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ترحب
يبرر القرار ويتب ّناه والم�شنوق يعتر�ض و«�إ�سرائيل»
ِّ
الحريري ِّ
المطارنة الموارنة :لإبعاد الجي�ش والقوى الأمنية
تنديد لبناني و�إيراني وفل�سطيني بو�صف مجل�س التعاون حزب اهلل بـ«الإرهاب» :عن التجاذبات و�صراع الأفرقاء
ال يخدم � اّإل عدو الأمة وعدو فل�سطين و ّ
يهدد ال�سلم الأهلي
واصلت دول الخليج بقيادة السعودية حربها
الشرسة ض � ّد ح��زب الله بتصنيفه «منظمة
إرهابية» ،ما أثار صدمة في لبنان ،وبلبلة في
صفوف تيار المستقبل الذي سارع رئيسه إلى
تبرير القرار الخليجي وتب ّنيه ،بينما اعترض
عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
فيما القى القرار موجة استنكار لبنانية وإقليمة
باعتباره «ال يخدم إلاّ عدو األمة وعدو فلسطين»،
وبالفعل تل ّقته «إسرائيل» بارتياح وترحيب.
فقد ق ّررت دول مجلس التعاون الخليجي في
بيان اعتبار ما وصفته «ميليشيات حزب الله،
بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها
والمنبثقة عنها ،منظمة إرهابية».
وأ ّكد البيان «أنّ دول المجلس سوف ت ّتخذ
اإلج��راءات اللاّ زمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن،
تنص عليه القوانين الخاصة
استنادا ً إلى ما
ّ
بمكافحة اإلره��اب ال ُمطبّقة في دول المجلس،
والقوانين الدولية المماثلة».
وبالتوازي ،أعلن مجلس األمة الكويتي أنّ
«أي تغريدة أو دع��م أو مناصرة لحزب الله
اإلره���اب���ي ب��ع��د ق���رار دول مجلس ال��ت��ع��اون
الخليجي ُتعتبر جريمة وفقا ً لقانون الجرائم
اإللكترونية».
وواكب مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي
انعقد ف��ي ت��ون��س ،ال��ق��رار الخليجي بوصف
حزب الله في مق ّرراته النهائية ،بـ«اإلرهابي»،
لكن الوزير المشنوق الذي شارك في المؤتمر،
اعترض على ه��ذا الوصف وذل��ك «صونا ً لما
تبقى من مؤسسات دستورية في البلد».
جاء هذا االعتراض بعد مناقشة هادئة بينه
وبين رئيس ال���دورة وزي��ر داخلية البحرين
ّ
وتدخل
الشيخ راش��د بن عبد الله آل خليفة،
�ي العهد األمير
وزي��ر الداخلية السعودي ،ول� ّ
محمد بن نايف بن عبد العزيز ،وطلب تسجيل
هذا الموقف في محضر الجلسة.
وكان وزير الداخلية العراقي سبق وتح ّفظ
على المق ّررات.
في ال ُمقابل ،اعتبر الحريري «أنّ ما يقوم به
حزب الله في سورية أو اليمن أعمال إجرامية،
وحتى إرهابية».
وف���ي ت��ل أب��ي��ب ،رأت وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة
«اإلسرائيلية» السابقة تسيبي ليفني أنّ القرار
«أم���ر مهم ودق��ي��ق» ،بينما أش���ارت صحيفة
«جيروزاليم بوست» «اإلسرائيلية» إل��ى أنّ
قرار دول مجلس التعاون «يزيد الضغط على
الحزب «الذي يلعب دورا ً أساسيا ً في الحرب
السورية».

استنكار إيراني

من جهتها دانت وزارة الخارجية اإليرانية
القرار الخليجي ،مؤ ّكد ًة أنّ الحزب هو «حزب
مقاوم» ،وأن هذه «المؤامرة على المقاومة تخدم
الكيان اإلسرائيلي».
وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك» ،قال وكيل
وزارة الخارجية اإليرانية مرتضى سرمدي،
إنّ «ه��ذا القرار غير مسؤول» ،مشيرا ً إلى أنّ
«المنظمات اإلرهابية باتت معروفة للجميع في
المنطقة».

الحص

وأدل����ى ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور سليم الحص
بالتصريح اآلت��ي« :إنّ ق��رار مجلس التعاون
الخليجي اعتبار حزب الله منظمة إرهابية هو
ق��رار يهدّد وح��دة اللبنانيين واستقرار السلم
األهلي في لبنان ،ويش ّكل خطرا ً وتهديدا ً لصيغة
لبنان التوافقية.
ّ
وبغض
إنّ ح��زب الله ه��و ح��زب لبناني،
النظر ع ّمن يختلف مع الحزب أو ي ّتفق معه،
فإنّ حزب الله يتم ّتع بتأييد شريحة واسعة
من اللبنانيين كافة بمختلف انتماءاتهم .وهو
مكوِّن لبناني مك ّمل للمك ّونات المتعددة التي

يتمتع بها لبنان ،وقرار اعتبار حزب الله منظمة
إرهابية هو ق��رار مرفوض وجائر ،وال يجوز
لمن دع��م القضية الفلسطينية وح��ق الشعب
الفلسطينيُ ،ملحقا ً الهزيمة بالعدو اإلسرائيلي،
ولمن أصبح قوة رادع��ة يُحسب لها الحساب
بوجه العدو اإلسرائيلي ،أن يوصف باإلرهاب،
ألنّ مثل هذا القرار ال يخدم إلاّ عدو األمة وعدو
فلسطين ،ويزيد اله ّزة والثقة التي تتح ّكم في
أمتنا العربية».
وإذ استنكر الحص «هذا القرار بحق المقاومة
اللبنانية» ،دع��ا األخ��وة في مجلس التعاون
الخليجي إلى العودة عنه لما فيه المصلحة
اللبنانية أوالً ،والمصلحة القومية العربية» ،كما
دعا إلى «جمع الشمل العربي بدال ً من قرارات
ّ
الشق في ما بينهم».
تزيد

جنبالط

وقال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط ،لدى مغادرته المجلس النيابي ،ر ّدا ً
على س���ؤال ح��ول تصنيف مجلس التعاون
الخليجي لحزب الله بـ«اإلرهابي»« :نحن في
لبنان ال نستطيع أن نتح ّمل ه��ذا التصنيف،
فإذا كانوا يريدون فليعتمدوا التصنيف الذي
اعتمدته السوق األوروبية بأنّ الجناح العسكري
لحزب الله إرهابي كما يقولون ،ولست أنا من
يقول ،والجناح السياسي غير إره��اب��ي هذه
نصيحتي».
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
ك��ام��ل ال��رف��اع��ي« ،م��ن الخليج إل��ى ال��والي��ات
المتحدة إل��ى بعض ال��دول األوروب��ي��ة ،هناك
عمل مستمر لمحاصرة المقاومة في هذا الوقت
بالذات».
وأب��دى أسفه «أنّ دول الخليج العربي هي
ضمن هذا التنسيق األميركي – اإلسرائيلي».
ودع��ا ال��دول العربية إلى «مراجعة موقفها
فتعود إلى صوابها وإلى القضية المركزية أي
فلسطين».
ورأى األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني
العربي» ،النائب السابق فيصل الداود في بيان،
أنّ «هذا القرار فيه تحامل على المقاومة ،وا ّتهام
الحزب باإلرهاب ،وهو ما ليس فكره وعقيدته
وأساليب مقاومته ،بل هو وفق الدستور اللبناني
وشرعة األمم المتحدة وحقوق الشعوب في تقرير
مصيرها ،مقاومة شريفة مناضلة لها احتضان
شعبي وسياسي لبناني وعربي ودولي ،وعلى
دول مجلس التعاون الخليجي التراجع عن
قرارها ،أل ّنه قد يتسبّب بفتنة بين اللبنانيين
يحاولون تج ّنبها واالنزالق إليها ،وأ ّول من يعمل
لمنعها والوقوع فيها هو حزب الله ،الذي يُعلن
أ ّنه إلى جانب الشعوب المظلومة والمقهورة
والمقاومة لالحتالل».
وقال رئيس «حركة الشعب» النائب السابق
مفاجئا ً القرار
نجاح واكيم ،في تصريح« :لم يكن
ِ
ال��ذي ا ّتخذته دول مجلس التعاون الخليجي
بتصنيف ح��زب الله منظمة إرهابية ،بعدما
ّ
تكشفت في الفترة األخيرة كل تفاصيل العالقات
بين معظم دول المجلس وإسرائيل».
ولفتَ إلى «أنّ هذا اإلعالن جاء بعد اإلجراءات
األخيرة التي ا ّتخذتها دول المجلس ض ّد لبنان،
وليس فقط ض ّد حزب الله ،والتي كان الغرض
الواضح منها تعميق االنقسامات في الداخل
اللبناني ،وإش��ع��ال ن��ار الفتنة في ه��ذا البلد،
وهو هدف «إسرائيلي» ُمعلَن ودائم .وفي هذا،
فإنّ سياسة السعودية وحلفائها تجاه لبنان
ال تختلف أب��دا ً عن سياستها تجاه العديد من
الدول العربية األخرى كالعراق وسورية واليمن
وليبيا ،وغيرها».
وختم« :إنّ «حركة الشعب» ،إذ تؤ ّكد إدانتها
لسياسات دول مجلس التعاون الخليجي في
التآمر على األم��ة العربية وقضاياها ،تؤ ّكد
وقوفها إلى جانب حزب الله ،وإلى جانب كل

تدريبات «�إ�سرائيلية» لمواجهة المقاومة
ّ
العشي
مرجعيون  -رانيا
واصل جيش العدو «اإلسرائيلي» تدريبات عسكرية واسعة ،تشارك فيها كتائب من
الجيش وسالح الطيران ،والتي بدأت األحد الماضي وتستمر حتى اليوم الخميسُ ،تحاكي
اندالع مواجهة افتراضية مع حزب الله ،وكيفية التعامل في لحظة الحقيقة مع تهديدات
األمين العام السيد حسن نصر الله ،بضرب خ ّزانات األمونيا في خليج حيفا.
ونشرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» تقريرا ً بعنوان« :هكذا يستع ّد الجيش اإلسرائيلي
لحرب لبنان الثالثة»ُ ،تظهر فيه طبيعة الخطر الذي باتَ يم ّثله حزب الله.
وفي هذا الصدد ،شهدت مزارع شبعا المحتلة مناورات بالذخيرة الحية ،اس ُتخدمت فيها
األسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية حيث ُسجل سقوط حوالى  15قذيفة من عيار  155ملم
في محيط موقع الرمثا العسكري في تالل كفرشوبا عند أطراف المزارع المحتلة ،وتردّد
صدى االنفجارات في قرى مرجعيون وحاصبيا والعرقوب من القطاع الشرقي.
السياج الحدودي
إلى ذلك ،تف ّقدت قوة «إسرائيلية» مؤ ّللة من عربتي هامر مد ّرعتينّ ،
وأجهزة المراقبة المنصوبة عليه على طول الخط التقني ما بين تالل مسكاف عام ومحلّة
الثغرة ،قبالة نقطة مراقبة للقوات الدولية على الخط األزرق ،تزامنا ً مع تحليق متواصل
لطائرة استطالع معادية في أجواء المنطقة األمامية.

قوى المقاومة في فلسطين ض ّد العدو الصهيوني
وأتباعه من الرجعيات العربية».
واعتبر النائب السابق جهاد الصمد ،أنّ «هذا
القرار يش ّكل تهديدا ً لالستقرار والسلم األهلي
في لبنان ،ويُلحق الظلم بحق حزب المقاومة
الذي له جمهوره الواسع في لبنان والعالمين
العربي واإلسالمي ،وهو قرار ليس عادال ً بحق
حزب قاتل الصهاينة والتكفيريين ،وهو يُفترض
أ ّنه يستحق الشكر والتقدير ،وليس لصق صفة
اإلرهاب به».

صالح

وق��ال األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم ص��ال��ح ،ف��ي ب��ي��ان« :لقد جاء
ال��ق��رار ال��ج��ائ��ر م��ن األم��ان��ة ال��ع��ام��ة لمجلس
التعاون الخليجي بتصنيف حزب الله منظمة
إرهابية ليؤ ّكد التعاون والتنسيق مع العدو
الصهيوني من خ�لال اللقاءات التي يُجريها
األمراء السعوديون مع قادة الكيان الصهيوني
واستجابة لطلبه ،ولم يفاجئنا هذا اإلج��راء،
فالمملكة العربية ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي دعمت
المنظمات اإلرهابية في سورية إلسقاط قيادتها
المقاومة ،والتي ش ّنت عدوانا ً على شعب اليمن،
والتي أرسلت جيشها لقمع الحراك السلمي في
البحرين ،هي نفسها اليوم من تص ّنف قوى
المقاومة وتصفها باإلرهاب خدم ًة ألعداء األمة،
وتعبيرا ً ع��ن فشلها وهزيمة مشروعها بعد
الصمود األسطوري للجيش العربي السوري
وحلفائه وعلى رأسهم حزب الله ،وبعد فشلها
الذريع في اليمن ،وبعد اإلنجازات واالنتصارات
التي ح ّققتها المقاومة في فلسطين وفي لبنان».
وأضاف »:إنّ األمانة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية ُتدين بشدّة هذا القرار المجافي
للحقيقة ،ألنّ حزب الله هو أحد فصائل المقاومة
الذي واجه اإلرهاب الصهيوني على أرض لبنان
وهزمه ،وهو اليوم يواجه اإلره��اب التكفيري،
فالذي يحارب اإلرهاب ال يمكن تصنيفه إرهاباً».
ودع��ا «القوى واألح��زاب إلى وعي مخاطر
ه��ذه اإلج����راءات المشبوهة والتحلّق حول
المقاومة ودعمها ،ألنها الوحيدة القادرة على
استعادة األرض من رجس االحتالل ورفع راية
الع ّزة والكرامة في أرج��اء األم��ة ،كما ندعوها
إلى التضامن معها وتنظيم لقاءات وتح ّركات
وفعاليات لنصرة المقاومة ومساندتها بمواجهة
هذه الحرب المسعورة التي تستهدفها».

ّ
بشور

المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط
وأ ّكد
ّ
الشعبية معن ّ
بشور ،أنّ «هذا اإلجراء االنتقامي
يصب أب��دا ً في مصلحة األمة
من حزب الله ال
ّ
العربية عموماً ،وال في مصلحة دول مجلس
التعاون خصوصاً».

«تج ّمع العلماء»

وأ ّك���د «ت��ج� ّم��ع العلماء المسلمين» ،أنّ
«ال��م��ط��ل��وب م��ن ال��دول��ة ا ّت��خ��اذ اإلج����راءات
المناسبة في وجه قرار كهذا ينال من مك ّون
أساسي من الشعب اللبناني ،وكل من تحدّث
في السابق عن التضامن العربي نسأله اليوم:
ما رأيه وما موقفه من هذا التضامن الذي ينال
من فئة أساسية من الشعب اللبناني ،كان لها
الدور األبرز في تحرير وطنه من رجس العدوان
الصهيوني؟».
وأشارت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان،
إل��ى أنّ «ه��ذا اال ّت��ه��ام وه��ذا ال��ق��رار التعسفي
الجائر لن يُثني حزب الله والمقاومة الوطنية
واإلس�لام��ي��ة ع��ن متابعة مسيرة جهادها
ونضالها حتى تحرير األرض واإلنسان ،وحتى
ع��ودة وتحرير الحقوق واألرض المغتصبة
إلى أصحابها الحقيقيين ،أل ّنه ما أُخذ بالقوة ال
يُستر ّد بغير القوة».
كما رأى نائب رئيس «ندوة العمل الوطني»
شربل شلهوب ،أنّ السياسة العربية لدول
الخليج تح ّولت تدريجا ً من الدبلوماسية إلى
العسكرة ،وهذا أمر خطير جداً ،فدول الخليج
ال تستطيع أن تؤدّي دورها السياسي العربي
بالبذلة العسكرية».
وب��������دوره ،اع��ت��ب��ر «ل���ق���اء ال��ج��م��ع��ي��ات
والشخصيات اإلسالمية» في لبنان ،أنّ «من
ّ
يستحق ال ّنعت بصفة اإلج��رام واإلره��اب هي
الدول التي دعمت بالمال والسالح المجموعات
التخريبية اإلجرامية في سورية واليمن ولبنان
والعراق ،وغيرها من الدول».
ورأى األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن
األسعد ،أنّ «الخطر في ما أقدمت عليه دول
مجلس التعاون يكمن في بعض األص��وات
التي صدرت في لبنان مؤيّدة ومهلّلة ومر ّوجة
لهذا الموقف ال ُمدان والمستن َكر ،والمرفوض
جملة وتفصيالً» ،ورأى فيها «انحيازا ً إلى دول
أجنبية على حساب شركاء لهم في لبنان بحق
مقاومة ح ّققت إنجازات وطنية».
واستنكر رئ��ي��س «ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي» في
الشمال كمال الخير القرار ،مؤ ّكدا ً «وقوفنا إلى

جانب المقاومة التي تحارب اإلرهاب بش ّقيه
الصهيوني والتكفيري ،ونحن على ثقة بأنّ
جميع اللبنانيين والعرب والمسلمين الشرفاء
يقفون مع المقاومة ويؤيّدونها ،ويرون فيها
األمل األخير للتخلّص من اإلرهاب الجاثم على
صدور أ ّمتنا».
َ
تقي
ودان رئيس حزب الوفاق الوطني بالل ّ
الدين ،قرار مجلس التعاون ،مستغربا ً صدوره
في هذا «التوقيت الحساس ،ليس في لبنان
وحسب ،بل في المنطقة كلها».
واعتبر أمين عام جبهة «البناء اللبناني»
زهير الخطيب ،أنّ «اكتشاف العالم للدور
السعودي الخليجي في ظهور وتغذية اإلرهاب
التكفيري ،وتصاعد المطالبات في الغرب إلدانة
المسؤولين السعوديين عن جرائم حرب اليمن،
يقف بال ّ
شك وراء هذا اإلع�لان بهدف تحويل
األنظار عن السياسات الخليجية الخاطئة،
وللتنصل من المسؤولية عن وصول اال ٍرهاب
ّ
التكفيري إلى قلب أوروبا».

لجنة األسير سكاف

ودان����ت «ل��ج��ن��ة أص��دق��اء األس��ي��ر يحيى
س��ك��اف» ال��ق��رار ،وأش���ارت إل��ى أنّ «مقاومة
حزب الله للعدو «اإلسرائيلي» ،أعادت لألمة
العربية واإلسالمية ع ّزتها وكرامتها من خالل
تحرير الجنوب اللبناني عام  2000من رجس
االحتالل الصهيوني ،وانتصار المقاومة في
ع��دوان تموز  ،2006وتحرير آالف األس��رى
العرب من سجون االحتالل ،ودعم المقاومة
اللبنانية للشعب الفلسطيني ومقاومته ،عندما
تخلّى عنها معظم الدول العربية ،وعن القضية
المركزية فلسطين».
وأ ّك����دت «ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب المقاومة
وخيارها ،أل ّنها الطريق ال��ذي سيُعيد لأل ّمة
أمجادها».
كما دان القرار حركة التوحيد اإلسالمي ،و
رئيس «هيئة ح��وار األدي��ان» الدكتور محمد
شعيتاني.

استنكار فلسطيني

فلسطينياً ،اس��ت��ن��ك��رت ح��رك��ة «ال��ج��ه��اد
اإلس�لام��ي ف��ي فلسطين» ال��ق��رار ،ورأت فيه
«تصعيدا ً
يصب الزيت على النار ،ويهدّد أمن
ّ
واستقرار لبنان ودول المنطقة».
أض��اف��ت« :بالرغم م��ن حالة االستقطاب
الحادة والصراعات التي تعصف بالمنطقة،
ف��إنّ تاريخ حزب الله في الصراع مع العدو
الصهيوني ،ودعمه قضية فلسطين والمقاومة
الفلسطينية ،يجعلنا نربأ ب��أيّ طرف عربي
مهما ك��ان الخالف ،ب��أن يتالقى مع الموقف
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بتصنيف ح��زب الله منظمة
إرهابية».
ولفتَ عضو المكتب السياسي لـ«لجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» كايد الغول ،إلى
أنّ «تصنيف حزب الله من قِبل مجلس التعاون
الخليجي كمنظمة إرهابية هو حرف للصراع».
ب��دوره��ا ،قالت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين  -القيادة العامة ،إ ّنه «ليس عربيا ً
أو مسلما ً من يعتبر حزب الله حزبا ً إرهابياً».
وأضافت أنّ «رأس الفتنة واإلرهاب هي األنظمة
الخليجية المذهبية الطائفية التي تستبيح دم
العرب والمسلمين ،تنفيذا ً لقرار صهيوني».

«رابطة علماء اليمن»
تح ّيي ن�صر اهلل
حيّت رابطة «علماء اليمن» في بيان،
«موقف األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ،والشرفاء األح��رار
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وتعاطفهم م��ع الشعب
اليمني ال��م��ظ��ل��وم ف��ي زم���ن الصمت
والتآمر والمواقف الذليلة والخاضعة
والمتماهية م��ع م��ش��اري��ع الهيمنة
وال��وص��اي��ة وم��ط��ام��ع المستعمرين
ال��ج��دد ،وعبيدهم م��ن بقايا النظام
العربي المتهالك».
وأض��اف علماء اليمن في بيانهم:
«إ ّننا ،ونحن في خِ ض ّم المواجهة مع
أع��داء الله من الطغاة والمستكبرين
والجائرين المعتدين من آل سعود أتباع
المستكبرين ،لنحيّي هذا الموقف القديم
المتجدّد لسيد المقاومة وللشرفاء
األح��رار في لبنان ،ونث ّمن عاليا ً هذا
التعاطف مع الشعب اليمني المظلوم
في زم��ن الصمت والتآمر ،والمواقف
الذليلة والخاضعة والمتماهية مع
مشاريع الهيمنة والوصاية ،ومطامع
المستعمرين الجدد وأقزامهم وعبيدهم
من بقايا النظام العربي المتهالك».

جانب من اجتماع المطارنة
أعرب مجلس المطارنة الموارنة
عن قلقه «من التصعيد الخطير ،في
اللهجة والمواقف وبعض الممارسات،
الذي ساد الساحة اللبنانية في الفترة
األخيرة بتأ ّثر من النزاع المذهبي
الحاصل ف��ي المنطقة ،والتصدّع
ال��ذي يُصيب الحكومة ،ويجعلها
عاجزة عن معالجة أبسط األزم��ات
السياسية والمعيشية والبيئية»،
مشيرا ً إلى أنّ «هذا كلّه إن ّ
دل على
ش��يء ،فعلى ح��ال االنشطار ال��ذي
يُصيب الدولة اللبنانية ،التي باتت
سياستها رهينة التم ّزق السياسي
الموحدة
الحاصل ،بغياب المرجعية
ّ
والناظمة للبالد».
وأع��رب المجلس في بيان صدر
بعد ع��ق��ده اجتماعه ال��ش��ه��ري في
الصرح البطريركي في بكركي أمس،
برئاسة البطريرك الماروني بشارة
الراعي،
عن مخاوفه «من احتمال هبوط
ل��ب��ن��ان ف��ي ال���ف���راغ ال��م��ؤس��س��ات��ي
الكبير» ،مطالبا ً الكتل السياسية
وال��ن��ي��اب��ي��ة «ت��ح � ّم��ل مسؤولياتها
الوطنية والتح ّرر من رب��ط مصير
البالد بمصالح الخارج ،واالحتكام

إل����ى م��وج��ب��ات ال���دس���ت���ور وخ��ي��ر
الوطن ،وسلوك المخرج الوحيد من
ه��ذه األزم���ة المصيرية بالجلوس
معا ً والتوافق على انتخاب رئيس
للجمهورية يكون على مستوى آمال
الشعب وحاجات البالد».
وأ ّكد المجلس ،أنّ «الواقع أثبت أن
ال بديل من رئيس الدولة رمز وحدة
البالد ،والساهر على احترام الدستور
والمحافظة على اس��ت��ق�لال لبنان
ووحدته وسالمة أراضيه».
وط���ال���ب ال��م��ط��ارن��ة ب��ـ«إب��ق��اء
ال��ج��ي��ش وس���ائ���ر ال���ق���وى األم��ن��ي��ة
بعيدا ً م��ن التجاذبات السياسية
وص����راع األف���رق���اء ،ألنّ المساس
بهذه المؤسسات ال ُتحمد عقباه،
بعدما كلّفت لبنان الكثير من الجهد
والتضحيات حتى وصلت إل��ى ما
وص��ل��ت إل��ي��ه م��ن ق���درة وجهوزية،
وباتت رم��زا ً وحماية لوحدة البالد
وسيادتها» ،م��ش�دّدا ً على أنّ «دعم
ه��ذه المؤسسات على كل الصعد،
واجب وطني لدى كل من يريد لبنان
اآلمن والمستقر».
ورح�����ب ال��م��ج��ت��م��ع��ون ب��زي��ارة
ّ
رئ��ي��س أس��اق��ف��ة م��ان��ي�لا ورئ��ي��س

«كاريتاس ال��دول��ي��ة» ،الكاردينال
لويس أنطونيو تاغل ،ال��ذي حضر
الجزء األخير من االجتماع ،بعد أن
زار بعضا ً من مراكز كاريتاس لبنان
ونشاطاتها اإلنسانية واالجتماعية
والتربوية ف��ي مختلف المناطق،
و«أس��ف مع اآلب��اء لما تتع ّرض له
ٍّ
تجن
رابطة كاريتاس لبنان من حملة
وافتراء» ،وج�دّدوا «ثقتهم بالقيّمين
المؤسسة ،والعاملين فيها
على هذه
ّ
والمحسنين إليها ،رغم بروز بعض
اإلشكاالت اإلدارية».
وش��ك��ر المجتمعون «ال��خ��ط��وة
المسكونية النبوية التي ق��ام بها
ق��داس��ة ال��ب��اب��ا فرنسيس وق��داس��ة
البطريرك كيريل ،بطريرك موسكو
وك ّل روسيا في لقائهما في هافانا» ،و
شكروهما «على االهتمام الكبير الذي
أولياه ّ
للشرق وقضاياه ،وهو دلي ُل
حرص على الوجود المسيحي في هذا
ّ
الشرق ،وعلى ما بناه المسيحيّون
والمسلمون معا ً من حضارة تؤمن
ب��ال��ت��ع�دّدي��ة وال��ع��ي��ش المشترك،
وباحترام كرامة اإلنسان وحقوقه،
والسعي إلى تحقيق العدالة ،ونشر
ّ
المحبة ،وبناء السالم» .

بحث في �أو�ضاع دار الفتوى مع دريان

مخزوميّ :
خطنا العربي وا�ضح
بحث ُمفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،
مع رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد
مخزومي ،وبحث معه في «أوضاع
الدار والتط ّورات المحلية والتو ّترات
التي يشهدها الشارع».
وأ ّك���د مخزومي بعد اللقاء ،أنّ
«لسماحته دورا ً أساسيا ً في وحدة
الطائفة السنيّة ،وفي الحفاظ على
ال��وح��دة الوطنية وال� ُّل��ح��م��ة بين
مختلف مك ّونات الشعب اللبناني»،
مثنيا ً على «دوره الجامع ومواقفه
النابذة للفتن» ،الفتا ً إلى أنّ دريان
«يبذل كل ما باستطاعته لتوحيد
ص��ف المسلمين ،خ��ص��وص �ا ً في
ظ��� ّل ال��ت��ش��ن��ج ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة بين
المملكة العربية السعودية وإيران،
وال��ذي ينعكس سلبا ً على الداخل
اللبناني».
ّ
وش �دّد مخزومي على أنّ
«خطنا
العربي واض��ح وصريح» ،متم ّنيا ً
على «المسؤولين النظر بمسؤولية
إلى مصلحة المواطن».
وقال ،إنّ «الظروف التي يم ّر بها
البلد تستوجب التواصل والتشاور

دريان مستقبالً مخزومي
مرحبا ً
م��ع مختلف الفاعليات»،
ّ
«ب��ال��م��واق��ف ال��ت��ي ت��ؤ ّك��د مواصلة
ال��ح��وار ،س��واء الثنائي بين تيار
المستقبل وحزب الله ،أم على طاولة
الحوار الوطني».
وش����دّد ،م��ن ج��ه � ٍة أخ���رى ،على
«ض���رورة االل��ت��ف��ات إل��ى األوض���اع

االقتصادية والمعيشية السيّئة».
وأع��ل��ن أ ّن���ه ت����داول م��ع دري���ان
أوضاع دار الفتوى ،وقال« :لدينا ثقة
كبيرة بالجهود التي يبذلها سماحته
لتحديث مؤسسات الفتوى ،وكذلك
رعايته للدار كي تبقى البيت الجامع
للمسلمين واللبنانيين جميعاً».

«منبر الوحدة» :لو�أد الفتنة وحل �أزمة النفايات
أسف «منبر الوحدة الوطنية» في بيان بعد اجتماع
أمانته العامة في منزل األمين العام خالد ال��داع��وق،
«لما آلت إليه العالقات العربية  -العربية واإلسالمية
–العربية ،والتي ال تخدم سوى الكيان الصهيوني وأهدافه
التوسعية في منطقتنا ،وعلينا أن نسعى جميعا ً لوأد
ّ
الفتنة في لبنان».
واستغرب المنبر «أنّ قضية النفايات ما زالت تدور
في حلقة مفرغة مع العلم أنّ هنالك حلوال ً بسيطة لهذه
المشكلة على أساس الـ ،Compostوهي زهيدة التكلفة

وتعطي م��ردودا ً ماليا ً أيضاً» .وطالب بـ«أن ُتعاد أموال
يتوجب عليها في معالجة
البلديات إليها لتقوم هي بما
ّ
نفايات منطقتها البلدية».
ودعا «إلى البدء بالترتيبات الالزمة إلجراء االنتخابات
البلدية في موعدها ،وع��دم إيجاد أ ّي��ة أع��ذار لتأجيلها
والتمديد للمجالس البلدية الحالية» .وج �دّد مطالبته
األف��رق��اء السياسيين وال��ن � ّواب كافة بانتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع وقت ممكن ،وذلك حفاظا ً على كياننا
وسيادتنا».

ت�شييع حا�شد لل�شهيد فيا�ض في �أن�صار

�صفي الدين :م َْن يعتبر المقاومة �إرهاب ًا يُدين نف�سه ويف�ضح ن ّياته
ّ

أ ّك���د رئ��ي��س المجلس التنفيذي
في ح��زب الله السيد هاشم صفي
ال��دي��ن ،أنّ «المقاومة ال ت��زال هي
الطرف األق��وى ال��ذي يهدّد الكيان
الصهيوني» ،مشيرا ً إل��ى أنّ جهة
تعتدي على المقاومة وتعتبرها
إرهابا ً فإ ّنها ُتدين نفسها ،وتفضح
نيّاتها.
�ي ال��دي��ن جاء
�
�ف
�
ص
السيد
ك�لام
ّ
خ�لال تشييع ح��زب الله وجمهور
المقاومة ،الشهيد القائد علي فياض
(ال���ح���اج ع�ل�اء) ف��ي ب��ل��دة أن��ص��ار
الجنوبية ،بحضور رئيس المجلس
السياسي في الحزب السيد إبراهيم
صفي
أمين السيد ،ومعاون السيد
ّ
الدين الشيخ نبيل ق��اووق ولفيف
من العلماء ،وحشد من الفعاليات
السياسية والحزبية ،ومشاركة

شعبية واسعة.
وف��ي كلمة ل��ه خ�لال التشييع،
ق��ال صفي الدين إنّ «ال��ح��اج عالء
كان حيث يجب أن يكون كل مقاوم
وم��ج��اه��د ش��ري��ف ،وك���ان م��ق��دام�ا ً
بشجاعته ومخلصا ً لمقاومته»،
وتابع« :الحاج عالء ساهم بهزيمة
«إس���رائ���ي���ل» ،وس���اه���م ف���ي كسر
التكفيريين وهزيمتهم ،ومن ث ّم نال
الشهادة».
صفي الدين ،أنّ «هؤالء الناس
وأ ّكد
ّ
ّ
سخروا كل ما أعطاهم الله تعالى
في سبيل المقاومة وع ّزتها ،وكانت
أولوياتهم الدفاع عن الوطن».
��ب المقاومة
ورأى أنّ «م��ن أح� َّ
وراهن عليها ،فإ ّنه يعلم أ ّنه يعتمد
على ركن وثيق فيه اإليمان والصدق
واالستعداد للتضحية» ،مؤ ّكدا ً أنّ

«المقاومة ال تزال هي الطرف األقوى
الذي يهدِّد الكيان الصهيوني».
وأضاف« ،من يكيد المقاومة عليه
أن يُعيد النظر في حساباته ورهاناته
الخاسرة ،وأي جهة تعتدي على
المقاومة وتعتبرها إره��اب �ا ً فإ ّنها
ُتدين نفسها وتفضح نيّاتها».
ك��م��ا ش � ّي��ع ح���زب ال��ل��ه ث �لّ��ة من
الشهداء في عدد من المناطق.

رعد

من جه ٍة أخرى ،رأى رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
في خالل احتفال تأبيني أقامه حزب
الله في بلدة حاروف ،أ ّننا «نستبشر
ب��واق��ع ج��دي��د ألمتنا على أنقاض
أنظمة التجهيل والضعف واالستزالم

للمستكبرين ،واق��ع جديد تصنعه
مقاومتنا».
وأضاف« :الذين وصفوكم بأ ّنكم
مغامرون حينما واجهتم الصهاينة،
ه��م ي��غ��ام��رون ال��ي��وم ويسقطون
بفعل مغامرتهم ،يفشلون في اليمن
وال��ع��راق وف��ي س��وري��ة ،وب���دل أن
يُعيدوا النظر في سياساتهم وفي
إخفاقاتهم وفي حساباتهم يهربون
إل��ى األم��ام ،لقد قفزوا في األسبوع
الماضي إليكم؛ ف��ي لبنان أطلقوا
صرخات التهديد والوعيد وه��ددوا
وتوعدوا وأخلفوا ما وع��دوا به من
هِ ��ب��ات لجيشنا اللبناني ،لك ّنهم
ش��ع��روا ب���أنّ ص��راخ��ه��م ي��ذه��ب في
الهواء ،شعبنا باتَ ال يُعير آذانه لهذا
الصراخ األجوف».
وتساءل عن الباخرة التي ُ
ضبطت

ف��ي ال��ي��ون��ان م��ح� ّم��ل��ة باألسلحة
والمتفجرات كانت قادمة إلى لبنان
من تركيا ،داعيا ً الدولة بحكومتها
وبرئيسها ووزي��ر خارجيتها ،وكل
أجهزة المخابرات فيها إلى متابعة
هذه المسألة« ،أل ّننا ال نستطيع أن
نترك ثغرة مفتوحة في جدار أمننا».
وأوضح أ ّنه «على ضوء ما يتو ّفر من
معطيات سنبني الموقف».
على صعي ٍد آخ���ر ،زار وف��د من
«ج��م��ع��ي��ة ال��م��ش��اري��ع ال��خ��ي��ري��ة
اإلس�لام��ي��ة» ،ض � ّم رئيس الجمعية
ف��ي البقاع الشيخ أس��ام��ة السيد،
قيادة منطقة البقاع في حزب الله،
وكان في استقبالهم مسؤول المنطقة
النائب السابق محمد ياغي وأعضاء
من لجنة المنطقة .وتناول البحث
المستجدات السياسية.
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