حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /األربعاء  2 /آذار  / 2016العــدد 2019
Seventh year / Wednesday / 2 March 2016 / Issue No. 2019

«الريا�ض تتعامل مع اللبنانيين بطريقة ُمهينة ولن ن�سكت عن جرائمها»
مراد وكرامي �أثنيا على بيان عين التينة:
ن�صراهلل :عمليات �إر�سال ال�سيارات المفخخة �إلى بع�ض المناطق كانت ُ
ال�سعودية
من
دار
ت
الجميع يرف�ض الفتنة
أ ّكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،أ ّنه «منذ
تاريخ وقف الهِبات دخلنا مرحلة جديدة من الصراع السياسي
اإلعالمي من قِبل السعودية» ،مشدّدا ً على أنّ الحزب لن يتراجع
عن مواقفه من السعودية ،بل سيستمر فيها كاشفا ً عن أنّ
عمليات السيارات المفخخة التي كانت ُترسل إلى بعض المناطق
اللبنانية كانت ُت��دار من السعودية .وق��ال« :من يستطيع قلب
الطاولة على حزب الله في لبنان فليفعل ،لكن نحن ال نريد قلب
الطاولة على أحد» .وأ ّكد «أ ّننا ال ننوي االستقالة من الحكومة،
لكن ال أحد يربحنا جميلة بالبقاء فيها» ،مشدّدا ً على أنّ «هناك
مصلحة وطنية في استمرار الحوار الثنائي مع المستقبل والحوار
الوطني ،لكن ال أحد يمنّ علينا بهذا الموضوع».
وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة ،ب ّثتها مساء أمس قناة
«المنار»« :منذ أن أعلنت السعودية عن إيقافها الهِبات المفت َرضة
للجيش ،ب��دأت في لبنان والمنطقة حملة سياسية وإعالمية
واسعة جداً ،وشهدنا تصعيدا ً إن من جهة السعودية وبعض دول
الخليج أو من جهة بعض الجهات السياسية في لبنان ،ونتيجة
التصعيد اإلعالمي والسياسي والخطابات والمؤتمرات ونحن
نعلِّق بالح ّد األدنى ،لكن هذا األمر أدخل لبنان في مناخ من التو ّتر
الشديد على المستوى السياسي واإلعالمي والشعبي ،ما أدّى إلى
بروز مخاوف كبيرة عند اللبنانيين والمقيمين في لبنان».
وأوضح نصر الله أنّ «شائعات كثيرة انتشرت ،وقامت بعض
ّ
المحطات السعودية بتقديم برامج ُمهينة فحصلت تط ّورات
في الشارع»ُ ،مشيرا ً إلى أ ّنه «منذ  ،2016/2/19تاريخ وقف
الهِبات ،دخلنا مرحلة جديدة من الصراع السياسي اإلعالمي من
قِبل السعودية».

بيانات الفتنة

ولفتَ إلى أ ّنه «بعد المناخ التصعيدي من السعودية ،الفريق
السياسي اآلخر «قامت قيامته» ،وجرت تح ّركات وزيارات وفود
شعبية وتصعيد وإثارة ،حيث ُو ّزعت بيانات مجهولة المصدر
معلومة الخلفية عن نيّات حزب الله الدخول إلى بعض المناطق،
وأن طريق الجديدة مستهدفة ،وت ّم تل ّقف مضمون هذه البيانات
عبر المواقع اإللكترونية ،وحصل قلق إلى ح ّد أنّ الجهات األمنية
اضطرت إلى أن تسأل» ،معتبرا ً أنّ «البيانات يرتفع منها بقوة
صوت الفتنة بين الشيعة والس ّنة».

الهبات دخلنا
منذ وقف ِ
مرحلة جديدة من ال�صراع
من ِقبل ال�سعودية
وأش��ار إلى أنّ السعودية وبعض دول الخليج منعت سفر
رعاياها إلى لبنان ،وطلبت من رعاياها مغادرة لبنان ،وتحدّثت
عن اعتبارات أمنية ،لكن ال يوجد أي ُمعطى من هذا.
ولفتَ إلى أنّ «من يستطيع قلب الطاولة على حزب الله في
لبنان فليفعل ،لكن نحن ال نريد قلب الطاولة على أحد ،وأنا أدعو
جمهورنا إلى عدم اإلصغاء إلى هذا الصراخ والتهويل ،ألنّ هذا
الخطاب تع ّودنا عليه منذ سنوات».
ورأى السيد نصر الله ،أ ّنه «ال ّ
شك أنّ حراك الشباب ور ّد الفعل
على برنامج الـ MBCساعد على إث��ارة المخاوف والقلق في
األوساط اللبنانية» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «بالنسبة لحزب الله نحن
أقوياء ومرتاحون ،ونحن في أفضل وضع منذ خمس سنوات إلى
اآلن ،لسنا مضغوطين ،ونحن حريصون على االستقرار واألمن
والسلم األهلي».
ورأى أ ّنه «عندما تلجأ بعض وسائل اإلعالم إلى هذا المستوى
المتد ّني فهذا دليل ضعف ،ويمكن لمن يريد خوض معركة إعالمية
ضدّنا ،لكن هذا المستوى ّ
يدل على ضعف» ،الفتا ً إلى أنّ «هذا
ّ
يستحق التعليق وال الردّ ،ويُعبِّر عن عجز الجانب
المستوى ال
اآلخر في خياراته» ،معتبرا ً أنّ «ما حصل في الشارع ر ّد فعل
عفوي من بعض المواطنين ،وهم ُمحبّون وصادقون ،ولكن ربما
يكون هناك اختراقات ،لكن في الخلفية محبّة ولكن هذا األسلوب
غير صحيح وغير مناسب ،وال عالقة لنا به».
وفي موضوع الشعارات ،أشار إلى أ ّنه «سواء ما قيل أو يُقال
في مثل هذه األحداثُ ،نقل أ ّنه في بعض األماكن حصلت إساءات
لبعض الرموز اإلسالمية الكبيرة وهذا األمر خطيئة كبيرة ،وفتوى
المرشد األعلى السيد علي الخامنئي تح ّرم هذه اإلساءة والشتم،
وهي واضحة ،ومن هو مهت ّم بدينه يجب أن يعرف ذلك».
وتوجه إلى الشباب الذين تح ّركوا في الشارع ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «ال
ّ
حاجة إلى النزول إلى الشارع ،وأطلب منكم أن ال تنزلوا مهما
حصل من برامج أو كالم يستهدفني أو يستهدف حزب الله ،ويجب
أن نف ّتش عن ردود فعل ُمجدية ومدروسة تخدم أهدافنا وال تخدم
أه��داف العدو» ،مشيرا ً إلى أنّ «إسرائيل والسعودية وجهات
أخرى ،يريدون فتنة سنيّة شيعية في لبنان ،وهل المطلوب م ّنا
خدمتها؟ البعض قد يقول أنّ الحزب ال يطلب أل ّنه ُمحرج فلنبادر،
ولكن أي تحرك يحتاج إلى تنسيق» ،مشدّدا ً على أ ّنه «ليس مقبوال ً
االجتهاد في هذا األمر ،وإذا جاء يوم حزب الله يريد من الناس أن
تنزل إلى الشارع سأخرج ألقول لكم هذا ،ولكن طالما لم نطلب
يعني أنّ ليس هناك مصلحة في ذلك».
ودعا مسؤولي المناطق في حزب الله إلى «جمع الشباب الذين
نزلوا إلى الشارع وإبالغهم بأنّ التح ّرك الذي حصل في الشارع ال
يُفيد ،وأطلب منهم في المرة المقبلة المبادرة سريعا ً لمعالجة هذا
األمر والمبادرة إلى التنسيق مع قيادات حركة أمل».
ولفتَ السيد نصر الله إلى أ ّنه «في إسرائيل قيل قبل أيام أنّ
هناك فريقا ً يتابع مواقع التواصل االجتماعي ،ونحن يجب أن
نكون منتبهين إلى الشارع ومواقع التواصل االجتماعي ،وال أحد
يستهين بهذا الفضاء المجازي ،وحتى الدول التي أوجدت هذا

الفضاء تعتبر أ ّنه يش ّكل خطرا ً عليها» ،مؤ ّكدا ً ضرورة «التعاطي
بكل مسؤولية مع هذا الفضاء المجازي ،وديننا يقول لنا ال نكون
سبّابين ،وليس من أخالقنا أن نشتم أو نتع ّرض ألي أحد على
المستوى الشخصي ،ونحن معنيّون بقول الحقائق وكشف
الوقائع واألفعال ،وعدم الذهاب إلى األمور الشخصية».

الهِبة السعودية

ومن جه ٍة أخرى ،أشار إلى أ ّنه «بالنسبة إلى التطورات األخيرة
مع السعودية ،من المعروف أ ّنه في تاريخ  ،2013 /12/29أُعلن
من قصر بعبدا أنّ السعودية ستقدّم هِ بة إلى الجيش بقيمة 3
مليارات دوالر ،وقبل عام وأكثر ت ّم الحديث عن مليار دوالر جديد،
وفي  19شباط من العام الحالي أعلنت السعودية أ ّنها أوقفت
الهِبات» ،الفتا ً إلى أنّ «كل المعطيات ُتشير إلى أنّ الهِبات تو ّقفت
منذ وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز وليس بسبب موقفنا ،ولكن
اآلن هناك مشكلة مع حزب الله ،فلنعلن عن هذا الموضوع اآلن
ونحمِّل الحزب المسؤولية» ،مؤ ّكدا ً «أ ّننا نحمل مسؤولية هِ بات
تو ّقفت منذ أكثر من سنة ،وهذا بمعزل ع ّما إذا كانت السعودية
لديها األموال لتدفع أو ليس لديها ،وأتم ّنى من الناس التي لديها
معلومات أن تتحدّث وتصدق في هذا الموضوع».
وأشار السيد نصر الله إلى أ ّنه «قيل في وسائل اإلعالم إشاعات
عن وقف الرحالت ،وعن سحب الودائع من المصارف اللبنانية
وقطع العالقات الدبلوماسية أو خفضها ،وأ ّنهم سيطردون
اللبنانيين من الخليج أو السعودية ،وهم لم يتحدّثوا عن هذا
ولكن بعض اللبنانيين تحدّثوا عن هذا األم��ر ،لكن ليس هناك
من جهة رسمية هدّدت أو تحدّثت عن هذا الموضوع» ،معتبرا ً
أ ّنه «على ما يبدو القصة «مك ّملة» والمناخ تصعيدي ،والبعض

لعدم النزول �إلى ال�شارع
والإ�ساءات للرموز
الإ�سالمية خطيئة كبيرة
في قوى  14آذار يأمل بـ«عاصفة حزم» لبنانية على أساس أنّ
«عاصفة الحزم» اليمينة ح ّققت انتصاراً» ،الفتا ً إلى أ ّنه «على
هذا األس��اسُ ،فتحت معركة في لبنان حول العروبة واالنتماء
العربي والقضايا العربية ،والهُويّة العربية .هل اآلن شعرتم
بهذا التهديد؟ لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ،وخالل
األسبوعيين الماضيين سمعنا كالما ً لم نكن نتخيّل سماعه في
السابق».
وأ ّكد أنّ الكالم عن أنّ «حزب الله يسيطر على الدولة اللبنانية
نكتة ،وهناك أحزاب تأثيرها في قرار الحكومة أكبر م ّنا ،وأيضا ً
القصة ليست هنا» ،مشيرا ً إلى «أنّ وزير الخارجية اللبناني
جبران باسيل مظلوم ،وهو َ
دان ما تع ّرضت له السفارة السعودية
في طهران».
وشدّد على «أ ّننا في هذه المعركة ال نطلب من أي حليف أن
يُحرج نفسه في أي كلمة أو موقف ،وحزب الله جدير بالمعركة
لوحده ،وفي هذه المعركة ال نطلب أي شيء من أحد» ،مؤ ّكدا ً أنّ
المشكلة هي مع حزب الله ،وكل ما يحصل هو أنّ المطلوب من
الحكومة والقوى السياسية واللبنانيين المقيمين والمغتربين
مواجهة الحزب ومقاتلته حتى يتراجع عن موقفه من السعودية،
حتى ولو كان ذلك يؤدّي إلى فتنة أو حرب أهلية أو إسقاط هذه
الحكومة ،والسعودية غير مهت ّمة بهذا الشأن ،وما يه ّمها هي
مصلحتها وليس ما يحصل في بعض البلدان ،وأنا ال أعتقد أنّ
بعض اللبنانيين قد يأخذون بلدهم إلى هذا المستوى ،ونحن
نتيجة تجربة الحرب األهلية حسن ظني بكل األطراف أ ّنهم لن
يستجيبوا للسعودية بهذا المطلب» ،معتبرا ً أنّ «السعودية
غاضبة من حزب الله ،وهذه المعركة ليست جديدة ،وهي من
العام  ،2005هي فتحت مشكلة معنا ونحن صامتون».
وأوضح أنّ السيارات المفخخة التي كانت ُترسل إلى بعض

«التغيير والإ�صالح» :كل المناورات ف�شلت
وكالم �آخر بعد الجل�سة النيابية
أ ّكد تك ّتل التغيير واإلصالح أنّ المناوارات بشأن االستحقاق الرئاسي انتهت إلى الفشل «من
الذين ال يرغبون برئيس قوي وفقا ً للمعايير الديمقراطية والميثاقية» ،وأشار إلى كالم آخر بعد
الجلسة النيابية المق ّررة النتخاب رئيس للجمهورية اليوم ،معتبرا ً أنّ «اإلخفاق تلو اإلخفاق
بهدف سلق هذا االستحقاق المحوري والمفصلي والميثاقي بامتياز ،الذي يعنينا جميعاً».
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي ،بعد االجتماع األسبوعي للتكتل برئاسة النائب
ميشال عون في دارته في الرابية أمس« :إنّ الكالم ال ُمباح في مواقيته عند العماد ميشال عون،
تصح في جميع المعايير .ال تجوز
الصابر على الصفة ،والقدرة ،والميثاق والمقارنات التي ال
ّ
المساومات في الحقوق الميثاقية والدستورية والقانونية ،ولن تم ّر .لن يبقى تعطيل الميثاق
من دون ردّ».
وعن الحوض األول في مرفأ بيروت ،قال جريصاتي« :ه��ذا الملف هو رهن متابعتنا
الدائمة .إن قاعدة بيروت البحرية ،أي القاعدة العسكرية ،تعنينا وكل خطوة نرصدها في
ضوء المرسوم الرقم  4174بتاريخ  14تموز  ،1981المتعلّق بتحديد منطقة الحرم حول
المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة ألصحاب العقارات .إنّ األمر يتجاوز مسألة
استبدال مدخل بمدخل آخر .التزموا النصوص والقوانين التنظيمية والمرعية كي ال تتع ّرضوا
للمساءَلة ،والتحذير طبعا ً برسم جميع المعنيين بهذا الملف».
أضاف« :حول اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم ،برئاسة عضو التك ّتل وأمين س ّره
النائب إبراهيم كنعان ،حيث تم ّثلت جميع الوزارات كما مجلس اإلنماء واإلعمار ،وحضرت
األلغاز .ت ّم خالل االجتماع ،استعراض نفقات مشاريع النظافة في بيروت وبعض المناطق
المجاورة ،والمقصود طبعاً ،الماضية منها والمرت َقبة .واللجنة تنظر إلى األمام وليس فقط إلى
الوراء ،بالرغم من ضرورة المساءلة».
وتابع« :مليارا دوالر ،رقم مذهل ألعمال لم ُتنجَ ز .المسؤولية هي مسؤولية ال��وزراء
المختصين ،ومجلس اإلنماء واإلعمار ،ولكن أعود وأقول ننظر إلى األمام .وقد دعا رئيس
اللجنة الثالثاء المقبل ،إلى اجتماع ها ّم ،على أمل الحصول على أجوبة من مجلس اإلنماء
واإلعمار على أسئلة محدّدة ،علّه يخرج من ارتباكه».
وختم« :القرار هو قرار للوصول إلى حل لموضوع النفايات المتفاقم ،وليس حصرا ً
المساءلة .طبعا ً المساءلة ضرورية ،ولكن الشعب ينتظر م ّنا جميعا ً أن نجد حلوال ً ناجعة
ألزمة أصبحت ال ُتطاق ،بكل المعايير والمفاهيم».

المناطق اللبنانية كانت ُتدار من السعودية ،مشيرا ً إلى أنّ «كل
الحروب في المنطقة كانت بشكل غير مباشر ،ولكن في اليمن هناك
حرب مباشرة تخوضها السعودية ،ومن يريد أن يسكت فليسكت،
لكن نحن في كل االع��ت��ب��ارات وال��م��وازي��ن ،وحتى بالمصلحة
الوطنية اللبنانية لم يكن من الممكن أن نسكت عن الجرائم التي
ترتكبها السعودية في اليمن ،ولن نسكت وسنكمل» ،الفتا ً إلى أنّ
«هذه هي جريمتنا التي نفتخر فيها ،وأنا في كل العمر الذي عشته
وفي هذه الدنيا عملت الجيد والسيء ،ولكن إذا ُسئلت عن أشرف
شيء قمت به أقول ،هو الخطاب الذي ألقيته في اليوم الثاني
من الحرب السعودية على اليمن ،وهذا هو الجهاد ،أل ّنني أقول
كلمة حق ،وهذا الشعب اليمني شعب مظلوم تجاوز بمظلوميته
الشعب الفسلطيني ،واليوم ال يوجد مظلومية كمظلومية الشعب
اليمني».
وأ ّكد أ ّنه «عندما يُسكت عن الحرب السعودية على اليمن ،يعني
أنّ هناك شرعية لشنّ أي حرب في العالم العربي واإلسالمي»،
مذ ّكرا ً بأ ّنه «ت ّم تهديد قطر بطردها من مجلس التعاون الخليجي
عندما كانت قناة «الجزيرة» تنتقد السعودية».
ولفتَ نصر الله إلى أنّ «السعودي حاول الضغط من أجل
أن نسكت ،لكن لم ينجح ،ول��ن نسكت .واليوم يريد الضغط
عبر اللبنانيين ،والقضية ليست قضية الحرب في سورية أو
أي مكان أخر ،بل التج ّرؤ على صاحب الجاللة أو على النظام،
ونحن نتحدّث بما ال تجرؤ إلاّ قلّة على قوله» ،متسائالً »:هل
يحق للسعودية أن تعاقب اللبنانيين ألنّ هناك حزبا ً لبنانيا ً أخذ
موقفاً؟ السؤال من الناحية العربية واإلسالمية واإلنسانية ،هل
العربي هو من يسحب هِ بة قدّمها أو يطرد ضيوفه؟» ،مشيرا ً إلى
أ ّنه «إذا كان هناك من مجرم فأنا المجرم من وجهة نظركم ،فلماذا
معاقبة اللبنانيين والجيش ،وبأي ميزان أخالقي أو شرعي يحق
للسعودية أن تتعامل مع اللبنانيين بهذه الطريقة المهينة».
وس��أل« :ب��أي معيار يحق للسعودية أن تتعامل هكذا مع
لبنان؟ السعودية التي تتعامل هكذا في اليمن وسورية والعراق
متوجها ً إلى السعوديين
والبحرين تتعامل هكذا مع لبنان»،
ّ
«افعلوا ما شئتم ،ولكن ماذا تريدون من الناس والدولة والجيش
وحلفائنا؟ افعلوا معنا ما شئتم ،ومن لديه مشكلة معنا فليكمل
معنا ،ولكن ال عالقة للبلد وال للبنانيين».

ال استقالة من الحكومة

وفي موضوع الحكومة ،أ ّكد نصر الله «أ ّننا ال ننوي االستقالة،
لكن ال أحد يربحنا جميلة بالبقاء في الحكومة ،وهذه حكومتكم
ونحن شركاء لكم فيها ،وبقاؤها مسؤولية وطنية» ،مشدّدا ً على أنّ
«هناك مصلحة وطنية في استمرار الحوار الثنائي مع المستقبل
والحوار الوطني ،لكن ال أحد يمنّ علينا بهذا الموضوع».
واعتبر أنّ «هناك احتماال ً بأن يكون لدى أحد ما في لبنان
خشية من إجراء االنتخابات البلدية في لبنان ،ويريد أن يتوتر
الوضع األمني لكي يقول إنّ الوضع األمني ال يساعد على إجراء

َم ْن ي�ستطيع قلب الطاولة
على حزب اهلل فليفعل
لكن نحن لن نفعل
االنتخابات ،ومن ث ّم يبحثون عن فتوى لمعالجة هذا األمر ،وأنا
أريد أن أح ّذر اللبنانيين من هذا األمر» ،مشيرا ً إلى أ ّنه على الناس
أن تطمئن .هناك خطابات ذات سقف عال ،لكن ال أكثر ،وعلى
الناس أن تكون مرتاحة».
وقدّم السيد نصر الله العزاء لعائالت الشهداء الذين قضوا
على أيدي تنظيم «داعش» ،ومن بينهم الشهيد علي فياض خالل
تحرير طريق خناصر  -حلب ،الفتا ً إلى أ ّنه «سيكون هناك فرصة
للحديث عن الشهيد القائد علي فياض بشكل أوسع في األيام
القليلة المقبلة».

الم�س بالمقد�سات
وحرم
التم�سك بالمقاومة
� ّأكد
ّ
ّ
ّ

تج ّمع العلماء :الجتماع هيئة الحوار
وو�ضع �أُ ُ�س�س ّ
حل بمواجهة الفتنة
أق��ام «تج ّمع العلماء المسلمين» في مركزه في
ح��ارة حريك احتفاال ً تأبينيا ً لتكريم شيخ الق ّراء
الشيخ سلمان الخليل ،حضره شخصيات سياسية
وعلمائية ومم ّثلو الفصائل الفلسطينية والقوى
الوطنية اللبنانية.
قدّم الحفل الشيخ حسين غبريس ،وتحدّث فيه
رئيس مجلس األمناء في التج ّمع القاضي الشيخ
أحمد الزين ،الذي دعا إلى «الوحدة وااللتزام بهدي
رسول الله ونبذ العصبية».
ث ّم تال رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور الشيخ حسان
عبد الله بياناً ،جاء فيه« :نحن العلماء من أهل الس ّنة
والجماعة والشيعة اإلمامية المجتمعون في رحاب
هذا الصرح المبارك ،صرح الوحدة اإلسالمية ،وفي
مناسبة تكريم شيخ الق ّراء ،الشيخ المرحوم سلمان
والمتمسكون بالقرآن الكريم ونهج اإلسالم
الخليل،
ّ
المحمدي األصيل ،نعلن ما يلي:
أوالً ،يُح ّرم شرعا ً
المس بمقدّسات أي مذهب من
ّ
المذاهب اإلسالمية والتع ّرض لصحابة رسول الله
وأزواج النبي رضوان الله عليهن ،وكل من يفعل ذلك
يكون خارجا ً عن وحدة األمة اإلسالمية ،وهذا ما عليه
إجماع فقهاء المسلمين.
ّ
وخطها من
تمسكنا بنهج المقاومة
ثانياًُ ،نعلن
ّ
أجل تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر،

وملتزمون بالدفاع عنها ،ونعتبر أنّ الحلف الذي
يعمل له اليوم بين الكيان الصهيوني وبعض الدول
العربية ،إ ّنما هو من أجل القضاء على خط المقاومة
المضطرة للدفاع عن نفسها أم��ام الهجمة الكونية
عليها.
ثالثاًُ ،نعلن أن ال خالف بين المسلمين بالمعنى
المذهبي ،وأنّ الخالفات في ال��رأي الموجودة بين
المذاهب من جهة ،وفي المذهب نفسه من جهة أخرى،
إ ّنما هي اجتهادات ال تعني الوصول إل��ى ص��دام،
والخالف في حقيقته خالف سياسي بين زعامات
وقوى وح ّكام يستغلون الدين والمذهب للتحشيد
واالستقطاب ،والدين والمذهب منهم براء.
راب��ع�اً ،ندعو ،ومستعدّون ،للمشاركة في لقاء
علمائي كبير بدعوة من القيادات الروحية اإلسالمية،
لتأكيد ميثاق إس�لام��ي يتعهّد ب��ه جميع العلماء
بالحفاظ على الوحدة اإلسالمية وتكاتف المسلمين.
خامساً ،ندعو القيادات السياسية في لبنان إلى
مراعاة الوضع الصعب الذي يم ّر به البلد ،والخروج
من األجواء المتش ّنجة إلى اللقاء والحوار ،لذلك فإ ّننا
نجدّد دعوة الرئيس نبيه ب ّري ألن يدعو إلى اجتماع
هيئة ال��ح��وار ،لوضع أس��س حل لمواجهة الفتنة
النائمة التي لعن الله من يسعى في إيقاظها».

استقبل رئيس «ح��زب االتحاد»
ال��وزي��ر السابق عبد الرحيم م��راد
وأع��ض��اء القيادة ،ال��وزي��ر والنائب
السابق فيصل كرامي ،وجرى عرض
األوض�����اع المحلية والسياسية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وتقييم األوض���اع
وال��دع��وة للتهدئة ف��ي ظ��ل الشحن
المذهبي.
بعد ال��ل��ق��اء ،أوض���ح ك��رام��ي أنّ
ال��زي��ارة «تأتي في سياق طبيعي،
ألنّ التواصل بيننا لم ينقطع ،وهذه
الصداقة التي بناها معالي الوزير مع
والدي المرحوم الرئيس عمر كرامي
حريص على االستمرار بها ،وطبعا ً ما
اجتمع لبنانيان إلاّ وكانت السياسة
وهموم وشجون الناس ،خصوصا ً
الشحن المذهبي والطائفي ال��ذي
ُنعاني منه في اآلون��ة األخيرة ،هو
الطبق الرئيسي».
أضاف« :أثنينا على دور الرئيس
نبيه ب ّري ،والبيان الذي صدر باألمس
من عين التينة الذي حمل في طياته
إط��ف��اء للفتنة التي ج�� ّرب البعض
تسعيرها في لبنان ،وال��واض��ح أنّ
هناك رغبة لدى الجميع ،خصوصا ً
لدى تيار المستقبل وعلى رأسه سعد
الحريري بإطفاء هذه الفتنة ،وهذا
مرحب به» ،مثنيا ً على «هذه
شيء
ّ
المواقف الوطنية ونش ّد عليها ،ويجب
على الجميع االق��ت��داء بها ،وتحييد
بلدنا عن كل األزم��ات الحاصلة في
المنطقة» ،شاكرا ً «الوزير مراد على
ه��ذه الحفاوة ،وإن ش��اء الله نحن
مستمرون على الخط نفسه والنهج
نفسه».
ث ّم تحدّث م��راد ،الذي ك ّرر موقف
كرامي من الموقف الذي أطلقه ب ّري،
واصفا ً إ ّي��اه بـ«العاقل» ،متم ّنيا ً أن
« ُتع َّمم مثل هذه المواقف لنطفئ نار
الفتنة التي ،لألسف الشديد ،تش ّكل
مخاطر ال سمح الله إذا ما انتشرت».
كما حيّا مراد ،الشيخ ماهر حمود
«على الموقف الجيد في ما يتعلّق
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مراد مستقبالً كرامي
بهذا الموضوع ،خصوصا ً عندما قال
إنّ على البعض أن يخرج من التاريخ
والبعض اآلخر أن يعيش الحاضر،
وهذا الموقف كان مو ّفقاً».
أض��اف« :ونحن نتحدّث في هذه
األمور علينا أن نتذ ّكر أنّ هناك أزمة
كبيرة في البلد ،وعلينا أن نتذ ّكر أن
ال كهرباء وال مياه والنفايات منتشرة
والدين  100مليار دوالر ،وكثير من
األمور علينا أن نتذ ّكرها» ،متسائالً
«إلى متى سيستم ّر هذا الوضع؟»،
وقال« :ال يجوز من الذين يجتمعون
وي��ق��وم��ون ب��ح��وارات ف��ي م��ا بينهم
أن يبقوا متجاهلين مشاكل الناس
وم��آس��ي��ه��م» ،معتبرا ً أ ّن���ه «كيفما
أدرن��ا وجهنا يبقى الهدف الرئيس
الذي نسعى إليه ،هو إيجاد قانون
انتخاب عادل يعتمد النسبية في كل
المناطق».
وعن جلسة انتخاب الرئيس الرقم
 ،36قال« :ال يبدو أنّ هناك معالم
إيجابية ،لألسف ،تدعو للوصول
إلى حلول» ،معتبرا ً أنّ «الحل ليس
باستعجال حسم موضوع الرئاسة،
لكنّ األه��م ،وه��ذا ما يك ّرره الرئيس

حسين الحسيني ،هو قانون انتخاب
عادل وانتخابات على قاعدة النسبية
ومن ث ّم انتخاب رئيس».

مياومو بلدية طرابلس

وك���ان ك��رام��ي التقى ف��ي مكتبه
بطرابلس وف��دا ً من مياومي بلدية
طرابلس ،ال��ذي ع��رض أم��ام كرامي
مطلبه المتم ّثل بـ«عملية التثبيت
في مالك عمال البلدية ،إضاف ًة إلى
عدم إمكان تأمين المصاريف المالية
المطلوبة إلج���راء الفحصوصات
الطبية لمعظمهم».
ورح���ب ك��رام��ي بأعضاء ال��وف��د،
ّ
وأعطى التوجيهات إلدارة المستشفى
اإلسالمي الخيري في طرابلس ،الذي
يرأس مجلس إدارته فخرياً ،بـ«التك ّفل
ب��م��ص��اري��ف ج��م��ي��ع ال��ف��ح��وص��ات
ال��م��ط��ل��وب��ة ل��م��ب��اراة التثبيت في
البلدية ،والتي تبلغ كلفتها 200
ألف ليرة لبنانية للشخص الواحد،
يدفع صاحب العالقة منها  50ألف
ليرة وتتك ّفل المستشفى بـ 150ألف
ليرة».

حمدان عر�ض الأو�ضاع مع ح ّمود:
�أثمان �أي م�شروع تخريبي باهظة جد ًا
ع��رض رئيس «االت��ح��اد العالمي
لعلماء ال��م��ق��اوم��ة» ال��ش��ي��خ ماهر
حمود في مكتبه في صيدا ،مع وفد
من «حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون» ،برئاسة أمين الهيئةالقيادية مصطفى حمدان ،األوضاع
العامة.
وبعد اللقاء ،قال حمدان« :عندما
أتى سعد الحريري إلى لبنان كدنا
أن نستبشر خ��ي��راً ،ول��ك��ن عندما
سمعنا م��ا س��م��ع��ن��اه م��ن خطاب
فتنوي تحريضي ،ب��دءا ً من خطاب
«ب��ي��ال» حتى يومنا ه��ذا ،قلنا إنّ
مه ّمة الحريري في لبنان وقدومه
هما م��ن أج��ل إع�ل�اء ه��ذا الخطاب
الفتنوي الس ّني الشيعي تنفيذا ً
ألوامر سعودية باتت واضحة ،إ ّنما
معادالت القوة في لبنان ،التي ترتكز
على الجيش اللبناني بقيادته وعلى
رأسه العماد جان قهوجي والمقاومة
الحكيمة ،أدرك����ت ه���ذا ال��م��ش��روع
الفتنوي الخطير ،واستطعنا أن
ُنسقط ه��ذا المشروع ولك ّننا ُنثني
على ما قاله الحريري عند الرئيس
نبيه ب ّري».
أض��اف« :نقول ألهلنا اطمئ ّنوا،
الفتنة لن تم ّر ،أنتم على وعي كبير،
وندرك أنّ أثمان أي مشروع تخريبي
في الوطن باهظة ج��دا ً لن يدفعها

ح ّمود مع وفد المرابطون
ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي .ن��ح��ن ن���رى ما
يحدث في سورية العربية وفي ليبيا
ومصر وتونس ،وفي كل األنحاء التي
تقوم القوى التكفيرية واإلرهابية
بالتخريب من أج��ل تنفيذ مشروع
واح��د وهو إقامة الدولة اليهودية،
ليس فقط على أرض فلسطين ،إنما
ممكن على امتداد كل هذا الواقع في
الشرق األوس��ط ،والمركز الرئيسي
لهذه الدولة اليهودية هو المسجد
األقصى».

ب����دوره ،ق��ال ح��م��ود« :ي��ج��ب أن
تجتمع ك��ل ال��ج��ه��ود ف��ي مواجهة
الفتنة ،عجزوا عن مواجهة المقاومة
بالحرب وبغيرها ،اآلن ح��رب على
المقاومة بالفتنة المذهبية ،ونحن
إن شاء الله ج ّندنا أنفسنا في سبيل
الله لمقاومة الفتنة أل ّنها لو نجحت
فستأكل األخ��ض��ر وال��ي��اب��س .أملنا
كبير بأنّ مجتمعنا أوعى من أن يعود
إلى الوراء ،ومن أن يستجيب ألبواق
الفتنة».

قليمو�س نقل �إلى الراعي «�أجواء تفا�ؤل»

�أبي اللمع :الدور الأبرز للرابطة المارونية
جمع ال�شمل رغم ال�صراعات ال�سيا�سية
أعلن رئيس الرابطة المارونية
سمير أب��ي اللمع ،أنّ االنتخابات
َ
المنتظرة للرابطة في  19الجاري
ستكون حافزا ً ومثاال ً ودافعا ً للسلطة
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ك��ي ت��ق��وم بواجبها
الدستوري ،الفتا ً إلى «أنّ الدور األبرز
للرابطة يبقى جمع شمل الموارنة أوال ً
رغم خالفاتهم».
لمناسبة انتهاء والي��ة المجلس
التنفيذي الحالي للرابطة ،عقد أبي
اللمع مؤتمرا ً صحافيا ً في مق ّرها
ع�دّد فيه إنجازات المجلس ،وقال:
«أردنا من هذا المؤتمر أن ُنط ّل على
الرأي العام الماروني أوالً ،واللبناني
عموماً ،في مناسبة انتخابات الرابطة
المارونية التي ستجري بعد أيام،
مع عرض موجز لما ح ّققه المجلس
خالل ثالث سنوات من أه��داف على
المستوى الوطني الشامل في العديد
من الميادين».
أض��اف« :لقد تحدّد موعد إج��راء
ان��ت��خ��اب��ات ال��م��ج��ل��س التنفيذي
الجديد للرابطة في  19آذار ،وبدأت
تحضيرات المرشحين ومعها سيل
من األخبار والتعليقات الصحافية
التي تدل ب��ادئ ذي بدء على موقع
الرابطة المارونية الوطني في الحياة

العامة ،وأهمية دورها في الشأنين
الماروني واللبناني».
وأ ّك��د أنّ االنتخابات في المطلق،
حق وواجب ديمقراطي ،وفي الوقت
ال��ذي يُجمع الموارنة واللبنانيون
على ض��رورة إنجاز االستحقاقات
االنتخابية الوطنية ،ب��دءا ً برئاسة
الجمهورية ،مرورا ً بمجلس الن ّواب،
إل���ى ال��م��ج��ال��س ال��ب��ل��دي��ة ،ستكون
انتخابات الرابطة المارونية حافزا ً
ومثاال ً ودافعا ً للسلطة التشريعية كي
تقوم بواجبها الدستوري».
وأش����ار إل���ى أ ّن����ه «خ��ل�ال ث�لاث
س��ن��وات ،أثنى اللبنانيون عموما ً
على عمل المجلس التنفيذي للرابطة
المارونية ،رغ��م تع ّرضه من حين
إل��ى آخ��ر النتقادات زادت وتيرتها
أخيرا ً عبر مزايدات عالية النبرة مع
قرب موعد إجراء االنتخابات ،وهي
انتقادات لن تؤ ّثر على ال��رأي العام
اللبناني ،الذي واكب أعمال المجلس
ونشاطه ،وال على القرار الحر للنخبة
المنتمية إلى الرابطة».
وأ ّك��د ،أنّ المجلس «يُنهي واليته
م��رت��اح ال��ض��م��ي��ر ،فيسلّم األم��ان��ة
إل��ى المجلس المقبل مجموعة من
اإلن��ج��ازات والمل ّفات التي يقتضي

متابعتها تحقيقا ً لمصلحة الموارنة،
وكل المواطنين في لبنان» ،متم ّنيا ً
«على المرشحين لقيادة الرابطة،
االلتزام بحدود الواقعية واال ّتزان في
طروحاتهم وعملهم ،واالنتباه إلى
أنّ ال��دور األب��رز للرابطة يبقى جمع
شمل الموارنة أوال ً رغ��م خالفاتهم
وصراعاتهم السياسية ،ث ّم مالقاة
الطوائف األخرى على قدر واحد من
المساواة ،فالبيت الماروني عانى بما
فيه الكفاية».

قليموس

م���ن ج��ه�� ٍة أخ�����رى ،ن��ق��ل نقيب
المحامين السابق أنطوان قليموس
إلى البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي في الصرح البطريركي
في بكركي« ،أجواء التفاؤل المرافقة
للتحضيرات النتخابات رئيس جديد
للرابطة ال��م��ارون��ي��ة» ،على م��ا قال
قليموس.
وأض��اف« :توافقنا على أن نطلق
اللاّ ئحة من بكركي بعد الحصول
على بركة صاحب الغبطة ،الذي عبّر
عن ارتياحه لهذه األجواء وتم ّنى لنا
النجاح ،مؤ ّكدا أ ّنه يذكرنا دائما ً في
صلواته».

