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خفايا
خفايا

فيلتمان يعود �إلى لبنان...؟

القانون الأميركي االفترائي
و�سيا�سة االزدواجية في المعايير!

يتحدّث المعنيون بتنفيذ القرار ،خصوصا ً المنتمين لفريق
سورية وح��زب الله في لبنان عن تاريخ حافل بالعالقة
الجيدة بين الرس��ن والمنتديات الصهيونية والمسؤولين
«اإلسرائيليين» في واشنطن والعالم ويتحدثون أيضا ً عن
قلق بالغ من مهمته منذ صدور القرار وبالفعل كان له مفاعيل
واضحة داخلية.
يقول الرسن ألعضاء مجلس األمن بالجلسة المغلقة ،حسب
ما تناقلتها المصادر الصحافية التالي «منذ إصدار القرار في
أيلول  ،2004تحقق الكثير .في نيسان  ،2005سحبت سورية
جنودها وأصولها العسكرية من لبنان على أساس إجراءات
توسطت فيها األمم المتحدة في إطار عمل القرار .1559
أمنية ّ
وتال ذلك إقامة عالقات ديبلوماسية كاملة بين البلدين في عام
 .2009وأجريت انتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة في
عامي  2008و 2009على التوالي» ،مضيفا ً أن «هذه األحداث
التاريخية تبرهن األثر المهم واإليجابي للقرار  1559على
االستقالل السياسي للبنان وسيادته».
يشرح الرسن بهذا اإلطار أهمية ما حققه القرار الذي استطاع
حرف العالقة اللبنانية السورية المميّزة عن مسارها وكيف
غيّر مزاج بعض الداخل من حتمية الشراكة معها أي أنّ وحدة
«المسار والمصير» التي كانت مطروحة لعقود لم تعُ د مقنعة
لجزء عانى من الوجود السوري ،وهنا مهّدت األمم المتحدة
لفصل الحدث السوري عن اللبناني وأف��رزت مجلسا ً نيابيا ً
ورئيسا ً توافقيا ً – ميشال سليمان  -افتتح العصر الجديد من
«المتغ ّير السياسي» الحاصل مع سورية مطلقا ً حملة «النأي
بالنفس» عن األحداث هناك محققا ً ما استدرجته إليه القرارات
الدولية.
يقول الرسن إنّ هناك أمورا ً أخرى لم تنجز في القرار ،بل
أن الفشل في تنفيذها يمكن أن يق ّوض أيضا ً التقدّم نحو حل
مسألة الفراغ الرئاسي وتأثيره السلبي على قدرة لبنان على
اتخاذ قرارات مهمة ،ويشدّد على أن أبرز البنود العالقة في
القرار  1559هي «نزع السالح وتسريح الميليشيات اللبنانية

 روزانا ر ّمال
*

أسامة العرب

أق ّر الكونغرس األميركي بتاريخ  2015/11/17قانونا ً افترائيا ً
يرمي إلى حظر التمويل الدولي لحزب الله ،وفرض تطبيق قانون
العقوبات األميركية على األشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون
أو يتدخلون أو يساهمون ف��ي مخالفة أح�ك��ام��ه .وم��ن ث��م ف��ي 18
آذار  2016أصدر الرئيس األميركي مذكرة ف ّوض بموجبها رئيس
األمن القومي األميركي جيمس كالبر ،كامل صالحياته وموجباته
المعطاة بموجب القانون السابق .والحقا ً في  15نيسان ،2016
استحدث مكتب مراقبة األص ��ول الخارجية ف��ي وزارة الخزانة
األميركية «أوفاك» الئحة خاصة بالقانون تعرف بـ«الئحة إجراءات
العقوبات المالية على حزب الله» ض ّمت أسماء أكثر من  100فرد
ومؤسسة ،وذل��ك بغية تجميد أصولهم ومنعهم من التعامل مع
أي بلد في العالم.
المصارف والمؤسسات المالية في ّ
ومن ناحيتها ،ما ت��زال الدولة اللبنانية غائبة بشقيها التنفيذي
والتشريعي عن مواجهة ه��ذا القانون العابث بسيادتها الوطنية،
غير ُمكترثة لواجبها بالدفاع عن مقاومتها الباسلة التي ال تزال
أراض محتلة صهيونياً ،كما تتصدّى
تتابع تحرير ما تبقى لها من
ٍ
يوميا ً لخطر اإلرهاب القابع على حدودها .ولكننا نستغرب حقيق ًة
كيف تتجاهل الويالت المتحدة مبادئ القانون الدولي ،والتي تؤكد
على عدم إمكانية إل��زام مواطني دول أخرى بقوانين أجنبية عنها،
ما لم يت ّم إبرام معاهدة دولية تجيز ذلك ،وعلى أن تصادق السلطة
التشريعية الوطنية الحقا ً عليها.
كما أننا نستغرب أيضا ً كيف تنكر الويالت المتحدة دوم �ا ً حق
ال�ش�ع��وب بتقرير مصيرها بنفسها ،وال ��ذي يشير ال��ى ح��ق ك ّل
مجتمع ذي ه��وي��ة جماعية بتحديد طموحاته السياسية وتبنّي
النطاق السياسي م��ن أج��ل تحقيق ه��ذه الطموحات وإدارة حياة
المجتمع اليومية؛ وهذا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب
أو منظمات أجنبية .علما ً بأنّ الممارسات األميركية األخيرة ،تعتبر
من قبيل سياسات القهر واإلخضاع التي تنال من إرادة اللبنانيين
الوطنية ،ذلك أنها تكرههم على قبول قوانين أجنبية ال عالقة لهم
تعسفيا ً من خالل أجهزة
بها ،مهدّد ًة إياهم بمعاقبتهم ومالحقتهم ّ
قضائية خارجية ال تتمتع بأية مصداقية.
ون�ح��ن ال نعلم ل �م��اذا ال تعتبر ال��وي�لات المتحدة الممارسات
الصهيونية بحق شعوبنا العربية واإلسالمية في فلسطين المحتلة
وم��زارع شبعا وت�لال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر،
والجوالن المحت ّل ،ممارسات إرهابية؟ ولماذا ال تعتبر أيضا ً هباتها
المالية الموجهة لدعم عمليات االستيطان في األراض��ي العربية
المحتلة ،من قبيل جرائم تمويل اإلره ��اب؟ وأليس مجلس األمن
الدولي من أص��در ال�ق��رارات الرقم  242ع��ام  1967والرقم 338
الصادر عام  1973بخصوص إل��زام «إسرائيل» بإعادة األراضي
العربية المحتلة ،والقرار الرقم  497الصادر في  17كانون الثاني
 1981بخصوص إلغاء قوانين «إسرائيل» التي فرضت بموجبها
واليتها وإدارتها على الجوالن السوري المحت ّل .وكذلك قرارات
مجلس األم��ن ال��رق��م  478 ،476 ،465بخصوص إل�غ��اء قوانين
«إسرائيل» الرامية إلى ض ّم مدينة القدس إليها.
علما ً ب��أنّ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسهاُ ،يع ّد
من المبادئ القانونية الدولية الملزمة لجميع الدول .كما أنّ الكفاح
المسلح أو المقاومة المسلحة ض ّد االحتالل تعتبر الصورة األكثر
استخداما ً لممارسة حق تقرير المصير؛ ال سيما أنّ الشرعية الدولية
أي من القرارات الصادرة عن الجمعية
ال تتحرك بتاتا ً لتقوم بتنفيذ ّ
العامة لألمم المتحدة أو مجلس األم��ن ال��دول��ي ،إال إذا كانت تلك
القرارات تعود بنفع مباشر للويالت المتحدة أو ربيبتها «إسرائيل».
من ناحية أخرى ،فإننا ال نفهم أيضا ً كيف تسمح الويالت المتحدة
لنفسها ب��أن ت�ت�ع� ّرض للحقوق وال �ح��ري��ات الشخصية لمواطني
دول أخرى ،في حين أنّ المادة الثامنة من الدستور اللبناني تنص
على أنّ « :الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وال يمكن
أن يقبض على أح��د أو يحبس أو يوقف إال وفاقا ً ألحكام القانون
اللبناني وال يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إال بمقتضى القانون
مسا ً صارخا ً
اللبناني أيضاً» .وبالتالي فإنّ القانون األميركي يشكل ّ
بالحقوق األساسية للّبنانيين والمصانة دستورياً .خصوصا ً أنّ
يمس بسيادة دولتنا كما سبق وذكرنا ،ذلك أنه
تنفيذ هذا القانون ّ
يطالب مصارفنا اللبنانية بتطبيق قوانين غير لبنانية ،وبالرغم أيضا ً
من مخالفتها مبادئ القانون الدولي.
ونحن لم نتفاجأ أبدا ً عندما علمنا بأنّ منظمة الـ»أيباك» األميركية
كانت وراء عملية تمرير القانون األميركي المذكور آنفاً ،ال سيما
أنها تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني ،وتسعى لتشويه سمعة ك ّل
من يقاومه أو يتصدّى له ،بغية النيل من إرادة المناضلين ودفعهم
للتخلي عن مشروعهم الوطني بتحرير أراضيهم المحتلة.
مع األخ��ذ بعين االعتبار أنّ من م� ّرر ه��ذا القانون الباطل اعتمد
على عنصر الكذب واخ�ت�لاق أدل��ة مادية غير صحيحة ومفبركة.
وبالتالي ،فمن الممكن مالحقتهم بجرم االفتراء ،إذ المادة  403من
تنص على أنّ «ك ّل من قدّم شكاية أو إخبارا ً
قانون العقوبات اللبناني ّ
أي سلطة يجب عليها إب�لاغ السلطة
إلى السلطة القضائية أو إلى ّ
القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها
أو اختلق عليه أدلّة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس
من شهر إلى ثالث سنوات .أما إذا كان الفعل يؤلف جناية عوقب
المفتري باألشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على األكثر».
,
«En cas de classement sans suite d une plainte,
les juridictions doivent apprécier la pertinence
des accusations postées par la personne à qui
la dénonciation calomnieuse est reportée».
,
Annotation sous l art. 226 - 10 - Nouveau code
pénal français nº 44 (preuve par appréciation).
وبنا ًء عليه ،فبإمكان سلطتنا القضائية الوطنية والمستقلة أن
تتصدّى فورا ً لهذه الجريمة االفترائية النكراء وأن تضع ح ّدا ً آلثارها.
ال سيما أنّ مصارفنا الوطنية غير ملزمة إال بتطبيق أحكام قوانيننا
اللبنانية ،وغير ملزمة كذلك إال بتطبيق األحكام والقرارات الصادرة
عن قضائنا الوطني.
كما أنّ إقامة الدعوى بحق المفتري ،يمكن أن تت ّم حتى قبل إجراء
أي تحقيق قضائي أو إداري ع��ن الوقائع التي تض ّمنها اإلخبار
ّ
الكاذب .وبالتالي ،ف��إنّ محكمتنا الوطنية تستطيع أن تجري ذلك
التحقيق بنفسها بغية وقف آثار القانون األميركي االفترائي ،وإن
اتخذ صبغة تشريعية .حيث إننا يجب أال ننسى أنه حتى العبودية
في ال��وي�لات المتحدة األميركية قد اتخذت سابقا ً صفة قانونية،
بموجب تشريعاتها .وهنا نتذكر أيضا ً خطاب الزعيم األميركي ذي
األصول األفريقية مارتن لوثر كينغ من معتقله في مدينة برمنغهام
في والية أالباما« :أنا أق ّر بأن ك ّل مواطن يقوم بالعصيان المدني
للقانون عندما يخبره ضميره بأنّ القانون غير عادل ،وهو مستع ّد
لتح ّمل عقوبة السجن في سبيل إيقاظ ضمير المجتمع على ظلمه،
فهو في الحقيقة يعبّر بذلك عن أقصى درجات احترامه للشرعية»،
وهذا ما أدّى الغتياله الحقا ً في  4نيسان .1968
وأخ �ي��راً ،فإننا ننبّه شعوبنا اإلسالمية والعربية إل��ى ضرورة
االنتباه من مكر وأط�م��اع ال��دول الداعمة للكيان الصهيوني ماليا ً
بأمس الحاجة للتصدّي
وسياسيا ً وعسكرياَ .مؤكدين أننا اليوم
ّ
لهذه الحملة األميركية االفترائية على مقاومتنا الباسلة ،كما أنّ
للمتض ّررين الحق بالطبع ،بمالحقة ك � ّل م��ن يفتري عليهم أمام
المحاكم الوطنية ،مهما عال شأنهم وتعاظمت قواهم .حيث إنه ما
بين منطق الحق ومنطق القوة ،فإنّ منطق الحق سوف يكون الغالب
بالتأكيد.
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
ّ

تطرح أكاديميات ومعاهد دراسات دولية وإقليمية مسألة
حيادية األمم المتحدة في أكثر من مناسبة بعضها يأتي على
شكل أبحاث يجريها طالب في معرض سعيهم انجاز رسالة
الدكتوراه فتقدم صيغ تحاول حسم الجدل حول موضوعيتها
توحد العالم بإطار قانوني إال
وعن كونها الصيغة األمثل التي ّ
أن التوصل إلى إجماع ضمن هذا اإلطار فشل.
تتأثر منطقة الشرق األوسط بشكل او بآخر بأغلب القرارات
ال��ص��ادرة ع��ن المنظمة .فهذه المنطقة تمثل «قلب العالم
السياسي» ويحظى لبنان باهتمام كبير لوقوعه في منطقة
اشتباك مع العدو «اإلسرائيلي» كما كان مطروحا ً منذ ما بعد
ع��ام  ،1978حيث عايش مراحل عديدة من ظ�لال القرارات
الدولية وتنفيذها ،أبرزها  – 425و 1701المتعلقة بالصراع
مع «إسرائيل» ،إال أنّ هذا لم ينحصر بالصراع مع العدو بل
تعدّاه ليشمل ق��رارات ص��درت بعد اختالق «خصم جديد»
للبنان أو «منتهك» جديد لسيادته بالمعنى األدق وافقت عليه
القوى الدولية فتمثل بتقديم القرار  1559إلى اللبنانيين الذي
ركز بشكل بارز على «الوجود السوري» في لبنان أي انه تم
تكريس سورية «عدواً» للبنان يتوجب عليه احترام سيادته من
ثم تم التطرق إلى سحب سالح الميليشيات الذي يحضر بشكل
كثيف بذهن اللبنانيين وقد ت ّم تكليف المبعوث األممي تيري
رود الرسن بمهمة تنفيذ القرار حتى تالشت قدرة األمم المتحدة
على الضغط الداخلي لغياب الحجة أو الظرف المناسبين وربما
اإليعاز الدولي بذلك ،وهذا الهاجس يعود اليوم ويُط ّل بظالله
على الداخل اللبناني فيرسم تساؤالت عديدة.
ماذا يعني أن يت ّم تقديم استقالة المبعوث األممي تيري رود
الرسن في جلسة مغلقة لمجلس األمن المعني بمراقبة القرار
وهو ما عُ رف بـ«ناظر القرار  »1559وإناطة المهمة باقتراح
منه بجيفري فيلتمان سفير واشنطن السابق في بيروت؟

ن�صراهلل يتلقى ات�صالي تعزية من الح�ص وعون وبرقية من زعيم «�أن�صاراهلل»

الحوثي :نواجه قوى الطغيان واال�ستكبار
في الخندق نف�سه
أعلنت العالقات اإلعالمية في «ح��زب الله» ،في
بيان ،أنّ األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله،
تلقى اتصاال ً هاتفيا ً من الرئيس الدكتور سليم الحص،
ق��دم خالله التعازي بالقيادي في الحزب الشهيد
مصطفى بدر الدين «ذو الفقار».
كما تلقى السيد نصر الله اتصاال ً من رئيس «تكتل
التغيير واإلصالح» النائب العماد ميشال عون.
كما تلقى نصر الله برقية تعزية من زعيم حركة
«أنصار الله» اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وتوجه الحوثي إلى نصرالله بالقول« :سماحة
السيد حسن نصرالله :إن��ا نتوجه بالتبريك لهذا
الشهيد ،بما فاز به وللحزب بهذا العطاء وهذا الشرف،
كما نتوجه بالعزاء لفقد هذا العزيز سائلين الله تعالى
أن يبارك في رجال الجهاد في حزب الله ،وأن يزيدهم
عددا ً ويزيدهم بركة وهداية ونورا ً وفاعلية في سبيله،
وأن يكتب لكم العوض بكل شهيد جماعة مؤمنة،
وخلفا ً صالحاً».
وأكد «أننا ونحن نواجه قوى الطغيان واالستكبار
في نفس المعركة ومن داخل الخندق نفسه وتحت
ّ
الحق وخندق المستضعفين
الراية نفسها ،من موقع
تحت راي��ة العز والكرامة واإليمان نرى في إخوتنا
المجاهدين في حزب الله النموذج المعاصر األرقى في
ميدان القتال وساحة النزال ،وكما قال عنهم الشهيد
القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله
عليه :هم س��ادة المجاهدين في هذا العالم ،هم من
حفظوا م��اء وج��ه األم��ة ف��ع�لاً) ،ون��رى فيهم اإلخ��وة
الصادقين لك ّل المستضعفين األح��رار والمجاهدين
بالحق في ك ّل األقطار».
وأبرق رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين
إلى األمين العام لحزب الله معزياً.
واعتبر أنّ «ه��ذه الجريمة ل��ن ت��ن��ال م��ن عزيمة
المقاومين في مواجهة العدو الصهيوني والتكفيري».
وبحسب العالقات اإلعالمية ،تلقى الحزب بيانات
تعزية بالقائد مصطفى بدر الدين ،وأبرزها من :األمين
العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح،
الحزب الوحدوي الديمقراطي االشتراكي الموريتاني،
حزب الرفاه الموريتاني ،بيان مشترك من عدد من
األح��زاب التونسية :ح��زب حركة النضال الوطني،

التيار الشعبي ،حزب الغد ،حركة الشعب ،المؤتمر من
أجل الجمهورية ـ تونس والمجمع العالمي للتقريب
بين المذاهب اإلسالمية.
من جهة أخرى ،وحول التحقيقات الجارية بشأن
استشهاد بدر الدين ،أصدر المكتب اإلعالمي لـ«حزب
الله» بيانا ً جاء فيه« :أثبتت التحقيقات الجارية لدينا
أنّ االنفجار الذي استهدف أحد مراكزنا بالقرب من
مطار دمشق الدولي وال��ذي أدى إلى استشهاد األخ
القائد السيد مصطفى ب��در الدين ،ناجم عن قصف
مدفعي قامت به الجماعات التكفيرية المتواجدة في
تلك المنطقة ،إنّ نتيجة التحقيق ستزيد من عزمنا
وإرادت��ن��ا وتصميمنا على مواصلة القتال ض� ّد هذه
العصابات اإلجرامية وإلحاق الهزيمة بها وهذه هي
أمنية وآمال شهيدنا العزيز السيد «ذوالفقار» ووصيته
إلخوانه المجاهدين.
وفي ك ّل األحوال ،فإنها لمعركة واحدة ض ّد المشروع
األميركي الصهيوني في المنطقة الذي بات اإلرهابيون
التكفيريون يمثلون رأس حربته وجبهته األمامية في
العدوان على األمة ومقاومتها ومجاهديها ومقدساتها
وشعوبها الحرة الشريفة».
واعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء
الركن جميل السيد ،في بيان ،أنه «أيا ً تكن الظروف
والخلفيات التي أدت الى استشهاد القائد المقاوم
مصطفى بدر الدين ،فإنّ المستفيد األول واألخير هو
العدو اإلسرائيلي».
وق��ال« :التجارب والتضحيات السابقة قد أثبتت
أنّ المقاومة ثابتة ومستمرة ومتطورة ،أيا ً يكن القائد
المستشهد ،ال بل أنّ اإلستشهاد بح ّد ذاته كان دائما ً من
أبرز عوامل ودوافع القوة التي تتميز بها المقاومة منذ
نشأتها إلى اليوم».

ال�سيد�« :إ�سرائيل»
هي الم�ستفيد الأول
والأخير �أي ًا تكن
الظروف والخلفيات

وسعت نشاطاتها ،مؤكدا ً أنها «تمثل
وغير اللبنانية» التي ّ
التهديد األكبر واألخطر لسيادة لبنان واستقراره واستقالله
السياسي».
ك�لام واض���ح ومنقول بشكل دق��ي��ق ع��ن الممثل األممي
المستقيل يطرح فيه أمرين أساسيين األول مسألة سالح حزب
الله الممتد أي الموجود اليوم في سورية ،واألمر اآلخر مسألة
السعي لتدويل الرئاسة اللبنانية وقد ُخصص السفير فيلتمان
العارف بزواريب السياسة اللبنانية لهذه المهمة والمعروف
بصداقاته م��ع زع��م��اء نافذين ف��ي ال��ب�لاد ،إدارة مباشرة
للواليات المتحدة االميريكية اليوم تؤكد استهدافها لحزب
الله ومتابعتها لمسألة تقويضه بشكل «شخصي» ،فعودة
فيلتمان إلى لبنان من بوابة حزب الله مجدداً ،وبعد اغتيال
القائد بدر الدين تعني قرارا ً أميركيا ً بالضغط على حزب الله
من الداخل بعد فشل ذلك خارجيا في سورية تحديداً .وهذا
يفتح االحتماالت كلها في البالد.
فيلتمان الذي خصص  500مليون دوالر لتشويه صورة
حزب الله عندما كان سفيرا ً في بيروت يعود اليوم ضمن
العنوان نفسه في مهمة ساعدته عليها السعودية سلفا ً فقد
قطعت معه نحو نصف الطريق في تصنيف الحزب إرهابا ً في
المحافل العربية واإلسالمية.
استقدام خبير بالشأن اللبناني مثل فيلتمان إلدارة المرحلة
المقبلة في لبنان بعدما تخلص من صفته الديبلوماسية
واستبدلها بالصفة األممية التي تشكل غطاء خطيرا ً يسهل
مهمته و«يلطفها» فتصبح اكثر مقبولية ،يشير إلى ان قرار
الحرب الشاملة على حزب الله هو قرار أميركي صريح من جهة،
ومن جهة اخرى يؤكد على اعتبارها مفصلية تشرحها خطوات
أميركية مالية وأمنية واستخبارية مباشرة ضد الحزب.
عودة فيلتمان تؤشر إلى سخونة سياسية مقبلة من بوابة
تنفيذ القرارات الدولية من المؤكد أن حزب الله سيسعى إلى
تجنيب النجاح في تحويلها استثمارا ً أمنيا ً قدر اإلمكان ،فهل
يقدر على ذلك؟

قارن صحافي مخضرم
بين الصورة التي جمعت
الرئيسين سعد الحريري
ونجيب ميقاتي في دارة
الرئيس تمام سالم قبل
أيام ،حيث ظهر الحريري
مصافحا ً ميقاتي بوجه
بشوش ومبتسم ،وبين
الصورة التي جمعت
الرجلين يوم زار ميقاتي
الحريري ضمن الجولة
التقليدية على رؤساء
الوزراء السابقين ،بعد
تكليفه بتشكيل الحكومة
في  ،2011/1/25ويذكر
الجميع كيف استقبل
الحريري خل َ َفه بوجه مق ّطب
وعابس .وعلّق الصحافي
المخضرم قائالً :الحريري
اليوم يحتاج إلى ميقاتي
حتى ال ينكشف واقع تياره
المزري في طرابلس،
والحاجة أ ّم االختراع!...

ميقاتي وكرامي ينفيان لقاءهما
وقيادات حزب اهلل عند بري
نفى الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي
ما أُشيع عن لقائهما قيادات في حزب الله في دارة الرئيس
نبيه بري واالتفاق على دعمهما انتخابيا ً في طرابلس.
وصدر عن المكتب اإلعالمي للرئيس ميقاتي بيانا ً جاء
فيه« :ب��دأ بعض المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل
االجتماعي حملة تضليل وب� ّ
�ث شائعات وأخبار كاذبة
بهدف إحداث البلبلة ليس إال .ويروج هذا البعض خبرا ً
مفاده «أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أولم تكريما ً
للوزير السابق فيصل كرامي في حضور الرئيس ميقاتي
في حضور مسؤولين في حزب الله ،وانه تم خالل العشاء
االتفاق على مساندة حزب الله الرئيس ميقاتي والوزير
السابق كرامي في المعركة االنتخابية في طرابلس ،وأنّ
الرئيس ميقاتي أجرى اتصاال ً بقيادة حزب الله».
إنّ ما ورد في متن ه��ذا الخبر ع��ار من الصحة جملة
وتفصيالً ،وك� ّل ما في األم��ر أنّ الرئيس بري أق��ام عشاء
اجتماعيا ً ُمتفقا ً عليه منذ فترة طويلة وش��ارك فيه عدد
من الشخصيات االجتماعية مع عقيالتهم ومنهم الرئيس
ميقاتي والوزير كرامي وعقيلتاهما ،ولم يتم التطرق خالل
العشاء إلى أي شأن انتخابي.
ويهم المكتب اإلعالمي للرئيس ميقاتي أن يدعو من
يعنيهم األمر إلى التحلي بالشهامة واألخالق السياسية
والشخصية وع���دم ب��ث األض��ال��ي��ل واألك���اذي���ب بهدف
استثمارها في معاركهم ،على غرار نهجهم المعهود منذ
سنوات .وإننا على ثقة بأنّ اللبنانيين ،ال سيما منهم أبناء

طرابلس ،يملكون الوعي الكافي بحيث أنّ هذه األالعيب ال
تنطلي عليهم بتاتاً .فاقتضى التوضيح».
وأوض���ح ك��رام��ي ،ب���دوره« ،أن ال ش��يء صحيحا ً في
الخبر ال��ذي ص��در عن جهة معروفة االنتماء ،س��وى أنّ
العشاء حصل فعالً في دارة بري وحضره عدد من الوجوه
والشخصيات ،وهو كان عشاء عائليا ً اجتماعياً ،حيث
لبى كرامي الدعوة ترافقه عقيلته ،ولم يطرح موضوع
االنتخابات البلدية إطالقاً .وما يدعو للعجب ،أنّ من يعتبر
العشاء في بيت الرئيس بري «شبهة» هو من سعى إلى
التحالف مع حركة أمل في بيروت ،وهو من قال إنه لوال
التزام جمهور الحركة بالتصويت لالئحة كاملة لكانت
خرقت بأكثر من نصف مقاعدها.
واألكثر عجباً ،أن يختار كرامي أو ميقاتي حسب الجهة
التي تخيلت الخبر ،مناسبة اجتماعية لكي يلتقيا بقيادات
من حزب الله وبشكل سري والواقع أن مفهوم هذه الجهات
للسرية يبدو مضحكاً ،كما أنّ ك ّل لقاءات الوزير كرامي
السياسية تكون علنية.
وإذ يأسف ال��وزي��ر ك��رام��ي للمستوى المتدني ال��ذي
وصلت إليه أحوال اإلعالم ومطلقي الشائعات لدى الجهة
السياسية المذكورة ،يرجح أنّ ذلك عائد النحسار اإلمكانات
المالية واالعتماد على المتطوعين والمتبرعين ،مناشدا ً
القيادة السياسية لهذه الجهة عدة إدخال طرابلس في حال
حصول معركة انتخابية في حمالت سباب وأضاليل ال
تليق بالمدينة وعائالتها وأخالقها».

�شارك في الم�ؤتمر العام للمجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية

دريان :لو�ضع حلول جذرية تمنع
التطرف والإرهاب
انجرار ال�شباب �إلى براثن
ُّ

تر�أ�س قدا�س عيد العن�صرة في بكركي

الراعي :الأوطان ال تبنى على التالعب وطم�س الحقيقة
دريان وعدد من المشاركين في المؤتمر
شارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان ،ف��ي المؤتمر ال��ع��ام للمجلس األع��ل��ى للشؤون
اإلسالمية الذي نظمته وزارة األوقاف المصرية في أسوان،
والذي حمل عنوان «دور المؤسسات الدينية في العالمين
العربي واإلسالمي في مواجهة التحديات نقد ذاتي ودراسة
موضوعية».
وقبيل عودته إلى بيروت ،ترأس دريان جلسة عن دور
المؤسسات الدينية ،أكد خاللها «ضرورة توحيد الرؤية
بين المؤسسات الدينية في العالم العربي واإلسالمي،
والتنسيق فيما بينها ،لتعزيز الجهود من أجل التصدي
للفكر الشاذ ووضع حلول جذرية تمنع انجرار الشباب
إلى براثن التطرف واإلرهاب» ،ورأى أنّ «الجهد األكبر من
دور المؤسسات الدينية ينبغي أن يكون في القضاء على
ظواهر التعصب والتطرف بخطاب ديني سمح منفتح على
اآلخر».
وشدّد على «أنّ دار الفتوى في لبنان يقوم بتطوير مفهوم

الراعي مترئسا ً القداس
ت��رأس البطريرك الماروني الكاردينال م��ار بشارة
بطرس الراعي قداس عيد العنصرة في كنيسة السيدة
في الصرح البطريركي في بكركي ،عاونه فيه المطارنة
بولس الصياح ،سمير مظلوم ،حنا رحمة ،وع��اد ابي
كرم  ،ولفيف من الكهنة ،بمشاركة الكاردينال نصرالله
صفير ،ومطارنة ورؤساء عامين ورئيسات عامات وكهنة
وراه��ب��ات من مختلف الطوائف الكاثوليكية ،وحضر
القداس رئيس المؤسسة المارونية لالنتشار نعمة افرام
 ،رئيس مجلس إدارة «تيلي لوميار» جاك كالسي وأسرة
«تيلي لوميار» ،رئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور
الياس صفير وأعضاء المؤسسة وعائلة الكاردينال
صفير ،أمين سر نقابة شعراء لبنان الشاعر إميل نون،
المحامي جوزف أبو شرف وحشد من المؤمنين.

وألقى الراعي عظة أكد خاللها أنه «ال يمكن أن يتعايش
الناس والمواطنون والشعوب ،إذا لم تكن الحقيقة ،أم
اُلعدالة والسالم ،قاعدة عيشهم معاً .واألوطان ال تبنى
على الزغل وطمس الحقيقة والتالعب عليها».
وكان الراعي تلقى اتصاال ً من رئيس المجلس العام
الماروني ال��وزي��ر السابق ودي��ع ال��خ��ازن ،مهنئا ً إياه
بسالمة ع��ودت��ه م��ن زي��ارت��ه إل��ى فرنسا ،مثنيا ً على
«الجهود المضنية التي يقوم بها البطريرك الراعي،
إلخراج اإلستحقاق الرئاسي من المأزق الخطير ،الذي
نتخبط به اليوم».
واعتبر الخازن «أنّ هذا المسعى ،هو في مثابة فرصة
ربع الساعة األخير إلنقاذ لبنان ،وإبعاده عن الهاوية
التي قد تبتلع الجميع وال تستثني أحداً».

ثقافة االعتدال والتسامح واحترام الكرامة اإلنسانية ونشر
الفكر الوسطي بأساليب وطرق حديثه وحضارية بالتعاون
مع الجمعيات والمؤسسات اللبنانية واألوروبية» ،منبها ً
من «خطورة استمرار ظاهرة اإلسالموفوبيا وانتشارها في
المجتمعات الغربية» ،ومنوها ً بدور األزهر ووزارة األوقاف
المصرية ودار اإلفتاء «في التوجيه واإلرشاد والتناصح
وبث الكلمة الطيبة الحكيمة بين الناس في مصر والعالم».
والتقى دريان بوزير األوقاف المصري الدكتور الشيخ
محمد مختار ومفتي جمهورية مصر العربية الدكتور
الشيخ شوقي عالم ،وت ّم التداول في الشؤون اإلسالمية
وتعزيز العالقات بين لبنان ومصر .وأبدى دريان حرصه
«التمسك باإلجماع العربي الذي يشكل درعا ً واقيا ً
على
ُّ
في صيانة مجتمعاتنا العربية مما يُحاك لها من فتن
ودسائس هدامة» ،مشيرا ً إلى «أنّ لبنان جزء ال يتجزأ من
هذا اإلجماع».

ن�شاطات
 شارك وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبدالمطلب حناوي في فعاليات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة
العرب ومكتبه التنفيذي الذي يستمر حتى اليوم االثنين في مق ّر جامعة الدول العربية في القاهرة.
ورافق حناوي رئيس دائرة العالقات العامة واإلعالم في الوزارة حسن شرارة.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،في مكتبه في ثكنة المق ّر العام رئيس
الجامعة األميركية في بيروت ( )AUBالدكتور فضلو خوري على رأس وفد من الجامعة ضم :وكيل الشؤون
األكاديمية الدكتور محمد حراجلي ورئيس مكتب الحماية النقيب المتقاعد سعدالله شلق ،في زيارة أعربوا خاللها عن
دعمهم وتقديرهم للجهود والدور الذي تضطلع به قوى األمن للحفاظ على أمن وإستقرار البالد ،شاكرين له مساهمة
المؤسسة في تأمين الحماية الالزمة لمباني الجامعة.

