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مزيد من ردود الفعل الم�ستنكرة قرار مجل�س التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب

«القومي» :حزب اهلل مقاومة ّ
وكل قوى المقاومة في الأمة معنية بمواجهة االحتالل والإرهاب
الحكومة مطالبة بالتحرك الفوري لمواجهة االتهامات ّ
�ضد المقاومة التي ح ّررت لبنان
تواصلت ردود الفعل المستنكرة لقراري
مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء
الداخلية العرب تصنيف حزب الله «منظمة
إره��اب��ي��ة» م��ح�� ّذرة م��ن ت��داع��ي��ات��ه السلبية
الخطيرة على لبنان واألمة وطالبت الحكومة
اللبنانية بالتح ّرك الفوري لمواجهة االتهامات
ض ّد المقاومة التي ح ّررت لبنان.
وفي السياق ،قال الحزب السوري القومي
االجتماعي ف��ي ب��ي��انُ « :ن��دي��ن ب��ش �دّة وصم
حزب الله باإلرهاب ،ونعتبره اتهاما ً لك ّل قوى
المقاومة في بالدنا .فحزب الله ش ّكل بمقاومته
ق��وة تحرير ل�لأرض ،وق��وة ردع في مواجهة
العدو الصهيوني ،وك � ّل ق��وى المقاومة في
أمتنا معنيّة بالدفاع عن خياراتها ومواصلة
مقاومتها االحتالل واإلرهاب ومشاريع التفتيت
والهيمنة ،دفاعا ً عن أرضنا ووجودنا ،وصونا ً
لحقنا ووحدتنا واستقرارنا...
إ ّننا ال نستغرب أنّ يأتي ا ّتهام المقاومة
باإلرهاب من العدو «اإلسرائيلي» ،فهذا العدو
سبق أن ا ّتهمنا وا ّتهم المقاومة الفلسطينية
وا ّتهم حزب الله باإلرهاب ،وذلك أل ّننا جميعا ً
قاومنا ونقاوم احتالله لفلسطين ولبنان ،وأل ّننا
صمدنا في وجه إرهابه وإجرامه وممارساته
العدوانية العنصرية.
لكن ،ما هو مستغرب ومستهجن أن يصدر
هذا االتهام عن دول خليجية وعربية ،نتطلّع
إليها دوال ً معنيّة بتح ّمل مسؤولياتها في دعم
المقاومة في لبنان وفلسطين في مواجهة
العدو الصهيوني وفي مواجهة قوى اإلرهاب
والتط ّرف التي تمارس القتل خدم ًة للعدو
الصهيوني.
ول��ذل��ك ،ف��إنّ على ه��ذه ال��دول أن تتراجع
عن ا ّتهاماتها ف��وراً ،استداركا ً لهذه الخطيئة
الجسيمة ،وتالفيا ً لتداعياتها السلبية على
التضامن العربي ،وعلى ما تب ّقى من عالقات
ومصالح عربية مشتركة ،وعلى قضية فلسطين
وك ّل قضايانا المحقة والعادلة والمشروعة،
وحتى ال ينفرد العدو «اإلسرائيلي» ويح ّقق
مشروعه في تصفية المسألة الفلسطينية.
ويدعو الحزب السوري القومي االجتماعي
إلى مراجعة نقدية لسياسات بعض الدول
ّ
التدخل في
العربية ،التي أباحت لنفسها
الشؤون الداخلية لهذه الدولة أو تلك ،وتحديدا ً
ض ّد سورية ،وهي سياسات اقترنت ب��أدوار
ساهمت بتفاقم األوض���اع وت��م �دّد اإلره���اب،
والمطلوب ال��ي��وم ،م��غ��ادرة ه��ذه السياسات
والتخلّي ع��ن نظرية «م��ن ليس معنا فهو
ض �دّن��ا» ،واع��ت��م��اد منطق الحكمة والتعقل
الستعادة ما ُفقد من التضامن العربي ،ومن
أجل إعادة االعتبار لقضية فلسطين واعتمادها
بوصلة لك ّل العرب.
وي��ؤ ّك��د الحزب وج��وب أن تتح ّمل الدولة
اللبنانية مسؤولياتها ،والمسؤولية األساس
هي توفير ك ّل الدعم للجيش اللبناني والقوى
األمنية من أج��ل تحصين لبنان في وحدته
واستقراره وسلمه األهلي.
كما أنّ الحكومة اللبنانية ُمطالبة بالتحرك
ال��ف��وري وال��ع��اج��ل وع��ل��ى ك�� ّل المستويات،
لمواجهة االت��ه��ام��ات التي تطال ح��زب الله
ومقاومته ال��ت��ي ح��� ّررت لبنان ،وال��ت��ي هي
رك��ن أس��اس��ي م��ن أرك���ان الصمود والكرامة
والعنفوان المتم ّثلة بثالوث الجيش والشعب
والمقاومة».

فرنجية

وأ ّكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان
فرنجية ،عبر حسابه على «تويتر» ،أنّ «حزب

الله مقاومة ترفع رأس لبنان والعرب ،ونأسف
أن ترجم من بيت أبيها ما يُرضي عد ّونا الوحيد
إسرائيل».

فارس

ورأى النائب م���روان ف��ارس ف��ي تصريح
تعليقا ً على بيان مجلس التعاون الخليجي
اعتبار حزب الله «منظمة ارهابية» ،أ ّنه «ليس
غريبا ً عن هؤالء في المجلس أن يصدر عنهم
مثل هذا الموقف الذي يعبِّر عن عمق العالقات
القائمة مع العدو الصهيوني استكماال ً للحرب
السعودية على المقاومة التي صنعت مجدا ً
ال مثيل له في الصراع مع العدو الصهيوني
في عام  1982إثر العدوان «اإلسرائيلي» على
لبنان وعام .»2006
أضاف« :بعد االعالن «اإلسرائيلي» الرسمي
من قِبل القناة «اإلسرائيلية» العاشرة عن زيارة
وفد «إسرائيلي» رفيع للعاصمة السعودية ،وقد
رفعت دول مجلس التعاون من مستوى حربها
على المقاومة وعلى حزب الله بالتخصيص،
فإ ّننا نعتبر أنّ هذا الموقف ليس موقفا ً غريبا ً
ع��ن س��ل��وك ال��س��ع��ودي��ة وال����دول الخليجية
التابعة ل��ه��ا ،ف��ال��ذي��ن ي��د ّم��رون الحضارة
العربية اليمنية ويقتلون أطفال اليمن ورجاله
ونساءه ،لن يتراجعوا في مواقفهم المرتبطة
بالعدو «اإلسرائيلي» ،فإ ّنهم منذ مدة طويلة
منذ تاريخ الحرب على لبنان وعلى غزة في
فلسطين يتابعون مسيرتهم ذاتها في االرتباط
وتنفيذ السياسة األميركية المعادية للشعوب
العربية ،وخصوصا ً في لبنان الذي أوقع العدو
«اإلسرائيلي» في هزيمة ال مثيل لها».
َ
ودان فارس «الموقف الخليجي المتخاذل»،
مؤ ّكدا ً أنّ «حزب الله ليس في حاجة لدعم من
دول الخليج في مقدمهم المملكة السعودية ،ألنّ
من يهزم «إسرائيل» ليس في حاجة لشهادة
في الوطنية من أحد».

قبالن والنابلسي

واستنكر نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن في
بيان ،القرار الخليجي وبيان مجلس وزراء
الداخلية العرب ض� ّد ح��زب المقاومة« ،في
افتراء غاشم يحمل إساءة إلى لبنان المقاوم
وتاريخه المجيد وعدوانا ً على شعبه وجيشه
وسيادته ،إذ يتماهى مع العدوان الصهيوني
ويقدّم خدمة مجانية للكيان الصهيوني».
ورأى أنّ «ه��ذه ال��ق��رارات الجائرة تبعث
برسالة فتنة إلى اللبنانيين».
من جهته ،وصف الشيخ عفيف النابلسي
القرار بأ ّنه «إسرائيلي أميركي لتبرير الجرائم
التي ُترتكب بحق شعوب المنطقة ،وال سيّما
ال��ش��ع��ب الفلسطيني وال���س���وري واليمني

والعراقي».
وأ ّكد أنّ «المقاومة وقفت في وجه الصهاينة
ال��غ��زاة بكل ج��رأة وإق����دام ،وسعت لتمكين
الشعب الفلسطيني ومقاومته لدحر االحتالل
الصهيوني فيما كانت المملكة تعمل على
تمزيق وحدة الفلسطينيين».
وختم النابلسي« :ال سحب ودائع النفط ،وال
طرد العمال من دول الخليج ،وال ج ّر اللبنانيين
إلى حرب أهلية وال اعتبار حزب الله منظمة
إرهابية يمكن أن ينال م��ن إرادة المقاومة
والمقاومين».

طهران :نفتخر بحزب اهلل
اعتبر نائب وزير الخارجية اإليراني ،حسين أمير عبد اللهيان ،أنّ «من يصف حزب الله
باإلرهاب ،يستهدف وحدة لبنان وأمنه ،شاء أم أبى» ،الفتا ً إلى أنّ «هذا التصنيف في خانة
اإلرهاب للحزب الذي يُعتبر من أهم تيارات المقاومة ،وتجاهل جرائم الكيان الصهيوني،
م ّثل خطأ جديدا ً ال يخدم االستقرار واألمن في المنطقة».
وأض��اف« :نحن نفتخر بحزب الله الذي وقف في الصف األول للمقاومة ض ّد الكيان
الصهيوني وقيادته» ،مشدّدا ً على أنّ سياسة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية المبدئية ترتكز
إلی ترسيخ الوحدة الوطنية واألمن واالستقرار في لبنان ،ودعم الوحدة بين جميع التيارات
واالحزاب اللبنانية.

المجل�س الأردني لل�ش�ؤون الخارجية
يُدين و�صف المقاومة بالإرهاب
أص��در المجلس األردن���ي للشؤون
الخارجية البيان التالي:
ّ
«اطلع المجلس األردن��ي للشؤون
الخارجية على ق��رار اجتماع وزراء
الداخلية العرب في تونس ،األربعاء 2
آذار  ،2016والذي سار ،بخنوع ،وراء
مجلس التعاون الخليجي الذي ص ّنف
ح��زب المقاومة الوطنية اللبنانية،
حزب الله« ،إرهابياً»؛ وقد حيّا العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،كما ه��و متو ّقع ،هذا
القرار؛ لكن األم��م المتحدة أعلنت أ ّنه
ال يعنيها ،طالما أ ّن���ه ال يتوافق مع
معاييرها لتعريف اإلرهاب .ويأتي هذا
القرار المضحك ــ المبكي ،بعدما أعلن
الرئيس فالديمير بوتين عن حزب الله
بوصفه حليفا ً لروسيا ف��ي مواجهة
اإلره��اب .يستج ّر هذا القرار الفارغ من
أي مضمون واقعي في معاييره وآثاره

لحود

ورأى النائب السابق إميل لحود في بيان،
أنّ قرار دول مجلس التعاون الخليجي «يجب
أن يستدعي ردّة فعل لبنانية رسمية ،ألنّ
هذا التصنيف يجعل من لبنان كلّه إرهابياً،
فالمقاومة هي التي حمت لبنان ض ّد العدو
«اإلسرائيلي» ،وهي التي تحميه اليوم ،إلى
جانب الجيش اللبناني ،في مواجهة اإلرهاب،
وهي مصدر فخر للبنانيين الشرفاء والوطنيين
الحقيقيين».
وسأل« :كيف تص ّنف هذه الدول حزب الله
إرهابيا ً في وقت يقوم طيرانها يوميا ً بشنّ
الغارات على المدنيين في اليمن؟».
وأش��ار إلى أنّ «هذه الخطوة لن تزيدنا إلاّ
تشبّثا ً بخيار المقاومة ،اليوم وغدا ً وبعده».
وختم« :في زمن انخفاض سعر البترول،
انخفضت نسبة الكرامة التي تجري في عروق
البعض ،وإذا كان هؤالء قادرين على تصدير
البترول إلينا ،فإ ّننا على استعداد لنصدِّر لهم،
من جنوبنا الصامد في وجه «إسرائيل» وبقاعنا
الذي يتصدى لإلرهاب ،بعضا ً من كرامة ،وهذه
ال ينخفض سعرها أل ّنها ال ُتقدَّر بثمن ،وال تنتفي
حاجتها أل ّننا لم نعت ْد على العيش من دونها».
وشجب األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم الشعبي
الناصري النائب السابق الدكتور أسامة سعد،
قرار وزراء الداخلية العرب باعتبار حزب الله
منظمة إرهابية» ،مشدّدا ً على أنّ من «يحارب
اإلره���اب الصهيوني واإلره���اب الظالمي هو
ق��وة مقاومة وطنية ،وال يمكن أب��دا ً اعتباره
إرهابياً».
ورأى أنّ «القرار المذكور يش ّكل دليالً إضافيا ً
على خضوع األنظمة العربية للتك ّتل الخليجي
الذي تقوده السعودية ،كما يم ّثل هدية ُتقدّم
للكيان الصهيوني ال��ذي أع��رب ق��ادت��ه عن
السرور واالرتياح لهذا القرار».
واستهجن «سعي بعض األنظمة العربية
إل��ى تسعير ال��ع��داء إلي���ران ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تعمل فيه هذه األنظمة على نسج العالقات
م��ع الكيان الصهيوني ف��ي السر والعلن»،
مستنكرا ً «اإلج��راءات السعودية والخليجية
العقابية ض ّد لبنان» ،داعيا ً إلى «إحالل لغة

السخرية ال��م � ّرة ،فالسعودية التي
ُتع ّد مركز اإلره��اب الطائفي والمذهبي
وال��ت��ك��ف��ي��ري ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م،
وسل ِفيّي
والمموِّل الرئيسي ،مع قطر َ
الخليج ،ل ِف َرق الموت السوداء ،تص ّنف
حزب الله ،المنظمة المقاومة التي قاتلت
العدو «اإلسرائيلي» ألكثر من ربع قرن،
وتخوض غمار الحرب ض ّد التنظيمات
اإلرهابية المجرمة في سورية ،بوصفها
«إرهابية»! إنّ هذه الوقاحة في خلط
األوراق ،بقيام ُرعاة اإلرهاب بتصنيف
المقاومين ض ّد «إسرائيل» والمحاربين
الحقيقيين ض� ّد اإلره���اب ،هي مدعاة
لوضع النقاط على الحروف ،وإعالن
السعودية وقطر بوصفهما دولتين
إرهابيتين ،تنشران وت��م � ّوالن نشر
العقيدة الوهّ ابية التكفيرية اإلرهابية،
ّ
وتنظمان وتم ّوالن جميع التنظيمات

�أحزاب البقاع ّ
تحذر من مخطط للفو�ضى
البقاع األوسط ـ أحمد موسى
عقدت األحزاب الوطنية والقومية اجتماعها الدوري في مق ّر حزب البعث
العربي اإلشتراكي في شتورا ،حيث جرى التداول في الشأنين المحلي واإلقليمي
ومتابعة شؤون الساحة.
وأ ّك��د المجتمعون «أهمية االلتزام بالمواعيد الدستورية لالستحقاقات
االنتخابية».
ون� ّوه المجتمعون «ب��دور األجهزة األمنية اللبنانية في مكافحة اإلرهاب
عبر تقويض دوره الهادف للنيل من استقرار لبنان وسلمه األهلي» ،مح ّذرين
من «مخططات ترمي إلى إغراق لبنان بأعمال التسليح كتمهيد لنشر الفوضى
وزعزعة األمن».
ورأى المجتمعون في «الهجمة السعودية على لبنان ،دليل إفالس وتراكم
خسارات وانتكاسات في ساحات أخرى بغرض التعويض والرسملة على
متوسل ًة حججا ً
للي ذراع المقاومة وحلفائها،
ّ
الفوضى واالقتتال في لبنان ّ
زائفة ،تار ًة بسحب الهِبات ،وطورا ً بطرد اللبنانيين من أعمالهم وقطع أرزاقهم
في ظاهرة ال تتماشى مع نغمة «اإلجماع العربي».
ورأى المجتمعون في ق��رار مجلس التعاون الخليجي «وص��م المقاومة
باإلرهاب ق ّمة االنحراف واالنغماس في المخطط الغربي ـ الصهيوني الرامي
إلى استهداف المقاومة كظاهرة شريفة معبّر ًة عن وج��دان األ ّم��ة وكرامتها
وعروبتها».

اإلرهابية».
أضاف البيان« :حزب الله لم يفجِّ ر
المساجد والكنائس ولم يقتل أحدا ً على
الهوية ،كما فعل ويفعل أمراء اإلرهاب
ال��س��ع��ودي ،ول��م ُي��رس��ل انتحاريين
لقتل م��ئ��ات األب���ري���اء ف��ي األس����واق
والمستشفيات ،ولم يستخدم السالح
إلحداثفوضىفيلبنانأوأيبل ٍدعربي،
كما فعلت وتفعل التنظيمات التابعة
ألجهزة المخابرات الخليجية والتركية؛
بل كان هو نفسه ضحيّة الممارسات
اإلرهابية .ال يك ّفر ح��زب الله ،طائفة
وال مذهبا ً وال فئة من الفئات الدينية
والمذهبية والعقائدية واالجتماعية في
بالدنا ،وال يقطع رؤوس العلمانيين،
وال يجلد المعترضين ،وال يسجن
المد ّونين ،وال يدعو لقتل المخالفين
له فكريا ً وسياسياً ،بل رأيناه يقاتل
ّ
بغض النظر عن
دفاعا ً عن المظلومين،
عقائدهم ،على عكس الوهابيين الذين
يبيحون لدواعشهم قتل مخالفيهم من
أبناء الس ّنة والعلويين والمسيحيين
واإلسماعيليين وال���دروز والزيديين
الخ...
ي��ث�� ّم��ن ال��م��ج��ل��س ،االع���ت���راض
الخجول على القرار العربي من ِقبَل
لبنان وال��ع��راق وال��ج��زائ��ر ،ويُدهش
لموافقة مصر التي تعاني الويالت من
التكفيريين اإلرهابيين على هذا القرار
المسخ؛ ويعتبر أن��ه ل��م يعد ممكنا ً
القبول باستمرار بيع الضمائر العربية
بالبترودوالر ،وإذالل الشعوب العربية
وكرامتها وع ّزتها ،بالمال المنهوب من
ثروات العرب المهدورة».
وختم المجلس« :إنّ موافقة وزير
الداخلية األردن���ي على ه��ذا ال��ق��رار ،ال
ت��م� ّث��ل ،ب��ح��ال م��ن األح����وال ،الشعب
األردني وحركته الوطنية التي تنظر إلى
حزب الله بوصفه حركة مقاومة باسلة،
وق��وة إقليمية أساسية ف��ي مواجهة
اإلرهاب الصهيوني والتكفيري ،وحليفا ً
للشعب األردن��ي في مواجهة مشروع
الوطن البديل».

العقل والحوار على صعيد العالقات بين الدول
العربية».
واعتبر النائب السابق وجيه البعريني ،أ ّنه
«إذا كانت هناك خالفات سياسية مع تعارض
في المشاريع السياسية بين المحاور العربية
واإلقليمية والدولية ،فإنّ ذلك ال يجوز أن يدفع
دول الخليج العربي إلى معاقبة لبنان وجيشه
ومقاومته».
وأ ّكد «اللقاء الوطني» بعد اجتماعه الدوري
في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم مراد
وبرئاسته ،أنّ «لبنان عربي الهُويّة واالنتماء،
وع��روب��ت��ه مك ّرسة ف��ي ال��دس��ت��ور ،والتزامه
المقاومة والقضية العربية ،وه��و ناضل
كثيرا ً من أجل تكريسها» ،واستهجن ورفض
«م��ح��اوالت وص��ف المقاومة ب��اإلره��اب الذي
تريده إسرائيل».
وأش��اد بـ«الموقف اللبناني الذي اعترض
على هذا الوصف المجحف.
وأعلن المكتب السياسي لحركة «أمل» في
بيان ،أ ّن��ه يستنكر ويستغرب وينظر بعين
القلق إلى القرارات الصادرة من الخليج إلى
تونس ،والمتعلّقة بحزب الله «الذي كان وال
زال في موقع المقاومة».
وط��ال��ب «ح���رص���ا ً ع��ل��ى وح����دة ال��م��وق��ف
والخطاب السياسي العربي ب��إع��ادة النظر
بمندرجات هذه القرارات».
و انتقدت رابطة الشغيلة في بيان القرار،
وأشارت إلى أنّ «كيان العدو الصهيوني يعمل
ليل نهار إللصاق تهمة اإلرهاب بحزب الله ،في
محاولة يائسة للنيل من الصورة الناصعة
والمشرقة للمقاومة في سماء العرب ،بعدما
ألحقت الهزيمة النكراء بالجيش الصهيوني
المحتل وأذ ّلته عام  2000وعام .»2006

غندور

   ووصف رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي»
عمر غندور القرار بـ«الفاضح والمعيب» ،مشيرا ً
إلى أنّ «مثل هذا القرار ال ُمدان ،والذي يستف ّز
كرامة األمة وشرفها وكبريائها ال يُم ّثل العرب
والمسلمين ،بل من بصموا عليه طائعين،
وستبقى فلسطين قبلة شرفاء األمة وأحرارها،
وسيبقى حزب الله الكتيبة الجهادية المتقدمة
على ط��ري��ق فلسطين ،وال����د ّرة المتوهجة
على جبين أ ّم���ة ال��ع��رب واإلس�ل�ام ول��و كره
المتآمرون».
وأ ّكد األمين العام لـ «التيار األسعدي» معن
األسعد ،أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق «لم
يستفرد بقراره خارج خطه السياسي» ،آمالً
«ألاّ يكون في سياق توزيع األدوار داخل صقور
تيار «المستقبل» في انتظار الموقف السعودي
خصوصاً ،واإلقليمي عموماً ،الذي يبدو أ ّنه
م ّتجه إل��ى التصعيد على مستوى لبنان
والمنظمة».
وس��أل رئيس جمعيَّة «قولنا والعمل»،
الشيخ أحمد القطان« ،هل هذا القرار يخدم
العروبة واإلسالم وشعوب أمتنا؟» مطالبا ً «كل
القادة السياسيين الشرفاء الوطنيين األحرار
في العالم عموماً ،والعلماء ورج��ال الدين
خصوصاً ،بإدانة هذا القرار ،وأنّ يطالبوا دول
مجلس التعاون الخليجي بالتراجع عنه».
كما انتقد رئيس «المؤتمر الشعبي» كمال
شاتيال ،الحزب العربي الديمقراطي ،والحزب
«الديمقراطي الشعبي» ،وجبهة النضال
الفلسطيني ،وجمعيات وشخصيات سياسية
القرار الخليجي.

«الوفاء للمقاومة» :القرار طائ�ش
وعدواني تتح ّمل ال�سعودية تبعاته
اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ تصنيف مجلس التعاون الخليجي
حزب الله منظمة إرهابية «هو قرار طائش عدواني ُمدان يتح ّمل النظام
السعودي مسؤولية صدوره وتبعاته».
ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري بمق ّرها في حارة حريك،
برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها ،أنّ «حفظ لبنان وصون
سيادته واستقراره وسلمه األهلي ،يقتضيان على الدوام يقظة وجهوزية
وتمسكا ً جد ّيا ً بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».
متنامية،
ّ
ورأت أ ّنه َ
«آن للكل أن يُدرك أنّ العدو «اإلسرائيلي» هو المستفيد األساس،
بل األوحد ،من أي خلل أو اهتزاز أمني أو فوضى تتح ّرك في الداخل ،ولذلك
ينبغي أن يبقى االستقرار الداخلي مح ّل عناية وتعاون الجميع ،بمعزل عن
كل الخالفات السياسية».
وأ ّكدت أنّ «الدور الوطني والقومي واإلسالمي واإلنساني ،الذي اضطلع به
حزب الله وال يزال ،سواء لجهة الدفاع عن لبنان بوجه العدو «اإلسرائيلي»
وأطماعه ،أم لجهة حمايته ض ّد مخاطر اإلره��اب التكفيري وداعميه ،أم
لجهة تب ّنيه ودعمه لقضايا شعوبنا العربية العادلة وفي طليعتها قضية
فلسطين المركزية ،هو دور مش ّرف ومسؤول ،ومبعث اعتزاز وتقدير لدى
كل األحرار والشرفاء في منطقتنا والعالم ،وأنّ القرار الصادر عن مجلس
التعاون الخليجي الذي يص ّنف حزب الله منظمة إرهابية هو قرار طائش
عدواني ُمدان ،يتح ّمل النظام السعودي مسؤولية صدوره وتبعاته ،وهو
يتالقى في شكله ومضمونه مع توصيف العدو «اإلسرائيلي» لحزب الله»،
معتبر ًة «أنّ تط ّور العالقات السعودية – «اإلسرائيلية» يتطلّب ذلك ،وهو
يم ِّثل دفعة على الحساب ،ألنّ العدو «اإلسرائيلي» يشترط لتطور العالقة
معه أن توضع المقاومة على الئحة االرهاب».
وأ ّك��دت «أنّ هذا القرار ال ُمخزي يؤ ّكد صوابية فهمنا لخلفية المواقف
السعودية السلبية والعدائية منذ ع��دوان تموز  2006بالح ّد األدن��ى،
ويزيدنا قناعة بما نقوم به ،ولن يثنينا أبدا ً عن إدانة ما ترتكبه السعودية
من جرائم وانتهاكات في اليمن ،ومن تمويل وتسليح ودعم لجماعات
اإلرهاب التكفيري في العراق وسورية ،ومن تواصل وتنسيق مع العدو
الصهيوني الغاصب للقدس وفلسطين».
وفي هذ السياق ،دانتْ الكتلة ما تض ّمنه بيان مجلس وزراء الداخلية
العرب حول وصف حزب الله بأ ّنه إرهابيُ ،معربة عن ارتياحها العتراض
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على هذا الوصف التزاما ً بموقف
سجلت تقديرها العتراض كل من العراق والجزائر،
الحكومة اللبنانية ،كما ّ
وحيّت كل موقف لبناني وعربي ح ّر وشريف.
واعتبرت «أنّ تعامي األمم المتحدة عن الجرائم واألعمال اإلرهابية
اليومية التي ين ّفذها الكيان الصهيوني ض ّد الشعب الفلسطيني ،وكذلك عن
الجرائم وحملة اإلبادة التي ين ّفذها النظام السعودي ض ّد الشعب اليمني،
هو وصمة عار يندى لها جبين البشرية ،وتسقط صدقية المؤسسات
الدولية عند كل شعوب العالم ،من دون أن تغيب ع ّنا اإلشارة اإليجابية
التي تض ّمنها القرار ال��ذي ص��در ،عن البرلمان األوروب���ي س��واء لجهة
االنتهاكات ض ّد اإلنسانية في اليمن ،والتوصية بحظر تصدير األسلحة
ّ
التوغل «اإلسرائيلي» في سياسة
إلى النظام السعودي ،أم لجهة إدانة
االستيطان باألراضي الفلسطينية المحتلة ،وكذلك ما صدر أخيرا ً عن
منظمة العفو الدولية».

الحريري ا�ستقبل با�سيل و«الطا�شناق» وزواراً
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بقرادونيان :ن�أمل فتح �صفحات جديدة
استقبل الرئيس سعد الحريري
مساء أمس في منزله رئيس «التيار
الوطني الحر» وزير الخارجية جبران
باسيل ،في حضور ن��ادر الحريري،
وع���رض معه األوض����اع السياسية
الراهنة.
وكان الحريري التقى وفدا ً من حزب
«الطاشناق» برئاسة النائب هاغوب
بقرادونيان ،الذي اعتبر الزيارة «مه ّمة
ومثمرة جداً ،خصوصا ً في هذا الوضع
الصعب الذي نم ّر به جميعا ًفي لبنان».
أضاف« :وتط ّرقنا إلى المواضيع كافة،
بدءا ًبرئاسة الجمهورية ،ونحن نرى أنّ
هذا الموضوع يحتاج إلى نضوج أكثر.
أ ّما بالنسبة لالنتخابات البلدية فنحن
نشدّد على ضرورة أن تحصل ،وكان
هناك توافق في الرأي حيال هذا األمر،
وفي هذا اإلطار شدّد الرئيس الحريري
على ضرورة المحافظة على المشاركة
والمناصفة في بلدية بيروت».
وتابع «كذلك بحثنا خالل االجتماع
المشاكل االقتصادية واالجتماعية،
وال سيّما ض��رورة إيجاد حل لمسألة
النفايات ،ونحن كبلدية برج حمود
وك��ح��زب طاشناق موقفنا إيجابي
ج��دا ً ش��رط أن ّ
نطلع على اقتراحات
الحكومة ،ونرى مدى الجديّة وال ُمهل
الزمنية المعتمدة وبعد النظر في هذا
الملف لن ّتخذ الموقف النهائي منه.
وكل ما يُشاع عن أ ّننا موافقون على
هذا الموضوع غير صحيح ،وللد ّقة
نقول إ ّننا أبدينا إيجابية ونريد أن
نرى النتائج ،وعلى ضوء ذلك ن ّتخذ
الموقف النهائي».
وقال بقرادونيان ،إنّ االجتماع «أتى

الحريري مستقبالً باسيل بحضور نادر الحريري
في إطار حواري ،ونحن لم ننقطع يوما ً
عن الحوار ،ونأمل أن نفتح صفحات
ج��دي��دة ،خصوصا ً بوجود الرئيس
الحريري».
وع�� ّم��ا إذا ك��ان��وا سيتستمرون
بمقاطعة جلسات انتخاب رئيس
الجمهورية ،أجاب «عندما يصل عدد
ال��ن��واب الحاضرين إل��ى  84نائباً،
عندها من المؤ ّكد أنّ ال��وزي��ر آرت��ور
نظاريان وأنا سنكمل النصاب ليصل
إلى  86نائباً».
ً
كما استقبل ال��ح��ري��ري وف���دا من
«اللقاء الديمقراطي» ض � ّم النواب:
م��روان حمادة ،أنطوان سعد وف��ؤاد
السعد.
وأوضح حمادة بعد اللقاء ،أ ّنه ت ّم
تقييم جلسة مجلس الن ّواب أول من
أم��س ،والمرحلة المقبلة وض��رورة

تكثيف الجهود وص��وال ً إلى انتخاب
رئيس للجمهورية.
وعرض الرئيس الحريري مع وفد
من «اللقاء الوطني» لبيروت برئاسة
النائب السابق محمد يوسف بيضون،
أوضاع العاصمة ومطالبها.
واس��ت��ق��ب��ل ال��ح��ري��ري ال��ه��ي��ئ��ات
االقتصادية في لبنان برئاسة رئيس
غرفة التجارة والصناعة في بيروت
وجبل لبنان محمد شقير ،وزار مبنى
تلفزيون «المستقبل» في القنطاري،
وال��ت��ق��ى الموظفين والعاملين في
المحطة وف��ي ج��ري��دة «المستقبل»
وإذاع��ة «ال��ش��رق» والموقع الرسمي
ل��ـ«ت��ي��ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل» ،ف��ي حضور
المدير العام رم��زي جبيليّ ،
واطلع
على أوضاعهم وعلى سير العمل في
المحطة.

ّ
«التجذر والنهو�ض» من بكركي
�أعلن الئحة

قليمو�س� :أبواب الرابطة �ستبقى ّ
م�شرعة
�أمام ّ
كل َطموح �إلى العمل في رحابها
ه ّنأ البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الئحة
«التج ّذر والنهوض» برئاسة نقيب المحامين السابق
أنطوان قليموس المرشحة النتخابات المجلس التنفيذي
للرابطة المارونية ،وشدّد على «الدور الكبير الذي ينتظر
الرابطة إلعادة صياغة الوحدة اللبنانية».
فقد استقبل الراعي أمس في بكركي ،النقيب قليموس
على رأس وفد أضاء الالئحة التي أعلنها في حضور النائب
نعمة الله أبي نصر ،وتض ّم إلى قليموس ،نائب ال ّرئيس
المحامي توفيق مع ّوض ،األمين العام أنطوان واكيم،
الصندوق عبده جرجس ،الدّكتور أنطوان خوري،
أمين ّ
الدّكتور مارون سرحال ،الدّكتور جوزف كريكر ،الدّكتور
السفير السابق
سهيل مطر ،الدكتور أنطوان قسطنطينّ ،
شربل إسطفان ،المحامون جوزف نعمة ،وليد خوري،
جورج حاج ،عليا بارتي زين ،تينا غزال مالّح وكارال ميالن
شهاب ،واإلعالمية ندى أندراوس عزيز.
وألقى قليموس كلمة ،أ ّكد فيها أنّ ال ّرابطة «ستكون الدّرع
الصرح ،واألداة الحرة والفاعلة
الواقي للدّفاع عن هذا ّ
في مشاركة هموم الرعيّة وتطلّعاتها .من هذه المنطلقات
سعينا أيّها السيّد ،رفاقي وأن��ا ،مع مخلصين ُكثر وفي
طليعتهم الدّكتور جوزف طربيه وال ّنائب نعمة الله أبي

نصر ،وحتى الساعة من أجل الوفاق وال ّتضامن مع جميع
ّ
الطامحين لتو ّلي المهام في ال ّرابطة ،ف ُو ّفقنا بالح ّد الممكن.
إلاّ أنّ أبوابنا ستبقى ّ
مشرعة أمام ك ّل طموح إلى العمل في
رحاب الرابطة .فإذا كان العمل واإلنتاجية هو المبتغى،
فإنّ لجان الرابطة وأجهزتها مستعدة الحتضان هؤالء
البررة».
رح��ب الراعي بالحضور ،مثنيا ً «على أج��واء
ب��دوره ّ
التفاهم وتغليب المصلحة العامة التي شهدها العمل
على إعداد الئحة التج ّذر والنهوض» ،وقال «لكن حاجات
اليوم تسمح لنا أن ُنضيف كلمة ثالثة على ّ
الشعار الذي
اتخذتموه «تج ّذر ومعيّة ونهوض» .أق��ول معيّة نظرا ً
لتشرذمنا الكبير والنقسامنا».
وجه تحية تهنئة إلى النائب نعمة الله أبي نصر
ث ّم ّ
والدكتور جوزف طربيه على الجهود التي بذالها من أجل
الوصول إلى إعالن الئحة التج ّذر والنهوض.
بدوره رأى النائب نعمة الله أبي نصر ،أنّ «هذه الالئحة
االئتالفية تم ّثل غالبيّة مك ّونات الهيئة العا ّمة لل ّرابطة
المارونية .وسنسعى جاهدين ألن تكون الئحة وفاقية
بالكامل».

حمدان التقى المنظمات ال�شبابية
و�أثنى على موقف الم�شنوق

حمدان مستقبالً وفد المنظمات الشبابية
استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» العميد مصطفى حمدان ،وفدا ً من
«المنظمات الشبابية اللبنانية» ،الذي تحدّث باسمه مق ّرر
أمانة سر المنظمات ربيع مصطفى ،فأ ّكد أنّ «فلسطين
هي قضيتنا المركزية وبوصلتنا ،وأنّ مساعينا هدفها
دائما ً تحقيق وحدة سورية ووحدة لبنان ،ووحدة أمتنا
العربية».
ب��دوره أعرب العميد حمدان عن رفض كل اللبنانيين
«ق���رار مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي القاضي بتصنيف
شريحة هامة وأساسية من القوى السياسية والوطنية
اللبنانية حزب الله منظمة إرهابية» ،مؤ ّكدا ً «اتخاذ أهلنا
القرار بالوقوف إل��ى جانب ح��زب الله كقوى سياسية
وطنية مقاومة في لبنان.
وسأل «أولئك الذين وصفوا حزب الله باإلرهابي :ماذا
قلتم عن منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يحضرها القائد
جمال عبد الناصر إلى مؤتمر القمة ،ألم تص ّنفوا منظمة
التحرير وحركة فتح والجبهة الشعبية ،وكل المنظمات
التي تسعى إلى تحرير فلسطين بالمنظمات اإلرهابية؟»،
متوجها ً إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالقول «أنتم
ّ
الم ّتهمون باإلرهاب مع العدو «اإلسرائيلي» ،وأنتم أدوات
صغيرة وعمالء للعدو اليهودي التلمودي ،هذا تاريخكم،
وهذا مستقبلكم بالوقوف والعمل دائما ً على محاربة كل من
يدعو إلى الحرية واالزدهار والتقدّم وتجميع عناصر القوة
من أجل تحرير كل فلسطين ،أل ّنكم على تناقض وجودي
مع فلسطين الحرة العربية واألمة العربية القومية ،ولكن
أصبحت نهايتكم قريبة يا نواطير الكاز والغاز في الخليج

العربي ،والمقاومة الوطنية واإلسالمية اللبنانية ستبقى
لنحتفل وإياها بانتصارنا على مديركم اإلسرائيلي».
وأثنى العميد حمدان ،على «الموقف العاقل والحكيم
لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في رفض قرار
تصنيف حزب الله منظمة إرهابية».
وزار حمدان ال ُمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن في مكتبه ،وقال بعد اللقاء« :تش ّرفنا بلقاء الشيخ
قبالن الذي يم ّثل صوت العقل والحكمة والسعي الدائم إلى
ل ّم شمل جميع المسلمين ،والقضاء على كل من يحاول أن
يُثير فتنة سنيّة  -شيعية ،سواء في لبنان أو على صعيد
أمتنا العربية».
أضاف« :نقول للجميع :ا ّتقوا الله في ما يتعلّق بإثارة
هذه الفتنة .من يُثير هذه الفتنة سوف يدفع الثمن غالياً.
ونحن نقول :إنّ أهلنا اللبنانيين ،أصبحوا واعين ومدركين
أنّ الثمن الباهظ الذي يمكن أن ندفعه ،إذا ال سمح الله
استعرت هذه الفتنة ،هو ثمن ال يمكن لهذا الشعب اللبناني
بعد كل ما تح ّمل أن يتح ّمله ،وخصوصا ً أ ّننا نرى ما جرى
في سورية العربية ،وما جرى في مصر العربية وفي
ليبيا العربية وما جرى ويجري على امتداد كل األمة التي
ضربتها هذه الفئات التخريبية والتكفيرية».
وث ّمن «كل األدوار التي تدعو ،وكل الذي يقوم بدور فاعل
وناشط بضرب هذه الفتنة في مهدها ،خصوصا َ في لبنان،
وكل من يدعو إلى الحوار من أجل ألاّ يصل الوطن اللبناني
إلى ما ال يُحمد عقباه».

