حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اجلمعة  19 /شباط  / 2016العــدد 2009
Seventh year / Friday / 19 February 2016 / Issue No. 2009

قا�سم :م�شكلتنا مع الطرف الآخر �أ ّنه يريد لبنان والية �سعودية

«الوفاء للمقاومة»ّ :
للت�شدد في حماية ال�سيادة الوطنية
و�إعادة التفاو�ض مع قبر�ص لت�صحيح خطيئة 2007
رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان
بعد اجتماعها الدوري أمس ،في مق ّرها
في حارة حريك ،برئاسة النائب محمد
رعد ،في خطاب األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،بذكرى
ال��ق��ادة الشهداء «م��ا يؤ ّكد الحاجة
لمقاربة المسائل المطروحة داخليا ً
وإقليمياً ،في ضوء رؤية استراتيجية
وطنية واضحة ،وتقدير سليم ألولوية
المخاطر وألهمية الفرص المتاحة
للحفاظ على استقرار لبنان ،ولتعزيز
قدراته وحماية مصالحه وسيادته».
ودع���ت إل��ى «ت��ش��دّد ال��دول��ة في
حماية سيادتها الوطنية ،وااللتزام
ب��م��وج��ب��ات ذل���ك ف��ي ك��ل ال��ش��ؤون
السياسية واألم��ن��ي��ة والعسكرية
واالقتصادية والمصرفية ،كما في
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة واالت��ف��اق��ات
والمعاهدات» ،مؤ ّكد ًة أنّ «معادلة
الجيش والشعب والمقاومة ُتثبت
يوما ً بعد يوم جدواها وقدرتها على
حماية لبنان وال��دف��اع عنه بوجه
المخاطر والتهديدات المعادية».
ولفتت عناية الحكومة رئيسا ً
وأعضاء «إلى االتفاق الذي عُ قد بين
الكيان الصهيوني وبين حكومتي
قبرص واليونان بشأن م ّد أنبوب نفط
من فلسطين المحتلة إلى أوروبا».
وأب����دت «خشيتها م��ن أن يقع
األن��ب��وب ف��ي المنطقة االقتصادية
الخالصة للبنان ،وال سيّما في ظل
االعتداء الصهيوني عليها بما تفوق
مساحته  860كلم ،2وفي ظل عدم
وجود اتفاق ُمبرم بين لبنان وقبرص
بشأن تحديد المنطقة الخاصة بكل
منهما» ،داعية «الحكومة إلى ا ّتخاذ
اإلج������راءات االس��ت��ب��اق��ي��ة للحؤول
دون وق��وع المحظور في ه��ذا األم��ر،
وإل��ى االستفادة من فرصة الحاجة
الملحة ،وذل��ك م��ن أجل
القبرصية
ّ
إعادة التفاوض مع الجانب القبرصي
يصحح الخلل  -الخطيئة التي
بما
ّ
ار ُتكبت في .»2007/1/17
وأعربت عن أسفها «للمآل المخيّب
الذي بلغه مسار ترحيل النفايات»،
داعي ًة «الحكومة للعودة إلى مسار
المطامر الصحية المؤقتة في األقضية
وال��م��ح��اف��ظ��ات» ،م��ؤ ّك��دة «ض���رورة

كتلة الوفاء للمقاومة
اإلسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء
باعتماد خ ّ
��ط��ة التفكيك ال��ح��راري
وتحويل النفايات إلى طاقة».
وأع��ل��ن��ت الكتلة «تضامنها مع
الالجئين الفلسطينيين ف��ي لبنان
لجهة رفضهم تقليص وكالة أونروا
خدماتها االنسانية».
وأب�������دت «ارت���ي���اح���ه���ا ل��س��ي��ر
التحضيرات الجارية لدى «حزب الله»
وحركة «أمل» وفق تفاهمهما لخوض
االنتخابات البلدية واالختيارية في
موعدها المقرر».
من جه ٍة أخرى ،تقدّمت الكتلة من
«مصر وشعبها ،ومن عائلة الراحل
الكبير محمد حسنين هيكل بأح ّر
التعازي بفقده»

قاسم

من جهته ،سأل نائب األمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،في
ذكرى أسبوع الدكتور وفيق باجوق:
«إذا اختلفنا على رئاسة الجمهورية
لماذا ّ
نعطل مصالح الناس في البلد؟
ولماذا ال ُنق ّر المشاريع األخرى؟».
وأعلن أنّ «كل مشكلتنا مع الطرف
اآلخر أ ّنه يريد لبنان والية سعودية،
ونحن نريد لبنان للّبنانيين .الكل
يعلم أنّ االنتخابات الرئاسية كانت
عقدة في مرحلة من المراحل ألنّ وزير
الخارجية السعودية سعود الفيصل
وقتها قال ال لرئيس الجمهورية ،وكل
الناس تعرف أ ّن��ه كانت لدى السيد

سعد ال��ح��ري��ري ن��يّ��ة بنسبة م��ا أن
يعالج المسألة لكن األوام��ر الملكية
منعته م��ن ذل��ك،ه��ل ه��ذه وطنية؟
هل من الوطنية أن تكون األوام��ر من
الخارج وأن تكون مرتبطة بالمصالح
السعودية؟
ول��ف��تَ ق��اس��م إل��ى أ ّن��ه��م «عندما
ّ
تتدخلون في سورية
يقولون لنا إ ّنكم
ّ
نتدخل ،ولكن
ونحن لم نكن وقتها
الحفاضات وعلب الحليب من كان
يرسلها إل��ى س��وري��ة؟ ه��ذا بالح ّد
األدن��ى ،عدا الموقف السياسي ،عدا
دعم «داع��ش» والنصرة ،عدا حماية
التكفيريين ع��دا «لطف الله واح��د»
و«لطف الله اثنان» (باخرتا األسلحة
المضبوطتان) في ميناء طرابلس ،عدا
األموال التي كانت تذهب ،عدا وجود
النائب في المجلس النيابي المم ّثل
لهذا المشروع في تركيا وال��ذي كان
يدفع األموال لهذه القوى الموجودة
هناك ،هل كل هذا ال يُس ّمى دعماً؟ هذا
دعم عسكري ال دعما ً سياسيا ً وال دعما ً
ثقافيا ً واجتماعياً».
وأشار إلى أ ّننا «على رأس السطح
قلنا أ ّن��ن��ا ذاه��ب��ون إل��ى س��وري��ة من
أجل أن نحمي المشروع الذي يحمي
لبنان ،وبالفعل نجحنا في حماية
ه��ذا ال��م��ش��روع بدليل أ ّن��ه��م لطالما
ّ
تدخلكم في سورية سيُلهب
قالوا:
لبنان ،وتبيَّن أنّ ّ
تدخلنا حمى لبنان،
لماذا لم يلتهب لبنان خ�لال خمس
سنوات؟».

الداود :خطاب ال�سيد ن�صر اهلل
ر�سالة ردع للعدو
رأى األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب
السابق فيصل الداود في بيان ،أنّ «خطاب األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله في ذكرى القادة الشهداء ،كان رسالة ردع
للعدو اإلسرائيلي الذي يخطط لحرب ثالثة ض ّد لبنان ،فجاء موقفه،
ليؤ ّكد أنّ المقاومة تمتلك قوة استراتيجية في مواجهة أي عدوان
وح��رب ،وهو استهداف حاويات األمونيا في حيفا ،وهي وحدها
تمنع قادة العدو من التفكير بشنّ الحرب التي تم ّكنت المقاومة من
تعطيل قرارها بقدراتها العسكرية ،وهو ما بدأ يقلق العدو الذي ظنّ
أنّ انشغال حزب الله في المعارك في سورية سيبعده عنه ،فخاب
ما تو ّقعه».
وأش��ار ال��داود إل��ى أنّ «مواقف الرئيس السوري ّ
بشار األس��د،
جاءت لتؤ ّكد أنّ محور المقاومة يتقدّم وينتصر ،وأنّ فصل سورية
عن المقاومة فشل ،والجيش السوري مستعد لمواجهة أي عدوان
تركي وسعودي على أرضه ،مع تهاوي مشاريعهما التي تتماهى مع
المخطط األميركي الصهيوني».

حيّا لقاء األح��زاب اللبنانية في
الجنوب «صيدا عاصمة المقاومة في
ذكرى تحريرها من رجس االحتالل
الصهيوني» ،معاهدا ً «ك��ل الدماء
الذكية التي سالت على أرضها في
سبيل التحرير أن نبقى أوفياء لها».
وط��ال��ب ال��ل��ق��اء ب��ع��د اجتماعه
ال���دوري ف��ي م��ق�� ّر ق��ي��ادة «التنظيم
الشعبي الناصري» في صيدا« ،كل
ال��ق��وى السياسية ب��ال��وق��وف إلى
جانب الجيش اللبناني ودعمه في
معركته ض ّد اإلرهابيين في جرود
ع��رس��ال ورأس ب��ع��ل��ب��ك» ،م��ن�� ّوه��ا ً
ب���ـ«إن���ج���ازات ال��ج��ي��ش الميدانية
األخيرة وعملياته النوعية التي أدّت
إلى ضرب أوك��ار هؤالءاإلرهابيين،
ما يوجب على الحكومة تأمين دعم
الجيش بالسالح النوعي ال�لازم،
والتجهيز الضروري».

كما طالب الحكومة بـ«إعادة إنتاج
السلطة عبر االنتخابات النيابية
والبلدية للتصدّي لمعالجة أوجاع
الناس ومطالبهم ال ُمح ّقة ،من ماء
وكهرباء وكل المتطلّبات الحياتية
التي هي أصالً مسؤوليتها».
وح��يّ��ا ال��ل��ق��اء «أرواح الشهداء
القادة في المقاومة اإلسالمية السيد
ع��ب��اس ال��م��وس��وي وال��ش��ي��خ راغ��ب
حرب والحاج عماد مغنية في ذكرى
استشهادهم» ،معاهدا ً «البقاء على
نهج المقاومة حتى إزال��ة التهديد
الصهيوني وتحرير كامل التراب
العربي».
كما حيّا «الجيش العربي السوري
وإنجازاته الميدانية األخيرة التي
أغاظت عددا ً من الدول اإلقليمية التي
تبيّن أنّ مصالحها ال تتح ّقق إلاّ عبر
دعم المجموعات اإلرهابية المسلّحة،

ما يؤ ّكد أنّ نيّة تلك الدول هي تحقيق
الهدف األميركي الصهيوني بتقسيم
وتمزيق الدولة السورية».
وتوجه اللقاء بـ«التحية إلى أبطال
ّ
فلسطين والشهداء الذين يسقطون
يوميا ً على ساحة الشرف» ،مطالبا ً
«كل الدول التي تدّعي الحرص على
ال��ش��ع��ب الفلسطيني أن تتصدى
للمؤامرة المتم ّثلة بإنهاء عمل وكالة
غوث ،وتشغيل الالجئين عبر تقليص
الخدمات الطبية .والتحية لألسرى
الفلسطينيين عموما ً وخصوصا ً
األسير الصحافي الحر محمد القيق
الذي يواجه الموت».
ودع���ا إل��ى «ال��م��ش��ارك��ة الفعّ الة
في مسيرة الوفاء للقائد الناصري
اللبناني ال��ع��رب��ي م��ع��روف سعد
ف��ي ذك����رى اس��ت��ش��ه��اده ال��واح��دة
واألربعين».

«لقاء علماء �صور»:
المقاومة �ستنت�صر على التكفيريين

اجتمعت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية» في منزل األمين
العام خالد ال��داع��وق ،وبعد ال��م��داوالت أص��درت بيانا ً ناشدت فيه
«من يتو ّلى رسميا ً ملف النفايات إغالقه في أسرع وقت ،وعلى أعلى
مستوى من النظافة ،وبالكلفة العالمية تفاديا ً لفضيحة هؤالء المالية
رأفة بالعباد».
وأث��ن��ت على «البلديات التي تتو ّلى مباشرة ه��ذا الملف بكل
موضوعية ،وه��ذا هو عملها القانوني أساساً» ودع��ت الدولة إلى
«االقتداء بهذه البلديات».
ودعا المنبر «أركان الدولة والمسؤول عن ملف النازحين السوريين
إلى التشدّد في قبول المنح الخارجية ،ورفض شروط المانحين التي
يريدون إمالءها على لبنان بغية توطين أكبر عدد من هؤالء ،والعمل
على تسهيل عودتهم إلى بلدهم الشقيق حين اإلمكان ،وإعالم الرأي
العام اللبناني بشفافية بما يحصل في هذا الملف».
وك ّرر «دعوته إلى انتخابات رئاسية ضرورية وإلزامية في سبيل
إعطاء كل ذي حق ح ّقه ،واستقرار البلد».
ودعا الدولة إلى «عدم إرهاق المواطن بضرائب جديدة كما يُحكى
عن إضافة مبلغ مقطوع على سعر صفيحة البنزين ،اللهم إلاّ إذا كانت
محدّدة حصرا ً إلنشاء مترو في بيروت ،وإعادة تسيير سكة الحديد،
على سبيل المثال».

تقي الدين زار كوريّة:
لنبذ الفتنة والحفاظ على التنوع

استقبل رئيس «لقاء علماء صور»
الشيخ علي ياسين نجل الشيخ
راغ��ب ح��رب ،راغ��ب راغ��ب حرب في
مكتبه في صور ،في حضور مسؤول
ملف المخيمات في حزب الله أبو وائل
زلزلي ،ورئيس «الهيئة اإلسالمية
الفلسطينية ل�لإرش��اد والتوجيه»
الشيخ سعيد قاسم ،ورئيس «نادي
بدر الكبرى» الشيخ محمد ق��دورة،

وفاعليات من صور ومنطقتها.
إث���ر ال��ل��ق��اء ،أ ّك����د ي��اس��ي��ن «أنّ
المقاومة التي قدّمت قادتها شهداء
ع��ل��ى ط��ري��ق فلسطين ستنتصر،
وهي بقتالها التكفيريين إ ّنما تؤلم
ال��ع��دو الصهيوني ،أل ّن��ه��م صنيعة
المشروع الصهيو – أميركي ،وهم
بكل م��ا يقومون ب��ه إ ّن��م��ا يخدمون
هذا المشروع الذي انكسر وهُ زم في

لبنان».
وش����دّد ع��ل��ى «أه��م��ي��ة اس��ت��ذك��ار
الشهداء ال��ق��ادة» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ
مشروع الشيخ راغ��ب هو مشروع
م��ق��اوم وم��ج��اه��د ،وي��ق��دّم دروس���ا ً
ف��ي العزيمة واإلرادة والتضحية
وال��م��واج��ه��ة» ،داع��ي��ا ً «الجميع ألن
ي��ك��ون��وا أوف��ي��اء ل��دم��اء ال��ش��ه��داء،
وخصوصا ً القادة منهم».

ّ
التق�شف �سيخلق م�شاكل كبيرة
دربا�س:
اّللجئين والمجتمع اللبناني

إبراهيم مجتمعا ً إلى الوفد الفلسطيني
تابعت القيادات الفلسطينية لقاءاتها مع المسؤولين
اللبنانيين للبحث في تقليص وكالة «أون���روا» تقديماتها
وانعكاسات هذا القرارعلى األوضاع الحياتية في المخيمات
وسبل معالجتها.
ولهذه الغاية زار وفد فلسطيني رئيس المجلس النيابي نبيه
بري ،كما التقى الوفد المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم في مكتبه ،وض ّم الوفد رئيس دائرة الالجئين في منظمة
التحرير الفلسطينية زكريا اآلغ��ا ،سفير فلسطين في لبنان
أشرف دبور ،ومم ّثلي الفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية.

درباس

من جهته ،علّق وزير الشؤون اإلجتماعية رشيد درباس على
قرار منظمة «أونروا» بالقول« :كأنما ال يكفي لبنان ما يعانيه
من ضغوط داخلية وسياسية ،وما يتح ّمله من عبء بوجود
مليون وخمسمائة ألف الجئ سوري ،إضافة إلى نصف مليون
الجئ فلسطيني ،فيُفاجأ اليوم بسياسة التقشف الجديدة
التي تتبعها منظمة أونروا ،حيث تقلّص مساعداتها الصحية
والتربوية ،بحيث تنجم عن ذلك مشاكل إنسانية تؤدّي إلى
حرمان الفلسطينيين من الطبابة أو تحميل وزارة الصحة
اللبنانية هذا العبء الجديد ،إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى
حرمان الطالب الثانويين والذين يتبعون المنهاج الفرنسي من
فرص التعليم .كما أنّ الالجئ الفلسطيني ،وإن كان قد اكتسب
جنسية أخرى ،يبقى في عرف األمم المتحدة الجئاً ،وال يجوز
حرمانه من ح ّقه هذا».
أض��اف« :أنّ المنظمة تو ّقفت عن تغطية عالج األم��راض

المزمنة كالتالسيميا ومرض الكبد الوبائي ،ما يع ّرض صحة
الفلسطينيين واللبنانيين إلى الخطر .واستبدال المبالغ النقدية
باإلعاشة سيزيد من ظروف بؤسهم».
وتابع :أنّ وزارة الشؤون االجتماعية المسؤولة عن ملف
اللجوء السوري وعن الشؤون االجتماعية في لبنان كله ،غير
راضية عن هذه التدابير التقشفية التي ِّ
توفر ماال ً قليالً على
المنظمة ،ولكنها تخلق مشاكل كبيرة للاّ جئين والمجتمع
اللبناني الذي يحتضنهم».
وأم��ل أن «يُعاد النظر بهذه التدابير ،وأن يُعامل لبنان
وضيوفه بصورة أكثر عدالة».

«المؤتمر الشعبي»

كذلك استنكر المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان« ،قرار
«أون��روا» ،مطالبا ً «الدول العربية بموقف حازم ورافض لهذا
القرار ،والتعويض عن أضراره».
وأشار إلى أنّ «قرار أونروا السيء ما كان ل ُي ّتخذ لو كانت
األوضاع العربية على غير الصورة الحالية السيئة الضعيفة
المتهالكة على الصعيد الرسمي».
وت��اب��ع« :أ ّن��ن��ا نرفع الصوت عالياً ،تضامنا ً مع حقوق
الشعب الفلسطيني المع ّذب ،واستنكارا ً لقرار أونروا» ،مطالبا ً
وتوجه إلى ال��دول الغربية بالقول:
بالتراجع الفوري عنه،
ّ
«إنّ قرار التجويع الذي ت ّتخذه ض ّد الشعب الفلسطيني من
خالل تخفيض تقديمات أونروا لن يجعل هذا الشعب يستسلم
لالحتالل ،بل سيواصل كفاحه ومقاومته حتى دحر االحتالل
ومن يدعمه».

وفد الأوقاف الإيرانية التقى الراعي ودريان

محمدي :ب�إمكان الم�سيحيين والم�سلمين
العي�ش مع ًا في وئام
كور ّية مع تقي الدين
زار رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين ،مطران بيروت
لطائفة السريان األرثوذكس دانيال كوريّة ،في مق ّر المطرانية في
المصيطبة ،وت ّم البحث في األوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
وبعد اللقاء ،أ ّكد تقي الدين «وجوب الحفاظ على العيش المشترك
بين كل اللبنانيين ،وضرورة احترام شركائنا في الوطن ،ألنّ لبنان
لجميع أبنائه إلى أي طائفة أو مذهب انتموا ،وهو الوطن الذي قال
عنه البابا يوحنا بولس الثاني «لبنان رسالة» ،مشدّدا ً على «ضرورة
الحفاظ على هذا التنوع الحضاري والفكري ،ألنّ في ذلك حماية للبنان
من كل األطماع والمؤامرات المحدقة به من الخارج ،وال سيّما من العدو
«اإلسرائيلي» الذي يغيظه تن ّوع المجتمع اللبناني ،ويتربّص بنا
ش ّراً».
ودعا تقي الدين الجميع من مختلف األفرقاء اللبنانيين ،إلى التنبّه
من « ش ّر الفتنة التي ما فتىء العدو «اإلسرئيلي» يعمل على إشعالها»،
مشيرا ً إلى «أنّ أي خالف قد ينشأ بين أي طرف حتى لو كان من طائفة
واحدة يؤ ّثر على كل لبنان بأكمله».
وأم���ل تقي ال��دي��ن «اإلس����راع ف��ي انتخاب رئ��ي��س للجمهورية،
والعمل على إنهاء الشغور الرئاسي ،ألنّ في ذلك مصلحة للبنان
واللبنانيين».

جبهة العمل :لتنا�سي الخالفات
للنهو�ض بالوطن
منسقها العام
أسفت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان ،برئاسة ّ
الشيخ الدكتور زهير الجعيد في بيان« ،لعدم تم ّكن الحكومة اللبنانية
من االتفاق على مسألة النفايات التي ّ
غطت مساحات واسعة من
الوطن ،إن لجهة ترحيلها أو لجهة إنشاء مطامر أو محارق لها ،حسب
ما بات يلوح في األفق من جديد».
ورأت أنّ «ما حصل هو فضيحة كارثية ،وخصوصا ً بعدما أعلن
أحد الوزراء األساسيين في الحكومة أنّ كل شيء مز ّور في هذا الملف،
وقال آخر إ ّنه لم يفهم شيئا ً في ما يطرح ويقال في هذا الملف» ،مشير ًة
إلى «أهمية إنشاء مطامر لطمر المصالح السياسية أوال ً قبل مطامر
النفايات ،أل ّنها العائق األساسي المانع لحصول أي اتفاق أو توافق
وتفاهم ،ليس فقط على ملف النفايات ،بل على كل الملفات العالقة،
وما أكثرها».
وح ّذرت «من سوء إدارة الدولة في معالجة األزمات وانعكاس ذلك
سلبا ً على الوطن والمواطن» ،داعي ًة إلى «ضرورة تناسي الخالفات
أو ربط النزاعات على األقل للنهوض بالوطن من كبوته ،وإنقاذه من
براثن أزماته الخانقة والمأزومة».

«المجل�س العلوي»:
ا�ستدعاء دقماق �إلى التحقيق

ياسين مستقبالً راغب حرب

بري و�إبراهيم بحثا مع وفد فل�سطيني تداعيات قرار «�أونروا»

«منبر الوحدة» :للإ�سراع
في �إغالق ملف النفايات

دعت �إلى الم�شاركة في «م�سيرة الوفاء» لمعروف �سعد

الأحزاب جنوب ًا :لإعادة �إنتاج ال�سلطة
عبر االنتخابات النيابية والبلدية
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أفاد المجلس اإلسالمي العلوي في بيان ،أ ّنه «ا ّتصل بالمرجعيات
الدينية للطائفة السنيّة الكريمة ،بعد التصريحات المتط ّرفة التي
ص��درت ع��ن ب�لال دق��م��اق ،فأعربت ه��ذه المرجعيات ع��ن شجبها
واستنكارها لها .وش��دّدت على حقيقة أنّ دقماق ال ينتمي إلى هذه
المرجعية ،وال يحق له التهجم على الطائفة اإلسالمية العلوية ،التي
هي طائفة إسالمية معروفة بانتمائها الديني والعروبي».
كذلك اتصل المجلس بـ«المراجع األمنية في مدينة طرابلس،
فتح ّركت مشكورة على الفور ،واستدعي دقماق إلى التحقيق وت ّمت
معالجة خطابه ،بما يقتضيه الواقع والقانون».

أ ّك����د رئ��ي��س منظمة األوق����اف
والشؤون الخيرية في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية علي محمدي،
أنّ بإمكان المسيحيين والمسلمين
أن يعيشوا إل��ى جانب بعضهم
بعضا ً في ش ّتى أنحاء المعمورة
في وئام ،مشيرا ً إلى أنّ الخطرين
التكفيري والصهيوني وجهان
لعملة واحدة.
كالم محمدي جاء بعد زيارته
برفقة وف��د من المنظمة والسفير
اإليراني في لبنان محمد فتحعلي،
البطريرك الماروني الكاردينال
بشاره الراعي في بكركي ،و ُمفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان في دار الفتوى.
وبعد اللقاء مع ال��راع��ي ،قال
م��ح��م��دي« :ك��ان��ت ف��رص��ة طيبة
وثمينة للغاية جمعتنا مع صاحب
الغبطة ،حيث تحدّثنا معه في
الكثير من األم��ور والمسائل ذات
االه��ت��م��ام المشترك ،والعالقات
الثنائية الطيبة الموجودة لحسن
الحظ بين الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والجمهورية اللبنانية
الشقيقة».
وأض���اف« :أ ّك��دن��ا خ�لال اللقاء
قناعاتنا المشتركة ،ب��أنّ أتباع
ال��دي��ان��ات ال��س��م��اوي��ة السمحاء
األسس اإلنسانية
كافة ،انطالقا ً من ُ
واألخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي ُتبنى عليها،
س���واء أك���ان���وا م��ن المسيحيين
والمسلمين ،فبإمكانهم أن يعيشوا
إل���ى ج��ان��ب بعضهم ب��ع��ض��ا ً في
ش ّتى أنحاء المعمورة في حالة

دريان مستقبالً الوفد اإليراني
م��ن ال��وئ��ام والتكاتف والتالحم
واالنسجام ،وعبّرنا لغبطته أيضا ً
ع��ن أنّ ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإليرانية ،استنادا ً إلى دستورها،
واستنادا ً إلى تعاليمها األخالقية
واإلنسانية ،توفر الحياة الكريمة
والشريفة وال�لائ��ق��ة لإليرانيين
ك��اف��ة ،وبطبيعة ال��ح��ال لألخوة
المسيحيين ال��ذي��ن يعيشون
مع أخوتهم المسلمين في حالة
من ال��وح��دة والمحبة واالح��ت��رام
المتبادل».
وفي دار الفتوى أوضح محمدي،
الحديث مع ال ُمفتي دري��ان تناول
«كل األمور التي من شأنها أن تع ّزز
ال��وح��دة والتالقي واالنسجام ما
بين أبناء األمة اإلسالمية جمعاء،
وك��ان هناك تأكيد مشترك بيننا

وب��ي��ن س��م��اح��ت��ه ع��ل��ى ض���رورة
التركيز ف��ي ه��ذه المرحلة على
ك��ل ال��ق��واس��م المشتركة م��ا بين
المسلمين ،واالبتعاد عن أي أمر
من شأنه أن يُسبّب أي حساسية
أو تباعد أو فرقة بين أبناء األمة،
ألنّ هذا األمر فيما لو ت ّم ،فمن شأنه
أن ي��ؤدّي في نهاية المطاف إلى
خدمة مصلحة أع��داء ه��ذه األم��ة،
وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن
أعداء هذه األمة فإ ّننا نعني بشكل
أساسي اإلرهاب ،إن كان اإلرهاب
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،أو ك���ان اإلره����اب
التكفيري المتطرف».
وأعرب عن اعتقاده «أنّ اإلرهاب
الصهيوني م��ن جهة ،واإلره���اب
التكفيري م��ن ج��ه��ة أخ���رى هما
وجهان لعملة واحدة».

لقاء ت�ضامني لـ«الجهاد» مع االنتفا�ضة:
تحتاج �إلى دعم وت�ضحيات من الأمة
أقامت «حركة الجهاد اإلس�لام��ي» في الشمال ،لقا ًء
تضامنيا ً مع انتفاضة القدس في قاعة اللجنة الشعبية
في مخيم البداوي ،تحت شعار «لتتوحد كل الجهود من
أجل دعم انتفاضة القدس» ،بحضور مم ّثلي الفصائل
الفلسطينية ف��ي منطقة الشمال ،واللجان الشعبية،
واألحزاب اللبنانية الوطنية واإلسالمية ،وأهالي مخيّمي
نهر البارد والبداوي.
تحدّث في اللقاء مسؤول العالقات السياسية في حركة
«فتح» في الشمال أبو خالد غنيم ،فرأى أنّ «سبيل دعم
االنتفاضة ال يت ّم بالمهرجانات وال بالخطابات واللقاءات
فحسب ،بل يحتاج إلى ترجمة هذه الوقفات إلى خطوات
تصب فعليا ً وعمليا ً بدعم
فعلية ،وإج���راءات ومواقف
ّ
صمود شعبنا وانتفاضته الباسلة».
وأش��ار مسؤول حركة «حماس» في منطقة الشمال

جمال شهابي ،إلى أنّ «السبيل الوحيد لتحرير المقدّسات
هو البندقية» ،مطالبا ً «بتوفير جميع المقومات التي من
شأنها أن تحافظ على استمراريتها».
ووج��ه رئيس «لجنة عائلة وأص��دق��اء األسير يحيى
ّ
سكاف» ،جمال سكاف« ،التحية من مخيمات الع ّز والشرف
باسم قضية األسير يحيى سكاف ،وباسم الشعب اللبناني،
إلى الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ،ليجدّد العهد
مع فلسطين ومقاومتها».
أ ّم��ا كلمة «حركة الجهاد اإلسالمي» فألقاها القيادي
بسام موعد ،ال��ذي رأى أنّ «االنتفاضة فاجأت العالم،
ّ
وربما أحرجت الكثيرين م ّمن أدار ظهره لها ،أو انشغل عنها
في لعبة األمم المد ّمرة» ،وأ ّكد أنّ «االنتفاضة ما زالت في
باكورة مشوارها الطويل ،وتحتاج إلى دعم حقيقي ،وبذل
التضحيات من أبناء األمة كافة».

