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حا�ضر عن التكتالت ال�سيا�سية في غرب �آ�سيا

خرازي� :إيران هي العمق اال�ستراتيجي
لتر�سيخ اال�ستقرار في المنطقة
عقد المركز االستشاري للدراسات
وال��ت��وث��ي��ق جلسة ن��ق��اش بعنوان
«التك ّتالت السياسية واألمنية في
غرب آسيا» ،في مق ّره في بئر حسن،
حاضر فيها مستشار نائب رئيس
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
الدكتور ص��ادق خ���رازي ،وشاركت
فيها نخبة من الباحثين والمهت ّمين
وع���دد م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات الفكرية
والسياسية واألكاديمية واإلعالمية.
ورح���ب رئ��ي��س ال��م��رك��ز الدكتور
ّ
عبد الحليم فضل الله بالمحاضر
والحضور ،من ّوها ً ب��ـ«ال��دور المهم
ال���ذي يمكن أن ت��ؤدّي��ه التك ّتالت
السياسيّة واألمنيّة واالقتصاديّة في
المنطقة في الظروف الراهنة».
من جهته ،قال الدكتور خ��رازي:
«إنّ نقطة االرت��ك��از األس��اس��ي��ة في
سياسة الجمهورية اإلسالمية هي
الحفاظ على األم��ن واالستقرار في
المنطقة على أس��اس التعاون مع
الدول األخرى ،وخصوصا ً في العالم
العربي .وإذا كان ث ّمة تأثير سياسي
في إي��ران في الجغرافيا السياسيّة
للمنطقة ،فهو تأثير إيجابي ،ويخطئ
م��ن ي��ح��اول تفسيره ع��ل��ى أ ُ ُس���س
مغايرة ،مثل ا ّتهام إيران بأ ّنها تسعى
إلى الهيمنة على جيرانها».
وأض����اف« :أنّ أيّ ت��ع��اون بين
دول المنطقة يجب أن يقوم على
قاعدة الشراكة اإليجابيّة في تحقيق
�ب ف��ي مصلحة
األه���داف ال��ت��ي ت��ص� ّ
دول المنطقة جميعاً ،وعلى أ ُ ُسس
استراتيجيّة وسياسيّة راسخة.
كما أنّ فشل بعض دول المنطقة في
اعتماد سياسات متوازنة ومساهمة
في االستقرار ،دفعها إلى استخدام
حضورها داخل المنظمات اإلقليمية
لتصعيد التو ّتر في المنطقة ،مثل:
ا ّتهام حزب الله باإلرهاب والمزاعم
الموجهة ض ّد إيران بدعمها اإلرهاب،
وكذلك توجيه ا ّتهامات مماثلة إلى
دول تعاني ممارسات الجماعات
اإلرهابية في سورية والعراق ،مع

الحسيني مستقبالً خرازي وفتحعلي
العلم أنّ إي��ران تقدّم دعما ً متعدّد
األوج�����ه إل���ى ك���ل ال�����دول وال��ق��وى
المحاربة لإلرهاب ،لكن المشكلة هي
التوجه اإليراني ال يلقى آذانا ً
أنّ هذا
ّ
صاغية من البعض».
وأ ّكد أنّ «اال ّتفاق النووي لم ولن
يؤ ّثر أبدا ً على مواقف إيران الجوهريّة
المرتبطة أس��اس �ا ً ب��دع��م القضايا
العادلة ،وال سيّما دعم المقاومة في
لبنان وفلسطين».
وشدّد على أنّ «إي��ران هي العمق
االستراتيجي لترسيخ االستقرار
في المنطقة ،ويُخطئ من يظنّ أنّ
ه��ذا االت��ف��اق سينعكس سلبا ً على
مصالحه».
واعتبر أنّ «التباينات بين إيران
وبعض دول المنطقة في خصوص
القضايا الراهنة ،ينبغي ألاّ تؤدّي
إلى مزيد من التصعيد في المواقف
بين دول المنطقة ،فنحن مضطرون
كدول بالرغم من المشاكل اإلقليمية
إلى تب ّني الحوار والتفاعل في إدارة
األزمات ،ونحن نعوِّل على هذا الحوار
ف��ي تعديل ال��س��ي��اس��ات الخاطئة
لبعض الدول».
ور ّدا ً على س���ؤال ،أش��ار إل��ى أنّ

«مقاربة الغرب ما زالت سلبيّة اتجاه
موحداً».
إيران ،لك ّننا ال نواجه غربا ً ّ
وخ��ت��م ب��اإلش��ارة إل��ى «ض���رورة
العمل على ضبط إي��ق��اع األزم���ات
عبر سياسات عقالنيّة وحكيمة،
كتلك ال��ت��ي تعتمدها الجمهورية
اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة» ،معتبرا ً أنّ
«موقف القيادة العليا في إي��ران هو
رف��ض تغليب المصالح الفئوية
على حساب قضيّتين أساسيّتين:
االستقرار والمقاومة ،اللتين نراهما
السعي إلى
قضية واح���دة يم ّثلها ّ
ترسيخ أواص��ر التقارب والوحدة
بين دول العالم اإلسالمي الذي يم ّثل
عمقا ً استراتيج ّيا ً إلي���ران» ،رافضا ً
«ما يُحكى عن جيوبوليتيك للتشيُّع
تسعى إيران إلى رعايته».
على صعي ٍد آخ��ر ،أق��ام الرئيس
حسين الحسيني مأدبة عشاء في
منزله في عين التينة مساء أول من
أم���س ،على ش��رف خ���رازي وال��وف��د
المرافق ،في حضور السفير اإليراني
محمد فتحعلي .وك��ان��ت مناسبة
الستعراض األوض���اع الراهنة في
لبنان والمنطقة.

ا�ستكملت مو�ضوع الإتجار بالب�شر

لجنة «حقوق الإن�سان» تدعو �إلى �إقرار اال�ستراتيجية
الموجودة في مجل�س الوزراء منذ �سنوات
عقدت لجنة حقوق اإلنسان النيابيّة جلسة أمس في
مجلس الن ّواب ،برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى،
وبحضور ال��ن� ّواب :م��روان ف��ارس ،غسان مخيبر ،نوار
الساحلي ،ن��واف الموسوي ،سيرج ط��ور سركيسيان،
قاسم هاشم وحكمت ديب ،ومم ّثلين عن وزارت��ي العدل
والشؤون االجتماعية والنيابة العامة التمييزيّة ومعهد
حقوق اإلنسان ونقابة المحامين في بيروت واألمن العام
ونقابة األطباء.
على األث��ر ،قال موسى« :استكملنا موضوع اإلتجار
بالبشر ،وكان هناك جملة توصيات واقتراحات .لكن بداية
نريد القول بأنّ حضور األجهزة األمنيّة المعنيّة التابعة
لوصاية وزارة الداخلية مهم جداً ،ولألسف لم يحضر منهم
إلاّ مم ّثلون عن مديرية األمن العام ،وسن ّتصل بالوزارة
لالستفسار عن األمر وسبب الغياب».
أضاف« :ناقشنا اقتراحات وتوصيات أولها أنّ ما يه ّمنا
اليوم ألاّ تكون األمور ظرفيّة ،فنحن نحاول خلق آلية عمل
فيها استمرارية ومتابعة لمعرفة األجوبة على كل األسئلة
المتاحة ،ولعدم تكرار المشاكل الكبيرة مثل اإلتجار بالبشر
الذي يالمس العبودية في القرن الواحد والعشرين في بلد
يُفترض أن يتم ّتع بالحضارة وله تاريخ طويل فيها .كما
أوصت اللجنة رئاسة مجلس ال��وزراء بدعوة ال��وزارات
تنسيقي في موضوع اإلتجار بالبشر،
المعنيّة إلى اجتماع
ّ

وتتض ّمن التوصية إقرار مشروع االستراتيجية العامة
لمكافحة اإلتجار بالبشر ،وهذه االستراتيجيّة في مجلس
ال��وزراء منذ سنوات ،وال بد من أن ُت��درج مشروعا ً على
جدول أعمال مجلس الوزراء إلقرارها نظرا ً ألهميّتها».
يختص بالقانون رقم  ،164فقد
أض��اف« :أ ّم��ا في ما
ّ
أوصت اللجنة القضاء بالتشدّد في تطبيق هذا القانون
الصادر عن مجلس الن ّواب بتاريخ  ،2001/8/24والذي
يتض ّمن أحكاما ً مناسبة لكل المواضيع ال ُمثارة اليوم ،لكن
المطلوب أمران :تشدّد القضاء بالعقوبات في هذا القانون،
وحسن حماية الضحايا من خالل إعادة تأهيلهم ومراعاة
الجانب اإلنساني بعد الصدمة التي يتع ّرض لها هؤالء
الضحايا».
وأعلن أنّ اللجنة كلّفت مخيبر االجتماع بالضحايا
ّ
لإلطالع على معاناتهم ونقلها إلى اللجنة ،وذلك بالتعاون
مع الجهات القضائيّة وال ّرسمية .وأوصت نقابة األطباء
بإصدار مذ ّكرة وتعميمها على المستشفيات للمساهمة في
الوقاية من جرائم التعذيب واإلتجار بالبشر ،أي تذكيرا ً
بالقوانين التي ُتلزم الطبيب االهتمام بهذا الجانب وعدم
الوقوع أو المساهمة من حيث يدري أو ال يدري في الجرائم
المتعلّقة باإلتجار بالبشر.

جمال �سكاف تل ّقى ر�سالة �شكر من �سالم
ودبّور منحه درع ًا تكريم ّية
أعلنت «لجنة أص��دق��اء األسير
ي��ح��ي��ى س���ك���اف» ف���ي ب���ي���ان« ،أنّ
جمال سكاف شقيق األسير يحيى
تل ّقى برقية م��ن رئ��ي��س الحكومة
تمام س�لام عبر مدير مكتب رئاسة
مجلس ال����وزراء ،شكر فيها سالم
«ل��ج��ن��ة أص���دق���اء األس���ي���ر يحيى
سكاف والجمعية اللبنانية لألسرى
والمح ّررين على دعوتهم الكريمة
لالحتفال التضامني مع األسير يحيى
سكاف ،لمناسبة الذكرى السنوية
الـ  38العتقاله في سجون االحتالل
الصهيوني ،ومع األسرى والمعتقلين
اللبنانيّين والفلسطينيّين والعرب».

سكاف يتسلم الدرع من دبور

وت��م� ّن��ى ال��رئ��ي��س س�لام «التوفيق
والنجاح للجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف ،وللجمعيّة اللبنانيّة لألسرى
والمح ّررين».
كما قدّم السفير الفلسطيني أشرف
د ّب��ور درع �ا ً تكريميّة باسم القيادة
الفلسطينية لجمال سكاف «عربون
احترام وتقدير لعائلة األسير يحيى
سكاف المناضلة التي تكمل مسيرة
المناضل يحيى ،الذي كان من أوائل
المدافعين عن القضيّة الفلسطينيّة».
و ش��ك��ر ج��م��ال س��ك��اف ،السفير
الفلسطيني على التكريم ،م��ؤ ّك��دا ً
ّ
«ال��ب��ق��اء م��ع ال��ش��ع��ب الفلسطيني

ال�صفدي التقى الزاريني
وطالب بمزيد من ّ
الدعم لطرابل�س
منسق أنشطة األمم المتحدة والمم ّثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
زار ّ
في لبنان فيليب الزاريني «مؤسسة الصفدي» ،حيث التقى رئيسها النائب محمد
الصفدي وعقيلته فيوليت في «مركز الصفدي الثقافي» ،في حضور كريمته الرا،
والمديرة العامة للمؤسسة رنا مولوي.
وشدّد الصفدي على «أهميّة هذه الزيارة في تأكيد دعم األمم المتحدة لطرابلس،
ون ّوه بمشاريع التعاون المشتركة» ،آمالً «المزيد من الدّعم ،خاصة في ظل أزمة
النازحين السوريين وتأثيرها على االقتصاد اللبناني عموماً ،والمناطق ال ُمضيفة
خصوصاً ،ومن بينها طرابلس والشمال».
ّ
من جهتهّ ،
التدخل التي تن ّفذها «مؤسسة
اطلع الزاريني من الصفدي على مشاريع
الصفدي» لدى المجتمعات المحليّة ،بخاصة المتعلّقة بحل النزاعات في مناطق
«تصب في صميم أهداف زيارته إلى طرابلس ،آمالً أن تنعم
التوتر ،والتي اعتبر أ ّنها
ّ
هذه المدينة بالسالم الدائم ،والدعم االقتصادي الذي تستح ّقه عاصمة الشمال».
وكان الزاريني قد استبق لقاءه مع النائب الصفدي ،بزيارة مركز «مؤسسة
الصفدي» االجتماعي« ،أكاديمية المرأة» في السراي العتيقةّ ،
لإلطالع من فريق العمل
«المؤسسة» مع المجتمعات التي شهدت تو ّترات أمنيّة وصراعات،
على مشاريع
ّ
باإلضافة إلى المشاريع االجتماعية  -االقتصادية التي تستهدف األحياء القديمة من
طرابلس خصوصاً ،والشمال عموماً.

مخيبر بحث مع وفد فرن�سي ت�أ�سي�س
�شبكة من البرلمان ّيين لحماية التن ّوع
زار وفد من مجلسي الن ّواب والشيوخ الفرنسيين أمس مجلس الن ّواب،
والتقى النائبين غسان مخيبر وحكمت ديب ،وعرض معهما للعالقات البرلمانية
واألوضاع في المنطقة.
أرحب بمجموعة من زمالئنا من مجلسي
وقال مخيبر بعد اللقاء« :يسرني أن ّ
الن ّواب والشيوخ الفرنسيّين الذين يزورون لبنان والعراق وسورية ومصر في
مسعى إلى رفع مستوى اهتمام فرنسا وأوروب��ا بالتن ّوع في الشرق األوسط
وحقوق األقليات ،وال سيّما المسيحية».
وأضاف« :خالل زيارتهم اليوم لمجلس الن ّواب تم ّكنوا من لقاء عدد من زمالئنا
ون ّوهوا بمه ّمتهم ،وأبرزوا اهتمامهم وحاجتهم إلى التعاون .زمالئي النواب وأنا
ك ّنا معهم ،وط ّورنا فكرة تأسيس شبكة من البرلمانيّين اللبنانيّين واألوروبيّين
للعمل على أهداف حماية التن ّوع في المشرق وحقوق األقليات ،وال سيّما حقوق
اإلنسان في االختالف وحرية اإليمان والدين والمعتقد».
وأمل مخيبر «أن يكون هذا التح ّرك باكورة لتح ّركات سياسيّة عمليّة ،واهتمامهم
يشمل أيضا ً قضية النازحين السوريّين ،وتأثير هذا النزوح على مجمل الوضع في
المشرق» ،مشيرا ً إلى أ ّنه كان هناك نقاش حوله.
وقال النائب الفرنسي باتريك كرم« :كانت لنا جولة في العراق وسورية ومصر،
واالجتماع في المجلس كان مثمراً ،واقترح النائب مخيبر تأسيس شبكة من الن ّواب
اللبنانيّين واألوروبيّين .لبنان بلد متن ّوع ،وتجب المحافظة عليه» ،مشيرا ً إلى أ ّنه
الصحي أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية».
«ليس من األمر
ّ
وأعلن النائب جيرار بابت ،أنّ «االتحاد األوروبي ،ومن ضمنه فرنسا ،يخضع
لسياسة العصا والجزرة المفروضة عليه اقتصاد ّيا ً ومالياً» .فيما شدّد النائب
فروميون غيف على «ضرورة أن نظهر للعالم العمل اإلجرامي لداعش».
ولفتَ النائب األوروبي هولفنييه جورجي إلى أنّ «المسيحيين هم الفئة األكثر
اضطهادا ً في المنطقة ،وعلينا العمل على تحفيز الن ّواب األوروبيّين واآلخرين على
تح ّمل مسؤوليّة دعمهم».
ث ّم سلّم الوفد النائب مخيبر وسام شرف من مجلس الن ّواب الفرنسي.
وشكر مخيبر الوفد على «هذه الخطوة».

«تج ّمع العلماء» ن ّوه بعملية القد�س
حيّا «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان« ،كتائب عز الدين القسام الجناح
العسكري لحركة حماس» على العملية البطولية التي ن ّفذها الشهيد عبد الحميد
محمد أبو سرور في القدس الشريف» ،معتبرا ً أنّ «هذا الطريق هو الوحيد الذي
سيح ّرر فلسطين من رجس االحتالل الصهيوني».
وتم ّنى التج ّمع أن «تحصر حركة حماس كما جميع الفصائل الفلسطينيّة
جهدها وتتعاون فيما بينها في تصعيد العمليات ض ّد العدو الصهيوني»،
من ّوها بـ«المفاوضات الجارية بين حركة حماس والحكومة المصرية» ،داعيا ً
إلى «فتح معبر رفح والتعاون فيما بينهما للقضاء على الجماعات اإلرهابية في
سيناء التي تعمل على إيقاع الفتنة».
وطالب «اإلخ��وة في حركتي حماس وفتح الدّخول في حوار جدّي إلنهاء
الخالف وتمتين الساحة الداخلية والوحدة لمصلحة الشعب الفلسطيني
وقضيّته المركزيّة ،وإنتاج حكومة وحدة وطنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير
الفلسطينية لضمان التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني».

قليمو�س التقى �سفير فر�سان مالطة
استقبل رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس قبل ظهر أمس في
مكتبه بالرابطة سفير منظمة فرسان مالطة ذات السيادة شارل هنري داراغون،
الذي ه ّنأ قليموس بانتخابه على رأس الرابطة.
وأوضح بيان للرابطة ،أ ّنه جرى خالل اللقاء «التداول في آفاق التعاون بين
المنظمة والرابطة في المجاالت ذات االهتمام المشترك ،واستمرار التنسيق في
العديد من الموضوعات التي ترمي إلى تحصين التج ّذر المسيحي في كافة
المناطق اللبنانية».
وث ّمن النقيب قليموس «الدور الذي تضطلع به منظمة فرسان مالطة ذات
السيادة في دعم المشروعات الصحية واإلنمائية في كل المناطق اللبنانية،
وقدّم للسفير داراغ��ون نسخة باللغة اإلنكليزية من كتاب «الموارنة :تاريخ
وثوابت» للدكتور أنطوان خوري حرب».

وقضيّته العادلة حتى تحرير كامل
فلسطين وأس��ران��ا ومقدّساتنا من
رجس االحتالل».

وقفة تضامن ّية

من جهة أخ��رىّ ،
نظمت «الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين»
بالتعاون مع «لجنة أصدقاء يحيى
سكاف» وقفة تضامنيّة أمام ال ّنصب
التذكاري لألسير سكاف في المنية،
تضامنا ً مع قضيّته ولمناسبة مرور
 38عاما ً على اعتقاله في سجون
ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي ،إض���اف��� ًة إل��ى
مناسبة يوم األسير الفلسطيني.
وألقى جمال سكاف شقيق األسير
يحيى كلمة ،دعا فيها إلى «حمل قضية
األسرى في سجون العدو الصهيوني
إلى المحافل كافة ،والعمل بشكل جاد
لفضح جرائم العدو بح ّقهم» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «خيار المقاومة والكفاح المسلح
هو الذي سيح ّرر األسرى».
م��ن ج��ه��ت��ه ،أ ّك���د ع��ض��و اللجنة
المركزية للجبهة الديمقراطية لؤي
أرك��ان «ض��رورة مساندة الشعوب
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ش��ع��ب الفلسطيني
المنتفض بمواجهة االحتالل» .وحيّا
ج��ه��ود ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لأم��ن العام
اللواء عباس إبراهيم «الذي يقف إلى
الفلسطيني في مطالبه
جانب الشعب
ّ
المحقة».

داراغون يتسلم الكتاب من قليموس

(جورج مطر)

غندور :نذر ال�شر مقبلة حتم ًا
رأى رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور أ ّنه «عندما ينسحب وفد
معارضة الرياض من اجتماعات جنيف ويهدِّد بالحسم العسكري ويطالب
ال ّرعاة بمضاعفة الدعم ،وعندما يتداعى ق��ادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا
والواليات المتحدة لنصرة «شعب سورية» ،وعندما تدعو السعودية وحلفاؤها
إلى حل سياسي ال مكان فيه للرئيس السوري بشار األس��د ،وعندما يصبح
الخرق الممنهج للهدنة هدفا ً تسعى إليه الفصائل المتعيّشة من دعم بعض
الدول اإلقليمية ،وعندما يقول وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إنّ
هناك محاوالت لنسف المفاوضات السورية ولن نستسلم لهذه المحاوالت
وسنتصدّى لها ،وعندما تنشط الحرب اإلعالمية وتعمل بأقصى طاقتها لحرف
الحقائق وتصوير األمور على غير حقيقتها ومن بينها إسكات اإلعالم المقاوم
ال بل منعه من التنفس ،وعندما يقول المرشد اإلمام علي خامنئي« :ما أهميّة
أن ُتصدّر دولة فاسدة وخاوية بدعم من المال وال��دوالرات النفطية لإلساءة
إلى الخط الجهادي المقاوم ،يضيق الهامش الدبلوماسي وتصبح المجامالت
والمصافحات والزيارات مج ّرد أكاذيب تخفي وراءها تحضيرات لمرحلة بالغة
السخونة والخطورة .ومع مطلع هذا الصيف ،تلوح نذر الشر ،وهي قادمة حتما ً
ما لم ير ّد الله كيد الظالمين إلى نحورهم».

�شاتيال ا�ستقبل وفداً من «القومي»
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قان�صو :لقانون انتخابي على الن�سبية
وانتخاب رئي�س قادر على ح�سم الخيارات القومية

شاتيال مستقبالً وفد القومي
أ ّكد رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي
االجتماعي الوزير السابق علي قانصو أن ال سبيل لمواجهة
الخطرين «اإلسرائيلي» واإلرهابي إلاّ من خالل المقاومة،
مشدّدا ً على تفعيل دور األحزاب الوطنية والقومية للدفع
باتجاه إق��رار قانون انتخابي على أس��اس النسبيّة،
وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على حسم الخيارات
القومية للبنان التي نص عليها ا ّتفاق الطائف.
كالم قانصو جاء بعد زيارته على رأس وفد من قيادة
«القومي» ض ّم عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية وعضو
المجلس األعلى د .كمال النابلسي وعضو المكتب السياسي
بطرس سعادة ،رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال
شاتيال بحضور رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا
الدكتور محمد حمدان ،الخبير االقتصادي عماد جبري
وغازي هاشم.
بعد اللقاء ،أشار قانصو إلى أ ّنه ت ّم التشاور «بآخر
المستجدّات على الساحتين المحليّة والقومية ،وكانت
وجهات النظر متقاربة جدا ً في مختلف المواضيع وفي
طليعتها الخطران «اإلسرائيلي» واإلره��اب��ي ،ولدينا
تقدير مشترك بأنّ هزيمة اإلره��اب تحتاج لتضافر عمل
كل القوى في األم��ة ،والنجاح في هزيمة اإلره��اب يفتح
المجال الستنهاض العمل القومي» ،معتبرا ً أنّ «الخطر
«اإلسرائيلي» هو الخطر الذي ال يمكن إغفاله وال سبيل
بأمس
لمواجهته إلاّ من خالل المقاومة ،لذلك نحن اليوم
ّ
الحاجة للمقاومة كقوة ردع وتحرير في إطار هذا الصراع
الذي تخوضه أ ّمتنا ض ّد العدو «اإلسرائيلي».
وأضاف« :تو ّقفنا مل ّيا ً أمام حالة االهتراء التي تضرب
كل أ ُ ُط��ر الحياة في لبنان ،ب��دءا ً من الشلل ال��ذي يصيب
المؤسسات الدستورية حيث يستمر الشغور الرئاسي
في ظل عجز الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس ،مرورا ً
بتعطيل عمل مجلس ال��ن� ّواب وص��وال ً إل��ى حكومة غير
منتجة ،وهذا ما يقتضي من القوى الوطنية أن تتنادى إلى
وقفة أمام هذا الواقع للتفاهم على حلول لهذه األزمة .وكان
ال��رأي م ّتفقا ً على أنّ الحل يكون من خالل تطبيق كامل
بنود ا ّتفاق الطائف ،وخاصة بنوده اإلصالحية وعلى
نيابي
رأسها إلغاء الطائفيّة السياسيّة وانتخاب مجلس
ّ
الطائفي ،وإنشاء مجلس للشيوخ ينحصر
من خارج القيد
ّ
فيه التمثيل الطائفي ،وتحقيق اإلنماء المتوازن والعمل بما
نصت عليه مقدّمة الدستور بحسم هويّة لبنان العربية».
ّ
وختم قانصو« :لو أنّ الطبقة السياسية التي حكمت
لبنان منذ العام  1990طبّقت كامل بنود الدستور لكان

لبنان في مرحلة مختلفة جذريا ً ع ّما هو في واقعه .لذلك
ت ّم االتفاق خالل اللقاء أن يت ّم تفعيل دور األحزاب الوطنية
والقومية للدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي نيابي على
أساس النسبيّة ،وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على
نص عليها اتفاق
حسم الخيارات القومية للبنان ،التي َّ
الطائف».

احتفال لـ«اإلسعاف الشعبي»

على صعي ٍد آخر ،أقامت هيئة اإلسعاف الشعبي في
الذكرى الـ 38لتأسيسها ،احتفاال ً في قصر األونيسكو -
بيروت ،حضره حشد من الشخصيات تقدّمهم :الشيخ بالل
المال مم ّثالً ُمفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف
دريان ،فهمي كرامي مم ّثالً وزير الشوؤن االجتماعية رشيد
درباس ،رفعت بدوي مم ّثالً الرئيس سليم الحص ،رمزي
دس��وم مم ّثالً رئيس «تك ّتل اإلص�لاح والتغيير» العماد
ميشال عون ،عضو المكتب السياسي في الحزب السوري
القومي االجتماعي بطرس سعادة مم ّثالً رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،خالد العبادي مم ّثالً سفير فلسطين
في لبنان أشرف دبور ،مم ّثل رئيس تيار «المردة» النائب
سليمان فرنجية ،مم ّثل رئيس الحزب الديمقراطي النائب
طالل أرسالن ،أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريّين
المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان ،ومم ّثلو
أح���زاب وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية،
ومؤسسات إنسانية وجمعيات أهلية.
للمنسق العام للهيئة عماد عكاوي وعرض
وبعد كلمة
ّ
شريط وثائقي عن أبرز األنشطة لمراكز اإلسعاف في كل
لبنان ،ألقى كرامي كلمة الوزير درباس ،مؤ ّكدا ً «أنّ انطالقة
اإلسعاف الشعبي ج��اءت انطالقا ً من الواجب الديني
وال ِقيَم القومية العربية في الوقت التي عجزت فيه الدولة
عن القيام بواجباتها».
وبعد كلمة لمسؤول جهاز الدفاع المدني في الهيئة
سمير كنيعو ،ألقى المشرف العام على هيئة اإلسعاف
الشعبي رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال،
كلمة لفتَ فيها إلى «أنّ الطبقة السياسيّة أنتجت دستورا ً
وحد الناس
ّ
خاصا ً بهاً ،ومناقضا ً لدستور الطائف الذي ّ
برغم كل محاوالت الوقيعة التي سعتْ لها هذه الطبقة»،
مشدّدا ً «على االستمرار في النضال حتى ينال المواطن
اللبناني حقوقه».
وفي ختام االحتفال تسلّمت الهيئة دروعا ً تكريمية من
عدد من القوى السياسية والمؤسسات اإلنسانية.

ّ
وحذر من لفلفة ف�ضيحة الإنترنت
جدّ د ت�ضامنه مع «المنار»

«الأحزاب» ي�ؤكد �ضرورة �إجراء االنتخابات البلدية
في موعدها وتوفير �شروط �إنجاحها
ج �دّد لقاء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية خالل اجتماعه أمس في مق ّر «رابطة الشغيلة»،
برئاسة أمينها العام النائب والوزير السابق زاهر الخطيب،
وقوفه وتضامنه مع «قناة «المنار» ص��وت المقاومة
والعروبة وفلسطين واألحرار في وطننا العربي والعالم
اإلسالمي» ،مؤ ّكدا ً «عدم قانونية قرار «نايل سات» الذي
جاء خضوعا ً إلمالءات ح ّكام آل سعود» ،ودعا الحكومة
اللبنانية إلى تح ّمل مسؤوليتها في حماية اإلعالم الوطني
اللبناني وصون حق المنار في ّ
البث الفضائي على «نايل
ّ
للبث».
سات» ،أو ايجاد بديل عبر شراء قمر
وأشار اللقاء إلى أ ّنه «ليس غريبا ً أن تتزامن الحملة
السعودية على المقاومة ومنبرها اإلعالمي مع القرارات
األميركية ب��ف��رض عقوبات على بعض الشخصيات
والمؤسسات بحجة انتمائها للمقاومة أو دعمها لها».
وش �دّد على «إج��راء االنتخابات البلدية في موعدها
وض���رورة أن تو ّفر الحكومة كل ال��ش��روط إلنجاح هذا
االستحقاق ،وال سيّما على قاعدة النسبية» ،كما أ ّكد إدانته
ّ
التدخالت الخارجية في هذا االستحقاق االنتخابي.
ون� ّب��ه إل��ى «خ��ط��ورة التس ّتر على فضائح الفساد،
المكتشفة في البالد ،خاصة بعد الحديث المتزايد عن
الشرعي» ،و
وجود محاولة للفلفة فضيحة اإلنترنت غير
ّ
مؤ ّكدا ً « أنّ من نهب المال العام وتعدّى على حقوق الدولة
التجسس الصهيوني يجب أن
والناس وش ّرع البالد أمام
ّ
يُحال إلى القضاء لمحاكمته وإن��زال أش ّد العقاب بحقه
إن كان مسؤوال ً أو موظفاً ،واستعادة األموال للدولة من
سراديب الفساد عند الدرك».
ووجه اللقاء التحيّة لمجاهدي عملية القدس النوعية
ّ
التي سدّدت صفعة قوية لقادة العدو ورهاناتهم على وقف

عمليات االنتفاضة الثالثة.
وتط ّرق اللقاء إلى التط ّورات في سورية ،ولفتَ إلى «أنّ
الفريق التابع للسعودية وتركيا يضع شروطا ً تعجيزيّة
تش ّكل خروجا ً على ق��رار مجلس األم��ن  2254ومق ّررات
فيينا ،وتعرقل الحوار في جنيف ،فيما الجماعات المسلحة
التابعة للرياض وأنقرة تقوم بخرق اتفاق الهدنة» ،مؤ ّكدا ً
«احترام سيادة سورية وحق شعبها في تقرير مصيره
وانتخاب رئيس بالده».
ووجه اللقاء التحيّة «للجيش العربي السوري وحلفائه
ّ
الذين يُحبطون مخططات اإلرهابيّين التكفيريّين على
اختالف تن ّوعهم ،ويستعيدون المناطق التي عاث فيها
اإلرهابيّون تخريبا ً وفساداً» ،كما حيّا الشعب السوري على
صموده ومشاركته الواسعة في االنتخابات التشريعية
وجهت صفعة للقوى الخارجيّة الساعية إلى
«التي ّ
ّ
والتدخل في شؤونه
النيل من استقاللية قراره الوطني
الداخلية».
ولفتَ إلى «محاوالت عرقلة ا ّتفاق وقف النار في اليمن من
ِقبَل السعودية والتابعين لها ،الذين يتح ّملون مسؤولية
إعاقة بدء المفاوضات في الكويت» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه َ
«آن األوان
لوقف الحرب التدميريّة على اليمن ،واحترام إرادة شعبه
ّ
التدخالت الخارجية».
في تقرير مصيره بعيدا ً عن
وتو ّقف اللقاء عند ذكرى المجازر األرمنيّة ،وأ ّكد وقوفه
األرمني وقواه الوطنية المطالبة في
إلى جانب الشعب
ّ
اإلقرار بهذه المجازر ،وإلزام الدولة التركية بالتعويض
على الشعب األرمني والتسليم بحقوقه الوطنية التي
سلبته إياها.
ودان «التحالف التركي الطوراني الصهيوني الذي يدعم
ّ
ويبث الفتن».
اإلرهاب التكفيري في المنطقة

