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ال�ضحايا لبنانيين «مبدئي ًا» في تفجيرات بروك�سل

ّ
وتلقى دعوة لزيارة النجف وكربالء
التقى ال�سفير الباك�ستاني

تنديد وا�سع بالجريمة الوح�شية :لتعاون �إقليمي ودولي ّ
جدي
في مواجهة الإرهاب المنت�شر في العالم

الراعي :ليعمل الجميع على تحقيق ال�سالم
واحترام الد�ستور

فيما أ ّك���د سفير لبنان ف��ي بلجيكا رام��ي
ُمرتضى في تصريح أنّ «ال ضحايا لبنانيين
«مبدئياً» ف��ي تفجيرات ب��روك��س��ل» ،أث��ارت
ه��ذه التفجيرات اإلرهابية الوحشيّة موجة
استنكار رسمية وسياسية وحزبية لبنانية
عارمة رأت فيها استفحاال ً لخطر المجموعات
اإلرهابية التكفيرية التي ال يسلم مكان في
العالم من ش ّرها وإجرامها ،مشدّدة على أنّ
«اإلرهاب يحتاج إلى مواجهة شجاعة وجديّة،
وتعاون إقليمي ودولي كامل وسياسة واضحة
وش ّفافة».

ب ّري

وف��ي ه��ذا السياق ،أب��رق رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري إلى كل من رئيس البرلمان
األوروبي مارتن شولز ،ورئيس مجلس الن ّواب
البلجيكي سيغفريد بريك ،ورئيسة مجلس
الشيوخ البلجيكي كرستين ديفرن ،مستنكرا ً
الهجمات والتفجيرات اإلره��اب��ي��ة ومع ّزيا ً
بالضحايا ،ومتم ّنيا ً الشفاء للجرحى.

لحام
ّ

واستنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
واإلس��ك��ن��دري��ة وأورش��ل��ي��م ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام تفجيرات
بروكسل وقال في بيان« :يا دول العالم إتحدوا.
لحماية العالم من اإلرهاب .إن ضرب العاصمة
األوروبية بروكسل هي ضربة ألوروبا بأسرها.
وضربة لإلتحاد األوروبي .وبهذا فإننا بأقصى
العبارات نشجب العمل اإلرهابي الذي أرهب
بروكسل وبلجيكا ال ب��ل ك��ل أوروب����ا .وراح
ضحيتها أناس أبرياء من قتلى وجرحى».
وأض��اف« :إن هذا الحادث اإلرهابي دعوة
لكي يتحد العالم بأسره لمحاربة ومجابهة
اإلرهاب بداية من سورية والعراق .إن سالم
الشرق األوسط هو مفتاح السالم للعالم بأسره
بدءا ً بأوروبا حيث العدد األكبر من المهاجرين
والنازحين والمهجرين إلى هذه البالد .ونرفع
صوتنا عالياً :يا دول العالم إتحدوا لمحاربة
اإلرهاب العالمي».

باسيل

كما أج��رى وزي��ر الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل ا ّت��ص��اال ً بنظيره البلجيكي
دي��دي��ه ري��ن��درز ،م��ق�دّم�ا ً تعازيه بالضحايا
ُمعلنا ً «تضامن لبنان مع بلجيكا» ،وق��ال:
«إنّ ما يُصيبها يُصيب لبنان ،وهما الدولتان
المتالحمتان في مواجهة آفة اإلرهاب المعولم،
خاصة وأنّ لبنان قد نبّه في السابق من خطر
انتقال عدوى اإلره��اب من منطقتنا إلى كا ّفة
أرجاء العالم».
ب��دوره ،أعرب الوزير البلجيكي عن شكره
«الكبير لتضامن لبنان مع المملكة ،وتفهّمه
األكبر للتحذيرات اللبنانية ،حيث أنّ ما كان
يخشى حدوثه من أعمال إرهابية ،قد حصل
فعالً».
وتوافق باسيل وريندرز على أنّ «المطلوب
من كافة الدول تضافر الجهود بُغية مواجهة
اإلرهاب مواجهة فعلية وحقيقية ،انطالقا ً من
تحطيم ق��درات��ه العسكرية وتفكيك شبكاته
األمنية وتجفيف مصادر تمويله وتقويض
من يغذيه فكر ّياً» ،وش �دّدا على «دور لبنان
ال��م��ح��وري ف��ي ه��ذه ال��م��واج��ه��ة وه��و منارة
االنفتاح والتعدّدية والتن ّوع ،وال ُّركن األساس
في معركة اجتثاث السرطان اإلرهابي الذي
ُني عليها
يناقض مبادئ اإلنسانية التي ب َ
البلد».
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين ندّدت
ف��ي ب��ي��ان بسلسلة التفجيرات اإلره��اب��ي��ة،

وأض��اف��ت «ي��ع��ود اإلره��اب��يّ��ون المجرمون
ليروِّعوا أمن المدنيّين وأمانهم ،هذه الم ّرة من
ّ
محطات النقل الجويّة والبريّة
خالل استهداف
تعج بالمواطنين األب��ري��اء ،فيما يبدو
التي
ّ
عمالً انتقاميا ً جباناً ،بعد يومين على اإلنجاز
النوعي للسلطات البلجيكيّة ،المتم ّثل في إلقاء
القبض على المشتبه بكونه العقل المدبّر
العتداءات باريس ال ُمدانة».
وختم بيان الخارجية «يُخطئ التكفيريّون،
ال��ذي��ن ت��ب��دو بصماتهم واض��ح��ة على هذه
الجريمة ال��ن��ك��راء ،إذا ظ� ّن��وا أ ّن��ه��م بمهاجمة
وس��ائ��ل ال��م��واص�لات سيتم ّكنون م��ن تقطيع
ّ
المتحضر .إ ّن��ه��م ي��زي��دون
أوص���ال ال��ع��ال��م
عزيمتنا على مواجهة اإلره���اب ،وي��ؤ ّك��دون
صوابيّة استراتيجيّتنا المشتركة بأولوية
مكافحة اإلره��اب ،والتي كانت آخر تجليّاتها
إطالق الحوار اللبناني  -األوروب��ي في مجال
مكافحة اإلرهاب منذ أسابيع قليلة».
ووصف الرئيس سعد الحريري االعتداءات
اإلرهابية التي استهدفت المدنيين األبرياء
جسد أقصى درجات العنف والكراهية
بأ ّنها « ُت ِّ
و ُتهدّد أمن الدول ّ
وبث التفرقة بين المجتمعات
والشعوب» ،معتبرا ً أنّ
«األم��ر باتَ يتطلّب بلورة أساليب مبتكرة
ومتط ّورة تأخذ باالعتبار مسبّبات انتشار
ه��ذا ال��وب��اء ،وتضع المعالجات المطلوبة
إلنهائها وس ّد كل ال ّثغرات التي ينفذ منها هؤالء
اإلرهابيون لتنفيذ جرائمهم».
ورأى وزير اإلعالم رمزي جريج ،أنّ «هذه
الجريمة النكراء يجب أن تدعونا إلى توحيد
الجهود لمكافحة اإلرهاب التكفيري الذي باتَ
يُش ّكل خطرا ً على العالم بأسره ،بحيث يجب
الصعد
أن يُحا َرب في كل مكان وعلى مختلف ُّ
الستئصاله من جذوره».

«التغيير واإلصالح»

وق��ال تكتل التغيير واإلص�لاح «هناك آفة
إره��اب��ي��ة ع��اب��رة ل��ل��ح��دود وال����دول ،تزامنت
مع زي��ارة الممثلة العليا لالتحاد األوروب��ي
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية ونائبة
رئيس المفوضية األوروبية فيديريكا موغريني
للبنان».
وأدان «هذه التفجيرات» ،معزيا «الحكومة
وال��ش��ع��ب البلجيكي واالت���ح���اد األوروب����ي
بالضحايا البريئة التي سقطت ،سواء أكان
ف��ي م��ط��ار ب��روك��س��ل أم ف��ي ال��م��ت��رو» ،وق��ال:
«لطالما نبّه لبنان من هذه األخطار اإلرهابية
ف��ي ال��ق��ارة األوروب���ي���ة ،ع���ودوا إل��ى بيانات
وزي��ر الخارجية ومحاضر اجتماعاته مع
المسؤولين األوروبيين ،لتعرفوا أننا سبق
أن نبهنا أن شبكات األم��ان الحالية ال تكفي،
وأن النزوح المك ّثف من شواطئنا وشواطئ
سوانا إلى أوروب��ا ،لن توقفه إال المعالجات
الموضعية ح��ي��ث م��ك��ام��ن اإلره����اب وغ��رف
عملياته السوداء».
وكتب رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي
الجميّل عبر حسابه على «تويتر» :نتضامن
بكل ح��زن م��ع ضحايا اإلره���اب ف��ي بلجيكا
الصديقة التي قدّمت للبنان الكثير من خالل
«يونيفيل» واالت��ح��اد األوروب���ي ،واحتضنت
جاليتنا».

دريان

وقال ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان في بيان ،إنّ «ما جرى من اعتداءات
إره��اب��ي��ة ُن ِّ
��ف��ذت ف��ي ال��ع��اص��م��ة البلجيكية
بروكسل هو إجرام ال يمتّ إلى الدّين ِ
بصلة ،وال
إلى األخالق وال ِقيَم اإلسالمية السمحة».
ورأى أنّ «اإلره���اب المتن ّقل من دول��ة إلى
أخرى يستدعي مزيدا ً من التعاون بين دول
العالم لمكافحته لما يم ّثل من تهديد خطير
للسلم واألمن في العالم».
وق���ال عضو كتلة «ال��ت��ح��ري��ر والتنمية»
النائب ياسين جابر ف��ي تصريح« :ه��ا هو
اإلرهاب الدموي يضرب العالم ،وسبق لنا في
لبنان أن تج ّرعنا مرارته وقدّمنا الشهداء من
الجيش والقوى األمنية ومن المواطنين في
تفجيرات إرهابية استهدفت وطننا ،لك ّنها لم
تنل من إرادة اللبنانيين ووحدتهم الوطنية
الداخلية التي هي أق��وى من كل األعاصير
اإلرهابية» ،وم��ش�دّدا ً على ض��رورة أن يُعلن
المجتمع الدولي والعالم إع�لام الحرب بال
هوادة ض ّد اإلرهاب التكفيري الذي باتَ يهدّد
كل بلد وكل إنسان».

حزب الله

َ
وأدان ح��زب الله التفجيرات ،وأع��رب عن
تضامنه الكامل مع األبرياء عا ّم ًة ،ومع بلجيكا
وشعبها في هذه المحنة القاسية.
ورأى «في هذه التفجيرات استفحاال ً لخطر
المجموعات اإلرهابية التكفيرية التي ال يسلم
مكان في العالم من ش ّرها وإجرامها ،منطلقة
من حقدها األسود على البشرية وعلى أفكارها
الدموية التي ال ُتقيم وزنا ً لحياة أو لكرامة»،
وقال« :إنّ هذه الجرائم المتن ّقلة في مدن العالم
المفجرين التكفيريّين،
تقع مسؤوليتها على
ّ
وعلى القوى اإلقليمية والدولية التي تقف
وراءهم وتمدّهم بالدعم العقائدي والمعنوي
والمادي ،وتؤ ّكد هذه التفجيرات ،مرة أخرى،
خطر هذه المجموعات اإلرهابية وتكشف أنّ
النار التي تكتوي بها أوروبا خصوصا ً والعالم
عموما ً هي نفسها النار التي أشعلتها بعض
األنظمة في سورية وغيرها من دول المنطقة».
وأسف ألنّ «الجميع في العالم باتَ يُدرك
مصدر ه��ذا الخطر ومم ّوليه ،وم��ع ذل��ك فإنّ
القوى الكبرى ما زالت تقدّم الدعم والحماية
للدول الراعية لإلرهاب والمصدّرة له» ،مشدّدا ً
على أنّ «اإلرهاب يحتاج إلى مواجهة شجاعة
وجديّة وتعاون إقليمي ودولي كامل وسياسة
واض��ح��ة وشفافة ،تتو ّقف بموجبها ال��دول
والهيئات عن دعمها لإلرهاب وتمويله ،أ ّما
السكوت عنه فهو خطيئة كبيرة لن تؤدّي إلاّ
ّ
إلى المزيد من الموت والقتل والدمار».

ناصر

وأدان الرئيس السابق للجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم والرئيس الفخري الحالي
للجامعة أحمد ناصر الهجمات اإلرهابية
التي استهدفت العاصمة البلجيكية ،وقال
في تصريح« :إننا نستنكر أش��د اإلستنكار
ماتعرضت له اليوم العاصمة بروكسل من
هجمات وحشية طاولت المطار ومترو االنفاق

قنابل و�إرهابي
عثر الجيش اللبناني أمس في مسجد الجهاد في باب التبانة  -طرابلس على حقيبة في
داخلها عدد من القنابل اليدوية غير ُمعدّة للتفجير .كما ت ّمتوقيف السوري «خ.ع.ا.د» في محلّة
المصنع بالبقاع النتمائه إلى إحدى المجموعات اإلرهابية في جرود عرسال.

«حركة ال�شعب» التون�سية تلتقي «االتحاد» و«المرابطون»:
لتوحد القوى القومية في مواجهة العدوان ال�صهيوني
ُّ
استقبل رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
عبد الرحيم مراد رئيس «حركة الشعب» في
تونس وعضو مجلس النواب التونسي زهير
المغراوي ،يرافقهما عضو قيادة الحركة
محمد المسلي ،ف��ي ح��ض��ور ن��ائ��ب رئيس
الحزب أحمد مرعي وعضو المكتب السياسي
طالل خانكان وعضو اللجنة المركزية فريد
ياسين.
وأوضح بيان لـ«االتحاد» ،أنه «ت ّم خالل
اللقاء البحث في األوضاع العربية واألخطار
التي تتهدّد األم��ة وض��رورة مجابهتها من
خالل موقف عربي موحد يتجاوز المواقف
التقليدية والسعي ل��دى ال��ق��وى القومية
يجسد
العربية لتشكيل إطار عربي موحد
ّ
وح��دة ال��ق��وى القومية العربية التي يقع
عليها عبء المواجهة وتعزيز وحدة أقطارها
والقضاء على اإلره��اب الذي يريد النيل من
وحدة مجتمعاتها الوطنية».
وأكد الطرفان «أنّ العروبة الجامعة هي
الح ّل لمشاكل األم��ة وأنّ مفاهيم سايكس
ـ بيكو التي مضى مئة ع��ام على وضعها
والتي سببت حالة هوان وانقسام في الحياة
العربية لن يكون مخرج منها ونهضة لألمة
إال بالعودة إلى المشروع القومي العربي
التحرري المستقل الذي حمله الرئيس جمال
عبد الناصر».
ووض��ع ال��وف��د التونسي م��راد وأعضاء
القيادة «ف��ي ص��ورة م��ا يجري ف��ي تونس
من أحداث والمحاوالت اإلرهابية للنيل من
أمن واستقرار تونس ،كما أكد رئيس حركة
الشعب أنّ تونس ستبقى في إط��ار أمتها
العربية ورف��ض ك� ّل م��ح��اوالت سلخها عن
عروبتها».
وق��دم م��راد للوفد التونسي ،من جهته،
«شرحا ً عن الواقع اللبناني والتجاذبات التي
تحيط به وتنعكس على عمل المؤسسات
الدستورية اللبنانية» ،مؤكدا ً «أنّ اإلصالح
السياسي في لبنان ال يتحقق إال من خالل
إق��رار قانون انتخابي على قاعدة النسبية
معتمدا لبنان دائرة انتخابية واحدة».
وج��ه الوفد التونسي
وفي ختام اللقاءّ ،
دعوة لقيادة حزب االتحاد لحضور المؤتمر

حمدان مع الوفد التونسي
العام لحزب الشعب الذي سيعقد في أيلول
المقبل.
وزار الوفد أيضاً ،أمين الهيئة القيادية في
«حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون»
العميد مصطفى حمدان .وأشار المغراوي بعد
اللقاء ،إلى «أنّ حركة المرابطون التي دحرت
العدو الصهيوني عن بيروت والتي كان
العميد مصطفى حمدان مقاتالً في صفوفها
تعتبر عالمة من عالمات النضال والمقاومة
العربية في وجه العدو الصهيوني» ،آمالً
«تعزيز العالقات بين المرابطون وحركة
الشعب التونسية وك��اف��ة فصائل التيار
الناصري في الوطن العربي».
وأكد المغراوي «أنّ العدوان الصهيوني
على أمتنا ال��ي��وم ه��و ع���دوان استعماري
تكفيري يتطلب م��ن ك � ّل ال��ق��وى الناصرية
تتوحد من أجل مواجهة ك ّل هذه
والقومية أن
ّ
المخاطر».

ورحب حمدان ،بدوره ،بالمغراوي والوفد
المرافق له ،الفتا ً إلى أنّ «اإلخ��وة في حركة
الشعب التونسية هم ركن أساسي من أركان
التيار الناصري القومي العربي المنتشر في
كافة أصقاع أمتنا العربية» ،مثمنا ً «نضالهم
الموحد
ومقاومتهم وحرصهم على موقفهم
ّ
في دع��م س��وري��ة» ،م��ؤك��دا ً أنّ «س��وري��ة هي
قلعة قوية من قالع أمتنا العربية التي تدافع
عن الفكر القومي العربي ،وأنّ انتصار القيادة
السورية والجيش العربي السوري وأهلنا في
سورية هو انتصار لك ّل العرب وسيمهد بإذن
الله لتحرير كل فلسطين وقدسها الشريف».
وأك��د ح��م��دان أنّ «قيمة تونس ستبقى
قيمة قومية ووطنية عالية ،وأنّ القضاء
على اإلرهابيين الذين حاولوا إقامة اإلمارة
على أرض تونس هو تأكيد بأنّ أهل تونس
سيبقون قلعة صامدة في وجه ك ّل اإلرهاب
الذي يستهدف أمتنا العربية».

وأودت بحياة األبرياء من شهداء وجرحى»،
معلنا ً الوقوف إل��ى «جانب بلجيكا حكومة
وشعباً» ،شاجبا ً «ما تعرضت له بلجيكا وما
يتعرض له العالم من إرهاب تكفيري».

«حركة األمة»

واعتبر األمين العام لحركة األمة سماحة
الشيخ عبد الناصر جبري ،أنّ التفجيرات
«استمرار لمسلسل العنف الذي يضرب عالمنا
من سورية واليمن والعراق وغيرها من الدول
التي تعاني آفة اإلجرام».
وأ ّك��د «ح��زب التوحيد العربي» «الوقوف
إل��ى جانب بلجيكا ق��ي��ادة وحكومة وشعبا ً
في مواجهة كل أعمال العنف والتط ّرف التي
تمارسها جماعات تكفيرية ال تفقه سوى لغة
الدم واإلج��رام بحق األبرياء» ،معلنا ً تأييده
ل��ـ«ك � ّل م��ا ت ّتخذه السلطات البلجيكية من
إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».
واعتبر الشيخ خضر الكبش ،أنّ «أسوأ ما في
هذه التفجيرات اإلرهابية التي تضرب الدول
الغربية ،إضاف ًة إلزهاق األرواح ،أ ّنها ُتعطي
صورة بشعة عن اإلسالم في تلك المجتمعات
التي لم تعرف اإلسالم على حقيقته».
واستنكر إم��ام مسجد الغفران في صيدا
الشيخ حسام العيالني التفجيرات ،داعيا ً
العرب «الذين وضعوا المقاومة على الئحة
اإلره���اب وض� ّي��ع��وا البوصلة إل��ى مراجعة
مواقفهم ،ومعرفة من هو اإلرهابي الحقيقي
ال��ذي يقتل األب��ري��اء» .وأ ّك��د أنّ مواجهة هذا
اإلرهاب مسؤوليّتنا جميعاً ،خصوصا ً بعدما
باتَ يهدّد العالم.

«العمل اإلسالمي»

وأشارت «جبهة العمل اإلسالمي» في بيان،
إلى أنّ «ه��ذه الجرائم البشعة منافية قطعا ً
للشرع الحنيف ،ولكل األع���راف والقوانين
وال��رس��االت ال��س��م��اوي��ة» ،م��ؤ ّك��دة أنّ «الفكر
التكفيري اإللغائي هو فكر سطحي طارئ ،وال
يمكن له مهما بلغت قوته وقوة دعمه الخارجي
من تيئيس الناس والمجتمعات».
ورأى «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان،
أنّ «هذا اإلج��رام اإلرهابي يخدم فكرة ِ
صدام
ويشجع مشروع األوسط الكبير
الحضارات،
ّ
التقسيمي للمنطقة العربية ،ويقدّم الهدايا
للكيان الصهيوني الغاصب».
وطالب رئيس «اللقاء التضامني الوطني» في
الشمال الشيخ مصطفى ملص« ،مختلف القوى
اإلقليمية بالتح ّرك سريعا ًلوقف التمدّد التكفيري،
أ ّوال ً عبر الضغط على الدول الراعية والمموِّلة
لهؤالء عبر الح ّد من دعمهم المادي والعسكري
والسعي إلى وقف حملة
للمجموعات التكفيرية،
ّ
الجنون التي أدّت حتى اآلن إلى سقوط آالف
الضحايا في مختلف أنحاء العالم».
واعتبر الحزب الشيوعي اللبناني في برقيّة
إلى المكتب السياسي لحزب العمل البلجيكي،
أنّ «هذه الجرائم البشعة ليست سوى النتيجة
المباشرة للرأسمالية وللسياسات اإلمبريالية
ال��ت��ي جلبت للعالم ال��دم��ار وال��ح��روب وما
خلفته من قتلى بمئات اآلالف ،إن في العراق
أو في سورية ولبنان وليبيا وغيرها من بلدان
منطقتنا .وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أنّ اإلره��اب
ال��ذي ضرب اليوم بالدكم ،من «داع��ش» إلى
أخواتها ،هو اإلرهاب نفسه الذي نواجهه في
لبنان ،والذي ينمو بفعل دعم األنظمة الرجعية
العربية وبموافقة من اإلدارة األميركية .وكوننا
عرفنا عن كثب هذا اإلرهاب ،نو ّد أن نعبّر لكم
وللشعب البلجيكي عبركم ،عن تضامننا معكم
في هذه اللحظات العصيبة .ونحن على ثقة
أ ّنكم ستتجاوزون هذه األزمة».

لقاء لـ«االتحاد البيروتي»
دعم ًا للمقاومة
أقام «اال ّتحاد البيروتي» لقا ًء وطنيا ً كبيرا ً
منسق
في مركزه الرئيسي في فردان ،حضره ّ
«لقاء النهوض والتغيير» الدكتور عصام
ّ
الشغيلة» و«تيار
نعمان ،ورئيس «رابطة
ال��ع��روب��ة» ال��وزي��ر السابق زاه��ر الخطيب،
ومنسق «تج ّمع اللجان والروابط الشعبية»
ّ
معن ّ
بشور ،ومم ّثل «حزب الله» الدكتور علي
ضاهر.
وألقى رئيس «االتحاد البيروتي» الدكتور
سمير صباغ كلمة ،أوضح فيها أنّ هذا اللقاء
ه��و ل���ـ«إدان���ة واس��ت��ن��ك��ار وص��ف المقاومة
بالتنظيم اإلرهابي» .وأشار بيان للمجتمعين
إلى أ ّنهم أجمعوا على «دعم المقاومة العربية
في فلسطين والعراق واليمن ولبنان ،والدفاع
ع��ن االس��ت��ق��رار ال��وط��ن��ي» ،مؤ ّكدين دعمهم
«ال��ك��ام��ل للمقاومة» ،داع��ي��ن إل��ى «توحيد
الصفوف م��ن أج��ل مواجهة ه��ذه ال��ق��رارات
واعتبارها قرارات حاقدة ومسمومة وتخفي
وراءه��ا قصدا ً مبيَّتا ً يستهدف االستقرار في
لبنان بعزل حزب الله تمهيدا ً لضربه ،والتآمر
على المقاومة العربية في فلسطين والعراق
واليمن».
وشدّدوا على «اعتبار القضية الفلسطينية
ه���ي ق��ض��ي��ة ال���ع���رب األول������ى»ُ ،م��ش��ي��دي��ن
بـ«المقاومة اللبنانية الصامدة ف��ي وجه
كل المحاوالت إلضعافها وعزلها ،وبالتالي
تصفيتها».
من جهته ،قال مم ّثل «حزب الله»« :ليس
غ��ري��ب�ا ً أن ت��ص��در ق���رارات ع��ن دول تابعة
لالستعمار األميركي ت ّتهم المقاومة باإلرهاب،
أل ّنها تقدّم ما يجب أن تقدّمه إلثبات هويّتها
وح ّقها .لقد ت ّم العمل على التحريض المذهبي
لج ّر المنطقة وشعبها للفتنة المذهبية ،لكن
المقاومة لم تنجر لذلك ،فص ّوبت البوصلة
نحو فلسطين ،وهي تعمل على ذلك من أجل
استرداد الحقوق المشروعة للشعب العربي
الفلسطيني».
أضاف« :أنّ قرار وزراء الخارجية العرب
ي ّتسم بخطورة كبيرة ،فالقرار يهدف إلى
تشويه سمعة المقاومة وض��رب مشروعها
ال��ث��ق��اف��ي ،واألم���ر األخ��ط��ر ح��ي��ن يصفونها
يشجعون العدو الصهيوني على
إرهابا ً فهم
ّ
االعتداء عليها أينما ُوج��دت .نحن لم ُتخفنا
كل مناورات العدو الصهيوني وكل إجراءاته،
ينجح
وعندما حاول تغيير قواعد اللعبة لم
ْ
في ذلك».

استقبل البطريرك الكاردينال
ب��ش��ارة ال��راع��ي أم��س ف��ي الصرح
ال��ب��ط��ري��رك��ي ف��ي ب��ك��رك��ي ،سفير
باكستان في لبنان أفتاب كوكير
في زيارة بروتوكولية ،أثنى بعدها
كوكير على «أج��واء اللقاء المميّز»،
مشيرا ً إلى «أهمية لقاء المسؤولين
الروحيين والسياسيين في لبنان،
وال سيّما غبطة البطريرك الراعي
نظرا ً للدور الكبير الذي يقوم به ،لذلك
كان من الواجب لقاؤه والتحدّث إليه
ّ
لالطالع منه على بعض التفاصيل،
وفهم الوضع في لبنان والمنطقة».
ونقل ع��ن ال��راع��ي تأكيده «بعد
عرضه للوضع القائم حالياً ،أ ّنه ال
بديل عن السالم واالستقرار وأ ّن��ه
يجب على الجميع العمل معا ً من
أجل تحقيق السالم واحترام دستور
البالد ،وهذا يم ّكن لبنان من الخروج
من محنته الحالية».
أض����اف ك��وك��ي��ر« :أنّ الشعب
اللبناني بطبيعته إيجابي ج��داً،
لذلك فإنّ لبنان قادر بفضل طاقاته
ال��ب��ش��ري��ة أن ي��ح � ّل األزم����ة التي
يتخبّط بها .باكستان سياستها
واضحة جداً ،وهي تتم ّثل باحترام
سيادة ال��دول وسالمها ،والشؤون
�ص شعب
ال��داخ��ل��ي��ة ألي ب��ل��د ت��خ� ّ
هذا البلد .لذلك يجب احترام إرادة
الشعوب .وبالنسبة للبنان نرى
أ ّنه ال ب ّد من انتخاب رئيس للبالد،
ّ
بمؤشر سليم
فالفراغ الرئاسي ليس
ولك ّننا في الوقت نفسه نحترم إرادة
الشعب اللبناني ،وأن��ا أعتقد أنّ

الراعي مستقبالً السفير الباكستاني
االنتخابات الديمقراطية البرلمانية
يجب أن ت��ت� ّم وأن ُت��ح��ت��رم .وه��ذا
ي��ؤدّي إلى االستقرار وع��دم الركود
االقتصادي».
وال��ت��ق��ى ال��راع��ي وف���دا ً م��ن ِقبَل
المرجع الديني األعلى الشيخ بشير
ال ّنجفي ،برئاسة الوكيل العام في
ب�لاد الشام الشيخ علي بحسون،
الذي قال بعد اللقاء« :لقد تمحورت
زيارة غبطة البطريرك الراعي حول
ثالثة أهداف ،أ ّولها تقديم المعايدة
بمناسبة عيد الفصح المجيد ،ث ّم
توجيه دعوة لنيافته لزيارة النجف
األش��رف وك��رب�لاء المقدسة ،وذلك
بتوجيه من مكتب سماحة المرجع،
حيث أنّ زي��ارة رج��ل كبير كغبطة
ال��ب��ط��ري��رك إل���ى ال��ن��ج��ف األش���رف

وكربالء المقدسة لها بُعدها المعنوي
في العراق ،نظرا ً للعالقة القائمة بين
المسلمين والمسيحيين ،كما أ ّننا
نقلنا رسالة إلى غبطته ،بمناسبة
ال��ع��ي��د ،خاطبنا فيها اللبنانيين
جميعا ً وناديناهم لتجاوز التعايش
المسيحي  -اإلسالمي ،الذي تحكمه
ال��ظ��روف واالستثناءات ،واختيار
ال��ع��ي��ش ب��م��لء إرادت���ه���م ل��ي��ك��ون
تعايشهم دائماً ،ال تحكمه الضرورات
وال االستثناءات».
وج���ه ال��راع��ي
م��ن ج��ه� ٍة أخ���رىّ ،
ال��رس��ال��ة الكهنوتية الخامسة،
لمناسبة خميس األس��رار ،بعنوان
«تركت لكم قدوة» (يو  )15 :13إلى
مطارنة الكنيسة المارونية واآلباء
العا ّمين والكهنة.

«الوطني الحر» ّ
ير�شح �أمل �أبو زيد في جزين

«التغيير والإ�صالح» :الو�ضع الحكومي غير متما�سك
وننتظر �إ�شارة الجنرال لال�ستنها�ض ال�شعبي
أ ّكد تك ّتل التغيير واإلصالح أنّ معركة رئاسة الجمورية
ليست معركة نصاب إ ّنما معركة ميثاق بامتياز ،وأشار
إلى أنّ الوضع الحكومي غير متماسك ،معتبرا ً أنّ الحكومة
تح ّولت إلى «حكومة فجور واستئثار واختزال وحرف
المسؤوليات» وكاشفا ً عن خطة قيد التحضير لالستنهاض
الشعبي.
وك��ان التك ّتل عقد اجتماعه األسبوعي أمس برئاسة
رئيسه النائب ميشال عون في دارت��ه بالرابية ،وعلى
األث��ر قال الوزير السابق سليم جريصاتي« :إنّ جلسة
انتخاب الرئيس في الغد مصيرها كسابقاتها .مهووسون
هم بال ّنصاب العددي ،والهوس ال تتو ّلد عنه رئاسة.
ال ِّنصاب ينشأ من الميثاق بدليل نسبة الثلثين ،فإن راعينا
الميثاق تأ ّمن نصاب الحضور ،تمهيدا ً لتأمين أكثرية
التصويت المنصوص عنها في الدستور النتخاب رئيس
للجمهورية».
وأضاف« :لن يسقط االستحقاق كالفاكهة التي أينعت،
وال باإلنهاك ،بل سيحصل بصورة طبيعية وسلسة،
بمجرد االلتزام بالميثاق ،ال أكثر وال أقل .فالمعركة ليست
معركة نصاب أو تصويت بمعرض االستحقاق الرئاسي،
بل هي بامتياز معركة ميثاق».
وأشار إلى أنّ «الوضع الحكومي غير متماسك بسبب
ال��ت��ش��رذم وال��ت��ج��اذب واالس��ت��ن��س��اب وع���دم اإلنتاجية
والعجز عن األداء في وقت تمارس الحكومة ،إضافة إلى
السلطة اإلجرائية ،صالحيات رئاسة الجمهورية وكالة.
وباختصار« ،مش ماشي الحال معنا هيك »...على ما قال
رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل».
ورأى التك ّتل أنّ الحكومة تح ّولت «إل��ى حكومة فجور
واستئثار واختزال وحرف المسؤوليات» ،الفتا ً إلى أنّ
«قرار التك ّتل الحاسم يتجاوز الموقف الكالمي إلى محاكاة
االستنهاض الشعبي ،خطة عمالنية على األرض ،باألمكنة
والمواقيت هي قيد التحضير المسؤول ،مرتكزها العودة
إلى الشعب الذي نفذ صبره وهو صاحب الكلمة والفصل.
وقال العماد عون «ش ّمروا عن سواعدكم »...هل تذكرون
الجهوزية ،لقد آن أوانها بانتظار إشارة الجنرال».

وت���ح���دّث ع���ن االس��ت��ح��ق��اق ال��ب��ل��دي ،م���ؤ ّك���دا ً أنّ
«التنسيق قائم مع الحلفاء ،وهذا مع األخذ في االعتبار
التوجهات
الخصوصيات المحليّة على أنواعها من ضمن
ّ
التحالفية الحزبية لمراكمة الفوز عضوي ًة ورئاس ًة .وإن
أفرزت األرض عناصر ربح امتثلنا ،وإن احتاجت إلينا
األرض لتظهير التحالف بين التيار و«القوات اللبنانية»
وسائر الحلفاء ،نحن لها ونحن هنا إلرساء التفاهمات.
ّ
مرشح ،وهو األستاذ
أ ّما فرعية جزين فيسكون لنا فيها
أمل أبو زيد».
وتط ّرق إلى «التعديالت المقترحة من لجنة اإلدارة
والعدل على قانوني إنشاء مجلس الخدمة المدنية وهيئة
التفتيش المركزي» ،داعيا ً إلى االمتثال إلى مبدأ فصل
السلطات ،والطائف والدستور في ما يخص السلطة
اإلجرائية التي ناطها الدستور بمجلس ال��وزراء وليس
برئيس مجلس الوزراء.
وطالب بـ«عدم التسويف» لتحرير جهاز أمن الدولة
«من الحصار المفروض عليه» .كما طالب بإنشاء غرفة
للصناعة والتجارة والزراعة في جبل لبنان مستقلّة عن
غرفة بيروت.
وع��ن «ملف شبكات اإلنترنت غير الشرعية» ،قال:
السعة التي لديها بقرار من
«تحجب الدولة اللبنانية ّ
رئيس هيئة أوجيرو وسكوت وزير االتصاالت ،م ّما ينتج
منه أ ّوال ً السوق السوداء ،ثانيا ً الهدر ،وثالثا ً ما هو أخطر
وتنصته
من كل ذلك خروق العدو «اإلسرائيلي» واعتراضه
ّ
على خصوصياتنا ومراسالتنا الوطنية الحساسة .وطالما
السعة متوافرة ،المطلوب هو أن ُتعطى التراخيص وفقا ً
أنّ ِّ
للشروط القانونية من ِقبَل موظف يجمع في شخصه
رئاسة أوجيرو والمديرية العامة لالستثمار في وزارة
االتصاالت .والتحقيق يجب أن يشمل هذه الناحية ،وأن
تت ّم مالحقة ه��ذا الموظف بشكل ج �دّي وح��اس��م» .وإذ
تساءل «ع ّمن تصدّى بالقوة لفرقة أوجيرو الفنية لمنعها
من تفكيك التجهيزات غير الشرعية في الزعرور؟ ما هو
موقف المدير المزدوج الصفة بهذا الشأن؟» أ ّكد أنّ الملف
مفتوح على مصراعيه.

�أحزاب البقاع :لإجراء االنتخابات البلدية
والم�شاركة فيها
عقدت األح��زاب والقوى الوطنية
في البقاع اجتماعا ً في مكتب حزب
البعث العربي االشتراكي في بعلبك،
بحضور علي عبد الكريم المصري
مم ّثالً حزب البعث ،عباس الدبس
م��م � ّث�لاً ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،محمد ص��ق��ر شلحة
مم ّثالً ح��زب االت��ح��اد االش��ت��راك��ي،
حيث ناقش المجتمعون األوض��اع
السياسية واالجتماعية ،وأ ّكدوا في
بيان «ض��رورة إج��راء االنتخابات
البلدية واالختيارية والمشاركة
فيها ،إذ إ ّنها عملية إنمائية محليّة
لخدمة المواطنين ورفع الحرمان،
جسد الشراكة
وتعزيز المواطنة و ُت ّ
الحقيقية بين المواطن والدولة في
تنمية ال��م��وارد البشرية للنهوض
بمجتمع المواطنة ،واالرتقاء ببلداتنا
لمواجهة ال��ت��ح�دّي��ات والتخفيف
م��ن ح��ج��م األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة
في ظ��روف بالغة ال��د ّق��ة ،والتف ّرغ
لمواجهة اإلرهاب والتكفير على كل
المستويات ،وال سيّما الفكرية منها،
مؤسسات الدولة
باإلضافة إلى دعم
ّ
وال��ح��ف��اظ عليها كعمل ُم��س��ت��دام
للتنمية واإلنماء».
وأش���اروا إل��ى أنّ «ه��ن��اك بعض
األص�����وات ال��ن��ك��رة والمتصهينة
المتم ّثلة ب��ال��دع��وة ال��ت��ي أطلقها
ال���م���دع���و(ن���ائ���ب رئ���ي���س ش��رط��ة
دب��ي) ضاحي خلفان بالطلب إلى
الفلسطينيين التخلّي ع��ن قيام

جانب من االجتماع
دولة فلسطين ،كونهم أبناء عمومة
مع (رئيس وزراء العدو بنيامين
نتانياهو) ،وما كان هذا ليطلق مثل
هذه الدعوة لو لم تتج ّرأ الجامعة
العربية ومن خلفها دول التعاون
ال��خ��ل��ي��ج��ي ،ب��ا ّت��ه��ام ح���زب ال��ل��ه
والمقاومة باإلرهاب ،في الوقت الذي
ذهبت فيه هذه ال��دول لبناء عالقة
علنيّة مع العدو الصهيوني والطلب
إليه صراحة ضرب المقاومة ،وذلك
بعد استكمال الطوق عليها وحجب
م��ن��اره��ا ع��ن أق��م��اره��م الصناعية
وال ّذهاب إلى فرض عقوبات صارمة
على أفرادها ومناصريها».
وشدّدوا على «الوقوف إلى جانب
المقاومة وس��وري��ة ،ومساندتهما

بكل ما تملك» ،مطالبين «الفصائل
الفلسطينية بتوحيد بندقيّتها
كخيار وحيد مقاوم لتحرير فلسطين
ومقدّساتها ،وطرد العدو الصهيوني
المتحالف مع أع��داء األمة للنيل من
سورية األسد إلضعافها وإخراجها
من المعادلة اإلقليمية ،ألنّ إضعاف
س���وري���ة ه���و إض���ع���اف لفلسطين
وق ّوتها» ،وموضحين أنّ «العروبة
مرتبطة بفلسطين ،ومقياسها االلتزام
بالمقاومة واستعادة األرض».
وخ��ت��م ال��ب��ي��ان« :ب���اتَ واض��ح �اً،
كما أ ّك��د الرئيس ّ
بشار األس��د أ ّنهم
ي��ح��ارب��ون��ن��ا لعروبتنا وإس�لام��ن��ا
الحنيف ،ووضعونا أمام خيار وحيد
هو النصر ،وسننتصر».

