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حمليات �سيا�سية

«ال لقاء مع الرئي�س الفرن�سي»

حزب اهلل :لم�شاركة وا�سعة في االنتخابات البلدية
ر ّد ًا على ا ّتهامنا بالإرهاب

مقدّم الحضور في «مجمع شاهد»
أعلنت العالقات اإلعالمية في حزب الله في بيان ،أ ّنه «لم
يُحدّد أي موعد بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند وحزب
الله ،وليس هناك أيّ لقاء خالل زيارته لبنان».

الخليل

السياسي لألمين
على صعي ٍد آخ���ر ،أ َّك���د ال��م��ع��اون
ّ
العام لحزب الله حسين الخليل أنّ الحزب «هو أول من
استشعر خطر الم ّد التكفيري وأعوانه في الخارج والدّاخل،
وكان سبّاقا ً في الموقف وفي النزول ميدانيا ً لوضع ح ّد
للتكفيريين».
وخالل لقاء خاص أقامه حزب الله في «مج ّمع شاهد
التربوي» إلطالق الماكينة االنتخابية البلدية واالختيارية
لمنطقة بيروت والضاحية وجبل لبنان ،شدّد الخليل على
أنّ «تكليف حزب الله اإلنساني والشرعي والقانوني هو
في التصدّي للخطر التكفيري» ،وأض��اف «ه��ذا ما جعل
يتعجبون من هذا
الكثيرين من الفرقاء في الدّاخل اللبناني
ّ
ّ
محط هجوم من الخصوم واألع��داء،
االستعجال ،وجعله
لكنه تجاوز كل ذلك مر ّكزا ً على أهدافه .وكان حزب الله أول
من فضح الدور الخبيث واللئيم الذي كانت تقوم به بعض
الدول اإلقليمية وغير اإلقليمية الداعمين لإلرهاب».
وفي ما يتعلّق بالشأن الداخلي اللبناني ،لفتَ الخليل إلى
أ ّنه «ومنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدأ الناس
يقولون بأنّ المشكلة تكمن في سالح حزب الله ،ولكن نحن
نقول إنّ السبب هو غرق لبنان بملفات الفساد مثل النفايات

الشرعي ،واإلتجار بالبشر» ،مشدّدا ً على أنّ
واإلنترنت غير
ّ
«الحل يكمن برفع الغطاء عن المرتكبين والفاسدين».
كما رأى الخليل في معرض كالمه عن االنتخابات البلدية
واالختيارية ،أ ّنه «لوال سواعد األبطال والمقاومين ،ولوال
الدماء الطاهرة التي سالت في القلمون والسلسلة الشرقية
للبنان والقصير وعلى حدود حمص وفي الدّاخل السوري،
لوال هؤالء المقاومون الذي دافعوا وبذلوا الغالي والرخيص،
ولوال قوافل الشهداء والجرحى ،ما كان لبنان اليوم ليشهد
هذه العملية الديمقراطية وه��ذا األم��ان وه��ذا االستحقاق
االنتخابي أبداً».
وش �دّد الخليل على أهميّة «مشاركة الحشود الكبيرة
ورفع نسبة التصويت في االنتخابات بشكل كبير لما في
ذلك من دعامة كبيرة وأساسيّة ،وبما يقدّم الصورة الناصعة
التي تعكس حضور وجهوزيّة جمهور حزب الله في كل
موجهة إلى كل الذين يحاولون
الساحات ،لتكون رسالة
ّ
ّ
ا ّتهامنا باإلرهاب ويضيّقون علينا ويحاولون حصارنا في
المنتديات الدولية والجامعة العربية وإسطنبول واألمم
المتحدة ومجلس األمن».
ولفتَ إلى أنّ «تحالف حزب الله مع حركة أمل هو ّ
خط
أحمر ال تجوز مجاوزته».
على صعي ٍد آخر ،استقبل الوكيل الشرعي العام للسيد
علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك في مكتبه في
بعلبك ،مم ّثل المرجع السيد علي السيستاني السيد جواد
الشهرستاني ،بحضور رئيس بلديّة بعلبك الدكتور حمد
حسن وفاعليّات دينيّة وسياسيّة واجتماعية.

تنديد وا�سع بو�صم «التعاون الإ�سالمي» حزب اهلل بالإرهاب:
لإطالق الحمالت ً
دعما لخيار المقاومة وقواها
ت��ت��واص��ل ح��م��ل��ة ب��ع��ض أنظمة
ال��دول العربية واإلسالمية لتشويه
ص��ورة المقاومة ،وآخ��ره��ا تضمين
البيان الختامي لق ّمة منظمة التعاون
اإلسالمي التي انعقدت في إسطنبول
إدان � ًة لحزب الله لقيامه بما وصفه
بـ«أنشطة إرهابيّة».
سجل لبنان تح ّفظه على
وفيما ّ
هذه الفقرة مؤ ّكدا ً موقفه بـ«ضرورة
ّ
التدخل ف��ي الشؤون
اح��ت��رام ع��دم
الداخلية للدول األخ���رى» ،صدرت
م��واق��ف استنكرت وص��ف الحزب
باإلرهاب ،معتبرة أنّ المنظمة تعمل
على تمزيق األمة و زيادة الشرخ بين
أبنائها وتقسيمهم قوميات وأديانا ً
ومذاهب .ودعت األحزاب واالتحادات
وال��ه��ي��ئ��ات واالت���ح���ادات المهنية
والنقابية إلى تنظيم االحتجاجات
واالعتصامات لمواجهة هذه المؤامرة
الدنيئة ،وإطالق الحمالت لدعم خيار
المقاومة وقواها.

صالح

وف��ي السياق ،ق��ال األمين العام
للمؤتمر ال��ع��ام ل�لأح��زاب العربية
قاسم صالح في بيان« :يأتي القرار
الصادر عن منظمة التعاون اإلسالمي
بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية
وإع�لان مواقف عدائيّة ض � ّد إي��ران
ليؤ ّكد من جديد السياسة العدائيّة
ال��ت��ي تنتهجها المملكة العربيّة
ال��س��ع��ودي��ة ض�� ّد م��ح��ور المقاومة
المتم ّثل ب��س��وري��ة وإي����ران وح��زب
الله».
أض����اف« :إنّ ه���ذا االس��ت��ه��داف
الظالم إ ّنما يهدف إلى إضعاف األ ّمة
وتقديم ال��دع��م للكيان الصهيوني
والحفاظ على أمنه وتصفية القضية
الفلسطينية ،وما استمرار الحرب على
سورية وعرقلة المساعي الدولية
للتوصل إلى ح ّل سياسي ،وتصاعد
ّ
العدوان على الشعب اليمني وارتكاب
أبشع المجازر بحق أبنائه األبرياء،
والسعي إل��ى شيطنة المقاومة في
ّ
لبنان وفلسطين ،والسعي الدائم
لخلق أعداء جدد لأل ّمة وتحييد العدو
الرئيسي لألمة ،وعقد لقاءات مع قادة
العدو الصهيوني سوى دليل واضح
وجلي على حجم التآمر الذي تقوده
ّ
مملكة آل سعود ونظيراتها من دول

جانب من اجتماع «تج ّمع العلماء المسلمين»

الخليج التي ُتمارس أقسى درجات
الطغيان واالستبداد بحق شعوبها.
إنّ األمانة العا ّمة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية إذ ُتعبِّر عن إدانتها
وشجبها ل��ه��ذه ال��ق��رارات الجائرة
وال��ت��آم��ري��ة ،ف��إ ّن��ه��ا ُتعلن رفضها
ل�لإج��راء ال��ظ��ال��م ب��وق��ف ب� ّ
��ث قناة
«المنار» على قمر «نايل سات» بهدف
إسكات األص��وات التي تلهج باسم
المقاومة ،وتدعو إلى تحصين األمة
وحشد طاقاتها بمواجهة اإلره��اب
الصهيوني واإلره����اب التكفيري،
ونشر ثقافة المقاومة فيها».
وختم بالقول« :إنّ األمانة العامة
أم��ام ه��ذا التحدّي ال��وج��ودي تدعو
القوى الحيّة واألح��زاب واالتحادات
وال��ه��ي��ئ��ات واالت���ح���ادات المهنيّة
والنقابيّة إل��ى ال��ت��ح � ّرك ،وتنظيم
االحتجاجات واالعتصامات لمواجهة
ه���ذه ال��م��ؤام��رة ال��دن��ي��ئ��ة ،وإط�ل�اق
الحمالت لدعم خيار المقاومة وقواها
ال��ت��ي ق��دم��ت التضحيات وحققت
االن��ت��ص��ارات وه��زم��ت أع���داء األم��ة
ورف��ع��ت راي��ة ال��ع � ّزة وال��ك��رام��ة في
أرجائها».

«تج ّمع العلماء»

وأسف «تج ّمع العلماء المسلمين»
في بيان بعد اجتماع لهيئته اإلدارية،
أن «تصل حال أ ّمتنا إلى الدرك الذي
وصلتْ إليه ،إذ يجتمع ق��ادة الدول
اإلسالمية ال ليتدارسوا كيفيّة تحرير
فلسطين ،وال ليضعوا ح ّدا ً لالقتتال
بين المسلمين ،بل ل��زي��ادة الشرخ
بينهم».
وق����ال« :ل���م ن��ت��و ّق��ع م��ن ال��ق� ّم��ة
اإلسالمية أن ُتصدر قرارات تتناسب
مع الضغوط واألخطار التي تتع ّرض
لها األ ّم���ة ،ولكن ال يجوز أن تعمل
ه��ذه الق ّمة على زي��ادة ّ
الشرخ بين
أبنائها وتقسيمهم قوميّات وأديانا ً
ومذاهب».
وح����� ّذر م���ن «م����ؤام����رة ت��وط��ي��ن
السوريّين في البالد التي هاجروا
إليها» ،داعيا ً المهاجرين إلى «اعتبار
ان��ت��ق��ال��ه��م إل���ى ال��ب��ل��دان األخ����رى،
وخصوصا ً الغربيّة ،هجرة مؤقتة
إل��ى حين عودتهم إل��ى بالدهم بعد
انتهاء الحرب العبثيّة فيها ،وإن
ّ
نفضل أن تكون هجرتهم داخل
ك ّنا

سورية إلى المناطق األكثر أمناً ،فإنّ
في ذلك حفظا ً للكرامة والع ّزة».
ودع���ا إل���ى أن «تنتهي ال��ح��رب
الظالمة على اليمن ،وال �دّخ��ول في
ح��ل سلمي يضمن ل��ك��ل م��ك� ّون��ات
الشعب اليمني حضورهم في الحياة
السياسيّة».
ووج���ه التج ّمع «تحيّة للشعب
ّ
السوري البطل الذي حضر بقوة في
انتخابات مجلس الشعب ،وال��ذي
أثبت للعالم أنّ الدولة في سورية
موجودة بكل فاعليّة ،وأنّ الشعب
ّ
ملتف حول قيادته ويمارس خياره
الديمقراطي».
ورأى إم���ام مسجد ال��ق��دس في
صيدا الشيخ ماهر حمود في خطبة
الجمعة ،أنّ «ما حصل في ما يُس ّمى
مؤتمر ق ّمة منظمة التعاون اإلسالمي
شيء مخ ِز وليس فيه رائحة إسالم،
بل تفوح منه رائحة الجاهليّة وكل ما
فيها من ظلم وتع ٍّد على اآلخرين».
وت��س��اءل «أي���ن فلسطين؟ أي��ن
الصهيونية؟ أي��ن المستوطنات؟
أي���ن ان��ت��ف��اض��ة ال��س��ك��اك��ي��ن؟ أي��ن
المقاومة وانتصاراتها؟ أي��ن غزة؟
أين الشرف؟ أين البترول المنهوب؟
أي��ن محاربة اإلره���اب حقيق ًة وهم
يدعمونه بل ويصنعونه؟ أين وحدة
الكلمة ووح���دة ال��ص��ف؟ أي��ن األ ّم��ة
اإلسالمية التي أراده��ا الله شاهدة
على بقيّة األمم فإذا بها في ذيل األمم
كلّها؟ أي��ن الشرف والمكرمات؟ لم
ّ
يجدوا إلاّ
التدخل اإليراني في البالد
العربية ،أي��ن ال��ع��دوان السعودي
على اليمن؟ والخلط بين اإلره��اب
والمقاومة ،من جهة أخرى أين بقيّة
العرب والمسلمين؟ لماذا ال ينتفض
المظلومون وأهل الشرف والمقاومة
ليش ّكلوا حلفا ً ج��دي��داً؟ ه��ل ماتت
النخوة وماتت الكرامة؟» .

حركة األمة

واس��ت��ن��ك��رت ح��رك��ة األم���ة ف��ي ما
ص���در ع���ن ق � ّم��ة إس��ط��ن��ب��ول بحق
حزب الله ،معتبرة أنّ «هذه الق ّمة ال
تم ِّثل الشعوب اإلسالمية ال ّرافضة
للهيمنة وس��ي��اس��ة التطبيع مع
ال��ع��دو الصهيوني» .وأش���ارت إلى
أ ّنه ال يجوز لمن دعم قضايا العرب
والمسلمين وألحق الهزائم بالعدو
الصهيوني والتكفيري أن يوصف
باإلرهاب ،فمثل هذا القرار ال يخدم
إلاّ العدو الصهيوني وإدارة الش ّر
األميركيّة».
ورأتِ الحركة أ ّن��ه ك��ان األَول��ى
بالبيان الصادر عن «قمة إسطنبول»
«معاقبة ال��دول والشخصيات التي
عقدت لقاءات مع مسؤولين صهاينة،
والتنديد بممارسات العدو الصهيوني
بحق الشعب الفلسطيني والمقدّسات
في فلسطين المحتلة».
إل��ى ذل���ك ،أث��ن��ى النائب سيبوه
ك��ال��ب��اك��ي��ان ب��ع��د اج��ت��م��اع المكتب
السياسي لحزب «الهنشاك» على
ال��م��وق��ف ال���ذي ات��خ��ذت��ه الحكومة
اللبنانية في القمة اإلسالمية ،وعدم
انحيازها الى وجهة النظر اآلذرية في
الصراع األرمني  -األذربيجاني».

با�سيل ِّ
مر�شح ًا �أبو زيد في جزين:
الفوز مكتوب للت ّيار
اعتبر رئيس «التيّار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر
صص إلعالن ترشيح التيّار أمل أبو زيد لالنتخابات الفرعية في
صحافي ُخ ّ
ً
جزين ،أنّ «الراحل النائب ميشال حلو قدّم نموذجا لجزين والوطن في كيفيّة
العمل التشريعي».
وأشار إلى أنّ أبو زيد «لديه ميزات قيادية جعلت من محبّة الجزينيّين له أن
يكون موضع اختيار التيار».
ولفتَ إلى أ ّنه «ليس لدينا خيار إلاّ أن نفوز ،ألنّ هذا األمر يجعلنا نستمر على
مستوى مسؤوليّتنا لجزين والوطن» ،موضحا ً أنّ «قضاء جزين هو قضاء يرسم
خياره السياسي والفوز فيه مكتوب للتيار».
ولفتَ إلى أنّ «القانون االنتخابي النسبي يم ّثل كل األقليّات ،ولكي ال يبقى أيّ
مواطن يشعر بأ ّنه غير مم ّثل».
ب��دوره ،أ ّكد أبو زيد أنّ «التأخير في إع��ادة االنتخاب لهذا المقعد الشاغر
ّ
متأخرة
مخالف للقانون وانتهاك للدستور ،ولكن إن كانت إعادة االنتخابات
أفضل من أن ال تكون أبداً».
ترشحه ،أنّ «جزين هي الحضن والبيت لنا جميعاً،
وقال خالل اإلعالن عن ّ
وقضاء جزين اختصار لكل لبنان وعنوان لحياته المشتركة ،وليس مصادفة أن
تكون مثل ّثا ً بين البقاع والجنوب.
وأش��ار إل��ى أنّ «العمل الجماعي هو قاعدة النجاح ،فإ ّما االنفتاح وإ ّم��ا
القوقعة» ،داعيا ً إلى أن «نفتح قلوبنا ونعمل معا ً إلنماء مناطقنا وتثبيت أبنائنا
في قراهم».

بو�صعب يتلقى وعود ًا
بم�ساعدات تربوية �أميركية
تابع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب زيارة العمل إلى
واشنطن في يومها الثاني مع وفد وزاري ،والتقى عضو الكونغرس األميركي
دارل عيسى المتحدِّر من أصل لبناني ،وذلك في حضور عضو الكونغرس
رالف أبراهام اللبناني األصل أيضا ً والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في
واشنطن كارال ج ّزار ،وتمت مناقشة مواضيع عدة ،أبرزها الوضع اللبناني
واألزمة في سورية ،والضرر الناتج عن غياب رئيس الجمهورية.
وتوافق الطرفان «على أن هناك مخاوف من الفراغ المستمر في موقع
رئ��اس��ة الجمهورية وم��ا يش ّكله ذل��ك م��ن خطر على ال��ت��وازن السياسي
اللبناني».
وأكد الوزير بو صعب «ضرورة اقتناع جميع األفرقاء بشراكة حقيقية
تشمل جميع األطراف من أجل بناء الدولة الحقيقية».
كذلك تم تناول أزمة الشرق األوسط وتأثيرها على لبنان.
ووعد عيسى من جهته ،بأنه سيتابع ملف مساعدات لبنان في الكونغرس
األميركي وخصوصا في قطاع التربية ،وأنه سيزور لبنان مع وفد من أعضاء
الكونغرس األميركي المتحدرين من أصل لبناني.
وكان بو صعب اجتمع مع عدد من المسؤولين في األمم المتحدة المعنيين
في القطاع التربوي ،وذلك برعاية رئيس وزراء بريطانيا السابق غوردن
براون ،وتولى إدارة االجتماع سفير بريطانيا السابق في لبنان توم فليتشر،
وتمت مناقشة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ،أي الشراكة من أجل
المساعدة في تطوير قطاع التعليم وتوفيره لجميع األطفال الذين ال فرصة
للتعلم لديهم ،وكان للبنان الحصة األكبر في النقاش باعتباره يتحمل
العبء األكبر بسبب أزمة النزوح السوري.

�شلح عر�ض والأيوبي �أو�ضاع المخيّمات

األيوبي مستقبالً وفد «الجهاد»
استقبل األمين العام لـ«الجماعة اإلسالمية» ع ّزام األيوبي ،األمين العام
لـ«حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين» الدكتور رمضان شلح ،يرافقه مم ّثل
الحركة في لبنان أبو عماد الرفاعي وأنور أبو طه ،وعلي أبو شاهين ،في
حضور عضو المكتب السياسي للجماعة وائل نجم والشيخ أحمد العمري.
وه ّنأ شلح األيوبي على االنتخابات التي أنجزتها الجماعة ،ووضعه في
صورة األوضاع الفلسطينيّة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ،واعتبار
أنّ القضيّة الفلسطينيّة تم ّثل نقطة التقاء على مستوى األمة .كما تط ّرق إلى
أوضاع مخيّمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،والمعاناة التي يعيشونها
في ظل تحدّيات كثيرة على المستوى اإلنساني واألمني.
من جهته ،أ ّكد األيوبي أنّ «الجماعة ستظ ّل تنظر إلى فلسطين على أ ّنها
قضية األمة ،ولن تدّخر جهدا ً في دعم هذه القضية والعاملين لها» ،معربا ً
عن «قلقه حيال المشاريع المشبوهة التي تستهدف مخيمات الالجئين
الفلسطينيين في لبنان» ،مؤ ّكدا ً أنّ «الجماعة تعمل إلفشال كل هذه المشاريع
المشبوهة».
بدوره ،استقبل المسؤول السياسي لـ«الجماعة» في بيروت عمر المصري
بحضور النائب باسم الحوت ،وفدا ً دبلوماس ّيا ً من السفارة البرازيلية ،ض ّم
مسؤول العالقات السياسيّة في السفارة كارلوس إنريك والدبلوماسي فيليب
غوالرت.
وكانت زيارة تعارف ت ّم خاللها عرض األوضاع الداخليّة واإلقليميّة وموقف
«الجماعة» منها.

الراعي ا�ستقبل الوفد الدانمركي
جرجور :با�سم الديمقراطية و�صلنا �إلى الخراب
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وفدا ً
دانمارك ّيا ً يم ّثل مجلس الكنائس والمجلس اإلسالمي مع عدد
من أعضاء البرلمان الدانماركي يرافقه األمين العام للفريق
القس رياض جرجور،
العربي للحوار اإلسالمي  -المسيحي ّ
في حضور األمين العام للجنة الوطنية للحوار اإلسالمي -
المؤسس في الفريق حارث شهاب.
المسيحي العضو
ّ
بعد اللقاء أوضح جرجور ،أنّ «أهداف الزيارة كانت بشكل
خاص البحث في موضوع العالقات اإلسالمية  -المسيحية
في ضوء المستجدات وما تشهده المنطقة من صراعات،

وخصوصا ً ما يحدث في سورية والعراق».
وأض��اف« :أنّ اهتمام الوفد يتر ّكز بشكل أساسي على
موضوع التط ّرف ،والتط ّرف ال��ذي طال الدانمارك ،لذلك
كان الحديث مع صاحب الغبطة اليوم ير ّكز على هذين
الموضوعين األساسيّين ،وق��د أش��اد غبطته بالعالقات
اإلسالمية  -المسيحية منذ  1400عام وكيف استطاعت
المسيحية أن تقدِّم معظم ال ِقيَم وتشارك بها شعوب المنظقة،
لكن ما يحدث اليوم شيء مأساوي جاء باسم الديمقراطية،
أدّى إلى الخراب».

الح�سيني :النتخاب رئي�س انتقالي
وت�أليف حكومة ُتجري انتخابات نياب ّية
النيابي
اعتبر الرئيس حسين الحسيني أنّ المجلس
ّ
ّ
بغض النظر عن قانونيّة أو عدم قانونيّة استمرار
منح ّل
الن ّواب بعملهم ،مقترحا ً انتخاب رئيس انتقالي لسنة
مه ّمته تأليف حكومة وانتخابات نيابيّة نسبيّة يليها فورا ً
انتخاب رئيس لوالية كاملة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الرئيس الحسيني في
دارته في عين التينة أمس ،اعتبر فيه أنّ «المجلس النيابي
الحالي منح ّل حكما ً بسبب مخالفته البنود الدستوريّة،
ومه ّمته تنحصر بانتخاب رئيس ال بالعمل التشريعي».
ورأى أنّ «امتناع مجلس ال��ن � ّواب عن وض��ع قانون
لالنتخابات وانصرافه عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية
السابقون
خرق واضح للدستور» ،مشيرا ً إلى أنّ «الن ّواب ّ
الممدّدون ألنفسهم يش ّكلون مجلسا ً منحلاّ ً
ّ
بغض النظر عن
قانونيّة أو عدم قانونيّة استمرارهم بعملهم».
وشدّد على أ ّنه «في ظل الفراغ في المؤسسات التي يجب
أن تكون قائمة بأعمال الدولة تنتقل السلطة إلى المؤسسة
الشرعيّة ،أي الهيئات الناخبة التي هي الشعب» ،مشيرا ً
إلى أنّ «سدّة الرئاسة خالية منذ عامين ،أي لما يزيد عن
مدّة  8عقود عاديّة(للمجلس النيابي) ،وهي كفيلة بأن
يكون بموجبها المجلس منحلاّ ً قياسا ً على انحالله إذا
امتنع عن االجتماع خالل عقدين متتالين أو أص ّ��ر على
تعديل الدستور بعد إعادة قرار التعديل إليه ،وذلك ضمن
المواد المحدّدة في الدستور .أو في حال استمراره مجلسا ً
عامالً غير منتخب».

وقال« :بحسب الدستور ،فإنّ المدّة الواجبة لالنحالل
مخصصة النتخاب الرئيس من دون أي عمل آخر .وإذا
هي
ّ
لم يدعُ المجلس لهذا الغرض فهو يجتمع حكما ً في اليوم
العاشر الذي يسبق أجل انتخاب الرئيس .لذلك ،يُعتبر
من حينه هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية ،وعمله
يقتصر على انتخاب الرئيس فقط».
وأش��ار إلى أنّ «العمل للعودة عن هذا االنقالب على
النظام ال يكون سوى بالعودة إلى الدستور والشعب،
وذلك بإجراء انتخابات نيابيّة تكون النسبيّة هي النظام
فيها تطبيقا ً للدستور» ،معتبرا ً أ ّنه «يمكن أيضا ً انتخاب
رئيس لمدّة سنة على األكثر بصورة انتقالية ليُعيد
منح الشرعيّة للمجلس ،أي أن يت ّم االتفاق على رئيس
تكون مه ّمته إنقاذية ويُش ّكل حكومة انتقالية ،وعليه
ُتقر الحكومة قانونا ً جديدا ً لالنتخابات وتبقى الوسائل
االنتقالية معتمدة حتى تصدر نتائج االنتخابات ،ويليها
فورا ً انتخاب رئيس لوالية كاملة».
وأض��اف« :كالمنا هو اقتراح ورأي ،ومن يقدّم أفضل
منه ليتح ّرك إلنهاء حالة ال��ف��راغ والفوضى وانحالل
المؤسسات» ،مشدّدا ً على أنّ «ما يجري اآلن إزاء كيفيّة
تنظيم االنتخابات البلديّة من (تخبيص) دليل على حالة
التخبّط التي تم ّر بها المؤسسات».
وعن استقالة وزير العدل أشرف ريفي ،رأى الحسيني
«أ ّنه بمجرد إعالن وزير استقالته وأخذ المجلس العلم بها،
ُتعتبر هذه االستقالة قائمة ومقبولة».

كتاب من الرابطة المارونية �إلى هوالند:
لبناء مخيّمات للنازحين في الأرا�ضي ال�سورية الآمنة
وجهت الرابطة المارونية كتابا ً مفتوحا ً إلى الرئيس
ّ
الفرنسي فرنسوا هوالند ،لمناسبة زيارته لبنان ،اعتبرت
فيه« :أنّ حماية النموذج اللبناني تقضي بالحفاظ
على التوازنات الدقيقة التي قام عليها ،وهي توازنات
ديموغرافية فوق مساحة جغرافية محدودة ،وقد أخ ّل
بهذه التوازنات عدم تطبيق الطائف بروحيّته».
وأضافت« :من جه ٍة أخ��رى ،إنّ لبنان البلد الصديق
لفرنسا كما يقول بيان اإلليزيه ،ينتظر منكم مبادرات
تعبِّر عن تضامنكم القوي معه يتم ّثل بموقف واضح يؤ ّكد
ض��رورة عودة النازحين السوريين إلى بالدهم حتى ال
تتك ّرر مأساة اللجوء الفلسطيني سنة  ،1948تخ ّوفا ً من أن
يُصبح المؤقت دائماً .ألنّ أي تفكير وعمل من شأنه تشجيع
السوريين على البقاء في لبنان ولو تحت ستار المبادرة
اإلنسانية هو انتهاك لحقهم في ال��ع��ودة إل��ى أرضهم
ووطنهم واعتداء على سيادة لبنان ،وحتى ال يؤدّي هذا
األمر إلى حروب ونزاعات ال تنتهي والجميع بغنى عنها».
وتابعت« :ومن أجل هذه الغاية نرى أن تبادر فرنسا
إلى توفير مساعدات عسكرية وازن��ة للجيش اللبناني

ّ
بغض النظر عن الهِبة السعودية وتعقيداتها .فالحفاظ
على وحدة لبنان وأمنه واستقراره هو حق له ،وهو مكسب
ألوروبا وفرنسا التي تع ّرضت لهجمات إرهابية ُندينها
بشدّة ،ونرى أنّ عدم تكرارها مرتبط بوجود دولة قوية في
لبنان ودول مستقرة في الشرق األوسط ،وح ّل عادل يؤدّي
إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
كما نلفت انتباهكم إلى ما تعلمونه بالتأكيد ،إلى وجود
مناطق شاسعة وآمنة في سورية تتم ّتع بالهدوء ،بإمكان
األمم المتحدة تزويدها بالمساعدات وإبقاءها بمنأى عن
أي انتكاسة أمنيّة جديدة .فعليه ،فإ ّننا ننتظر منكم مبادرة
تضامن مع السوريّين واللبنانيين باقتراحكم على شركائكم
في النفوذ الدولي ببناء مخيّمات للنازحين السوريين في
هذه األراضي السورية اآلمنة كمحطة أولى تسبق عودتهم
إلى مدنهم وقراهم .فشرف فرنسا وصداقتها واهتمامها
الدائم بلبنان يتطلّب من سيادتكم مساعدته باالعتراض
ّ
مخطط خبيث يرمي إلى ش��راء صمتنا بأموال
على أي
وهميّة من أجل إرهاق األرض اللبنانية بأعداد الالجئين
والنازحين».

مناورة للجي�ش بتدريب �أميركي
تحاكي تحرير مختطفين لدى �إرهابيين

يتو�صل �إلى خيوط
التحقيق ّ
في اغتيال زيدان

جانب من الحضور

تابع مف ّوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني
الحجار اإلشراف على التحقيقات الجارية في التفجير الذي استهدف المسؤول
في حركة «فتح» فتحي زيدان في صيدا .وت ّم االستماع إلى عدد من الشهود،
ليت ّم في ضوء إفاداتهم استدعاء عدد آخر استكماال ً للتحقيقات.
توصلت إلى بعض الخيوط ،ويت ّم استكمالها من أجل
وأُفيد أنّ التحقيقات
ّ
كشف مالبسات الجريمة ،وهي تر ِّكز على تحديد مكان وضع العب ّوة ما إذا
كان في منطقة المية ومية أو في مكان آخر ،وفي داخل السيارة أم خارجها.
من جه ٍة أخ��رى ،عقدت حركة «فتح» وجبهة التحرير الفلسطينية لقا ًء
قياد ّيا ً في مق ّر اإلعالم المركزي لـ«فتح» في مخ ّيم الرشيدية صور ،حيث بحث
الطرفان ،بحسب بيان« ،أوضاع المخ ّيمات الفلسطينية في لبنان ،وضرورة
االهتمام القيادي الفلسطيني بالوضع الصعب ،والوقوف على االستهدافات
الخطيرة لقضية الالجئين» ،وجرى تأكيد «العالقات الثنائية بين الطرفين،
وأهميّة االنعكاسات اإليجابيّة للتقارب في سبيل مصلحة شعبنا وحماية
قضيتنا وحقوقنا الوطنية».
َ
ودان الطرفان اغتيال زي��دان ،واعتبرا أنّ هذا االغتيال «يش ّكل جزءا ً من
المخطط الذي تعدّه أي��ا ٍد خفيّة للمخيمات وجوارها» ،ودع��وا إلى «تعزيز
دور القوة األمنية الفلسطينية ،وضرورة التنسيق الكامل مع القوى األمن ّية
اللبنانيّة ،وعلى رأسها الجيش اللبناني ،إلفشال المخططات المشبوهة»،
مؤ ّكدين «تطوير العالقات اللبنانية  -الفلسطينية بما يكفل النجاح في
التصدّي للمخاطر».

ن ّفذت وحدات خاصة من القوة الضاربة والفوج المجوقل
والقوات الجوية في الجيش بحضور قائده العماد جان
قهوجي ،السفير األميركي ريشارد جوزنز ،قائد القيادة
الوسطى األميركية الجنرال جوزيف فوتيل ،وعدد من كبار
الضباط ،بمشاركة فريق تدريب أميركي ،مناورة قتاليّة
بالذخيرة الحيّة في منطقة حنوش  -حاماتُ ،تحاكي
عملية تحرير رهائن مختطفين لدى مجموعة إرهابيّة.
وشملتْ عمليات إه��ب��اط ،وتأمين دع��م ج � ّوي قريب
وتدمير أهداف إرهابيّة بواسطة الط ّوافات ،واستخدمت
خاللها رمايات بصواريخ جو  -أرض وباألسلحة الثقيلة
والمتوسطة ،إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة.
ّ
وف��ي الختام ،ن � ّوه قهوجي وفوتيل ب��أداء الوحدات
المن ّفذة وحسن التنسيق بين ق��وى البر والجو ،وأ ّك��دا
«مواصلة التعاون في تنفيذ المناورات القتالية خالل
المراحل المقبلة».
وبعد ذلك ،عقد قهوجي في مكتبه باليرزة ،اجتماعا ً مع
فوتيل ،في حضور جوزنز والوفد المرافق ،جرى خالله
البحث في حاجات الجيش في ضوء برنامج المساعدات
وسبُل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين
األميركيّةُ ،
في مختلف المجاالت.

على صعيد آخر ،أعلنت قيادة الجيش  -مديريّة التوجيه
في بيان ،أ ّنه «بنتيجة ال ّرصد والمتابعة ،ألقت قوة من
الجيش في منطقة عرسال القبض على اللبناني كمال
محمد كرنبي الذي كان يقود سيارة جيب نوع شفروليه
من دون لوحات ومستندات قانونية ،والمطلوب توقيفه
لمشاركته خالل أحداث شهر آب  2014ضمن مجموعات
إرهابيّة ،في مهاجمة مراكز الجيش في منطقة عرسال
ومبنى فصيلة قوى األمن الداخلي في البلدة.
وق��د بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء
المختص.
ّ
وأحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص،
اللبناني الموقوف عمر محمود سرور لمشاركته في أحداث
مدينة طرابلس خالل العام  ،2014وإطالقه النار على
دوريات الجيش وعناصره».
وفي مجا ٍل آخر ،أعلنت قيادة الجيش أنّ زورقا ً حرب ّيا ً
«إسرائيلياً» خرق المياه اإلقليميّة اللبنانية مقابل رأس
الناقورة ،لمسافة  315مترا ً ولمدة  10دقائق.
وجرت متابعة الخرق بال ّتنسيق مع قوات األمم المتحدة
المؤ ّقتة في لبنان.

