ق��ائ��د ج���ورج ح��ب��ش في
الذكرى السنوية الثامنة الستشهاده،
وبالتبريكات وال��ت��ع��ازي لحركة
ح��م��اس ب��ش��ه��داء النفق ف��ي قطاع
غزة».
ث� ّم زار المجتمعون مركز حركة
«ح��م��اس» في ص��ور لتقديم واجب
ال��ع��زاء ب��ش��ه��داء األن��ف��اق «وح���دة
األعداد» في غزة ،وكان في استقبالهم
عضو القيادة السياسية لـ«حماس»
في لبنان جهاد طه ،وعقدوا اجتماعا ً
أ ّك���دوا فيه مواصلة طريق الجهاد
وال��ن��ض��ال حتى اس��ت��ع��ادة حقوق
الشعب الفلسطيني المشروعة.
وح��� ّي���ا ال��م��ج��ت��م��ع��ون األس����رى
والمعتقلين ف��ي س��ج��ون االح��ت�لال
الصهيوني وف��ي مقدّمهم األسير
محمد القيق ،داعين المجتمع الدولي
والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك
إلنقاذ حياة األسير القيق ،واألسرى
واألسيرات كافة.
ب����دوره ث � ّم��ن ط��ه زي����ارة ال��وف��د،
مؤ ّكدا ً « تعزيز العالقات اللبنانية
الفلسطينية والعالقة بين المخيمات
وال��ج��وار» ،داعيا ً إل��ى ض��رورة دعم
ح��رك��ة ال�لاج��ئ��ي��ن ف��ي المخيمات
ومطالبة «أون��روا» بوقف إجراءاتها
التعسفية.
ّ

