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زواراً
ال�سراي وال�صيفي ومعراب والتقى ّ
زار ّ

الحريري �أ ّكد ح�ضوره جل�سة � 2آذار:
ملتزم بفرنجية ولم �أح ّمل جعجع م�س�ؤولية ت�أخير الم�صالحة
ح���اول الرئيس سعد الحريري
تبديد االستياء الذي شعرت به أوساط
«القوات اللبنانية» ورئيسها سمير
جعجع بعد تحميل األخير مسؤولية
تأخير المصالحات المسيحية ،وأنكر
الحريري في تصريحاته وفي بيان
لمكتبه اإلعالمي أن يكون قصد ذلك،
مؤ ّكدا ً أنه سيلتقي جعجع.
ومن جه ٍة أخ��رى ،أعلن الحريري
أ ّن��ه سيشارك ف��ي جلسة انتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��م��ق��ررة في
الثاني من آذار المقبل ،مؤ ّكدا ً التزامه
بترشيح رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية إلى النهاية.
في غضون ذلك ،صدر عن األمانة
العامة لـ«تيار المستقبل» بيان،
أ ّكد أنّ جعجع «كان وسيبقى محل
احترام تيار المستقبل» ،مضيفا ً أنّ
توجه بها الرئيس
«العبارة التي
ّ
سعد ال��ح��ري��ري إل��ي��ه ،ف��ي احتفال
ال��راب��ع عشر م��ن ش��ب��اط ،ل��م تقصد
من قريب أو بعيد ،تحميل القوات
اللبنانية مسؤولية تأخير المصالحة
المسيحية ،إ ّنما قصدت التعبير ،بكل
محبة وأمانة ،عن تم ّنيات الرئيس
بحصولها منذ سنين».

زيارة السراي

وك���ان ال��ي��وم ال��ث��ان��ي م��ن زي��ارة
الحريري بيروت حافالً بالزيارات
واالستقباالت ،مستهلاّ ً نشاطه بلقاء
مع رئيس الحكومة تمام س�لام في
السراي الكبير ،حيث أُقيم له استقبال
رسمي قدَّمت خالله ثلّة من حرس
رئاسة الحكومة التحية ،ث ّم استقبله
في الباحة الداخلية للسراي الرئيس
سالم واألمين العام لرئاسة مجلس
الوزراء فؤاد فليفل .ورافق الحريري
في زيارته مدير مكتبه نادر الحريري،
وال��ن��ائ��ب السابق غ��ط��اس خ��وري،
والمستشار هاني حمود.
وبعد لقاء ثنائي مع س�لام ،قال
الحريري« :التقيت مع دولة الرئيس
س�لام ،وتكلّمنا بالوضع ال��ذي يم ّر
ب��ه البلد وأه��م��ي��ة ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،وهو شيء مه ّم للبنان.
نحن اليوم لدينا ثالثة مرشحين،
ويجب علينا كلّنا أن ننزل إلى مجلس
الن ّواب ،ودستورنا يُجبرنا على ذلك.
ال يوجد أي سبب ألن ال تكون هناك
انتخابات رئاسية ،خصوصا ً وأنّ
ّ
المرشحين ينتميان إلى «8
اثنين من
آذار».
أض���اف «أ ّك����دتُ ل��دول��ة الرئيس
وج����وب وض�����رورة تفعيل العمل
الحكومي بشك ٍل دائ��م ،ألنّ الحالة
التي نم ّر بها سببها تعطيل انتخاب
رئيس للجمهورية ،وإذا كان هناك
تعطيل النتخاب الرئيس ،فهل يجوز
أن ُن ّ
عطل عمل الحكومة المسؤولة عن
شؤون الناس؟ نحن نم ّد يدنا للجميع
لنتم ّكن من التقدم في هذا الملف .وفي
النهاية نحن ال نتطلّع إلى مصلحتنا،
بل إلى مصلحة البلد».
ور ّدا ً على س��ؤال ،أ ّك��د الحريري
أنّ كالمه في احتفال «بيال» أول من
موجها ً إلى جعجع ،بل
أمس لم يكن ّ
موجه على أس��اس أ ّن��ه لو حصلت
ّ
مصالحات فعلية بين كل اللبنانيين،
ليس فقط بين المسيحيين ،لكان
لبنان بألف خير».

الحريري مجتمعا ً إلى كاغ
وأ ّكد أ ّنه سيلتقي جعجع.
ّ
مرشحان لرئاسة
ُسئل :هنالك
الجمهورية م��ن « 8آذار» ،ه��ل هذا
يعني أن ال فيتو على الجنرال ميشال
عون؟ أجاب« :هناك ّ
مرشح ثالث هو
هنري حلو ،وإذا نزلنا إل��ى مجلس
الن ّواب هناك من سيُص ّوت للجنرال
عون ،وصحتين على قلبه».
وأ ّك��د أ ّن��ه سيشارك في الجلسة
المقبلة النتخاب رئيس للجمهورية،
المق ّررة في الثاني من آذار المقبل.
كما أ ّكد أ ّنه سيلتقي رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري ،موضحا ً «الرئيس
فؤاد السنيورة هو الذي يشارك عاد ًة
في طاولة الحوار».

الصيفي

توجه
وم��ن ال��س��راي الحكومي،
ّ
ال��ح��ري��ري إل���ى ب��ي��ت «ال��ك��ت��ائ��ب»
المركزي في الصيفي للقاء رئيس
الحزب النائب سامي الجميّل ،حيث
عقدا اجتماعا ً
موسعا ً ض� ّم الوزير
ّ
آالن حكيم ،والنائبين إيلي ماروني
وس��ام��ر س��ع��ادة ،وع��ض��و المكتب
السياسي سيرج داغ��ر والمستشار
ألبير كوستانيان ،إضافة إلى نادر
الحريري وخوري وح ّمود.
إث��ر اللقاء ،أوض��ح الحريري أنّ
الزيارة هي لتهنئة الجميّل بانتخابه
رئيسا ً لـ«الكتائب».
وع ّما إذا كانت هناك شروط معيّنة
للقبول بالعماد ع��ون رئيساً ،قال:
«المسألة ليست مسألة ش��روط،
نحن لدينا التزام واض��ح بـالوزير

(داالتي ونهرا)
فرنجية ،فنحن يجب أن نمارس
اللعبة الديمقراطية ،وال يمكن أن
ُنجبَر بمرشح واحد مع كل احترامنا
للجنرال عون» ،مشدّدا ً على أ ّنه يسير
بالتزامه إلى النهاية.
ُسئل :في حال أص ّر الطرف اآلخر
على عدم النزول إلاّ في حال معرفة
النتيجة سلفاً؟ أجاب« :هم يُص ّرون
ونحن نص ّر أيضاً».
ور ّدا ً على سؤال قال« :أحترم رأي
الشيخ سامي ،وهو يعرف مصلحة
حزبه ،ال ش� ّ
�ك أ ّننا نشرح األسباب
الموجبة التي أقدمنا عليها ،والرأي
في النهاية له في هذا الموضوع .ما
من ّ
شك هناك عالقة مميّزة ما بيننا
وبينه ،وإن شاء الله ستتط ّور أكثر
فأكثر في المستقبل القريب».
من جهته ،قال الجميّل« :الدستور
ي��ق��ول ،إنّ التصويت أو انتخاب
الرئيس يت ّم باالقتراع الس ّري ،لذلك
علينا جميعا ً االلتزام بالنزول إلى
المجلس وبممارسة ح ّقنا باالنتخاب
وبنتائجه .وهنا أهمية الموقف الذي
ي ّتخذه دول��ة الرئيس بغض النظر
عن االخ��ت�لاف الموجود بين حزب
«الكتائب» و«ت��ي��ار المستقبل» في
موضوع الترشيح».
ومسا ًء زار الحريري معراب حيث
التقى جعجع.

استقباالت

وك��ان الحريري استقبل السفير
السعودي ف��ي لبنان علي ع��واض
العسيري ،ال��ذي اعتبر وف��ق بيان

جنبالط :مالمح الرئي�س المقبل ت ّت�ضح
ص ّرح رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط على حسابه عبر
«تويتر» ،أ ّنه «ال يمكننا االستمرار في البحث عن الرئيس عبر الحاسوب،
كما أ ّنه ال يمكننا االنتظار أكثر ،فلنذهب إلى المجلس النيابي للتصويت،
ّ
مرشحين وربما أكثر ،فسعد الحريري كان واضحا ً باألمس
لدينا ثالث
ونحن ندعمه».
وأوضح جنبالط أ ّنه على ما يبدو أنّ «مواكب المرشحين ت ّتجه نحو
المجلس النيابي ،أحدهم قادم في قطار وهو على عجلة من أمره ،واآلخر
على متن قارب .أتم ّنى أن يصل في الوقت المناسب» ،قائالً «يبدو أنّ صورة
الرئيس ال ُمقبل بدأت ت ّتضح».

المكتب اإلع�لام��ي للحريري ،الذي
أم��ل أن يش ِّكل الخطاب ال��ذي ألقاه
األخير «خطوة أولى في مسيرة حوار
التوصل إلى
ومصارحة ُتفضي إلى
ّ
الحلول المطلوبة ،وأن تت ّم مالقاته
م��ن ال��ق��وى السياسية ك��ا ّف��ة ب��روح
منفتحة ُتسهم في إط�لاق دينامية
ج��دي��دة ُتنهي ال��ش��غ��ور ف��ي موقع
رئاسة الجمهورية ،وتطلق عجلة
وتحصن لبنان من األخطار
االقتصاد،
ّ
اإلقليمية المحيطة به».
ث ّم التقى الحريري القائم باألعمال
األميركي السفير ريتشارد جونز،
الذي وصف اللقاء بأ ّنه ودّي ،مشيرا ً
إلى أنّ خطاب الحريري «كان قوياً،
أوص��ل رس��ال��ة واض��ح��ة ب��أ ّن��ه حان
الوقت النتخاب رئيس للجمهورية».
كما ع��رض الحريري مع السفير
الفرنسي م��ان��وي��ل ب��ون العالقات
الثنائية وآخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات في
المنطقة ،ث ّم استقبل الحريري النائبة
بهية الحريري  ،ووزير العدل أشرف
ريفي ،والنائب أحمد فتفت.
وال��ت��ق��ى رئ��ي��س «ال��م��س��ت��ق��ب��ل»
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في
ّ
لبنان سيغريد ك��اغ ،التي أش��ارت
إلى أنّ «تصريحات رئاسة مجلس
األم����ن األخ���ي���رة وك��ذل��ك مجموعة
الدعم الدولية ،أ ّك��دت الحاجة لحل
مسألة الرئاسة ،بالسرعة والمرونة
الممكنتين ،لكي ي��زده��ر لبنان من
جديد في ظل التحديات واألزم��ات
التي تشهدها المنطقة».
كما استقبل سفير اإلم���ارات في
لبنان حمد بن سعيد الشامسي،
ووزير الشؤون االجتماعية رشيد
درباس.
من ناحية أخرى ،تل ّقى الحريري
سلسلة ات��ص��االت للتهنئة بسالمة
العودة أبرزها من الرئيس ميشال
س��ل��ي��م��ان ،ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
الن ّواب السابق ميشال المر ،نائب
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء ال��س��اب��ق
عصام فارس ،الوزير بطرس حرب،
البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي ،قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم.

جعجع رف�ضت التعليق وجري�صاتي اعتبره «ن�صف خطوة»

تحري�ضي ومخيِّب للآمال
مواقف انتقدت خطاب رئي�س «الم�ستقبل»:
ّ
ع��لّ��ق��ت ش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة
وحزبية على خطاب رئيس تيّار

«المستقبل» سعد الحريري األخير،
ُمعتبرة في مجملها أ ّن��ه تحريضي

حمدان زار الح�ص :للحفاظ على الأمن

زار أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»
العميد مصطفى حمدان على رأس وفد ،الرئيس سليم الحص ،وت ّم عرض آلخر
المستجدات على الساحتين المحلية واإلقليمية.
وقال حمدان ،إنّ الرئيس الحص «سيبقى المثل والمثال لشخصية المسؤول
عن الواقع الوطني والقومي بصحة أدائ��ه ،وهو الذي يم ِّثل نقيض الفاسدين
والمفسدين» ،مث ّمنا ً «دوره في الدعوة الدائمة إلى جمع الكلمة بُغية تحصين
الساحة اللبنانية من الفتن الطائفية والمذهبية».
أضاف« :ك ّنا نستبشر خيرا ًبعودة من عاد باألمس من غيبته الطويلة ،فاعتقدنا
أنّ عودته ستفسح المجال أمام ل ّم الشمل الوطني وتوحيد الكلمة ،إلاّ أنّ خطابه
التحريضي والفتنوي الذي ألقاه في «بيال» ال ِّ
يبشر بالخير» ،داعيا ً «كل األطياف
السياسية إلى التحلّي بالحكمة والرويّة ،كي يبقى لبنان في هذه المرحلة محافظا ً
على أمنه واستقراره وسالمه الداخلي» ،منتقدا ً «من يحاول إدخال وطننا في أتون
الصراعات الخارجية».
وشدّد حمدان على ضرورة «تفعيل عمل الحكومة» ،مشيرا ً إلى أنّ الرئيس تمام
سالم «يُدير شؤون المواطنين بشكل جدّي ومسؤول» ،داعيا ً «الجميع إلى تح ّمل
المسؤولية الوطنية عبر انتخاب رئيس مسيحي قوي للجمهورية ،يؤ ّمن ويضمن
مستقبل اللبنانيين ،ال مستقبل طائفة من دون سواها».
وأ ّك��د أنّ «جيشنا الوطني يقوم بواجبه في القضاء على البؤر اإلرهابية
المتواجدة في جرود عرسال» ،داعيا ً إلى «االبتعاد عن الخطابات المذهبية في
محيط وقلب عرسال ،كي ال يصبح الوطن اللبناني عرض ًة لتح ُّمل المزيد من
عمليات التهجير التي نسمع بدايات الكالم عنها» .

ومخيِّب آلمال اللبنانيين.
وف��ي السياق ،رفضت عضو كتلة
«ال��ق��وات اللبنانية» النائبة ستريدا
جعجع ف��ي ات��ص��ال إلذاع����ة «لبنان
الحر» التعليق على موقف الحريري
من المصالحة بين «القوات» و«التيار
الوطني الحر» ،وقالت« :ه��ذا أسلوب
سعد الحريري ،ول��ن ُنعلّق كي يبقى
التركيز على مضمون كلمته ،وال سيّما
في ما يتعلّق باالستحقاق الرئاسي
وضرورة ملء الفراغ بأسرع وقت ضمن
ُ
األط���ر الديمقراطية ،وبالتالي ن��زول
ال��ن� ّواب إل��ى المجلس لممارسة حقهم
الديمقراطي».
من جهته ،أشار عضو تك ّتل التغيير
واإلص��ل��اح ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي ،إلى أنّ الحريري «شرح
مآل ترشيح النائب سليمان فرنجية
إلى رئاسة الجمهورية من دون تب ّنيه
رسمياً .وقال إنّ تيّاره منفتح على كل
رئيس ملتزم سقف الطائف ،ما يعني
أ ّنه لم يغلق باباً ،بل فتح نافذة» ،منبّها ً
إلى أنّ «من يلتزم الطائف عليه أوالً،
النظر إل��ى طبيعة االتفاق الميثاقية
أن يلتزم الخيارات الكبرى لمك ّونات
ال��وط��ن ،وق��د أ ّك��د المك ّون المسيحي،
بأغلبيته الساحقة ،خياره الرئاسي.
ومن يتن ّكر لهذا الخيار يضرب الميثاق،
لذلك «نعتبر أنّ الرئيس الحريري مشى
نصف خطوة نحو الصورة الجامعة في
المضمون ،وليس في الشكل ،وعليه
إكمالها».
و تم ّنى األمين العام للتيار األسعدي
معن األسعد في تصريح ،لو أنّ عودة
الحريري إل��ى لبنان «حملت خطابا ً
وحدويا ً جامعاً ،وليس خطابا ً استفزازيا ً
ض � ّد الشركاء ف��ي ال��وط��ن ،أو خطابا ً
للدفاع عن السعودية وتهديد كل من
يتع ّرض لها في لبنان».
وح ّذر األسعد من «استمرار خطابات
التحريض والتصعيد ال��ت��ي ت��وازي

الدعوة إلى الفتنة القاتلة التي يرفضها
اللبنانيون ،ويسعى إليها البعض في
مرحلة بالغة الخطورة في ظل الحديث
عن دخول الحرب البرية برعاية تركية
وسعودية ،مرحلة الجدّية والخطر»،
داعيا ً إلى «النأي بلبنان حتى ال يكون
في أتون االنفجار الكبير».
ورأت «ح��رك��ة األم����ة» ،ف��ي بيان،
أ ّن��ه «ك��ان من األج��دى أن تكون ذكرى
استشهاد ال��رئ��ي��س رف��ي��ق الحريري
مناسبة جامعة لكل اللبنانيين»،
معتبرة أنّ ما حصل أول من أمس «كان
مخيّبا ً آلمال اللبنانيين الذين ظ ّنوا أنّ
المناسبة ستكون منطلقا ً لحل األزمات».
ولفتت الحركة إلى أنّ «اللبنانيين
لن ينسوا وقوف الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية واألخ���وة العرب ال��دائ��م إلى
جانبهم في األوقات الصعبة ،ودعمهم
لهم».
توجه رئيس جمعية «قولنا
بدورهّ ،
والعمل» الشيخ أحمد القطان ،خالل
لقاء لشباب الجمعية في بر الياس ،إلى
الحريري بالقول« :لم يكن معك حق يا
سعد الحريري عندما تح ِّرض مذهبياً،
و ليس معك حق عندما تح ِّرض على
المقاومة ألنّ رجال المقاومة في الصقيع
ال��ق��ارس يدافعون عن كل لبنان على
اختالف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم
السياسية ،بل ك��ان ينبغي عليك أن
تشكر المقاومة ورجالها ألنّ «داعش»
إذا دخلت لبنان لن تميِّز بين أبناء طائفة
وأخرى».
ووج���ه ال��ق� ّ
�ط��ان ،ف��ي ذك���رى القادة
ّ
الشهداء من المقاومة اإلسالمية ،التحية
للسيد حسن نصر الله الذي «نعتبره
من الرجال الذين يحرصون على وحدة
لبنان الوطنية واإلسالمية ،و كما نقف
مع حركات المقاومة في فلسطين نقف
مع المقاومة في لبنان ،أل ّننا نعتبر
أنفسنا جزءا ً من حركات المقاومة التي
هي م ّنا ونحن منها».

مدير «�إيرنا» في بيروت لبحث التعاون الإعالمي
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خدادي :تبادل المعلومات ال�صحيحة
يع ّزز العالقات اللبنانية  -الإيرانية
وص��ل ب��ي��روت أم��س مدير وكالة
األنباء اإليرانية (إيرنا) الدكتور محمد
خ���دادي آت��ي�ا ً م��ن ط��ه��ران ف��ي زي��ارة
تستمر يومين يلتقي خاللها عددا ً من
المسؤولين اللبنانيين.
وك���ان ف��ي استقبال خ���دادي في
ال��م��ط��ار ،السفير اإلي���ران���ي محمد
فتحعلي ،مديرة «الوكالة الوطنية
لإلعالم» لور سليمان صعب ،مدير
مكتب الوكالة اإليرانية في بيروت
ف���ردان ب��ازوك��ي ،وع���دد م��ن أرك��ان
السفارة.
وزار خ�����دادي رئ��ي��س مجلس
ال��ن � ّواب نبيه ب�� ّري ف��ي عين التينة
بحضور السفير فتحعلي ،وسليمان،
وال��م��س��ؤول اإلع�لام��ي المركزي في
حركة «أمل» طالل حاطوم ،ورئيس
م��ج��ل��س إدارة ال��ش��ب��ك��ة الوطنية
لإلرسال (أن .بي.أن) قاسم سويد.
وقال خدادي بعد الزيارة« :كانت
ف��رص��ة طيّبة وثمينة أُت��ي��ح��ت لنا
اليوم لنتش ّرف بزيارة دول��ة رئيس
مجلس ال��ن � ّواب األس��ت��اذ نبيه ب ّري
كشخصية وطنية سياسية المعة في
هذا الوطن الشقيق ،لها التأثير الكبير
على المجريات السياسية في لبنان
والمنطقة».
أض���اف« :اغتنمنا ه��ذه الفرصة
الطيّبة التي جمعتنا بدولته كي
نتحدّث معه عن أفضل اآلليات التي
ينبغي أن ُتعتمد م��ن أج��ل تمتين
العالقات الثنائية الطيبة بين البلدين
الشقيقين في مختلف المجاالت ،وال
سيّما في مجال اإلع�لام والصحافة
والمطبوعات .وقد استمعنا باهتمام
شديد إلى وجهة نظره القيِّمة التي
تؤدّي إلى تعزيز هذا التعاون اإلعالمي
بين البلدين في المستقبل .وأ ّكدنا
ض��رورة توفير القناة المباشرة من
أجل تعريف الرأي العام اإليراني على
المتغيِّراتوالمعلوماتواألحداثالتي
تجري في لبنان ،وتعريف الرأي العام
اللبناني على كل األحداث والتطورات
السياسية التي تجري في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،ألننا نعتقد أنّ
هذه المعلومات الصحيحة فيما لو
وصلت إلى المسؤولين في البلدين
وإلى الشعبين الشقيقين ،فإ ّنها تؤدّي
في نهاية المطاف إلى تعزيز العالقات
االقتصادية واإلعالمية والسياحية
والتعليمية بيننا».
كما زار خ��دادي يرافقه فتحعلي
وب���ازوك���ي ،ض��ري��ح الشهيد عماد
مغنية ،في روضة الشهيدين ،ووضع
إكليالً من الزهر.
وك��ان الوفد اإليراني التقى وزير
اإلع�لام رم��زي جريج في مكتبه في
الوزارة ،بحضور سليمان ،وت ّم البحث
في تطوير العمل اإلعالمي بين البلدين
وت��ع��اون وك��ال��ة األن��ب��اء اإلي��ران��ي��ة
و«الوكالة الوطنية لإلعالم».

بري مستقبالً الوفد اإليراني بحضور سليمان وحاطوم وسويد
وق��ال جريج بعد اللقاء« :سررت
باستقبال سفير إيران يرافقه المدير
العام لوكالة األنباء ،وعرضنا ُسبُل
التعاون بين الوكالتين».
وأض����اف« :ه��ن��اك ات��ف��اق تعاون
سابق يربط بين الوكالتين ،سنعمل
على تفعيله وتطويره واالستفادة
م��ن خ��ب��رات ك��ل م��ن الوكالتين من
أجل توطيد العالقة بين الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ولبنان ،لما فيه
مصلحة البلدين».
بدوره قال خدادي« :كانت فرصة
قيّمة وثمينة للغاية أُت��ي��ح��ت لي
اليوم ،إذ تش ّرفت بزيارة الجمهورية
اللبنانية الشقيقة في إطار ترسيخ
العالقات الثنائية بين البلدين بشك ٍل

عام ،والعالقات اإلعالمية والصحافية
بشك ٍل خاص».
وأض��اف« :لقد اجتمعت صباحا ً
مع مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم
ال��س��ي��دة ل���ور س��ل��ي��م��ان ،وتحدّثنا
السبُل اآليلة إلى تعزيز
عن أفضل ُّ
ال��ع�لاق��ات الثنائية م��ن الناحية
اإلع�لام��ي��ة والصحافية بين إي��ران
ولبنان ،ولناحية تبادل الزيارات
الرسمية ونقل التجارب والمعلومات
بشكل صحيح وم��ب��اش��ر ،وت��ب��ادل
ال��دورات اإلعالمية والصحافية بما
يعود بالخير العميم على البلدين.
واآلن أُتيحت لي الفرصة الثمينة
كي أتش ّرف بلقاء وزير اإلعالم رمزي
ج��ري��ج ،واستمعنا إل��ى توجيهاته

الملحق ال�صحافي في ال�سفارة الإيرانية:
كالم عريمط م�شبوه ويُذكي نار الفتنة
ر ّد الملحق الصحافي فی السفارة اإليرانية على التصريحات التی أدلی
بها مؤخرا ً رئيس مركز الدراسات واإلعالم التابع لرئاسة مجلس الوزراء
في لبنان وأمين الس ّر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ خلدون
عريمط ،والتي زعم فيها« :إن إيران تسعى الختطاف بالدنا وطهران وتل
أبيب وجهان لعملة واحدة».
وردا ً على س��ؤال لـ«البناء» اعتبر الملحق الصحافي في السفارة
اإليرانية «أنّ الكالم المشبوه الذي صدر عن الشيخ عريمط هو أبعد ما
يكون عن تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ،لكونه كالما ً تحريضياً ،في
ورص الصفوف في مواجهة
الوقت الذي تحتاج فيه األمة إلى الوحدة
ّ
العدو الصهيوني ،العدو الوحيد للبشرية إلی جانب اإلرهاب التكفيري».
ولفت إلى «أنّ هذا اإلرهاب الذي بات شغله الشاغل تدمير المجتمعات
اإلسالمية والعربية وسفك الدماء البريئة والعبث بمقدّرات شعوب هذه
المنطقة ودولها .ولألسف الشديد فإنّ المزاعم الواهية التي يطلقها أمثال
هذا الشيخ ال تؤدّي إال إلی حرف البوصلة عن اتجاهها الصحيح».
وأضاف« :جدير بالجهات التی ينتمي إليها الشيخ المذكور أن تبادر
إلی تفنيد هذه األكاذيب الصادرة عنه ،ألنها تؤدّي إلی إذكاء نار الفتنة بين
مك ّونات هذه المنطقة ،وال تخدم في نهاية المطاف إال العدو األساسي لهذه
األمة أال وهو الكيان الصهيوني ووليده غير الشرعي اإلرهاب التكفيري».

ال��ق � ِّي��م��ة ال��ت��ي ت����ؤدّي إل���ى تعزيز
ال��ع�لاق��ات اإلع�لام��ي��ة بين البلدين
وتفعيل االتفاقات الثنائية التي سبق
توقيعها».
والتقى الوفد المدير العام لوزارة
اإلع�لام الدكتور حسان فلحة ،وقبل
ذلك جال الوفد على أقسام الوكالة،
ّ
واطلع على كيفية سير العمل فيها.
ورحبت السيدة سليمان بالدكتور
ّ
خدادي ،مشيرة إلى أنّ «هذه الزيارة
ج���اءت الس��ت��ك��م��ال ال��ت��ع��اون ال��ذي
بدأ بين الوكالتين بعد زيارتي إلى
طهران ،وذلك تطبيقا ً التفاقية التعاون
التي و ّقعناها في العام .»2010
و زار ال��وف��د رئ��ي��س الجامعة
اللبنانية ال��دك��ت��ور ع��دن��ان السيد
حسين بحضور سليمان وعميد كلية
اإلع�لام في الجامعة الدكتور جورج
صدقة ومدير الفرع األول الدكتور
رامي نجم ،في مبنى اإلدارة المركزية
للجامعة  -المتحف ،وت ّم البحث في
ُسبُل التعاون بين «إيرنا» والجامعة
اللبنانية.
وشكرالسيدحسينللسفيراإليراني
«زي��ارت��ه الجامعة ،ودوره السابق
في تطوير عالقات التعاون العلمي
واألكاديمي بين إيران ولبنان» ،آمالً
«التعاون في القضايا المهنية لما فيه
مصلحة البلدين».
كما شكر لسليمان «جهودها في
تنظيم هذه الزيارة» ،مبديا ً «استعداد
الجامعة اللبنانية للتعاون في كل
المجاالت العلمية».
أ ّم��ا فتحعلي ،ف��رأى أنّ «السيد
حسين أث��ب��ت ق��درت��ه ع��ل��ى تثبيت
ص��ورة الجامعة اللبنانية جامعة
للوطن ،تض ّم كل أطيافه وتن ّوعاته»،
مشيرا ً إلى «نجاح تنظيم هذه الزيارة
التي يع َّول عليها كثيرا ً على مستوى
التعاون اإلعالمي لما فيه خير لبلدينا
وللمنطقة».

«م�صافحة الفي�صل يعالون �سبقها الكثير من اللقاءات ال�سرية»

«تج ّمع العلماء» :الدولة التي تح ّر�ض على الفتنة
ت�سارع لك�شف عالقاتها مع الكيان ال�صهيوني
علّق «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان ،على
التطورات السياسية في لبنان والمنطقة ،فرأى أنّ
«األمور ت ّتجه بشكل تصعيدي ّ
لبث الفرقة المذهبية
في العالم اإلسالمي ،باعتبارها الطريق األسرع
إلسقاط جبهة المقاومة ،خصوصا ً الفتنة ما بين
السنة والشيعة .ونحن كتج ّمع للعلماء المسلمين
آلينا على أنفسنا مواجهة هذه الفتن والتصدّي لها،
معتقدين منذ البداية أنّ الذي يح ّركها هو الكيان
الصهيوني والواليات المتحدة األميركية ،ويسير
معها بعض العربان وال يدرون أ ّنهم بذلك يد ّمرون
أوطانهم قبل غيرهم».
وأ ّك��د التج ّمع أ ّن��ه «ال يوجد خالف بين السنة
والشيعة ،بل هم جزء من أمة واحدة ،وأنّ الخالف
الحاصل إ ّنما هو خالف سياسي بعيد كل البعد

من الدين ،وي ّتخذ فيه السياسيون الدين والمذهب
وسيلة لالستقطاب وتوتير األج���واء والحشد
الغرائزي للتعمية عن العدو األوحد ألمتنا ،أال وهو
العدو الصهيوني».
واعتبر أ ّنه «من الغريب أن نرى أنّ الدولة التي
تح ّرض على الفتنة المذهبية وتدعو لهاُ ،تسارع
لكشف عالقاتها مع الكيان الصهيوني ،فمن جهة
يتحدّث (رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو)
ع��ن ع�لاق��ات لكيانه م��ع بعض ال���دول العربية
متقصدا ً إعطاء العنوان المذهبي لتذكية
السنيّة،
ّ
الخالف ،ومن جهة أخرى نرى المصافحة العلنية
بين موشي يعالون واألمير تركي الفيصل التي
سبقها الكثير من اللقاءات السرية والمخططات
الجهنمية ،هذه المصافحة التي تأتي في وقت

ً
حفال تكريمي ًا لمدراء مدار�س ال�شمال
رعى

مراد :لحوار وطني �شامل
رعى رئيس «اللقاء الوطني» و«حزب االتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم
مراد ،حفل غداء تكريميا ً لمدراء المدارس الخاصة والرسمية في الشمال،
بدعوة من «الجامعة اللبنانية الدولية» فرع طرابلس ،وفي حضور قائد
منطقة األم��ن الداخلي في الشمال العميد علي هزيمة ،ورئيسة المنطقة
التربوية في الشمال نهلة حماتي ،ومدراء المدارس الخاصة والرسمية في
الشمال ،باإلضافة إلى فاعليات من منطقة الشمال.
ورأى مراد أ ّنه «ال يجوز انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ،واالستمرار
بمرض النظام الموروث منذ  72عاما ً قبل معالجة الخلل السرطاني فيه»،
داعيا ً «إل��ى اعتماد لبنان دائ��رة واح��دة بقانون انتخابات عصري يعتمد
النسبية ،وانتخاب الرئيس من قِبل الشعب مباشرة».
واعتبر أنّ «الحراك الشعبي بتظاهراته التي ال تتجاوز الخمسين إلى مئة
ألف ،يم ّثل رأي أكثر من  90%من الشعب اللبناني ،الذي يريد الماء والكهرباء
التي تجاوز فيها الخلل األربعين عاما ً من الزمن ،مع دين عام بلغ  100مليار
دوالر بمعدّل  25ألف دوالر أميركي عن كل مواطن لبناني ،وهو المعدّل األعلى
عالمياً».
وإذ سأل مراد «لماذا ال يسعى النظام إلى استخراج حقول البترول من
البحر؟» ،أ ّكد «ضرورة الحوار الوطني شرط أن يشمل كل الشرائح ،وتتم ّثل
فيه النقابات واألحزاب ،ألنّ الحوار الذي يختصر على شخصية ال يُنتج إلاّ
تأجيل المشاكل وليس حلّها».
ً
ّ
ّ
أنّ
وك� ّرر دعوته إلى الحوار «السني السني» ،مشيرا إلى «هذا الحوار
مطلوب لمصلحة الطائفة والوطن» .وجدّد رفضه «إقامة مطمر للنفايات في
البقاع ،نظرا ً آلثاره السلبية على المياه والمزروعات».
ودعا إلى «ض��رورة استعادة الطائفة الس ّنية دوره��ا الرائد ،ومواقعها
التي تستحق في الوظائف العامة» ،مؤ ّكدا ً «أنّ مسيرة البناء التي بدأناها
منذ أربعة عقود مستمرة بإذن الله ،ولن تتوقف طالما المنطقة تحتاج إلى
ذلك».

يستشهد ي��وم��ي�ا ً األط��ف��ال وال��ن��س��اء والشيوخ
والشباب الفلسطيني على أيدي الصهاينة ،فعن
أي فتنة يتحدّثون؟».
وأشار إلى أنّ «بعض وسائل اإلعالم لفتت إلى
وج��ود أستاذ في الجامعة األميركية في بيروت
صح يش ِّكل
مطبّع مع العدو الصهيوني ،وهذا إن
ّ
خرقا ً للدستور اللبناني ،و ُنطالب الجهات األمنية
با ّتخاذ اإلجراءات المناسبة ،وعلى الجامعة طرده،
وعلى الطالب األحرار مقاطعته».
ّ
التدخل التركي في سورية،
واستنكر التج ّمع
م��ع��ت��ب��را ً أ ّن���ه «م��س��اع��دة واض��ح��ة للتكفيريين
ولـ»داعش» ،وبالتالي يجب أن يُعمل على إيقاف
ّ
التدخل ،وعلى الحكومة التركية أن تعلم أن هذا
هذا
ّ
التدخل لن يكون في مصلحة وطنها وشعبها».

تح�ضيرات لذكرى اعتقال
الأ�سير �سكاف

جمال سكاف يلقي كلمته في اللقاء التضامني مع االنتفاضة
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف مخيم البداوي ،تقدّمه أمين
سر اللجنة جمال سكاف ،تحضيرا ً إلحياء الذكرى السنوية الـ 38العتقاله.
والتقى الوفد عضو المجلس الثوري لـ«حركة فتح االنتفاضة» أبو ياسر
ديب ،الذي أ ّكد «التضامن مع قضية األسير سكاف باعتبارها قضية المقاومة
الفلسطينية ،وكل األح��رار» ،كما التقى الوفد مسؤول «منظمة الصاعقة» في
الشمال عبد راشد ،الذي حيّا «عميد األسرى في السجون اإلسرائيلية يحيى
سكاف في ذكرى اعتقاله الـ ،38مؤ ّكدا ً «وفاء الشعب الفلسطيني لألسير سكاف
أل ّنه من أوائل المدافعين عن القضية الفلسطينية».
وألقى سكاف كلمة أصدقاء األسير سكاف في مق ّر اللجنة الشعبية خالل
موجها ً «التحية إلى الشهداء
اللقاء التضامني مع انتفاضة األقصى المباركة،
ّ
والجرحى واألسرى ،والشباب الفلسطيني المقاوم الذي يدافع بانتفاضته عن
شرف وع ّزة وكرامة األمة» ،داعيا ً «كل األحرار إلى ضرورة دعم خياره المقاوم
في مواجهة االحتالل ،ومتابعة الطريق الذي بدأه يحيى سكاف ،حتى تحرير
فلسطين من البحر إلى النهر والمقدّسات واألسرى».

