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التغيير والإ�صالح :اعتبار ب ّري
قانون االنتخاب �أولويّة �إيجابي
وصف تك ّتل»التغيير واإلصالح»
اع��ت��ب��ار رئ��ي��س المجلس النيابي
نبيه ب� ّري قانون االنتخاب أولويّة
بـ«الخطوة اإليجابية» ،مشيرا ً إلى
أ ّن��ه��ا أخ���ذت ف��ي االع��ت��ب��ار المك ّون
المسيحي.
وق���ال أم��ي��ن س��ر التك ّتل النائب
إب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان ب��ع��د االج��ت��م��اع
األسبوعي للتك ّتل في الرابية برئاسة
النائب ميشال عون« :بحثنا بداي ًة في
الجلسة التشريعيّة التي كانت مق ّررة
وموقف الرئيس نبيه ب� ّري األخير.
ونحن نعتبر أنّ هذه الخطوة أخذت
في االعتبار المكوِّن المسيحي بعد
توسع ليض ّم
ا ّتفاق معراب ،وال��ذي
ّ
ع���ددا ً م��ن األح���زاب والشخصيّات،
ويعتبر أنّ قانون االنتخاب أولوية.
ونرى أنّ هذا الموقف يش ّكل خطوة
أول��ى نحو تحقيق مطلب دستوريّ
وميثاقي ُمزمن منذ الطائف وحتى
ّ
اليوم ،وهو قانون االنتخاب .وعلى
هذا القانون أن يُراعي المواصفات
الدستوريّة والميثاقية ،وهو ما أ ّكده
العماد ميشال عون في الرسالة التي
النيابي في
بعث بها إلى المجلس
ّ
وق��ت سابق لتفسير المادة  24من
الدستور».

ورأى أنّ المطلوب «ال��ع��ودة إلى
هذه المواصفات في أيّة صيغة تصل
إليها اللجان المشتركة ،أو تبحثها
الكتل النيابية .وبالنسبة إلينا ،فقد
تقدّمنا باقتراح القانون األرثوذكسي،
ونعتبر أنّ أيّ صيغة تصحِّ ح الخلل
حصن
وتحترم الميثاق والدستور و ُت ّ
الوحدة الوطن ّية من خالل تحصين
ال��ت��وازن ،توصلنا إلى الغاية التي
نريدها».
واعتبر أنّ «ما يتح ّقق من استعادة
الجنسية ،وال��م��وق��ف م��ن رئ��اس��ة
الجمهورية ،وأول��و ّي��ة بحث وإق��رار
ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ،خ��ط��وات جيدة،
وال ي��زال هناك جهد كبير نتم ّنى أن
يشارك فيه الجميع مسيح ّيا ً ووطن ّياً،
ألنّ ه��دف التفاهمات التي نرسيها
هو ال��دول��ة والمؤسسات والوحدة
الوطنية ،ال أي أمر آخر».
ورأى التك ّتل أنّ «ما يحول دون
انتخاب رئيس راهنا ً هو عدم احترام
ال��دس��ت��ور والميثاق منذ س��ن��وات،
اس��ت��ن��ادا ً إل��ى الشرعيّة الميثاقيّة
والشعبيّة التي يجب أن تتوافر فيه»
مشيرا ً إلى أ ّنه «اليمكن انتخاب رئيس
إلاّ من خالل المواءمة بين قرار مجلس
الن ّواب واإلرادة الشعبيّة».

�شبطيني :لحالة
طوارئ ق�ضائية

وق��ال كنعان« :أ ّم���ا على صعيد
االنتخابات البلدية ،فقد أ ّكدنا أنّ
هدفنا من هذا االستحقاق هو تشكيل
رافعة للسلطات المحلية لتستطيع
أن ت��ق��وم ب��دوره��ا ،وأن تجمع وال
تف ّرق ،وتقوم باإلنماء المطلوب ،وهو
ما يحتاج إل��ى رؤي��ة وإل��ى أكثر من
تفاهم سلطوي ،وهو ما نسعى إليه
ونقوم به نحن والقوات اللبنانية مع
األحزاب والعائالت».
ولفتَ كنعان إلى أنّ التك ّتل تط ّرق
إلى «مل ّفات الهدر المالي والرقابة
المالية والبرلمانية المطلوبة ،إن على
صعيد ملف النفايات الذي حضر على
طاولة لجنة المال والموازنة ،وغيرها
م��ن الملفات المتعلّقة بالكهرباء،
السلطة التنفيذيّة وال��وزارات
سائالً ّ
المعنيّة ع��ن أس��ب��اب ت��و ّق��ف هذه
المشاريع والملفات .وطالب السلطة
التنفيذيّة بـ«تحرير هذه المشاريع
وا ّتخاذ القرارات وإنهاء الشلل على
مستوى المحاسبة ،إن على صعيد
الشرعي أو النفايات
اإلنترنت غير
ّ
أو الكهرباء ال��ت��ي يجب أن تذهب
الحكومة إل��ى تنفيذها ،بعيدا ً من
المناكفات واال ّتهامات التي خلفيّتها
ليست إيجابيّة».

ف�ضل اهلل :المقاومة ُت�سهم في حماية لبنان
وتنوعه
والحفاظ على ُهويَّته الثقافية
ِّ
يشارك النائبان حسن فضل الله
وق��اس��م هاشم ف��ي اجتماع اللجنة
الثقافية واالجتماعية للبرلمانات
اآلس��ي��وي��ة ال��م��ن��ع��ق��د ف���ي ط��ه��ران
بمشاركة الدول األعضاء.
وألقى فضل الله كلمة ،أ ّك��د فيها
أنّ «أب��رز التحدّيات الثقافيّة التي
تواجهها ش��ع��وب كثيرة ف��ي آسيا
هي ظاهرة اإلره��اب التكفيريّ الذي
يضرب في دول كثيرة ،ويستهدف
الهويّة الثقافية اإلسالمية من خالل
تشويه صورة اإلسالم األصيل الذي
نرى وجها ً من وجوهه المشرقة هنا
في إيران التي تستضيف هذا الملتقى
اآلسيوي».
وق�����ال« :ك���ذل���ك ي��س��ت��ه��دف ه��ذا
اإلره��اب المعالم الثقافيّة والدينيّة
كما في تدميره الكنائس والمساجد
والمقامات واآلثار التاريخية ،وآخر
استهدافاته كنيسة ف��ي الموصل.
وي��ت�لاق��ى اإلره����اب ال��ت��ك��ف��ي��ري مع
اإلرهاب «اإلسرائيلي» الذي يستهدف
هويّة الشعب الفلسطيني وثقافته،
كما هو الحال في القدس الشريف».
أض����اف« :أنّ ه��ذي��ن اإلره��اب��ي��ن
بمآس إنسانيّة أحد مظاهرها
تسبّبا
ٍ
تتنصل منهم
قضيّة الالجئين الذين
ّ

فضل الله وهاشم خالل اجتماع طهران
الواليات المتحدة والدول األوروبية،
حيث ن��رى رم��ي المسؤوليات على
الدول األخ��رى ،بل يس ّنون القوانين
التي ّ
تذل هؤالء الالجئين وتخرج عن
كل المعايير اإلنسانية».
وختم فضل الله« :أ ّننا مدع ّوون
جميعا ً للقيام بكل ما يلزم للتصدّي
لهذا اإلرهاب ورفض كل أشكال التبرير
والتغطية له ،فضالً عن أشكال الدّعم

المستور له ومنه التغطية الثقافية،
ألنّ هذا اإلرهاب له جذور ثقافية .وأنّ
أحد أب��رز وج��وه التصدّي الناجحة
ل�لإره��اب بوجهيه «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
والتكفيري هو من خالل المقاومة كما
هو الحال في لبنان ،حيث ُتسهم في
حماية بلدها والحفاظ على هويّته
الثقافيّة وتنوعِّ ه ،رغم ما تتع ّرض له
ٍّ
تجن ويلحق بها من مظلوميّة».
من

�إعالن الئحة «البيارتة» من «بيت الو�سط»

المهجرين أليس
قالت وزيرة
ّ
شبطيني ف��ي ت��ص��ري��ح« :ألنّ
الفساد هو علة العلل ومرض
خبيث يقوِّض عروشاً ،هو اآلن
ينخر في دولتنا وي ّتجه بها إلى
حافة الهاوية .وإذا لم نستدرك
هذا الواقع سوف نقع جميعا ً
في القعر والتَ ساع َة مَندم».
وأ ّك��دت أنّ «المطلوب إعالن
حالة طوارئ قضائية الجتثاث
السوسة ،ورفع الغطاء عن
هذه ّ
كل مت ّورط ومخالف ومحاكمته
بعيدا ً من التشهير أو الشماتة».
مخزومي زار السعودية
َ
بحث رئيس «ح��زب الحوار
الوطني» فؤاد مخزومي خالل
زي��ارت��ه السعودية األوض��اع
اإلق��ل��ي��م � ّي��ة وال���دول��� ّي���ة خ�لال
لقائه مع عدد من المسؤولين
ال���س���ع���وديّ���ي���ن وال����ع����رب
ّ
والغربيين ،وشدّد
ع��ل��ى أه��م � ّي��ة ب���ذل الجهود
لتعزيز ال��ع�لاق��ات اللبنانية
– السعودية ،وق��ال إنّ «من
مصلحة لبنان واللبنانيين،
وال سيّما لناحية االستقرار
واالقتصاد ،الحفاظ على أفضل
ال��ع�لاق��ات م��ع دول الخليج
ع��م��وم �اً ،والمملكة العربية
السعودية خصوصاً».

«جبهة العمل»
ا�ستنكرت
تفجير مقدي�شو
اس��ت��ن��ك��رت «ج��ب��ه��ة العمل
اإلسالمي» في بيان« ،التفجير
اإلره����اب����ي ال����دّم����وي ال���ذي
اس��ت��ه��دف ف��ن��دق ش��ام��و ،في
العاصمة الصومالية مقديشو،
وأدّى إل���ى ق��ت��ل واس��ت��ش��ه��اد
العديد م��ن ال���وزراء والطالب
والصحافيين».
ّ
ون���دّدت الجبهة بـ«العقل
اإلج��رام��ي ال�لاإن��س��ان��ي ال��ذي
يفجر األب��ري��اء والطالب أثناء
ّ
ح��ف��ل ل��ت��وزي��ع ال��ش��ه��ادات»،
مشير ًة إلى أ ّنه «يستهدف العلم
والثقافة وجيل المستقبل الواعد
وال��راف��ض لكل تلك األساليب
اإلجرامية ال ُمشينة واإلرهابية
التي تفتك بالناس والمدنيّين
والطالب األبرياء على الطرقات
وفي األزقة والشوارع واألسواق،
وداخل الفنادق وخارجها».
وأ ّك��دت أنّ «الدين اإلسالمي
ه��و دي���ن المحبة وال��ت��ع��اون
وال��ت��س��ام��ح ون��ب��ذ ال��ع��ن��ف،
وه���و ال���دي���ن ال����ذي ارت��ض��اه
الله للعالمين ليخرجهم من
الظلمات إلى النور ،ال لكي تأتي
لتفجرهم
حفنة تدّعي اإلسالم
ّ
وتزهق أرواحهم وتقتل األطفال
والنساء والشيوخ وتدمِّر البالد،
بحجة تطهيرها من الظالمين
ّ
والمنافقين ،ف��ي حين أ ّنهم
يرتكبون أفظع وأبشع الجرائم
ّ
بحق اإلنسان واإلنسانية من
دون شفقة ورحمة».

الأ�سعد :لتبيان
الحجم الحقيقي
للدّ ين

الحريري محاطا ً باالئحة البيارتة
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد تقديم تصاريح
الترشيح النتخابات المجالس البلدية والمختارين
والمجالس االختيارية في دوائر محافظتي لبنان الشمالي
وعكار .تبدأ مهلة التقديم في  26نيسان  2016وتنتهي
منتصف ليل األربعاء  18أيار  .2016كذلك تنتهي مهلة
الرجوع عن الترشيح منتصف ليل االثنين  23أيار 2016
في هذه ال��دوائ��ر .علما ً ب��أنّ صناديق المالية في مراكز
السجل العدلي
المحافظات ومراكز القائمقاميّات ومكاتب ّ
وأقالم النفوس ،ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح
الترشيح خالل ال��دوام الرسمي ولغاية الساعة  24من
منتصف ليل اليوم األخير للترشيح ،والرجوع عنه.
تواصل أم��س إع�لان اللوائح لالنتخابات البلديّة،
وأبرزها الئحة البيارتة” التي أعلنت في “بيت الوسط”
برعاية الرئيس سعد الحريري وحضوره مع عدد من
ن ّواب بيروت .
وبعد تالوة رئيسها المهندس جمال عيتاني برنامج
عملها قدّم أسماء المرشحين على الالئحة ،وهم :مغير
سنجابة ،آرام ماليان ،رامي عصام الغاوي ،راغب حداد،
هدى األسطه ،ماتيلدا خ��وري ،جوزيف روفايل ،يسرى
صيداني ،سليمان جابر ،ف��ادي شحرور ،إيليا أندريا،
عدنان عميرات ،هاغوب ترازيان ،بالل المصري ،ساهاك
كيشيشيان ،عبد الله دروي��ش ،كابريال فرنيني ،محمد
سعيد فتحة ،إي��ل��ي يحشوشي ،خليل شقير ،طوني
سرياني ،عماد بيضون وجوزيف طرابلسي.
أُعلن رسميا ً في بلدة الهيشة وادي خالد ،عن الئحة
“الوفاء والمحبة” لعضويّة المجلس البلدي المدعومة من
رجل األعمال سليمان فهد األحمد ،وتض ّمنت المرشحين:

دح��ام النايف رئيس الالئحة ،وعضوية كل من حسين
سليمان ،محمد جاسم األسعد ،أحمد بطين العلي ،مضحي
الفارس ،وسام محمد الشيخ ،أحمد خيرات خميس ،عمر
حسين شهاب ،عالء زي��دان األحمد ،محمد نزال الحجة،
فواز أحمد المحمد ،وليد محمد األحمد ،ولمركز المختار على
الالئحة كل من :أحمد خالد العلي ،صبري الفارس.
شهدت سراي بعلبك الحكوميّة ازدحاما ً غير مسبوق،
ف��ي ال��ي��وم م��ا قبل األخ��ي��ر إلق��ف��ال ب��اب الترشيحات في
محافظة بعلبك الهرمل عن المجالس البلدية واالختيارية،
السراي الحكوميّة ولم يُسمح بالدخول
حيث أُقفلت أبواب ّ
ّ
المرشحين لهذه
والخروج إلاّ للموظفين ،فيما اع ُتمد إدخال
المجالس وفق قسائم مر ّقمة بعدما كانت أبواب السراي
مفتوحة للجميع قبل أيام ،علما ً أنّ محافظة بعلبك الهرمل
تضم أكثر من  800بلدية.
وأ ّك��د محافظ البقاع بشير خضر أنّ االنتخابات في
عرسال ستجري بشكل طبيعي بالتنسيق مع الجيش
كسائر المناطق اللبنانية.
تشهد قائمقاميّة جونية حركة ناشطة في تقديم طلبات
الترشيح لالنتخابات البلدية واإلختيارية في قضاء
كسروان ،والتي ستجري ضمن انتخابات محافظة جبل
لبنان في  15أيار المقبل.
وأوض��ح قائمقام ك��س��روان ج��وزف منصور أنّ باب
الترشيح يبقى مفتوحا ً حسب ق���رار وزي���ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق حتى منتصف ليل  3أيار المقبل،
على أن يبقى باب سحب الترشيحات حتى منتصف ليل
الواقع قبل  5أيام من االستحقاق االنتخابي ،أيّ في 9
أيار.

طالب األمين العام لـ«التيار
األس���ع���دي» ال��م��ح��ام��ي معن
األسعد «السلطة بتقديم بيان
واضح وصريح إلى اللبنانيين
يبيِّن الحجم الحقيقي للدين
ال��ع��ام ،وكذلك إج��راء إحصاء
س ّكاني مستعجل للّبنانيين
واألجانب سواء كانوا نازحين
أو الجئين أو مكتومي القيد ،بدل
مواصلة االعتماد على إحصاء
 1932واالستخفاف بعقول
الناس».
وح ّمل السلطة «مسؤول ّية
ربط مصير لبنان بالتفاهمات
وتقاطع المصالح اإلقليمية
وال���دول���ي���ة الرت���ه���ان ق��راره��ا
وم��ص��ال��ح��ه��ا ب���ه���ذه ال����دول
ووضعه في أزمات وتعقيدات
مرتبطة بالصراعات القائمة،
السعودي
وخصوصا ً اإليراني ّ
ّ
المرشحة للتصاعد ومزيد من
التأزم».
وح ّذر «اال ّتحادات والنقابات
العمالية من استعمالها كجسر
ع��ب��ور ل��ت��أج��ي��ل االس��ت��ح��ق��اق
البلدي بأعذار أمنيّة ،وتحت
شعار األمن قبل الغذاء».

دعا �إلى تجاوز الخالفات وتغليب المفاهيم الم�شتركة

3

�صالح �أمام الم�ؤتمر القومي العربي:
لت�شكيل جبهة �شعبية لمكافحة الإرهاب التكفيري
دعا األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية
قاسم صالح في افتتاح المؤتمر القومي العربي في
مدينة الحمامات بتونس إلى تشكيل جبهة شعبية
لمكافحة اإلرهاب ومواجهة قوى التط ّرف والتكفير،
ومخاطر التقسيم والتفتيت والفوضى التي تنشرها
هذه القوى على مدى جغرافيا األ ّمة والعالم ،مؤ ّكدا ً
أنّ محور المقاومة ال ُب ّد سينتصر على اإلرهاب بكل
وجوهه الكالحة الصهيونيّة والتكفيريّة.

الكلمة

وفي ما يلي نص كلمة صالح:
«األخوات واألخوة األع ّزاء أعضاء المؤتمر القومي
العربي
أتوجه بالشكر الجزيل
تحيّة لكم والسالم عليكم.
ّ
إلى أخي أمين عام المؤتمر القومي العربي الدكتور
زياد حافظ لدعوتي إلى المشاركة باسم المؤتمر
العام ل�لأح��زاب العربية في افتتاح أعمال هذه
الدورة التي تنعقد في رحاب تونس الخضراء ،التي
األبي أمثولة في النضال فأطلق ثورة
قدّم شعبها
ّ
الياسمين التي أسقطت نظام بن علي االستبدادي
السياسي ف��ي ال��ب�لاد ،وح ّققت
وب �دّل��ت المشهد ّ
شوطا ً واسعا ً من تطلّعات شباب تونس وأمانيه،
وأسهمت في إرساء تباشير الديمقراطية ،وساعدت
على ترسيخ دور الشعب كشريك أساسي في بناء
الدولة التونسيّة الحديثة.
لقد تب ّنت القوى التقدّمية التونسيّة والشعب
التونسي قضايا األ ّمة فوقفوا إلى جانب انتفاضة
فلسطين المباركة ،ومع المقاومة في وجه القرارات
الجائرة التي صنفتها إرهابا ً فانتفض شباب تونس
رفضا ً واستنكارا ً لهذا التنصنيف الظالم ،فتحيّة
إلى شعب تونس وقواه الحيّة ،وتحية إلى أرواح
الشهداء محمد البراهمي وإبراهيم بلعيد ومحمد
بوعزيزي ،وسائر الشهداء الذين سقطوا فأضاءت
دماؤهم الزكيّة مشعل الحرية والسيادة والعدالة
والديمقراطية وأزه��رت وأينعت في ربوع تونس
ع ّزة وكرامة.

ترسيخ مفهوم الحوار

أيّها األصدقاء ،لقد ساهم المؤتمر القومي العربي
منذ تأسيسه في ترسيخ مفهوم الحوار والتعاون
والتنسيق بين مختلف المدارس الفكرية القومية،
وش ّكل إط��ارا ً جامعا ً لتيّارات األ ّم��ة ،الجما ً ّ
تفشي
المفاهيم القطرية والكيانية وس��ي��ادة النعرات
والعصبيّات الطائفيّة والمذهبيّة والعرقيّة،
التي تعمل على تقسيم وتفتيت األقطار العربية
استجابة لمشاريع الغرب وتنفيذا ً لها ،والتي تهدف
بالمحصلة إلى إنتاج سايكس – بيكو جديد ،يُحقق
حلم أع��داء األ ّم��ة لفرض مشروع الشرق األوسط
الجديد الذي يُفضي إلى إنشاء كانتونات هجينة،
مستلبة اإلرادة ،فاقدة لمق ّومات القدرة والقوة،
فتسود حينها الواليات المتحدة األميركية وحليفها
الكيان الصهيوني ،ويتح ّقق مشروع الهيمنة على
األ ّمة وثرواتها.
ولقد سعى مؤتمركم كما المؤتمرات الشقيقة إلى
مواجهة مشاريع التبعيّة أيضاً ،التي عملت على
تنفيذها العديد من القوى المرتبطة بالخارج ،عبر
ّ
التدخل من الواليات المتحدة األميركيّة
استجداء
وحلفائها لشنّ عمليات عسكرية ض ّد دول المنطقة
وشعوبها بهدف فرض معادالت جديدة توهن جسد
األ ّمة وتحافظ على أمن الكيان الصهيوني وتف ّوقه.

الخطران الصهيوني والتكفيري

أيّها الرفاق واألخوات ،الخطر الصهيوني وخطر
اإلره��اب التكفيري ،وهما وجهان لعملة واح��دة،
وكالهما يستهدفان وحدة األ ّمة وأمنها واستقرارها
ومستقبل شعوبها ،ولن تنجو من آثارها جميع
دول المنطقة ودول العالم ،حتى الذين يُقدّمون
الدعم لهما لن يسلموا من إرهابهما ،وما حصل
من تفجيرات إرهابية في ال��دول األوروب��ي��ة وفي
السعودية وفي تركيا يش ّكل خير دليل على ذلك.
وإنّ ما تتع ّرض له سورية من ح��رب كونية
منذ خمس سنوات ونيّف ،وما لحق بها من دمار
ومجازر ومؤامرات إلسقاطها باعتبارها حاضنة
للمقاومة وداعمة لها ،وما تع ّرض له العراق من
احتالل جزء من أراضيه على يد تنظيم «داعش»
التكفيري ،وما تتع ّرض له تونس ولبنان ومصر
وليبيا من أعمال إرهابيّة ،وما يتع ّرض له شعب
البحرين م��ن تنكيل واضطهاد على ي��د الزمرة
الحاكمة و«درع الجزيرة» ،إلى الحرب العدوانية
التي تش ّنها المملكة العربية السعودية ض ّد شعب
اليمن الذي يعاني من الحصار والمجازر وتدمير
البُنى التحتيّة بهدف الهيمنة عليه ،وما تتع ّرض
له القضيّة الفلسطينيّة ،قضيّة العرب المركزيّة،
من مخططات تستهدف تصفيتها وإسقاطها ،وما
يستهدف المقاومة من تصنيفات وق��رارات ظالمة
بهدف شيطنتها ووصمها باإلرهاب.
ك�� ّل ذل��ك ي��ج��ري ف��ي ظ��ل ات��ص��االت ول��ق��اءات
وحوارات وتنسيق بين بعض قادة الدول العربية
وق��ادة العدو الصهيوني لضرب مكامن القوة في
أ ّمتنا ،وزعزعة أركان محور المقاومة.

نقاط التقاء جامعة

أيّتها الرفيقات والرفقاء ،إنّ هذا الواقع الصعب
ال��ذي تعيشه أ ّمتنا يضعنا أم��ام تح ٍّد مصيريّ
موحدة تعيّن األولويات
يستوجب م ّنا تحديد رؤيا ّ
توحد جهودنا
التي تش ّكل نقاط التقاء جامعة
ّ
وقوانا لمواجهة هذه المخاطر ،ورفع راية مصلحة
األ ّمة على ما عداها من مصالح ظرفيّة وفئوية.
ل��ذا ،ف��إنّ علينا تجاوز القضايا الخالفية التي
تؤدّي إلى تشتيت قوانا عبر حوار مع ّمق ومسؤول
يؤدّي إلى تغليب المفاهيم المشتركة ،والخروج
من دائرة االصطفافات الض ّيقة إلى رحاب الوحدة
والتعاون.
وأنا على يقين أنّ ما يجمع قوانا أكبر بكثير م ّما
يف ّرقها ،وفي المقدمة تأتي:
أوالً :القضية الفلسطينية باعتبارها القضية
المركزية لأل ّمة ولقواها القومية والوطنية وهي
قضية جامعة ،في ظ ّل كل هذا الحجم من التباين
والخالف.
لذا ،فإنّ علينا أن ندعم نضال شعبنا الفلسطيني
ومقاومته وانتفاضته الباسلة التي أعادت األمل لنا
جميعاً ،ونحيّي في هذا المجال عمليّة القدس األخيرة،
كما نحيّي األسرى في السجون الصهيونية في يوم
األسير ،ونطالب القوى واألحزاب أن ُتبقي فلسطين
وقضيّتها المقدّسة على رأس سلّم أولويّاتها وتؤ ّمن
لها كل اإلمكانات والمساندة ،ففلسطين هي البوصلة
والصراع العربي – الصهيوني هو األساس ،ومعيار
صدقيّة أي ربيع وأيّة ثورة هو مدى التزامهما بهذه
المبادئ ،من هنا فإنّ على بعض األنظمة اإلقالع عن
خلق أعداء وهميّين لأل ّمة وصرف األنظار عن أعداء
أ ّمتنا الحقيقيين.

ثانياً :المقاومة هي التي ش ّكلت منذ انطالقتها
أمالً وعنوانا ً لنضال قوى التح ّرر ،ومحورا ً أساس ّيا ً
يدور في فلكه المناضلون والمجاهدون في أرجاء
األ ّم��ة ،وما ح ّققته من انتصارات وتجسيدا ً لع ّزة
األ ّمة وفالحها.
التمسك بخيار المقاومة والتصدّي
لذا ،فإنّ علينا
ّ
لكل المحاوالت التي تسعى إلى تشويهها ،وفي
هذا المجال فإ ّننا ُندين كل القرارات التي صدرت
عن جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون
الخليجي ومنظمة المؤتمر اإلس�لام��ي تصنيف
المقاومة إرهاباً ،ونحيّي الدول التي رفضت هذه
ال��ق��رارات الظالمة المشبوهة ونحيّي حزب الله
المظلوم ،كما ُندين ال��ق��رارات التي ص��درت عن
الـ»نايل سات» والـ»عرب سات» بحق قناتي المنار
والميادين أل ّنهما يلهجان بذكر المقاومة ويعمالن
على تعميم مفاهيمها.
ثالثاً :إنّ اإلرهاب التكفيري الوهّ ابي واإلرهاب
الصهيوني يش ّكالن تحدّيا ً وجود ّيا ً لنا جميعاً ،لذا
فإنّ من واجب أحزابنا والقوى الحيّة والمف ّكرين
والمثقفين ورج��ال الدين العمل بجديّة لتشكيل
جبهة شعبية لمكافحة اإلره��اب ومواجهة قوى
التط ّرف والتكفير ،ومخاطر التقسيم والتفتيت
والفوضى التي تنشرها ه��ذه القوى على مدى
جغرافيا األ ّمة والعالم.
رابعاً :إنّ اإلصالح والتنمية ومحاربة االستبداد
والفساد ،وكذلك الديمقراطيّة هي أه��داف تسعى
جميع القوى التغييريّة إلى تحقيقها ،فإنّ إرادة
الشعوب هي وحدها التي لها الحق في اختيار
أنظمتها وتقرير مصيرها ،فالديمقراطية بهذا المعنى
هي نتاج نضاالت وتضحيات الشعوب ،وليست
سلعة مستوردة من الخارج أو منظومة تفرضها
القوى االستعمارية على الشعوب .ونؤ ّكد أيضا ً نبذ
استعمال العنف في ح ّل النزاعات الداخلية ،وندعو
إلى االحتكام للحوار معبرا ً لحل ال ّنزاعات التي
تعصف في أكثر من بلد عربي.
ّ
والتدخل الخارجي
خامساً :إنّ مواجهة التبعيّة
مسؤولية تقع على عاتق القوى القومية والتقدّمية
باعتبارها آف��ة ،إذا ما فتكت بجسم األ ّم��ة فسوف
تقضي على سيادتها وحضارتها وتراثها ،وتؤدّي
إلى الهيمنة الكاملة عليها وعلى ثرواتها.
لذا ،فإنّ علينا العمل على تعزيز فكرة االنتماء
القومي والوحدة ،ورفع راية المشروع النهضوي
العربي ،الذي هو وحده الكفيل بإسقاط الظواهر
التكفيّرية المتط ّرفة ومكافحة المشاريع التقسيميّة
التي أصابت مجتمعاتنا ،وبذلك ُنعيد االعتبار
إلى الفكر الوحدوي الجامع والقادر على مواجهته
واستعادة الحقوق القوميّة وتحقيق االنتصارات.
أ ّي��ه��ا األص���دق���اء ،إ ّن��ن��ي على ثقة ب��أ ّن��ن��ا رغم
ه��ذه التحدّيات والصعاب التي نتع ّرض لها،
والمواجهات الحاسمة التي تخوضها شعوبنا
ض � ّد المشاريع األميركية – الصهيونية ،وض ّد
قوى التط ّرف واإلره��اب ،ورغ��م الحروب الظالمة
التي ُتشنّ عليها ،وفي ظ ّل التوازن الدولي الجديد
واستمرار المقاومة واالنتفاضة ،ف��إنّ المشروع
النهضوي العربي سوف يصل إلى مبتغاه ،ويح ّقق
أهدافه ولو بعد حين ،بفضل جهودكم ونضالكم.
ومحور المقاومة ال ب ّد سينتصر على اإلره��اب
بكل وجوهه الكالحة الصهيونية والتكفيرية .كل
ذل��ك سيتح ّقق بفضل إرادة الشعوب وإيمانها
وتضحياتها».

منتدى العدالة لفل�سطين �أنهى �أعماله:
للتراجع عن ت�صنيف حركات المقاومة «�إرهابية»
ع��ق��دت لجنة المتابعة للمنتدى
ال��ع��رب��ي وال��دول��ي ال��ث��ان��ي م��ن أجل
العدالة لفلسطين ،مؤتمرا ً صحافيا ً
في «دار الندوة» ،أعلنت خالله نتائج
المنتدى ال��ذي كان قد عُ قد في فندق
ل��وروي��ال  -الحمامات ف��ي تونس،
بحضور  400مشارك من  30دولة
و 162هيئة ض ّمت شخصيّات عربية
وأجنبية من المف ّكرين وال ُّن َخب وقادة
الفصائل واألح��زاب والعلماء ،ورجال
دين مسلمين ومسيحيين ،وبرلمانيّين
ح��ال��ي��ي��ن وس��اب��ق��ي��ن ،وم��ؤس��س��ات
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ول��ج��ان حقوق
اإلنسان ،وهيئات مساندة فلسطين في
الوطن العربي وخارجه.
إفتتح المؤتمر ال��ن��ائ��ب السابق
ب��ش��ارة م��ره��ج وت��ح��دث فيه رئيس
ال��م��رك��ز ال��ع��رب��ي ال��دول��ي للتواصل
وال��ت��ض��ام��ن م��ع��ن ّ
ب��ش��ور و رئيس
لجنة المتابعة للمنتدى منير شفيق
ع��ن أع��م��ال المؤتمر واألوراق التي
ناقشها .وت�لا األمين العام للمؤتمر
العام لألحزاب العربية قاسم صالح
«إعالن تونس» الذي أ ّكد أنّ «العدالة
لفلسطين ال تتح ّقق بوجود االحتالل
ال��ص��ه��ي��ون��ي ع��ل��ى أرض فلسطين،
ب��ل بتحرير األراض����ي الفلسطينيّة
المحتلّة كاملة غير منقوصة ،وإقامة
الدولة الفلسطينية على كامل التراب
الفلسطيني وعاصمتها القدس ،وأنّ
حق ال��ع��ودة للاّ جئين الفلسطينيين

إلى ديارهم هو ّ
حق طبيعي وإنساني
وف��ردي وجماعي ،وأنّ الحل العادل
ل��ق��ض��ي��ة فلسطين ل���ن ي��ت��ح � ّق��ق إلاّ
بتحرير فلسطين وع���ودة اللاّ جئين
الفلسطينيين ،وال تملك أيّ جهة في
العالم التص ّرف بهذا الحق المقدس».
أض����اف «م����ا ي��ق��وم ب���ه ال��ش��ع��ب
الفلسطيني في انتفاضته ومقاومته
ض�� ّد االح��ت�لال الصهيوني ه��و حق
م��ش��روع ون��ض��ال م��ن أج���ل الحرية
والعدالة كفلته القوانين والشرائع
الدولية ،وأنّ العدالة لفلسطين تقتضي
م� ّن��ا دع��م االنتفاضة المباركة بكل
الوسائل واإلمكانات ،أل ّنها تتصدّى
لإلرهاب الصهيوني( )...كما يتطلّب
وقفا ً فور ّيا ً لكل أشكال التنسيق األمني
مع العدو الصهيوني».
ورأى أنّ ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة
الفلسطينية على ق��اع��دة المقاومة
واالنتفاضة هي الضمانة الرئيسية
النتصار االنتفاضة في تحقيق أهدافها
في دحر المحتل عن القدس واألراضي
الفلسطينية المحتلة .وأشار إلى «أنّ ما
تتع ّرض له مدينة القدس من عمليات
تهويد مبرمجة ،وفرض قوانين ظالمة
على المقدسيّين بهدف ط��رده��م من
بيوتهم وممتلكاتهم ،وما يتع ّرض له
المسجد األقصى من اقتحامات يوميّة
من ِقبَل قوات االحتالل والمستوطنين
الصهاينة هو إجراء عنصريّ يتعارض
مع القانون الدولي واتفاقية جنيف

الرابعة ،وما يتع ّرض له آالف األسرى
والمعتقلين م��ن ال��ن��س��اء والشباب
واألطفال ،واستمرار تطبيق االعتقال
اإلداري من دون محاكمة هي إجراءات
تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ
ح��ق��وق اإلن��س��ان ،ل��ذا ف��إ ّن��ن��ا نطالب
السياسي
بإيالء هذه القضية االهتمام
ّ
�ي ،وإق��ام��ة ال��دع��اوى أم��ام
وال��ق��ان��ون� ّ
المحاكم الدوليّة من أجل الحفاظ على
عروبة القدس وإطالق سراح األسرى
والمعتقلين من السجون الصهيونية».
كما طالب جميع القوى الحيّة في
األم��ة مواصلة النضال من أجل كسر
الحصار عن قطاع غزة ،ومن القيادة
المصرية اإلسراع في فتح معبر رفح.
ودع����ا إل���ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى مالحقة
وم��ح��اك��م��ة وم��ع��اق��ب��ة ال��م��ج��رم��ي��ن
الصهاينة على المستويات كا ّفة أمام
محكمة الجنايات الدولية والمحاكم
الوطنية ف��ي ك��ل م��ك��ان م��ن العالم،
وف��رض عقوبات دول� ّي��ة على الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ال��ع��ن��ص��ري ،وتنسيق
الجهود بين جميع الهيئات العربية
والدولية الحقوقية لتوثيق الجرائم
الصهيونية لرفعها إل��ى المحاكم
الدولية ولجان حقوق اإلنسان.
وط����ال����ب «م���ن���ظ���م���ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينيّة برفع ملفات جرائم الحرب
إلى محكمة الجنايات الدولية ،وا ّتخاذ
صفة االدّع����اء على ال��ع��دو» ،داع��ي�ا ً
إلى «إلغاء كل اال ّتفاقيات المعقودة

مع الكيان الصهيوني ،وإل��ى مقاومة
وتجريم التطبيع معه ،ودعم الهيئات
والمنظمات العربية والدولية التي
ت��ن��اض��ل م��ن أج���ل م��ق��اط��ع��ة ال��ع��دو
وداعميه».
كما طالب المنتدى أيضا ً بـ«تعديل
القوانين في الدّول الغربيّة لمحاكمة
القادة الصهاينة ومحاسبتهم .والعمل
على إع���ادة تفعيل ق���رار الجمعيّة
العا ّمة لألمم المتحدة رق��م ،3379
القاضي باعتبار الحركة الصهيونية
أع��ل��ى أش��ك��ال العنصريّة والتمييز
ال��ع��ن��ص��ري ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى إس��ق��اط
عضويّة الكيان الصهيوني من كافة
المنظمات اإلقليمية والدولية وطردها
منها ،والعمل على مالحقة ومقاضاة
الشركات والمؤسسات الدّاعمة للكيان
الصهيوني ول��ج��رائ��م��ه ،وال��ت��ع��اون
م��ن أج��ل إق��ام��ة فعاليّات ونشاطات
بمناسبة مرور مئة عام على إعالن وعد
بلفور المشؤوم وعلى مؤامرة سايكس
بيكو التفتيتيّة.
وأ ّكد أنّ المقاومة هي السبيل األفعل
واألس��ل��م لمواجهة المحتل وتحرير
األرض ،داع��ي�ا ً كل الجهات المعنيّة
إل��ى التراجع عن كل ال��ق��رارات التي
تص ّنف حركات المقاومة اللبنانية
والفلسطينية كمنظمات إرهابية ،وبذل
كل الجهود من أجل دعم المقاومة في
مواجهتها للعدو الصهيوني في كل
الساحات العربية.

«تج ّمع العلماء» :للق�ضاء على التكفيريّين في المخيمات
عقد المجلس المركزي في «تج ّمع العلماء المسلمين» اجتماعه الدوري وتدارس األوضاع
السياسيّة في لبنان والمنطقة ،وأعلن في بيان أ ّنه «ال عدو لنا في أ ّمتنا اإلسالمية سوى العدو
«اإلسرائيلي» ،والخالفات الحاصلة داخل األمة يمكن حلّها من خالل الحوار ،ال من خالل االقتتال
الذي ال يستفيد منه سوى العدو الصهيوني».
ودعا التج ّمع «الشعب الفلسطيني فصائل وقوىً وشبابا ً وتيّارات سياسيّة إلى تصعيد العمل
العسكري ض ّد العدو الصهيوني ،وأن ال تكون عمليّة القدس األخيرة هي مج ّرد نقطة سياسيّة
سجل ،بل أن تكون فاتحة لعمليّات نوعية تجعل العدو يعيش مأزقا ً وجود ّياً ،وال يعتبر نفسه
ُت ّ
منتصرا ً من خالل الفتنة التي أوجدها في داخل األمة».
ودعا أقطاب الشعب الفلسطيني إلى تناسي الخالفات الداخلية والدخول في حوار جدّي
بينهم إلعادة إنتاج منظمة التحرير الفلسطينية وعودة الكفاح المسلح كطريق وحيد لتحرير
فلسطين ،والعمل على إيقاف النزف داخل المخيّمات الفلسطينيّة ،خصوصا ً مخيّم عين الحلوة

في لبنان واليرموك في سورية من خالل عمل عسكري مشترك يقضي على التيّارات التكفيريّة
المنحرفة داخل المخيّمات.
وأوض��ح أ ّنه «تبيّن في سورية أنّ الجماعات التكفيريّة ومعارضة الرياض ال تريد الحل
السلمي ،لذا اختارت نقض الهدنة وإيقاف المباحثات وبادرت إلى عملية إجراميّة إرهابيّة في
منطقة السيدة زينب ،وهذا يؤ ّكد أنّ الحل السياسي يكون مع من يختار هذا الحل ،أ ّما اآلخرون
وباألخص «النصرة» و«داعش» ،فال أمل معهم إلاّ بإبادتهم عسكر ّياً».
ورحب بـ«مفاوضات الكويت بين األط��راف اليمنيّة» ،معتبرا ً أنّ «هذا هو الطريق الوحيد
ّ
للحل» ،داعيا ً «األطراف كا ّفة إلى التعامل مع الموضوع انطالقا ً من المصلحة الوطنية».
على الصعيد اللبناني ،دعا التج ّمع «الحكومة إلى المبادرة لحل المشاكل االجتماعية
واالقتصادية والبيئيّة التي يُعاني منها المواطن ،وعدم تعليق كل شيء على موضوع الرئاسة
على أهميّته» ،مطالبا ً «المجلس النيابي باالجتماع والتشريع».

