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مواقف ا�ستنكرت قرار «نايل �سات» «الجائر» بوقف ّ
بث «المنار»

لقاء �سيا�سي تربوي في عكار

حزب اهلل :ينتهك حرية التعبير وان�سياق تام مع الهجمة على المقاومة
«القومي» :خدمة للعدو ال�صهيوني وقوى الإرهاب والتط ّرف

مراد :لالحتكام �إلى الحوار
وقانون انتخابي على الن�سبية

تفاعل أمس قرار المؤسسة المصرية لالتصاالت والقاضي
بوقف ّ
بث قناة «المنار» الفضائية على القمر الصناعي «نايل
س��ات» وال��ذي وصفه حزب الله بأ ّنه ق��رار جائر ،فيما اعتبره
الحزب السوري القومي االجتماعي خدم ًة للعدو الصهيوني
ولقوى اإلرهاب والتط ّرف».
فقد َ
أدان حزب الله القرار ،ورأى فيه «انتهاكا صارخا ً لحرية
ال��رأي والتعبير ،ومحاولة لكتم صوت المقاومة والحق الذي
تجسده هذه القناة الحاملة لشعار واضح تطبّقه بكل حرص:
ّ
قناة المقاومة والتحرير ...قناة العرب والمسلمين».
واعتبر أنّ «هذا اإلج��راء ال ُمدان من ِقبَل المؤسسة المصرية
لالتصاالت بعيد كل البعد عن المأمول من مصر في هذه المرحلة،
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه عاصمة الكنانة في تصويب مسار
األحداث في المنطقة ،وهو يعبِّر عن انسياق تا ّم مع الهجمة التي
تش ّنها بعض األنظمة العربية على المقاومة بكل قطاعاتها ،ومن
ضمنها القطاع اإلعالمي».
وأش��ار إلى أنّ «وسائل اإلع�لام الدّاعمة للمقاومة في لبنان
الصادح بالحق ،والمدافع عن
وفلسطين كانت وستبقى الصوت ّ
خط رفض الظلم ،ولن تنجح أيّة إج��راءات ظالمة في كبت هذا
الصوت وإسكاته ،ولن تعدم وسائل اإلعالم هذه الوسيلة للتغلّب
على إج��راءات الحظر والمنع ،وهي تملك من المؤهّ الت ما يكفل
الساحات والميادين».
إبقاءها دائما ً تهدر بصوتها في كل ّ
َ
أدان الحزب «هذه القرارات الظالمة الم ّتخذة بحق قناة
وإذ
«السلطات المسؤولة في المؤسسة المصرية
المنار» ،طالب
ّ
لالتصاالت بالتراجع عنها بشكل فوري ،انسجاما ً مع الحق في
حرية التعبير ،والتزاما ً بالقوانين الناظمة للعالقة بين المؤسسة
والمؤسسات اإلعالمية المتعاقدة معها» ،كما طالب «السلطات
ّ
المصرية بالضغط في اتجاه إلغاء هذه القرارات ،التي يُدرك
تصب في خدمة المطالب واألهداف
المصريون قبل غيرهم أ ّنها
ّ
اإلسرائيلية».
بدورها اعتبرت قناة «المنار» في بيان أنّ قرار إدارة «نايل
ومهني،
قانوني
سات» « قرار سياسي ظالم ال يستند إلى أيّ تبرير
ّ
ّ
وقد جاء استجاب ًة لضعوط سياسية مستمرة معروفة المصدر
بسبب مواقف القناة المبدئية في حمل قضايا شعوب أ ّمتنا
العربية واإلسالمية ،وفي طليعتها القضيّة الفلسطينية وقضية
المقاومة ض ّد االحتالل «اإلسرائيلي» وض ّد النهج التكفيري الذي
يصيب دولنا العربية واإلسالمية».
«س� ْوق إدارة نايل سات ذرائع واهية حول
وأش��ارت إلى أنّ َ
سياسة «المنار» ،واالدّع��اء أ ّنها تح ِّرض على الفتنة ال يمكن أن
تنطلي على أح��د ،فالجميع يعلم أنّ «المنار» هي قناة وحدة
ومقاومة بينما هناك عشرات الفضائيات على قمر نايل سات
وغيره التي تروِّج للفتنة والتكفير والصراعات المذهبية».
ولفتتْ إلى أنّ «قرار نايل سات يؤ ّكد أ ّننا أصبحنا في عصر
ال مكان لصوت المقاومة وصورتها فيه على األقمار الصناعية
العربية ،لكن الكل يعلم أنّ ال حرب ت ّموز وال ما قبل حرب ت ّموز ،وال
ما بعدها استطاع أن يغيِّر موقفنا أو أن يُسكت صوت «المنار»،
أو يحجب صورتها الموجودة في قلوب الماليين من أبناء العالم
العربي واإلسالمي ،وكفى بذلك فخرا ً واعتزازاً».

ودعتِ المنار «إدارة نايل سات إلى العودة عن قرارها الظالم
الخاطئ ،خدم ًة لقضايا األمة وشعوبها ومصالحها العليا».

«القومي»

وأص���درت ال��دائ��رة اإلعالمية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي البيان التالي:
يستنكر الحزب السوري القومي االجتماعي حجب ّ
بث قناة
تعسفا ً يتجاوز
«المنار» عن القمر «نايل سات» ،ويرى في هذا القرار ّ
المس بحرية الرأي والتعبير ،إلى استهداف القنوات التلفزيونية
ّ
التي تدافع عن القضايا العادلة ،وتش ِّكل صوتا ً للمقاومة التي
تقاتل العدو «اإلسرائيلي» وقوى اإلرهاب والتط ّرف.
وحيث أنّ قناة «المنار» تش ّكل منارة القنوات اإلعالمية ،التي
هي صوت المقاومة ،وص��وت فلسطين ،ف��إنّ حجب ب ّثها ،إ ّنما
يندرج في سياق محاوالت إسكات صوت المقاومة ،ويش ِّكل
خدمة للعدو الصهيوني ،ولقوى اإلرهاب والتط ّرف التي تمارس
ك ّل صنوف اإلرهاب ض ّد جمهورية مصر العربية جيشا ً وشعبا ً
وقيادة.
لذلك ،ندعو إدارة القمر «نايل سات» إلى التراجع عن قرارها
فوراً ،وتصحيح هذا الخطأ الخطيئة ،بحق اإلعالم الذي يعبّر عن
نبض المقاومة.
كما ندعو الحكومة اللبنانية إلى القيام بواجباتها وتح ّمل
مسؤولياتها إزاء هذه القضية برفض اال ّتهامات التي وُجِّ هت إلى
قناة «المنار» من ِقبَل إدارة «نايل سات» ،وإعالن موقف صريح
بأنّ الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الصالحيات في تحديد ما إذا
مس بما هو
كانت برامج هذه القناة تحريضية أم ال ،واعتبار ك ّل ّ
مس بسيادة لبنان.
من اختصاص الدولة اللبنانية ،هو ّ
كما ندعو الحكومة إلى التواصل مع القيادة المصرية من أجل
معالجة هذا األمر ،وكذلك معالجة ما هو عالق مع إدارة «نايل
سات».

المجلس الوطني لإلعالم

من جهته ،أج��رى رئيس المجلس الوطني لإلعالم المرئي
والمسموع عبد الهادي محفوظ اتصاالت للتشاور مع رؤساء
مجالس إدارة القنوات التلفزيونية اللبنانية في ضوء قرار شركة
ّ
البث من جورة البلوط وإنزال «قناة المنار»
«نايل سات» بوقف
عن قمرها.
وا ُّتفق على عقد اجتماع للمؤسسات التلفزيونية اللبنانية
ّ
المرخصة في مق ّر المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع
يمس
الذي
ر
و
التط
هذا
«لتداول
الجمعة
غد
ظهر
عشرة
الثانية
عند
ّ
ّ
حرية اإلعالم اللبناني وطريقة التعامل معه».

ال لقطع لـ 3قنوات

وفي موضوع م ّتصل يتعلّق بوقف ّ
بث قنوات تلفزيون لبنان
الرسمي و«الجديد» و«إن بي إن» على قمر «نايل سات» بسبب
عدم تجديد ترخيص محطة جورة البلوط ،أعلن وزير اإلعالم
رمزي جريج أ ّنه بحث في اتصال هاتفي أجراه مساء أول من أمس
مع السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد في

«حزب اهلل» :لن ن�سمح لآل �سعود
�أن يح ِّولوا لبنان �إلى حديقة خلف ّية لهم
دعا حزب الله إلى تفعيل العمل
التشريعي والعمل بشكل حثيث
النتخاب رئيس للجمهورية ورأى
أنّ حملة آل سعود على لبنان تبدو
ب�لا ح � ّد وه��ي ت��ت��م��ادى ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ
مسؤوليتنا أن نقف في وجهها وعدم
السماح لهم أن يحوِّلوا لبنان إلى
حديقة خلفيّة لهم.
وفي هذا اإلطار ،أ ّكد نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
خالل لقاء مع فعاليات منطقة حي
السلم – مجمِّع الباقر ،أنّ «لبنان
ب���دأ يُ��ص��اب ب��االه��ت��راء ع��ل��ى كل
المستويات ،وذل��ك بسبب انتشار
الفساد والرشاوى وتغطية المذاهب
وال��ط��وائ��ف للمرتكبين ف��ي بعض
األحيان ،وكذلك لعدم تسهيل أمور
المؤسسات الدستورية ،إضافة
ّ
إلى عدم محاسبة المرتكبين بشكل
جدّي وفاعل».
ودعا إلى تفعيل العمل التشريعي
وال��ع��م��ل بشكل حثيث النتخاب
رئيس للجمهورية من دون أن ِّ
نعطل
مصالح الناس.
وتط ّرق قاسم إلى مسألة اإلنترنت
غير الشرعي ،معتبرا ً أنّ «من ال ُمعيب
الشبكات غير ّ
أن تكون هذه ّ
الشرعية
موجودة لمدّة ست أو سبع سنوات
وهي تعمل على األراضي اللبنانية
من دون وضع اليد عليها! اآلن وقد
ت َّم وضع اليد عليها من المفروض أن
تحصل تدابير قضائية استنادا ً إلى
القانون اللبناني ألش � ّد العقوبات
ليتعلّم المفسدون اآلخرون».
ولفتَ إلى أنّ «عمر االختالسات في
قوى األمن الداخلي عشر سنوات»،
متسائالً« :اآلن وق��د ت� َّم اكتشافها
ه��ل سيقوم ال��ق��ض��اء ب��اإلج��راءات
المناسبة من أجل المحاسبة؟ أم أنّ
األمر سيكون عاديا ً وطبيعيا ً وتم ّر
األمور بتبويس اللحى».
وختم مطالبا ً «بأش ّد العقوبات
من أجل أن يرتدع المفسدون».
من جهته ،دعا رئيس تك ّتل ن ّواب

الموسوي متحدثا ً في محرونة
بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب حسين الموسوي
ف��ي تصريح «ال��ع��ق�لاء ف��ي وطننا
والغيارى إلى الحفاظ على منظومة
ال ِقيَم واألخ�ل�اق ،ومنع ي��د البغي
من اختراقها حفاظا ً على العائلة
واألس��رة والمجتمع ،وعلى أجيالنا
الصاعدة في حاضرها وفي غدها»،
كما دعا «أهل السلطة والمعنيّين إلى
االلتفات لقضايا الناس المطلبيّة
والمعيشيّة والصحيّة ألنّ نأي
الدولة بنفسها عن هذه األم��ور هو
استقالة من المسؤولية وإسهام
كبير منها في إيصال الوطن إلى
الحضيض».
وأش������ار ع��ض��و ك��ت��ل��ة ال���وف���اء
للمقاومة النائب ن��واف الموسوي
خالل االحتفال التكريمي الذي أقامه
ح��زب الله للشهيد عباس موسى
وهبي في حسينية بلدة محرونة
الجنوبية ،إلى أنّ «باألمس ،وقف
نظام عربي أال وهو النظام السعودي
لينال من وطننا عبر وسيلة إعالمية
خاضغة لتمويله ،فقال إنّ وطننا
ه���و ك��ذب��ة أول ن��ي��س��ان ،ون��ح��ن
نقول إ ّنه إذا كان وطننا كذبة أول
نيسان ،فدولة آل سعود هي كذبة
على مدى جميع األيام والسنوات،

أ ّم��ا وطننا فهو الحقيقة التي تكاد
تكون وح��ي��دة ف��ي س��راب األنظمة
المتواطئة على شعوبها» ،منتقدا ً
«عدم تح ّرك السلطات المعنيّة في
لبنان ،التي كان ينبغي أن تواجه
هذا الموقف من صحيفة آل سعود
با ّتخاذ اإلجراءات الالزمة لمالحقة
من يتع ّرض للبنان واللبنانيين
باإلهانة واالزدراء».
ورأى أ ّنه «إذا كانت حريّة التعبير
متاحة ،وهو ليس الحال في وضع
هذه الصحيفة ،فبالمقابل فإنّ من
حق الشبان الذين رفعوا يافطات
مهلكة آل سعود أن يمارسوا حقهم
أي��ض �ا ً ف��ي التعبير» ،معتبرا ً أنّ
«مالحقة ه��ؤالء ال� ّ
�ش��ب��ان مخالفة
للقوانين اللبنانية التي تكفل حرية
التعبير ،بقدر ما كفلت لصحيفة
سعودية أن تهين لبنان من دون أيّ
مالحقة».
ورأى «أنّ هذه الحملة السعودية
تبدو بال ح � ّد وه��ي تتمادى ،لذلك
فإنّ مسؤوليّتنا أن نقف في وجهها،
وكما منعنا ال��ع��دو م��ن أن يعتقل
أرضنا وشعبنا ،ومنعنا التكفيريين
وبتمويل آل سعود من تهديد بلدنا،
كذلك لن نسمح لهم أن يحوِّلوا هذا
البلد إلى حديقة خلفيّة لهم».

النابل�سي :موا�صلة دعم الإرهاب ّ
يقل�ص فر�ص ال�سالم
استقبل الشيخ عفيف النابلسي األمين العام للحزب
العربي االشتراكي في لبنان الدكتور علي حرقوص على
رأس وف��د ض� ّم أعضاء من المكتب السياسي والقيادة
المركزيه في الحزب وبحث الجانبان في الوضع على
الصعيدين اللبناني واإلقليمي .
وأ ّكد النابلسي «مواصلة بعض الدول الدّاعمة لإلرهاب
تزويد اإلرهابيين في سورية والعراق بالسالح .وهذا ما
يقلّص فرص السالم واالستقرار في المنطقة ،ويع ّزز منطق
االشتباك المستمر الذي ال يبدو أنّ لنهايته أفقا ً قريباً».
من جهته ،أ ّك��د حرقوص «خ��ط��ورة استمرار الفراغ
ّ
وتعطل المؤسسات» ،مستغربا ً آليّة عمل الفريق
الرئاسي

السياسي الذي يعتبر نفسه شريكا ً وطنيا ً .
أض���اف« :أنّ س��وري��ة ان��ت��ص��رت بقائدها وشعبها
وجيشها» مث ّمنا ً «ال��دور ال��ذي ق��ام به الجيش العربي
السوري في معركة تدمر ،وفي كل المعارك التي يقوم
بها في تطهيره األرض من اإلره��اب» .كما أش��اد بجهود
المقاومة اإلسالمية والحليف الروسي» ،وأشار إلى «أهمية
االستحقاق الشعبي الديمقراطي في انتخابات مجلس
الشعب في سورية ،وبكونه دليالً على شرعية الدولة التي
يحدّدها الشعب من خالل اختيار مم ّثلين له ،وعلى اعتباره
السلطة ّ
الشرعية الوحيدة التي تحدّد مستقبل الجمهوريه
العربيه السورية».

هذا الموضوع ،مشيرا ً إلى أنّ «كل القنوات ستتابع البث عبر نايل
سات وفقا ً لترتيبات فنية ت ّم االتفاق عليها».
وأوضح أ ّنه كتب إلى مجلس الوزراء من أجل تجديد الترخيص
لـ«نايل سات» منذ كانون الثاني ووافقت وزارة االتصاالت على
ذلك ،وقال« :إنّ السبب الذي تذ ّرعت به نايل سات لتوقيف جورة
البلوط يزول بمج ّرد حصول الترخيص» ،متسائالً «ما إذا كان
وراء القرار أسباب أخرى غير عدم تجديد الترخيص».
وعن احتمال عدم دفع المستح ّقات لـ«نايل سات» ،قال« :هذا
األمر ال يتعلّق ب��وزارة اإلع�لام ،وال أدري إذا كانت هناك مبالغ
متوجبة لـ«نايل سات» ولم تدفعها وزارة االتصاالت ،مشيرا ً
ّ
إلى أنّ «نايل سات» تتذ ّرع بعدم تجديد الترخيص ،في حين
أ ّننا أرسلنا إليهم كتابا ً بأ ّننا في صدد تجديد الترخيص ووزارة
االتصاالت قامت بالشيء نفسه».
وأعلن أنّ السفير المصري أبلغه عن «إج��راء ترتيبات لكي
يستمر ّ
بث قناة «الجديد» و«تلفزيون لبنان» و«ان .بي.ان» على
التردّد نفسه ،وسأتابع الموضوع معه».
وأ ّكد وزير اإلعالم رمزي جريج ،أنّ «هناك اتفاقا ً بين المنار
ونايل سات إذا ت ّم فسخه يتح َّمل الفريق المخطئ مسؤولية هذا
الفسخ».
الموجه إلى وزارة
وقال« :إنّ تزامن فسخ العقد مع الكتاب
ّ
االتصاالت يدعو إلى طرح عالمة استفهام حول سبب وقف ّ
البث
من جورة البلوط».
وأضافّ :
«اطلعت من الوزير بطرس حرب على مضمون الكتاب
حول تع ّذر ّ
البث من جورة البلوط من دون ترخيص ،بمعنى أ ّنه
في حال أُنجز الترخيص ستعاود عملية ّ
البث».
ّ
التأخر في تجديد الترخيص إلى «عدم انعقاد مجلس
وعزا
ال���وزراء ،وبالتالي ع��دم ص��دور ال��م��رس��وم» ،وق��ال« :فوجئنا
بهذا القرار ،وآمل ألاّ يكون هناك أسباب أخرى غير عدم تجديد
الترخيص».
ّ
البث
وأش��ار إلى أنّ «القنوات اللبنانية التي ستتأ ّثر بقطع
عبر نايل سات باإلضافة إلى المنار هي «أن.بي.أن» وربما «أو.
تي.في» ،الفتا ً إلى أن «ال خوف على انقطاع ّ
بث تلفزيون لبنان
الرسمي الذي يمكن تدبّر أمره وإيجاد حلول فوريّة بديلة ُتتيح
استمرار ب ّثه الفضائي».
وكشف جريج أنّ هذا الموضوع قد يُطرح اليوم على جلسة
مجلس الوزراء من خارج جدول األعمال.
إلى ذلك ،أعلن السفير المصري أنّ «القنوات اللبنانية التي
ّ
تبث من محطة ج��ورة البلوط ستواصل ب ّثها العادي
كانت
وبالتردّدات الحالية نفسها من المركز الرئيسي لشركة «نايل
سات» في القاهرة ،إلى حين إنهاء اإلجراءات والمراسيم المتعلّقة
بتجديد ترخيص محطة جورة البلوط ،إذ إنّ تلك التراخيص
انتهت ،ولم يت ّم تجديدها من الجهات اللبنانية المعنيّة».
وشدّد على «حرص السفارة وكل الجهات المصرية المعنيّة
على استمرار التعاون اإلعالمي مع لبنان ،ودفعه نحو مزيد
من النمو والتطور ،خصوصا ً في ضوء ما يتم ّتع به البلدان من
مق ّومات وبُنية إعالمية متميّزة».

كو�ستا برافا يُعيد النفايات �إلى الواجهة

�أر�سالن� :أكاذيب الحكومة �ستنقلب عليها
عادت قضية النفايات إلى الواجهة على خلفية اعتراض رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرسالن وبلدية الشويفات على مطمر كوستا برافا المستحدث
«بطريقة غير صحية».
وفي هذا السياق ،سأل أرسالن في تصريح أمس «أين هي المراقبة التي أق ّرتها
الحكومة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ UNDP؟ ألم تشبع هذه الحكومة من
الضحك على الناس واالستخفاف بهم؟ نؤ ّكد لها وللمعنيّين أنّ أكاذيبهم هذه ستنقلب
عليهم عاجالً أم آجالً».
وقام رئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي بزيارة تفقديّة إلى مكان المطمر
ال ُمستحدَث في مدينة الشويفات  -كوستابرافا ،يرافقه أعضاء من المجلس البلدي
وعناصر الشرطة البلدية.
وقال السوقي« :جئنا لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بإشراف بلدية الشويفات
على أعمال المطمر الصحي ،لكن من المخجل أن نصل إلى هذا الح ّد من انعدام الثقة
بوعود الدولة وقراراتها ،وما شهدناه في هذه البقعة من أرض الشويفات التي أرادتها
الحكومة مك ّبا ً عشوائيا ً لنفايات المنطقة ال مطمر صحياً ،أمر ُمعيب في حق الجميع».
سياق متصل ،أصدر أهالي تحويطة النهر -فرن الشباك  -عين الرمانة بيانا ً
في
ٍ
استنكروا فيه انبعاث الروائح الكريهة في أجواء منطقتهم ،ج ّراء تراكم النفايات في
المنطقة ،وال سيّما تحت جسر الحكمة في تحويطة النهر.
وطالب األهالي المجلس البلدي «بتح ُّمل مسؤولياته وإزالة النفايات فوراً ،ألنّ
صحتنا وصحة أبنائنا أهم من مصالحه الشخصية» ،وقالوا« :نعلم أنّ المجلس
ّ
البلدي أصبح في نهاية واليته ،ولكن ذلك ال يمنع من تح ُّمل المسؤولية كاملة لغاية
آخر يوم ،لذلك عليه أن يقوم بواجباته وإزالة النفايات وعدم التلّهي بتحضير لوائح
انتخابية وبرامج تبقى حبرا ً على ورق».
وختموا« :إ ّننا نبلغكم أنّ أهالي المنطقة لن يسكتوا عن الجريمة الحاصلة في
مقصر ،عبر صناديق
منطقتهم ،وإ ّننا نعد بتصعيد خطواتنا ،وإ ّننا سنحاسب كل ّ
االقتراع في االنتخابات البلدية التي أصبحت على األبواب ،ولن نقبل أن نقترع لمن
تسبّب باألذى الصحي لنا وألوالدنا ،وعقد الصفقات على حساب مصلحة منطقتنا».
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جانب من اللقاء
أقامت الجامعة اللبنانية الدولية  LIUفرع ع ّكار لقا ًء
موسعا ً في بلدة عدبل عكار ،تخلّله تكريم الرئيس السابق
ّ
لصندوق ال��زك��اة في عكار الشيخ عبد ال��ق��ادر الزعبي
وللشاعر جبران نادر ،برعاية وحضور رئيس الجامعة
الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،وحضور سعيد معاليقي
مم ّثالً الرئيس نجيب ميقاتي ،المهندس سجيع عطية
مم ّثالً النائب السابق لرئيس الحكومة عصام ف��ارس،
النائب هادي حبيش ،النائب نضال طعمة مم َّثالً بميشال
متري ،الوزيرين السابقين طالل المرعبي وفوزي حبيش،
ال��وزي��ر السابق مخايل ضاهر مم َّثالً بجوزيف ه�لال،
الن ّواب السابقين وجيه البعريني وكريم الراسي ومحمد
يحيي ومصطفى علي حسين ،ال ُمفتي زيد زكريا ،المطران
باسيليوس منصور راع��ي أبرشية ع ّكار األرثوذكسية،
رئيس دائ��رة أوق��اف ع ّكار الشيخ مالك جديدة ،الشيخ
حسن حامد مم ّثالً الطائفة العلوية ،وشخصيات عسكرية
وأمنيّة ومم ّثلي أحزاب ورؤساء ا ّتحادات بلدية ومخاتير
وفعاليات تربوية.
وبعد كلمات لكل من الدكتور مصطفى عبدالفتاح ،مدير
فرع الجامعة في ع ّكار الدكتور خلدون أي��وب ،منصور
وجديدة ،تحدّث مراد ،الذي أشار فيها إلى «أنّ ع ّكار التي
قدّمت للدولة وللوطن الكثير الكثير لم َ
تلق من الدولة
إلاّ القليل م ّما تستح ّقه ،األمر الذي يجعلنا ننادي معها
كنص ملزم في وثيقة
بوجوب تطبيق اإلنماء المتوازن
ّ
الطائف ،إضافة لما تم ّثله عكار كرمز للوحدة الوطنية».
وفي موضوع االنتخابات البلدية واالختيارية ،دعا

مراد إلى «االحتكام إلى الحوار اإليجابي والب ّناء في جميع
البلدات والقرى ،على صعيد القوى السياسية والعائالت
والشخصيات وجميع مكوِّنات الفاعليات على تن ّوعها
وصوال ً إلى إئتالف محلي يجعل الجميع يدا ً واحدة خدم ًة
للمصلحة العامة في جميع المناطق اللبنانية ،ومن هذا
المنظور ألهميّة الحوار ومردوده اإليجابي وأل ّننا مقتنعون
به ،كان اللقاء مع الرئيس سعد الحريري في سبيل وحدة
الموقف الس ّني كمقدمة لوحدة الصف الوطني».
ماسة
وعلى الصعيد اللبناني ،قال مراد« :إنّ الحاجة ّ
ألن تستعيد الحياة السياسية عافيتها ،ولن يتأ ّتى ذلك إلاّ
من خالل قانون انتخابي مرتكز على النسبية يتيح عدالة
التمثيل للجميع ويسمح بإعادة إنتاج الدورة البرلمانية
على قاعدة إنصاف كل الراغبين في العمل العام ويملكون
ج��دارة تمثيل الذين انتخبوهم ،وه��ذا من شأنه إطالق
ورشة عمل كبرى تساعد على الخروج من أزماتنا الخانقة
وتسمح بإيجاد حلول موضوعية لها كأزمة النفايات
وأزمة الدَّين العام والبطالة والهجرة ،وأزمة المراوحة
التي تمنع استثمار مواردنا الطبيعية وخصوصا ً الثروة
النفطية والغازيّة».
ث ّم قدّم مراد درعين تقديريين لكل من الشيخ عبدالقادر
الزعبي وللشاعر جبران ن��ادر ،عربون وف��اء لجهدهما
وعطائهما.
وألقى الزعبي كلمة ،شكر فيها «الجامعة اللبنانية
الدولية ومراد على هذه المبادرة».

البيان الختامي لم�ؤتمر ذكرى البوطي:
لمواجهة داعمي التكفير وتجفيف منابعه المالية
أ ّك���د ال��ب��ي��ان الختامي ال��ص��ادر
عن المؤتمر ال��ذي ّ
نظمته «جبهة
العمل اإلسالمي» لمناسبة الذكرى
الثالثة الستشهاد العلاّ مة محمد
سعيد رمضان البوطي ،بعنوان
«شهيد المحراب  ...شهادة أمة»
ف��ي ق��ري��ة ال��س��اح��ة التراثية «أنّ
اإلس�لام هو دين الرحمة والمحبة
والتعاون لما فيه خير البشرية»،
مشيرا ً إلى أنّ «الوحدة اإلسالمية
واالعتصام بحبل الله المتين هو
واج���ب ش��رع��ي ينبغي تحصيله
والعمل بمقتضاه وتحقيقه ،وال
يجوز اإلهمال أو التقاعس عنه بأيّ
حال من األحوال ،وأنّ كل من يعمل
على ّ
شق صف المسلمين ومنع قيام
وحدتهم ،بل ويسعى إلى ضربهم
وشرذمتهم ،هو إنسان خائن لدين
الله ولس ّنة رسول الله ،بل إنّ عمله
يصب في خانة العداء لإلسالم
هذا
ّ
وف��ي مصلحة ال��ع��دو الصهيوني
الغاصب ال��ذي يعمل على تحقيق
ه��ذه األه��داف الشيطانيّة الماكرة
منذ احتالله لفلسطين الحبيبة».
ول��ف��تَ ال��ب��ي��ان إل��ى أنّ «ج��رائ��م
ال��ت��ف��ج��ي��رات االن��ت��ح��اري��ة اآلث��م��ة،
وج��رائ��م قتل المدنيّين األب��ري��اء
واإلع����دام����ات ال��ج��م��اع��ي��ة وق��ط��ع

ال��رؤوس ،حرام وال تجوز في شرع
الله».
وأشار إلى أنّ «مسؤولية العلماء
والفقهاء والدُّعاة في مواجهة هذا
الفكر اإلرهابي التكفيري المتحجِّ ر،
هي مسؤولية كبرى ،ولع ّل هذا ما
اضطلع به شهيدنا العلاّ مة الدكتور
محمد سعيد رمضان البوطي الذي
انبرى لهؤالء المضلّلين وال ُمفترين
�س��ف��ه��اء ال��م��أج��وري��ن وفضح
وال� ّ
أمرهم وكشف زيفهم وادّعاءاتهم،
وحين عجزوا عن مجاراته علميا ً
فجروه وسفكوا
وإنسانيا ً ومنطقيا ً ّ
دمه الزكيّة فقتلوه وهو يتلو آيات
الله ويشرحها في المسجد لعباد
الله ،وهم يظ ّنون أ ّنهم يُحسنون
صنعاً».
أض���اف ال��ب��ي��ان« :أنّ شهيدنا
العلاّ مة اإلم���ام البوطي ودعوته
وكتاباته ومواقفه وكتبه ونصائحه
وخطبه كلّها تشهد ل��ه ،مع الذين
أفتوا بقتله ،والذين قتلوه كانوا
يتغ ّنون ويتباهون بعلمه وورعه
وت���ق���واه وح��ك��م��ت��ه وم��س��ؤول��ي��ت��ه
كعالم في إرشاد الناس وتوجيههم
وتعليمهم وتربيتهم كي يكونوا على
قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم
في تنشئة وتربية الجيل الصاعد

تربية صالحة تبعده عن الموبقات
والمعاصي والفساد والفاحشة».
وأ ّك����د «أنّ ال��ع��ل��م��اء وال���دُّع���اة
وأص��ح��اب الرسالة والفكر النيِّر
المعتدل ه��م ال��م��ع � َّول والمعتمد
عليهم لبيان ال��ص��ورة الحقيقية
الصافية النقيّة لدين الله اإلسالم
من دون تحريف أو تشويه أو تمييع
أو تزييف وتضليل للحقيقة ،واأل ّمة
اإلسالميّة بحاجة اليوم إلى رجال
ذوي مواقف صلبة وإرادة وعزيمة
قوية ال تتزحزح وال تحيد عن الحق
مهما بلغت ال��ت��ض��ح��ي��ات ،وذل��ك
للوقوف بقوة وحزم وبأس بوجه
األفكار الهدّامة التي تفتك بالعلماء
والمدنيّين األبرياء من دون وجه
حق».
ورأى أنّ «من أولويّات محاربة
ه��ذه الظاهرة الخطيرة والغريبة
ع���ن م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا ه���ي م��ح��ارب��ة
أسباب نشوئها ونشأتها ومحاربة
ومواجهة داعميها ،والعمل على
تجفيف منابعها الفكرية الهدّامة
وم��ن��اب��ع��ه��ا ال��م��ال � ّي��ة وال��م��اديّ��ة
واإلم���داديّ���ة ،وال��وق��وف ف��ي وجه
ال���دّول ال��ت��ي أطلقت العنان لهذا
الوحش الذي يفتك اليوم بالجميع
من دون استثناء».

حمدان :لم�شروع جبهوي
يواجه �أي تهديد للبنان
السوقي خالل تفقده مطمر كوستا برافا

غندور� :إلى متى هذا البالء العظيم؟
رأى رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور ،أ ّنه «عندما يقول رئيس
الحكومة تمام سالم أنّ استشراء الفساد واالهتراء في مؤسسات الدولة يُنذر
باالنهيار الكامل! وعندما يقول وزير الدفاع سمير مقبل أنّ جزرا ً أمنيّة وقضائية
داخل الدولة! وعندما يقول وزير االتصاالت بطرس حرب أنّ تفاصيل فضيحة
اإلنترنت الكبرى ال ُتصدّق ،ويح ِّذر من تسييس ملفها! وعندما يقول رئيس لجنة
االتصاالت النيابيّة حسن فضل الله أنّ أسماء جديدة كبيرة متو ّرطة بفضيحة
اإلنترنت! وعندما يقول الرئيس نبيه ب ّري أنّ فضيحة اإلنترنت غير قابلة للّفلفة،
وسيتابعها حتى النهاية! وعندما يقول وليد بيك(جنبالط) إ ّنه لم يشاهد في
حياته السياسيّة هذا القدر من الفساد المتغلغل في جسم الدولة وإدارتها! وعندما
يقول وزير الصحة وائل أبو فاعور :كل يوم تطالعنا فضيحة جديدة يندى لها
الجبين في اإلنترنت والدعارة والمتاجرة بالبشر والنفايات ،فعلى الدولة السالم
وعلى المؤسسات السالم وعلى الحكومة السالم!»
أضاف غندور «هذا غيض من فيض التصريحات لكبار المسؤولين ،ماذا يبقى
من أمن وراحة بال اللبنانيين المبتلين بهذه الطبقة السياسية ،في بلد تتصارع
فيه حيتان المال على االمتيازات والغنائم واألنصبة حتى َ
النفس األخير»َ « .وفِي
َذل ُكم َبلاَ ٌء ِّمن َّر ِّب ُك ْم عَ ظِ ي ٌم)٦( .إبراهيم» ،وتساءل إلى متى هذا البالء؟

التقى أمين الهيئة القيادية في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين
 ال��م��راب��ط��ون» العميد مصطفىحمدان ،رئيس حزب شبيبة لبنان
العربي نديم الشمالي على رأس
وفد.
واستنكر الشمالي «م��ح��اوالت
ج� ّر مخيم عين الحلوة ألن يكون
ش���رارة إلش��ع��ال الفتنة» ،م��ؤ ّك��دا ً
«ضرورة إجراء االنتخابات البلدية
واالختيارية في موعدها».
من جهته ،أشار حمدان إلى أ ّنه
ت ّم «االتفاق على وج��وب مواجهة
هذه المرحلة عبر دعوة كل القوى
السياسية الوطنية إل��ى إع��ادة
صياغة م��ش��روع جبهوي جديد
يتالءم مع أهمية المرحلة المقبلة،
وم��ع الخطوات التي يجب علينا
ا ّتباعها لنكون على استعداد تا ّم
في مواجهة أي خطر يهدّد وطننا
اللبناني».
واعتبر «أنّ ال��واق��ع األمني في
مخيّم عين الحلوة م��ع��ا ٍد ألهلنا

حمدان مستقبالً وفد شبيبة لبنان
الفلسطينيين في مخيمات الشتات»،
مناشدا ً «أهلنا في الشتات وال سيّما
في عين الحلوة الوقوف في وجه
المؤامرة الجديدة التي ُتحاك ،ليس
فقط ض � ّد المخيمات ،وإ ّن��م��ا ض ّد
لبنان أيضاً».
أنّ
وأ ّك����د ح��م��دان «ه��ن��اك من

ي���ح���اول ت��س��ي��ي��س االن��ت��خ��اب��ات
البلدية واختراع معارك وهمية»،
الفتا ً إلى أنّ «هذه االنتخابات هي
انتخابات الناس لمعالجة أزماتهم
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ب��ي��روت وس��ائ��ر
المناطق» ،م��ش �دّدا ً على «وج��وب
إجرائها في موعدها».

