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ت�صعد هجومها متجاهلة بيانات اال�سترحام واال�ستعطاف
الريا�ض
ّ

ال�سعودية ّ
تحذر رعاياها من ال�سفر �إلى لبنان
والإمارات والبحرين تلحقانها
بالرغم من بيان الحكومة اللبنانية
األخير ،وعرائض ومواقف االسترضاء
واالسترحام التي صدرت عن «قوى 14
آذار» وعلى رأسها تيار «المستقبل»،
ال���ذي أرس���ل بضعة وف���ود سياسية
ودينيةوشعبيةإلىالسفارةالسعودية
في بيروت تحت عنوان التضامن مع
المملكة ،صعّ دت األخيرة هجومها ض ّد
لبنان من خ�لال تحذير رعاياها من
السفر إليه.
فقد نقلت «وكالة األنباء السعودية»
عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
السعودية ،قوله «إنّ الوزارة طلبت من
جميع مواطنيها عدم السفر إلى لبنان
حرصا ً على سالمتهم» .كما طلبت من
المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان
المغادرة وعدم البقاء هناك إلاّ للضرورة
ّ
توخي الحيطة والحذر
القصوى مع
واالتصال بسفارة السعودية في بيروت
لتقديم التسهيالت والرعاية اللاّ زمة.
وح���ذت أب��و ظبي ح��ذو ال��ري��اض،
إذ أعلنت وزارة الخارجية والتعاون
الدولي في اإلم��ارات أ ّنها رفعت حالة
التحذير من السفر إلى لبنان إلى منع
السفر إل��ي��ه ،وذل��ك اع��ت��ب��ارا ً م��ن يوم
أم���س .كما ق��� ّررت وزارة الخارجية
تخفيض أفراد بعثتها الدبلوماسية في
بيروت إلى حدّها األدنى .وتقوم وزارة
الخارجية حاليا ً بالتنسيق مع الجهات
المعنيّة لوضع ه��ذا ال��ق��رار موضع
التنفيذ الفوري.
ك��ذل��ك ن��اش��دت سلطات البحرين
رعاياها عدم السفر نهائيا ً إلى لبنان.
وكان السفير السعودي في لبنان
علي عواض عسيري اعتبر في مؤتمر
صحافي عقده بعد استقباله وف��ودا ً
شعبية وس��ي��اس��ي��ة متضامنة مع
المملكة« ،أنّ اإلس��اءة لعالقات لبنان
بأشقائه هي إساءة للوطن ،ألن األشقاء
هم العضد» ،زاعما ً حرص بالده على

لبنان وأمنه واستقراره.
وشكر «جميع الشخصيات والوفود
الذين تكبّدوا عناء الحضور إلى مق ّر
السفارة» مؤ ّكدا ً لهم أنّ «لبنان أقوى من
كل ما يُحاك ضدّه ،وسوف يبقى قويا ً
به ّمة أبنائه وحكمتهم ،وبأش ّقائه الذين
يتم ّنون له كل الخير».
ومن الشخصيات التي أ ّمت السفارة
وزي��ر العدل المستقيل اللواء أشرف
وجه «اعتذارا ً كبيراً» إلى
ريفي ،الذي ّ
السعودية «على خطأ وزير خارجيتنا
جبران باسيل يوم خرج عن اإلجماع
العربي» .أض��اف « :نحن إلى جانب
الدول العربية في صراعنا ،وفي حياتنا
اليومية».

وزار السفارة أيضا ً وف��د من «تيار
المستقبل» برئاسة أمينه العام أحمد
الحريري ،ال��ذي قال بعد اللقاء« :من
واجبنا هذه الوقفة ،وقفة امتنان واعتزاز
للمملكة على كل مواقفها ،ونحن باقون
معها بحزمها وبمشروعها العربي الذي
يم ّثلنا ،وبكل ما لهذه المرحلة من صمود
وتص ٍّد لكل المشاريع الغريبة عن هذا
البلد».
وشدّد على أنّ «أي خطوة سن ّتخذها
اليوم سنحسبها جيداً ،انطالقا ً من ه ّمنا
األساس في الحفاظ على استقرار البلد،
وعدم الذهاب به إلى المجهول».
كذلك زار متضامنا ً وفد من الهيئات
االقتصادية.

ريفي معتذراً:
نحن معها في ال�صراع
جنبالط� :إلى �أين يقود
ريفي الجماهير؟
غ ّرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط باإلنكليزية ،مشيرا ًإلى
أ ّنه «بعد  6ساعات من النقاش خرج بيان اعتذار مدروس عن مجلس الوزراء،
وتضامني مع العالم العربي ،واعترف بارتكاب خطأ ض ّد السعودية».
ّ
وأضاف جنبالط في تغريدة أخرى «األخبار السارة هي أنّ وزير خارجيتنا
االستثنائي والموهوب جبران باسيل صادق عليها».
وتساءل« :في هذا الوقت وزير العدل المستقيل أشرف ريفي يقود الجماهير،
إلى أين ال أدري؟».
المهجرين أليس شبطيني
ورأى في تغريدة أخ��رى ،أنّ «وزي��رة شؤون
ّ
ُتسيطر على وزارة العدل».
من جهة أخ��رى ،إستقبل جنبالط في دارت��ه في كليمنصو مساء أمس،
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وعرض معه األوضاع
الراهنة.

«التغيير والإ�صالح» :نحن عرب في هو ّيتنا وانتمائنا
وال ُيزايد علينا �أحد في حر�صنا على دول الخليج
أسف تك ّتل التغيير واإلصالح «لسوء استغالل موقف وزير
الخارجية والمغتربين ،رئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل ،المؤيّد من دون تح ّفظ لبيان الحكومة» ،الفتا ً إلى أنّ
«موقفه كان أكثر تقدّما ً في هذا المجال».
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي ،بعد اجتماع التك ّتل
األسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في
الرابية أمس« :إنّ المقاصد والغايات مفقوهة لدينا ونحتقظ
بها طبعاً ،ولن نقع في األفخاخ المنصوبة لنا على طريق
استحقاقاتنا وفي مواقع تحالفاتنا القائمة وال ُمستجدّة ،من
ضمن نهج انفتاحنا على الجميع في لبنان».
أض��اف« :ع��رب نحن في هُ و ّيّتنا وانتمائنا ،ولبنان من
مؤسسي جامعة ال��دول العربية وعام ٌل فيها ،على ما ورد
ّ
تنص
في وثيقة الوفاق الوطني ،وفي مقدّمة دستورنا التي
ّ
على المبادئ التي تؤ ّلف األركان الثابتة لنظامنا السياسي
وعقيدتنا الوطنية والقومية .ل��ذا ،كفى تحريفا ً لمواقفنا
واقتناعاتنا وممارساتنا والتزاماتنا ،فاألمر مكشوف لدينا».
وعرض لعدد من مواقف التك ّتل في هذا الصدد ،ومنها موقفه.
وذ ّك��ر جريصاتي ببعض مواقف التك ّتل السابقة التي

تحترم اتفاقية الدفاع العربي المشترك ،وتعبّر عن سياسة
الحكومة كما هي مبيّنة في البيان الوزاري ،إضاف ًة إلى احترام
ّ
التدخل في الشؤون العربية الداخلية ،والتي تدعو
مبدأ عدم
إلى أفضل العالقات مع الدول العربية.
أض��اف« :ال يمكن ألحد أن يُزايد علينا في حرصنا على
السعودية ودول الخليج من منطلق أ ّنها دول عربية شقيقة،
وه��ذا الحرص بالتأكيد هو بمقدار حرص هذه ال��دول على
لبنان ال ُمقيم أو المنتشر في أرجاء هذه الدول ،مهارات عاملة
ورساميل ومشاريع ،فهذا هو مفهوم التضامن العربي الذي
نتم ّناه في كل حين».
السجاالت
من
الموضوع
�ذا
�
ه
��راج
�
«إخ
وتم ّنى التك ّتل
ِّ
اإلعالمية تمهيدا ً للمعالجة الهادئة الرصينة على ما شرحنا،
وتفادي المهاترات والمزايدات الفارغة والزائفة».
وف��ي ملف النفايات ،أ ّك��د جريصاتي «صوابية مواقف
التيار الوطني الحر من العام  ،»2009وس��أل« :م��اذا كان
حصل لو كان وزراء التيار مسؤولين عن هذا الملف» ،وطالب
«بالمساءلة الشاملة والفورية عن كل مفاصل هذا الملف».

حزب اهلل ومراد
ع ّزيا بهيكل في القاهرة

قدّم وفد من حزب الله واجب العزاء بالراحل الصحافي الكبير محمد حسنين
هيكل في مسجد عمر مكرم في القاهرة .وض ّم الوفد النائب علي المقداد ،مسؤول
العالقات العربية في الحزب الشيخ حسن عز الدين ،ومسؤول العالقات
اإلعالمية الحاج محمد عفيف .ونقل الوفد تعازي األمين العام للحزب السيد
حسن نصر الله وقيادته إلى أسرة الفقيد.
وبعد التعازي ،قال عز الدين «إنّ العالم العربي خسر قيمة وقامة ،ليس في
الصحافة فقط ،إ ّنما في قضايا األمة الكبرى ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية
والمقاومة ،إذ كان هيكل من الداعمين لمشروع المقاومة في مواجهة الكيان
الصهيوني ،هذه المقاومة التي ش ّكلت نموذجا ً للمواجهة ،وكان من المراهنين
عليها ،وصاحب رؤية استراتيجية في حاضر ومستقبل اﻷمة العربية».
كما زار رئيس «حزب االتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،على رأس
وفد قومي ،ض ّم :الوزير السابق في عهد الرئيس جمال عبد الناصر محمد فائق،
وعدد من أعضاء األمانة العامة للحزب العربي الناصري ،أسرة هيكل لتقديم
واجب العزاء في القاهرة.
وأ ّكد مراد «أنّ الصحافة لم تفقد بغيابه وحدها هذا الرمز اإلعالمي والكاتب
الكبير ،وإ ّنما فقدت األمة جمعاء رمزا ً ملتزما ً بقضايا وطنه وأ ّمته ،وهو الذي بقي
باحثا ً عن الحقيقة بتج ّرد ،وعامالً على تحقيق رفعة الحياة العربية ومشروعها
جسد من خالل مواكبته لنضاالت الرئيس جمال
القومي العربي النهضوي ،وقد ّ
عبد الناصر واحدا ً من أعالم الحركة الناصرية ومثقفيها».

ّ
للذل
الحراك المدني :ال

حمدان :لن تعود ال ِهبة ال�سعودية
لأ ّنها لم تكن موجودة في الأ�صل
سأل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون،
العميد مصطفى حمدان« ،هل يش ّرفكم أيّها المواطنون اللبنانيون ويش ّرف
كرامتنا الوطنية صورة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وجماعة  14آذار
وغيرهم وهم يو ّقعون على وثيقة االستجداء والشحادة ،ويتمرجحون بين
أقدام نواطير الكاز والغاز حمَلة صناديق الدينار والدرهم»؟
أضاف« :تذكرت هؤالء يوم ّ
نظموا حملة «ف ّل» ض ّد الرئيس العماد إميل لحود
وانهزموا ،بينما خرج هو من قصر بعبدا في الساعة  12:00تماما ً عند انتهاء
عهده مرفوع الرأس ،فيما ظلّوا هم ُمطأطئي الرؤوس أذلاّ ء».
ورأى حمدان «أنّ الهِبة السعودية كما تس ّمونها لن تعود ،أل ّنها لم تكن
موجودة في األصل ،والتويجري الذي أداركم في الماضي هو اليوم في السجن
السعودي يُحا َكم على فساده ولصوصيته ،ومن يُديركم اليوم لن يطول به
الوقت حتى يكون يلقى مصير التويجري ،وإنّ غدا ّ لناظره قريب».
من جهتها ،أعلنت مجموعة «من أجل الجمهورية» و«حملة طلعت ريحتكم»
في بيان ،أنّ عددا ً من الناشطين ّ
رشوا «عبارات رافضة ّ
للذل واالرتهان للخارج
على عبوات النفايات التابعة لشركة «سوكلين» في بيروت ،وضواحيها.
وتض ّمنت الجولة كل من الحمرا ،الروشة ،الجميزة ،األشرفية ،بدارو وفرن
الشباك ،وذلك بعد صدور البيان الوزاري أول من أمس واستنكارا ً للتواقيع في
بيت الوسط».
وأوضح أنّ المجموعتين ّ
رشتا الشعارات التالية« :ال للعبودية»« ،الللذل»،
«ال للتبعية»« ،حكومة بال كرامة».

�أبو فاعور جال في طرابل�س:
الجميع حري�ص على بقاء الحكومة
ج��ال وزي��ر الصحة العامة وائ��ل
أبو فاعور في طرابلس أمس وافتتح
مستشفى المنية الحكومي.
وألقى أبو فاعور كلمة ،قال فيها:
«أتش ّرف اليوم أن أكون بينكم في بلدة
المنية ،هذه المنطقة التي شاء النظام
السياسي في لبنان أن يجعلها مه ّمشة
وبعيدة عن خيرات ال��دول��ة .لقد آن
األوان كي تشعر الدولة بمسؤوليتها
تجاه المناطق المحرومة ،وما نقوم
به اليوم ليس إلاّ محاولة ولو بسيطة
لتقديم المساعدة التي ه��ي واج��ب
علينا تجاه تلك المناطق».

توجه وزير الصحة إلى
بعد ذلكّ ،
مستشفى ط��راب��ل��س الحكومي في
منطقة القبّة ،حيث افتتح قسما ً جديدا ً
يض ّم أربعين سريرا ً لخدمة المصابين
ب���أم���راض ال��ب��اط��ن��ي��ة وال��ص��دري��ة
والجراحة التخصصية ،إضاف ًة إلى
قسم العناية الفائقة لألطفال ،المجهّز
بكامل التجهيزات الطبية الحديثة.
وبعد جولة في أقسام وأجنحة
المستشفى ،أُقيم احتفال حضره عدد
من الن ّواب.
وك��ان أب��و ف��اع��ور التقى الرئيس
نجيب ميقاتي ،الذي ن ّوه بجولة وزير

ميقاتي مستقبالً أبو فاعور

الصحة التفقدية في طرابلس والشمال
ّ
لالطالع على األوضاع والخدمات في
عدد من المراكز الصحية والطبية.
وعلى األثر ،قال أبو فاعور« :هذه
الزيارة هي للرئيس نجيب ميقاتي،
ال���ذي نعت ّز بصداقته الشخصية
وصداقته السياسية ،هذه الصداقة
ال��ق��وي��ة بينه وب��ي��ن األس��ت��اذ وليد
ج��ن��ب�لاط ،وق��د تقاسمنا ونتقاسم
نحن والرئيس ميقاتي دائ��م�ا ً إرادة
البناء وال��وح��دة الوطنية والجمع
بين اللبنانيين .وما نعمل عليه نحن
والرئيس ميقاتي هو تغليب منطق
االع��ت��دال بين اللبنانيين ف��ي ظل
الظروف الصعبة التي نراها اليوم،
والتي تقتضي تحكيم إرادة العقل
ومنطق العقل بين اللبنانيين».
ور ّدا ً على سؤال ،أعرب أبو فاعور
عن اعتقاده أنّ «الكل مقتنع ومتي ِّقن
ب��أنّ هذه الحكومة هي آخر ما تب ّقى
من معالم ال��دول��ة ،وبالتالي هناك
حرص وإص��رار من الجميع على أن
يكون التباين ضمن منطق الحفاظ
على الحكومة ،وإلاّ كان الخالف الذي
حصل ب��األم��س كفيالً بتفجير هذه
الحكومة ،ولكن ت ّم تحكيم منطق العقل
ومنطق التسوية».
وزار أبو فاعور النائب سمير الجسر
بحضور عدد من ن ّواب «المستقبل».

أعلن الوزير السابق فيصل كرامي
في بيان ،تأييده لكل ما تض ّمنه البيان
الصادر عن مجلس ال��وزراء ،أول من
أم��سُ ،مثنيا ً على «حكمة ووطنية
دول���ة ال��رئ��ي��س ت��م��ام س�ل�ام ،وك��ل
مكوِّنات الحكومة اللبنانية ،وحرص
الجميع على استقرار لبنان وحفظ

وح��دت��ه الوطنية ،وتأكيد هويّته
العربية وتضامنه مع كل القضايا
العربية ،وإيمانه بالعمل العربي
المشترك في مواجهة األزمات».
كما أثنى على «م��ب��ادرة مجلس
ال��وزراء إلى تأكيد طبيعة العالقات
األخ��وي��ة ال��ت��ي تربطنا بالمملكة

أعلن وزي��ر العدل اللبناني أش��رف ريفي بشكل
مفاجئ عن نيّته باالستقالة من مها ّمه ،فرفعها إلى
رئيس مجلس ال��وزراء تمام س�لام ،واألخير اليوم
في طور إع��داد مرسوم بقبول هذه االستقالة وفقا ً
لألصول.
ال أحد يريد أن ير ّد ريفي عن خياره ،ولم يجعل
الصدع الذي
أحد من هذه االستقالة مناسبة لرأب ّ
نشأ إثر تغريدات أبناء البيت الواحد المتش ّنجة،
فبينما يؤ ّكد ريفي عدم تسليمه باألمر الواقع ،وعدم
يقتص من المجرمين ،برأيه .ير ّد
ارتياحه إلاّ بعد أن
ّ
الحريري عليه بأن ال يزايدنّ علينا أحد ...الك ّل مسلّم
بأنّ قرار االستقالة هو خيار ريفي الشخصي ،وهنا
بيت القصيد.
ال يأبه الحريري كثيرا ً لما آلت إليه األم��ور ،وال
يبدو متأ ّثرا ً جدا ً بفرط عقد وزراء تياره في الحكومة
وخسارة مقعد محسوب عليه في ظ��روف يصعب
تعيين بديل منه ،فإال َم يرمي ريفي؟ هل هي بداية
استقالل؟ هل لهذا االستقالل أفق االستمرار في ظ ّل
عالقة الحريري الحصرية بالسعودية؟ أم أنّ ريفي
يستند إلى شيء ما في السعودية أيضاً؟
ّ
تتوضح مالبسات االستقالة ،فال يبدو أنّ ريفي
استقال برضى الحريري ،بدليل تسليم الحريري
بحريّة الخيار ،ه��ذا داخلياً ،أ ّم��ا خ��ارج حسابات
الحدود ،فتبدو عالقة السعودية بالحريري ُمريبة
ّ
تتكشف يوما ً بعد يوم عالقة ريفي الجيّدة
في وقت
بالرياض ،خصوصا ً في ظ ّل خالف الحريري مع
المح ّمدين (بن نايف وبن سلمان) .وبالتناغم ،إذا
كانت السعودية تبعث رسائل تصعيد نحو لبنان،
فإ ّنها تحتاج من دون ّ
شك إلى مثل ريفي لما يش ّكله
من شخصية تصعيدية في الشمال أه ّم من الحريري
«األنيق والدقيق» في بيروت.
ت��ؤس��س ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى رص��ي��د ري��ف��ي عند
ّ
المجموعات المسلحة التي م ّول جماعات المحاور
فيها وسلّحها ،ولديه ما يشبه تنظيما ً ممت ّدا ًمن الشمال
إلى البقاع وبيروت ،ترفع صوره منذ سنتين وأكثر،

وتدور في الشوارع عند ك ّل استحقاق ومناسبة .تلك
الصورة التي خسرها الحريري وأُسقطت من على
أسطح األبنية والشوارع ،فهل يكون هذا التمويل إلاّ
سعودياً؟
واض��ح أنّ الحريري قد فشل في إمساك شارع
والده ،وواضح أيضا ً أنّ  14آذار تف ّككت ،فل َم ال تكون
السعودية قد بدأت تبحث في توزيع كعكة الزعامة
في البالد؟ واضح أيضا ً أنّ هذا زمن المواجهات الذي
لم ينتهِ ،فهل يبقى رج��ال الحرب إلى زمن السالم
بالنسبة لريفي ،وهل يضمن الحريري أن يكون هو
رجل زمن السالم؟
ال شك أنّ ق��رار أش��رف ريفي بتقديم استقالته
في هذا التوقيت بالذات ما هو إلاّ نتيجة تس ّرعه
واستفراده في ا ّتخاذ القرارات المستندة على أ ُ ُسس
السرب الذي ينتمي إليه ،أو ربما غير
وأهداف تخالف ّ
المضطلع عليه حتى الساعة.
من هنا ،إنّ اتخاذه قرار االستقالة هو دليل إضافي
على تنصيب نفسه زعيما ً في طرابلس وعلى أهلها،
رجل العدل السابق الحريص ك ّل الحرص على أبناء
الشمال الذين قضوا إثر مؤامرات سماحة المفترضة،
التي لم يُفلح ريفي بإثباتها وهو على رأس سلطة
العدالة.
ك ّل هذا قد يرسم خطوه متقدّمة نحو االنتخابات
المقبلة ،خاصة بعد اصطفافه المتقن مع المملكه
العربية السعودية ،وربط إلغاء المساعده للجيش
اللبناني بتجاوزات حزب الله على المملكة ،وتحميل
حزب الله المسؤولية الكاملة عن ك ّل ما يحصل.
يطفو التسابق ما بين ق��ي��ادات تيار المستقبل
يؤسس
لنيل رضى المملكة ،وتسابق من نوع آخر
ّ
عليه ريفي لتثبيت موقع جديد لدى المملكة التي
تغيّرت صورتها وحساباتها منذ خمس سنوات مع
بدء شرارة األزمة السورية ،فمملكة االعتدال انتقلت
نحو التط ّرف .وما استقالة ريفي إلاّ تحرير له من
قيود تفرضها ال��وزارة ،وصفته الرسمية ،وتمنعه
من التموضع والتقدّم في ما تطلبه ال��ري��اض من
تنفيذ لمخططها المجهول والمعلوم بنفس الوقت في
لبنان.

الراعي �سافر �إلى روما:
النتخاب رئي�س كي نتج ّنب الويالت
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
أنّ على الكتل السياسية والبرلمانية «أن تضع عقلها في
رأسها وتذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان،
كي نتج ّنب كل هذه الويالت» ،معتبرا ً أنّ لبنان «يسقط
كل يوم في عيون الدول».
سافر الراعي أمس إلى روما للمشاركة في اجتماعات
إحدى اللجان البابوية ،يرافقه رئيس كاريتاس لبنان األب
بول كرم ،والمسؤول اإلعالمي في بكركي وليد غياض.
وكان في وداع الراعي في المطار المعاون البطريركي
المطران بولس صياح ،وفد من المجلس العام الماروني
ض ّم :ميشال متى ،أنطوان رميا وروالن غسطين ،مدير
المركز الكاثوليكي لإلعالم عبدو أبو كسم والدكتور الياس
صفير.
وفي مطار بيروت ،قال الراعي« :كلّنا نعرف أ ّننا نعيش
في لبنان أزمة كبيرة ،أزمة اقتصادية وأزمة أمن وفلَتان
األمن والخطف والقتل في وضح النهار وعلى أعين كل
الناس ،وكأنه ال وجود للعدالة وال للدولة ،وعدد النازحين
واللاّ جئين من فلسطينيين وسوريين أصبح يناهز أكثر
من نصف الشعب اللبناني ،إضاف ًة إلى كل ذلك ،وكل هذه
المشاكل فال يوجد عندنا رئيس للجمهورية ،وبعدم وجود
رئيس للجمهورية كأ ّننا في بيت ال سقف له ،وهذا سبب
القلق األساسي ويجب أن نعود إلى السبب وإلى المدخل
لمواجهة كل هذه األزم��ات ،إلى جانب األزم��ات اإلداري��ة
والفساد وكل ذلك ،والمعالجة تبدأ بمدخل واحد اسمه
رئيس الجمهورية ،فطالما ال رئيس للجمهورية عندنا كل

يوم سيزيد الخراب والدمار».
وعن قراءته لبيان مجلس ال��وزراء أول من أمس ،قال
«نحن مع البيان طبعاً ،ولبنان معروف تاريخه أ ّنه بلد
الصداقة مع كل ال��دول ،واللبناني بطبعه ،ولبنان ،ال
مصلحة له بمعاداة أي دولة من الدول ،ويجب أن ُتعالج
األم��ور بالطرق السياسية والدبلوماسية إذا حصل أي
خالف».
تعجبت له هو التركيز على موضوع إن
أض��اف« ،ما
ّ
كان لبنان عربيا ً أم ال ،ففي الدستور يُذكر أنّ لبنان عربي،
ولبنان هو أحد مؤسسي جامعة الدول العربية وعضو
فيها ،وهل يحتاج األمر إلعالن أكثر من ذلك؟».
أض���اف« :نحن ف��ي حاجة إل��ى رئيس للجمهورية،
وهو ال��ذي يتكلم باسم الدولة ،وعلى الكتل السياسية
والبرلمانية أن تضع عقلها في رأسها وتذهب إلى انتخاب
رئيس للجمهورية في لبنان كي نتج ّنب كل هذه الويالت،
حيث أنّ لبنان باتَ يسقط كل يوم في عيون الدول».
وع ّما إذا كان ي��زور إي��ران في حال ُو ّجهت إليه دعوة
للزيارة ،قال «عندما نتل ّقى الدعوة نفكر فيها ونتشاور
بها مع مجالسنا في بكركي ،فنحن عندما نتل ّقى أي دعوة
من أي دولة نتشاور بشأنها كي نلبّيها ،وأنا أقول إنّ قيمة
لبنان هي بعالقته الطيبة والحسنة من كل الدول ،وإلاّ فقد
لبنان دوره ،وبالنتيجة على الجميع أن يتصالحوا مع
بعضهم بعضاً».

«الديمقراطية» تحتفل بذكرى انطالقتها في �صيدا
والكلمات ّ
�شددت على الوحدة الفل�سطينية ودعم االنتفا�ضة

من شعارات الحراك المدني

«العمل الإ�سالمي»:
لتر�شيد الخطاب ال�سيا�سي
ح ّذرت «جبهة العمل اإلسالمي» في بيان ،بعد اجتماعها الدوري برئاسة
منسقها العام الشيخ زهير الجعيد ،وحضور النائب كامل الرفاعي« ،من خطورة
ّ
تصاعد وتيرة الخطاب الطائفي والمذهبي من جديد ،وتعبئة الشارع وتوتير
األجواء» ،مؤ ّكدة «ضرورة ترشيد الخطاب السياسي وضبط النفس» ،مشير ًة
إلى «أنّ االنتماء للعروبة ولإلجماع العربي يكون حقيقة باالنحياز إلى جانب
القضية الفلسطينية».
ودانت الجبهة «التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت منطقة السيدة زينب
بريف دمشق ،وحي الزهراء في حمص» ،معتبر ًة «أنّ تلك األعمال اإلجرامية لن
تثني السوريين عن متابعة مسيرتهم ونضالهم لتحقيق حريتهم واستقاللهم».

كرامي ي�ؤيّد بيان مجل�س الوزراء
قصر
العربية السعودية ،التي لم ُت ِّ
ي��وم�ا ً ف��ي مساعدة لبنان على كل
المستويات ،وال سيّما إسهامها الكبير
في وقف الحرب األهلية وإنجاز ا ّتفاق
الطائف ،وإسهامها المتواصل في دعم
االستقرار االقتصادي واالجتماعي
واألمني».

عن ا�ستقالة �أ�شرف ريفي...
} علي جانبين

وفد حزب الله يقدم التعازي
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جانب من اجتماع الجبهة

أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين مهرجانا ً جماهيريا ً لمناسبة
ال��ذك��رى  47النطالقتها ،وذل��ك في
«قاعة الشهيد معروف سعد» في
مدينة صيدا ،بحضور حشد من قادة
ومم ّثلي األحزاب اللبنانية الفصائل
الفلسطينية ،إضافة إلى االتحادات
وال��ل��ج��ان الشعبية والمؤسسات
االجتماعية.
وتحدّث للمناسبة عضو المكتب
السياسي للجبهة علي فيصل ،الذي
دعا إلى «رفض أيّة مبادرات تهبط
بسقف الحقوق الفلسطينية» ،مح ّذرا ً
من «خطورة الرهان على المبادرة
الفرنسية ال��ت��ي تتجاهل ق���رارات
الشرعية الدولية ،و ُتعطي االحتالل
وقتا ً إضافيا ً لتوسيع االستيطان
والتهام المزيد من األرض ،ما يقطع
ال��ط��ري��ق على إمكانية ق��ي��ام دول��ة
فلسطينية».
واستعرض «الجهود المبذولة
لتطوير االنتفاضة وحماية إنجازاتها،
وتأمين أوسع توافق وطني حولها
كخطوة على طريق انتفاضة ثالثة»،
م��ؤ ّك��دا ً أنّ «ه��ذه االنتفاضة ح ّققت
الكثير من اإلنجازات رغم تجاهلها
على المستويين العربي والدولي،
وص��م��ت ال��ع��ال��م ت��ج��اه م��ا ترتكبه
«إس��رائ��ي��ل» م��ن إع���دام���ات يومية
وميدانية بحق الشعب الفلسطيني،
وه��ي انتفاضة ستتواصل رغ��م كل
سياسات القمع».
وأشار إلى أنّ «التح ّركات الشعبية
التي تشهدها المخيمات ،وإن كانت
ت��ه��دف إل���ى ال��ض��غ��ط ع��ل��ى أون���روا
للتراجع عن قراراتها بشأن تخفيض
تمسك
الخدمات ،هي في الوقت ذاته ّ
بحق العودة وبخدمات أون��روا وما
ترمز إليه من التزام المجتمع الدولي
بقضية اللاّ جئين وحق العودة».
وأث��ن��ى على «الجهود المبذولة
من قِبل جميع القوى الفلسطينية

جانب من الحضور في االحتفال
واللبنانية ،لضمان استقرار أوضاع
المخيمات وت��ع��زي��ز عالقاتها مع
الجوار».
كما تحدّث رئيس التنظيم الشعبي
الناصري أس��ام��ة سعد ،ال��ذي أ ّك��د
«أنّ صيدا ستبقى وفيّة لتاريخها،
وستبقى تحمل قضية فلسطين
وشعبها» ،داعيا ً إلى «الوحدة على
قاعدة المقاومة واالنتفاضة ،وأن
ُتترجم على المستوى السياسي
ما هو موجود من وح��دة ميدانية»،
مشدّدا ً على «ضرورة تعزيز العالقات
اللبنانية والفلسطينية ،وبما ينعكس
إيجابا ً على مستوى تعزيز حالة
االستقرار واألمن في المخيمات».
ون��� ّوه «بجهود جميع الفصائل
في حفظ أم��ن واستقرار المخيمات
بالتعاون مع السلطات اللبنانية»،
داعيا ً «الدولة اللبنانية إلى التخفيف
م���ن ح����دّة األزم������ات االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية ،خصوصا ً قضايا حق
العمل والتن ّقل والتملّك».
وت��ح �دّث باسم منظمة التحرير
الفلسطينية مروان عبد العال ،أمين

سر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
داعيا ً إلى «االرتقاء إلى مستوى دماء
وتضحيات شعبنا في االنتفاضة عبر
توحيد رايتها وبندقيتها في مواجهة
العدو اإلسرائيلي».
واعتبر أنّ «تخفيضات وكالة
الغوث أبعد من قضية تخفيضات،
وأنّ المستهدف هو قضية اللاّ جئين
والوجود الفلسطيني ،بهدف فرض
التوطين وإلغاء حق العودة».
المنسق ال��ع��ام لتج ّمع
وأل��ق��ى
ّ
اللجان وال��رواب��ط الشعبية معن
بشور كلمة ،شدّد فيها على «الوحدة
الوطنية» ،داعيا ً «الدولة اللبنانية
إلى دعم مطالب الشعب الفلسطيني
بشأن تخفيض خدمات وكالة الغوث،
وأيضا ً إقرار الحقوق اإلنسانية».
وللمناسبة أيضاًّ ،
نظمت الجبهة
حفل استقبال في صالة مركز الشباب
الفلسطيني ف��ي مخيم ال��ب��داوي،
ح��ض��ره م��م � ّث��ل��ون ع���ن ال��ف��ص��ائ��ل
الفلسطينية واألح����زاب اللبنانية
واللجان الشعبية والمؤسسات،
ووفود شعبية وفاعليات.

