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«القومي» و«�أمل» :لإنجاز االنتخابات الرئا�سية
وقانون انتخابي على �أ�سا�س الن�سبيّة
زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة
رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو،
المكتب السياسي لحركة «أم��ل» والتقى رئيسه جميل
حايك في حضور عدد من األعضاء.
وأصدر المجتمعون بياناً ،أشادوا فيه «بالمواقف التي
أطلقها رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري في مصر وزياراته
للمراجع السياسية والدينية» ،مؤ ّكدين «متانة ومثاليّة
العالقة بين الطرفين».
وش �دّد المجتمعون على «ض��رورة إج��راء انتخابات
رئاسة الجمهورية وإنجاز قانون انتخابات نيابية على

أساس النسبيّة ،وتقسيمات تؤمِّن وحدة النسيج الوطني
والمجتمعي».
وأعلنوا «دعمهم ل�لإج��راءات األمنية والقضائية في
مكافحة الفساد والضرب على أيدي المرتكبين» ،واعتبروا
«أنّ االنتخابات البلدية هي شأن تنموي لخدمة الناس»،
مطالبين «باختيار الكفاءات» ،مثنين على االتفاق بين
حركة «أمل» و«حزب الله».
ودعا المجتمعون إلى «ضرورة االنتباه لما يُحاك ض ّد
أمن المخيمات الفلسطينيّة شعبا ً وقضية ،وإدانة أيّ عبث
أمني يهدّد استقرارها».

مواقف في ذكرى  13ني�سان:
لتح�صين ال�سلم الأهلي

�سفيرة �إ�سبانيا التقت قهوجي
ومنحت �شحرور و�سام اال�ستحقاق
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة أمس مع سفيرة
إسبانيا في لبنان ميالغروس هيرناندو إيشفاريا والملحق العسكري العقيد
ريكاردو ب��اردو لوبس ساندو ،في عالقات التعاون العسكري بين جيشي
البلدين ،ومه ّمة الوحدة اإلسبانية العاملة ضمن قوات األمم المتحدة المؤقتة
في لبنان.
من جه ٍة أخرى ،أقامت إيتشيفاريا حفالً في مق ّر السفارة في الحدث ،منحت
خالله العميد علي شحرور وسام االستحقاق المدني من رتبة كومندور باسم
ملك إسبانيا فيليب السادس ،وذلك «تقديرا ً لجهوده الحثيثة التي بذلها خالل
مسيرته المهنيّة ،وخالل تو ّليه منصب إدارة فرع مخابرات الجنوب في الجيش
اللبناني» ،بحسب بيان للسفارة.
بداي ًة ،ألقت إيتشيفاريا كلمة شكرت خاللها «العميد شحرور لتعاونه مع
الفريق اإلسباني في مق ّر السفارة في بيروت كما في مرجعيون» ،وأشادت
بجهوده ،التي اعتبرتها «أساسيّة للمه ّمة التي تقوم بها إسبانيا والمتعلّقة
بحفظ السالم».
وشدّدت على «أهمية الحوار كأداة لحل النزاعات» ،مشير ًة إلى أنّ «العميد
شحرور هو مناصر لهذا الفكر الذي يؤثر الحياة على الموت».
بدوره ،تط ّرق العميد شحرور في كلمته إلى القرار  ،1701معتبرا ً إيّاه «نظاما ً
فعّ اال ً يجب تعميمه في كافة البلدان التي ُتعاني من نزاعات» .وشكر ملك إسبانيا
والسفيرة ايتشيفاريا على «منحه هذا الوسام الذي يُعبِّر عن الصداقة والمحبّة
التي تربطه بالوحدة اإلسبانية».

إيتشاريا تقلّد شحرور الوسام
طالب من ثانويةمرجعيون
لمناسبة الذكرى  41الندالع الحرب األهلية اللبنانية،
ص����درت م��واق��ف دع���ت إل���ى تحصين ال��س��ل��م األه��ل��ي
واالستقرار.

الحريري

وفي السياق ،قال الرئيس سعد الحريري «لن نتو ّقف
السلم األهلي ومنع الفتنة لضمان أ ّنها
عن العمل لتحصين ِّ
و ّلت إلى غير رجعة بإذن الله .كما نؤ ّكد في هذه الذكرى
تمسكنا باتفاق الطائف الذي وضع ح ّدا ً نهائيا ً للحرب،
ّ
وأع��اد لبنان نموذجا ً للعيش الواحد والتن ّوع في عالم
يزداد انعزاال ً وإقصاءً».
وأض���اف ف��ي سلسلة ت��غ��ري��دات على حسابه على
«تويتر»« :نحن واثقون بأنّ كل المخلصين من كل الطوائف
واالنتماءات السياسية لن يسمحوا بعودة االقتتال األهلي
تحت أيّ ظرف من الظروف .إنّ تجربة الحرب المدمِّرة
علَّمت جميع اللبنانيين أنّ
التمسك بالدولة ومؤسساتها
ّ
هو السبيل الوحيد لالستقرار واألمن والحياة الكريمة لكل
اللبنانيين».
واعتبر الحريري أنّ «إنهاء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت
يحصن ِ
سلمنا األهلي من مخاطر امتداد نيران الحروب
ّ
المحيطة إليه».
تمسكه «با ّتفاق
وجدّد وزير االتصاالت بطرس حرب
ّ
الطائف ووثيقة الوفاق الوطني والدستور كقاعدة قام
عليها السالم األهلي اللبناني في أعقاب مأساة الحروب
التي د ّمرت لبنان ،وكانت بدايتها الرمزية في  13نيسان
.»1975
وق��ال حرب في المناسبة« :إ ّننا نتذ ّكر المآسي التي
حلّت بوطننا وشعبنا ،لنستخلص درسا ً أساس ّيا ً هو أ ّنه
مهما بلغت خالفات اللبنانيين حِ ّد ًة وتو ّترا ً ال يجوز أبدا ً
االحتكام إلى السالح ،فما من شيء أثمن من حياة اإلنسان،
وما من شيء أغلى من السالم األهلي واستقرار وازدهار
لبنان».
ووجه وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم في ذكرى
ّ
الحرب اللبنانية ،تحيّة إكبار وتقدير «إلى جيش لبنان
الجبّار الذي يحمي الحدود بشراسة ووفاء».

الخازن

واعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن ،أنّ «الحرب المشؤومة أبشع وأقبح ما م ّر به
لبنان عبر تاريخه المعاصر» .وقال في تصريح« :إذا ك ّنا
قد متنا فيها على مدى خمسة عشر عاما ً بما يشبه اإلفناء
والتدمير الذاتي ،فأحرى بنا أن ننأى عن تجاربها الشريرة
التي تلوح من حولنا ،ونسعى جاهدين أن نعبر ألغامها
لئلاّ تنفجر فينا».
وناشد «الجميع اليوم أن يتعاونوا ويتعاضدوا ،ألنّ
لبنان ال يُحمى إلاّ بالتفاف الجميع حول دولتهم ،وليس
في كنف طوائفهم» ،وقال« :لنأخذ العبرة من التاريخ ،أل ّنه
خير شاهد على المآسي التي مررنا بها».

(رانيا العشي)
وق��ال رئيس ح��زب التوحيد العربي الوزير السابق
وئام وهاب« :في مثل هذا اليوم أشعلوا حربا ً أهلية ،ومن
أشعلوها عادوا ليحكموا لبنان .هل نتعلّم من الحرب درسا ً
ونرفض منطق تجار الحروب والناس؟».
وأشار رئيس «حركة االستقالل» ميشال مع ّوض عبر
ّ
محطة
«تويتر»« :نريد  13نيسان عبرة ال ذكرى فقط! لتكن
ُتخرجنا من تف ّكك المؤسسات ولغة الغرائز والسالح
وسطوة الفساد ،وتقودنا نحو الدولة الضامنة للجميع».

غندور

وبالمناسبة ،أطلق رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي»
عمر غندور «صرخة ألم» ،وقال في بيان« :المآسي التي
عرفها لبنان على مدى عمره القلق ،ال يمكن أن ينسى يوم
الثالث عشر من نيسان في العام  ،1975خصوصا ً جيلنا،
الذي تذ ّوق نعمة االزدهار واألمن واالقتصاد المتنامي ما
قبل الثالث عشر من نيسان  ،75وتج ّرع بإرادته وغير
إرادته علقم الحرب بعد الثالث عشر من نيسان  .75ولعله
تأسفا ً وحزنا ً وكمدا ً حتى اليوم ،وربما يرى في ما
هو األكثر ّ
يدور حوله من مجازر وتدمير وتهجير تعزي ًة بما أصابه».
أضاف« :ورغم هذا األلم الذي يعشعش في النفوس،
وهذا الك ّم الهائل من الضحايا من األم��وات غير األموات،
وهجرة شبابنا ومف ّكرينا ومثقفينا ،ما زلنا في أماكننا نعلك
أنفسنا من دون أن يتنازل واحدنا عن اليسير من امتيازاته
لحساب الوطن .وهذه حكومتنا العاجزة ،ون ّوابنا الممدّد
لهم ،ومؤسساتنا الفاسدة ُتنبئ عن حالنا ،وال يرحمنا
جهابذة الحكي والجعدنة م��ن سياسيّينا بسكوتهم
وإطالالتهم التلفزيونية السمجة والمق ِّززة ،حتى بتنا ندعو
الله أن يصرفهم ع ّنا ،أو ننصرف نحن عنهم ،وهو األولى».

حواجز مح ّبة
في مرجعيون

وتحت عنوان «تنذكر وما تنعاد  ...نتعهّد أن ال نكون
ألوان الماضي» ،أقامت إدارة ثانوية مرجعيون الرسمية
و«ن��ادي أل��وان» بالتعاون مع بلدية جديدة مرجعيون،
حواجز محبة وتوعية في الذكرى  41للحرب األهلية ،في
ساحة البلدة ،بحضور مدير الثانوية هيفاء غيث وبعض
أعضاء المجلس البلدي ،حيث و ّزع الطالب الورد األبيض
الذي يرمز إلى السالم على السائقين والما ّرة .كما ل ّوح
الطالب باألعالم اللبنانية ،ورفعوا الفتة ُكتب عليها« :نحن
ألوان الوطن في الذكرى  41للحرب األهلية ،نتعهّد بأن ال
نكون ألوان الماضي».
وبالمناسبة أيضاًّ ،
نظمت الرابطة الثقافية ورابطة
«طرابلس بالقلب» وقفة تحت شعار «ولكي يعي شبابنا
ما يجري وكي ال ُتعاد التجربة األليمة» ،عند مدخل قاعة
المعارض في معرض رشدي كرامي الدولي.

ال�شهر�ستاني زار �إفتاء �صيدا:
ت�أكيد الوحدة والتعاون لمواجهة الفتن
زار الوكيل العام للمرجع السيد علي السيستاني السيد
جواد الشهرستاني مدينة صيدا على رأس وفد علمائي
مشترك من العراق ومن المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
في لبنان ،رافقه فيها مدير مكتب السيستاني في لبنان
حامد الخفاف.
استه ّل الشهرستاني زيارته من دار اإلفتاء في المدينة
حيث استقبله ُمفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم
سوسانُ :مفتي صيدا الزهراني الشيخ محمد عسيران،
راعي أبرشيّة صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران
إيلي حداد ،راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران
نصار ،متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم
الياس ّ
األرث��وذك��س المطران الياس كفوري بحضور ع��دد من
العلماء والمشايخ.
ورحب سوسان بالشهرستاني والوفد المرافق ،مؤ ّكدا ً
ّ
أنّ «مدينة صيدا تحرص على الوحدة بين المسلمين
س ّن ًة وشيع ًة ،وعلى الوحدة الوطنية بين المسلمين
والمسيحيّين».
ث ّم ألقى الناطق الرسمي باسم الوفد ،الشيخ إبراهيم
النصيراوي ،كلمة شدّد فيها على أ ّنه «بالوحدة والتعاون
بين الجميع ال ته ّزنا رياح الفتن واإلرهاب».
ث ّم زار وكيل السيستاني والوفد المرافق بلدة حارة
صيدا ،حيث أقامت لجنة أوقاف البلدة استقباال ً شعب ّيا ً له،

وأُلقيت كلمات ترحيبيّة بالشهرستاني والوفد المرافق.
وظ��ه��راً ،أق��ام ال ُمفتي عسيران حفل استقبال وغ��دا ًء
تكريم ّيا ً على ش��رف السيد الشهرستاني ف��ي النادي
الحسيني لمدينة صيدا ،شارك فيه :مم ّثل الرئيس نبيه
ب ّري عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» خليل حمدان،
مم ّثل ُمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان ،المفتي الشيخ سليم سوسان ،مم ّثل نائب رئيس
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،وفاعليّات
رسميّة وسياسيّة واقتصاديّة وأهليّة ،ورجال دين.
رح��ب فيها
وألقى ال ُمفتي عسيران كلمة بالمناسبة ّ
بالسيد الشهرستاني والوفد المرافق.
من جهته ،شكر النصيراوي باسم الشهرستاني والوفد
المرافق ال ُمفتي عسيران على هذا التكريم ،وقال« :السيد
الشهرستاني رس��ول س�لام ورس��ول محبة من النجف
األش��رف من المرجعيّة العليا التي ترفع يدها لتحيّي
الجميع على اختالف االنتماءات ،فتقول للمسلم ولغير
المسلم إ ّننا أخوة في اإلنسانية قبل أن يجمعنا الدين».
والتقى الشهرستاني والوفد المرافق الشيخ عفيف
النابلسي ،وت ّم البحث ،بحسب بيان لمكتب النابلسي ،في
«أمور المنطقة وقضاياها المختلفة ،وكيفيّة إعادة اللحمة
إلى كل فئات وشرائح األمة».

الخازن والرابطة المارونية
ا�ستنكرا الحملة على الراعي
ر ّد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن في
بيان على ما وصفه بـ«حملة التشهير التي تطاول سمعة ورمزية الشخص
والمقام في بكركي» ،وقال« :يطالب المجلس العام الماروني اإلعالم اللبناني،
بمختلف منابره ،المكتوبة والمرئيّة والمسموعة ،بالتزام حرمة المقامات
الدينيّة ،مستنكرا ً الحملة على مقام بكركي التاريخي ودوره في نشوء دولة
لبنان الكبير ضمن تعدّديّته الروحية ،والتي ت ّتسم باإلساءة إلى رمزية
البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،من باب الحرص على أن
منصة
تبقى الحريّات ُمصانة ضمن إطار التعبير المسؤول ،ال أن تتح ّول
ّ
تمس بسمعة وبقدسيّة الرمز
للتشهير على خلفيّات تر ّوج لها أخبار مل ّفقة
ّ
والمقام وخصوصية األعمال اإلدارية التي تخضع لمعايير تقدّرها السلطات
الروحية ،التي هي أدرى بشؤونها ،وأن تتج ّنب المتسلّلين للصيد في المياه
العكرة بعيدا ً عن حقائق ال وجود لها».
وختم« :من حق الحرية اإلعالمية أن تنتقد المواقف والعالقات الروحيّة
بين العائالت الدينية على أ ُ ُسس وطنية ،ال على سلبيات شخصية تخدم
أغراضا ً أخرى هي من باب االبتذال التشهيري».
بدورها أص��درت الرابطة المارونية بيانا ً اعتبرت فيه أنّ الهجوم على
تهجم على مؤسسة البطريركية المارونية ،معتبر ًة
البطريرك هو ّ
«أنّ اإلضاءة على ما يمكن وصفه بمكامن الخلل بهدف إصالحه هدف نبيل،
لكن التعاطي بخلفيات ملتبسة وغير من ّزهة عن الغرض يجعلنا نش ّكك في
هذه األهداف ،وكأنّ المقصود منها التهشيم بالموارنة وبمؤسساتهم الدينية
في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان ،حيث تؤدّي البطريركية المارونية
دورا ً كبيرا ً في حماية العيش المشترك وحفظ االستقرار بين اللبنانيين».
وح ّذرت من «أنّ ما يتك ّرر بين الحين واآلخر من افتراءات يُسيء إلى الوحدة
الوطنية في ظل شكوك متزايدة حول مرامي هذه الحمالت التي تتجاوز
العناوين ال ُمعلنة إلى ما هو أدهى وأخطر.
وإزاء هذا األمر ،لن تكون الرابطة المارونية في موقع المتفرج الصامت،
بل ستبني على الشيء ُمقتضاه مستخدم ًة كل الوسائل التي يُبيحها القانون
للتصدّي لكل إساءة تتناول البطريركية المارونية ورأسها».

«المرابطون» و«الم�شرق»:
الفراغ الرئا�سي ف ّتت الإدارة
استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،رئيس «حزب المشرق» رودريك الخوري.
وشدّد بيان صادر عن اللقاء ،على «وجوب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم
قبل الغد ،ألنّ الفراغ الرئاسي طيلة هذه المدة أدّى إلى تف ّتت اإلدارة الرسمية،
وش ّكل تهديدا ً مباشرا ً للكرامة والسيادة الوطنية ،ومن المؤسف وجود بعض
األطراف السياسية المشاركة في النظام ،التي ال تمتلك قرارا ً وطنيا ً سياد ّيا ً
مستقالً ،فتسعى إلى ربط االستحقاق الرئاسي اللبناني بقرارات إقليميّة
ّ
التدخالت الخارجية ،وهذا ُمعيب بحق الوطن
دوليّة ،وتفتح الباب واسعا ً أمام
اللبناني والمواطنين».
ودعا البيان «جميع اللبنانيين إلى االنخراط الجدّي والحقيقي ،كل في
موقعه في الحرب ض ّد اإلرهاب ،ونبذ كل من يجنح إلى خلق البيئة الحاضنة
لإلرهابيين والمخ ّربين ،وليُدرك الجميع أنّ من يستخدم اإلره��اب لتحقيق
غايات سياسية في الساحة اللبنانية سيكون أول ضحاياه ،وعلينا جميعا ً دعم
جيشنا الوطني ومؤازرة القوى واألجهزة األمنية المختلفة للقضاء السريع على
أيّ بؤرة تخريبية تهدِّد األمن القومي اللبناني».
كما شدّد على «ضرورة إجراء االنتخابات البلديّة وتأمين ممارسة الحرية
المطلقة في اختيار أعضاء المجالس البلدية ،انطالقا ً من مبدأ الكفاءة والقدرة
المتخصصة في تقديم الخدمات البلدية وإدارة المرافق التابعة للنطاق
التقنيّة
ّ
البلدي ،واالبتعاد عن الصراعات المذهبية والطائفية والحزبية في هذه
االنتخابات».

حمدان مستقبالً الخوري
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ت�شييع زيدان و�سط �إ�ضراب عام في المخيمات

جانب من التشييع
وسط إض��راب عام في المخيمات الفلسطينية ،شيّعت
حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة
صيدا مسؤول حركة «فتح» في مخيّم المية ومية والمسؤول
العسكري في منطقة صيدا العميد فتحي زيدان (ال��زورو)،
الذي اغتيل أول من أمس عند «مستديرة األميركان» في صيدا
بوساطة عبوة ناسفة.
انطلق موكب التشييع من مستشفى الهمشري با ّتجاه
منزل زيدان في مخيّم المية ومية ،حيث ألقى أهله وأقاربه
النظرة األخيرة عليه ،ومن ث ّم انطلق الموكب إلى مسجد عمر
صلّي على الجثمان قبل أن
بن الخطاب في المخيم حيث ُ
يُنقل إلى جبّانة سيروب ويوارى في الثرى ،بحضور السفير
الفلسطيني أشرف دبور وقيادات الحركة والمنظمة ومم ّثلين
عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية.
وع ّم اإلضراب العام والحداد المخيمات الفلسطينية في
لبنان تلبي ًة لدعوة حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية ،وذل��ك احتجاجا ً واستنكارا ً لجريمة اغتيال
العميد زيدان.
وخيّم الهدوء على مخيّمي عين الحلوة والمية ومية بعدما
أقفلت كل المؤسسات التربوية والصحية واالجتماعية التابعة
لوكالة «أونروا» تنديدا ً واستنكارا ً لجريمة االغتيال.
َ
ودان حزب الله في بيان «عملية االغتيال اآلثمة التي
استهدفت الشهيد زيدان» ،ورأى في هذه «العملية اإلجرامية
جزءا ً من المخطط الذي تعدّه أيا ٍد خفيّة للمخيمات وجوارها
في صيدا والجنوب ،ما يتطلّب االنتباه من هذه المخططات
والتحلّي بأقصى درج��ات الوعي والحكمة ،إض��اف� ًة إلى
التنسيق الكامل مع القوى األمنية اللبنانية وعلى رأسها
الجيش اللبناني إلفشال هذا المخطط اإلجرامي».
ودعا إلى «بذل كل الجهود لكشف المجرمين وا ّتخاذ أقصى
اإلجراءات القانونيّة بحقهم ،وذلك من أجل منعهم من استكمال
جرائمهم ،ووضع ح ّد لعبثهم بأمن أهلنا في المخيمات ،بما
يحمي األخوة الفلسطينيين وكل لبنان من المخاطر الناجمة
عن هذه الجرائم».

واستنكرت قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية
في الشمال الجريمة البشعة ،معتبر ًة أ ّنها «تستهدف النيل من
المخيّمات وأمنها التي طالما حرص الشهيد على استقرارها».
وتقدّمت بأحر التعازي إلى قيادة حركة «فتح» ولذوي
الشهيد ،داعي ًة إلى «العمل لكشف الجناة ومحاسبتهم»،
ومعتبرة أنّ «الر ّد على هذه الجريمة يكون بالمزيد من ال ُّلحمة
والوحدة بين جميع الفصائل ،للحفاظ على استقرار الوضع
األمني في المخيمات الفلسطينية».
إلى ذلك ،دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني،
الوزير السابق حسن منيمنة «القيادات والفصائل الفلسطينية
إلى التنبّه إلى خطورة ما يُدبَّر للمخيمات الفلسطينية عموماً،
ومخيم عين الحلوة خصوصاً» .
وقال بعد تعزيته عموم الفصائل والشعب الفلسطيني
باغتيال زيدان« ،إنّ هذا الحادث الذي يأتي في الذكرى 41
الن��دالع الحرب في لبنان مع كل مآسيها ودروس��ه��ا ،ليس
معزوال ً ع ّما سبقه من استهدافات تم ّثلت بجملة من عمليات
االغتيال المدبّرة وإلقاء القنابل وافتعال االشتباكات الداخلية
بين أحياء ومنازل الالجئين اآلمنين ،ما يهدّد أمن أكبر مخيّم
في لبنان ومدينة صيدا والمخيمات»  ،مؤ ّكدا ً «أنّ بعض
الجماعات تحاول تكرار تجربة مخيم نهر البارد الدامية
للبنانيين والفلسطينيين معاً».
وشدّد على أنّ «العالج لوضع مخيم عين الحلوة وسائر
المخيمات ليس أمنياً ،بل هو سياسي  -اجتماعي في المقام
األول ،وتتح ّمل جزءا ً من المسؤولية عنه الفصائل والمنظمات
الفلسطينيةكافة.
وأبدى «استعداد لجنة الحوار مع كل المخلصين والشرفاء
من اللبنانيّين والفلسطينيّين على القيام بالدور ال ُمناط بها
في المساهمة في فتح قنوات التواصل على دراسة الموقف
ووض��ع الحلول الناجعة له ،بما يساعد الدولة اللبنانية
على بسط سيادتها على سائر األراضي اللبنانية وضمنها
المخيمات».

«حجمونا بخم�سة مقاعد بلدية»
ّ

�سكاف لـ«البناء»� :سنتفاو�ض مع القومي
وحزب اهلل و�أمل والم�ستقبل

جانب من المؤتمر الصحافي لسكاف

زحلة ـ أحمد موسى
أعلنت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف أنّ الكتلة
ستخوض االنتخابات البلدية وحدها بعدما فشل التوافق.
عقدت سكاف مؤتمرا ً صحافيا ً في زحلة أمس ،تحدّثت فيه
عن االنتخابات البلدية ،بحضور الوزير السابق خليل الهراوي
ّ
ومرشح الكتلة الشعبية لرئاسة بلدية زحلة يوسف سكاف،
وأشارت إلى أ ّنه نزوال ً عند رغبة زوجها النائب الراحل الياس
سكاف« ،ذهبنا إلى خيار التشاور ،فقد زرناهم في بيوتهم
ومقا ّرهم خارج زحلة ،ومددنا أيدينا على قاعدة التوافق مع
الحفاظ على خصوصية المدينة ،وكان هدفنا ألاّ نصل إلى
كسر عظم ،لك ّنهم فهمونا خطأ واعتقدوا أنّ طرحنا للتوافق هو
ضعف أو استجداء للتحالف».
وتابعت« :اليوم نقول «لهون وبس» ،ولنذهب إلى معركة.
نحن في الكتلة الشعبية ،ومن قبل إعالن مواعيد االنتخابات
البلدية ،سعينا إلى طرح التوافق آخذين في االعتبار التحالف
المسيحي  -المسيحي على مستوى لبنان المتم ّثل بجمع
رحبنا بالخطوة المه ّمة انطالقا ً
القطبين العوني والق ّواتي .لقد ّ
من حرصنا على صون هذه الوحدة وتم ّنياتنا أن ُتع ّمم وتصبح
نموذجا ً لكل طرفين بينهما خالف ،ألنّ وطننا ال يحتمل انقساما ً
ومؤسسات شبه ّ
معطلة».
وشرذمة في ظل رئاسة فارغة
ّ

وأردف���ت« :لكن أم��ام سياسة الباب المفتوح ،بادرونا
بإعطائنا خمسة أعضاء بلدية فقط وم��ن دون الرئيس أو
برئيس ملك ،بينما كان طرحنا الحصول على عشرة أعضاء.
فقدّمنا طرحا ً أكثر ليونة يقضي برئيس بلدية محايد ،ورفضوا
وحجمونا بخمسة من أصل واحد وعشرين مقعداً».
أيضاً،
ّ
أضافت« :لن نسمح لألحزاب بإلغائنا وإقفال بيوت عاشت
حصة ،ووجودنا ليس
مفتوحة لخدمة الناس .كما أ ّننا لسنا ّ
للتفاوض على المصير ،فبدل أن تفاوضوا على إلغاء أوالد
مدينتكم ،كان من األولى بما أ ّنكم مم ّثلون في السلطة أن ُتطالبوا
بمقعدين لتعنايل ،التي أضافوها انتخابيا ً إلى المدينة .إنّ
تعنايل وأهلها يستح ّقون تمثيلهم ببلدية صاروا جزءا منها.
ونحن سنخوض هذه المعركة وحدنا ككتلة شعبيّة في وجه
ثالثة أحزاب تحالفت ضدّنا ،وق ّررت إلغاء بيت إيلي جوزف
طعمة سكاف الذي رحل عن هذه الدنيا ،وهو يوصيني بزحلة
وأبنائها ووحدتها».
ور ّدا ً على س��ؤال لـ«البناء» ،أش��ارت سكاف إلى أنها
تحاورت مع األح��زاب المسيحية التي كلفت «القوات»
بالتفاوض معها ،وأكدت أنها ستلتقي قريبا ً مع األحزاب
األخرى «وتحديدا ً حزب الله وحركة أمل والحزب السوري
القومي االجتماعي وتيار المستقبل ،وعليه ستبنى طبيعة
سير المعركة» .وقالت« :لن التقي النائب نقوال فتوش».

ال�سيد عر�ض الأو�ضاع
مع «ال�صداقة الفل�سطين ّية الإيران ّية»
استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد
إبراهيم أمين السيد وفدا ً من «جمعية الصداقة الفلسطينية
اإليرانية» برئاسة أمين عام الجمعية عبد الكريم الشرقي،
في حضور مسؤول الملف الفلسطيني حسن حب الله
وم��ع��اون��ه الشيخ عطا ال��ل��ه ح��م��ود ،وع��ض��و المجلس
السياسي ريما فخري.
وض ّم الوفد مم ّثل الجمعية في لبنان حمزة البشتاوي
وعضو الهيئة القيادية الشيخ محمد البحيصي ومسؤولة
دعم عوائل الشهداء ماجدة رميتي ،وت ّم البحث في آخر
المستجدّات في فلسطين والمنطقة.
وقال الشرقي« :نلتقي األخوة في قيادة حزب الله لنؤ ّكد
وفاءنا للمقاومة اإلسالمية الباسلة التي حملت قضيّة

فلسطين ،وقدّمت الشهداء من أجلها .كما نؤ ّكد وقوف
الشعب الفلسطيني وكل األح��رار والشرفاء إلى جانب
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران التي وقفت مع القضيّة
الفلسطينيّة والشعب الفلسطيني».
من جهته ،قال السيد« :إنّ انتصار الثورة اإلسالمية
ف��ي إي���ران كشف خ��داع بعض األنظمة العربية أل ّنها
ش ّكلت تهديدا ً حقيقيا ً لـ«إسرائيل» في الوقت الذي يعرف
الجميع أنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي حملت القضية
ووجهت البوصلة با ّتجاه فلسطين».
الفلسطينية ّ
وقدّم الوفد درع «سيف االنتصار لفلسطين والمقاومة»
إلى السيد ،عربون «وف��اء وصداقة لألمين العام السيد
حسن نصر الله وقيادة حزب الله».

