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مواقف ا�ستذكرت ال�شهيد الر�شيد
التم�سك بمبادئه الوطنية
وعاهدته
ّ
توالت أمس المواقف المستذكرة للرئيس الشهيد رشيد
كرامي.
وفي السياق ،أ ّكد رئيس «لجنة تخليد ذكرى الشهيد رشيد
كرامي» ،معن عبد الحميد كرامي ،أنّ «السنين تم ّر وذكرى
القائد الملهم رشيد كرامي حيّة في القلوب ،وستبقى رمزا ً
للكفاح الخالص المستمر والنضال الصادق في سبيل الحرية
والكرامة ،في سبيل وحدة لبنان وعروبته وكرامته واستقالله،
وستبقى روح الشهيد ترفرف في أجواء الوطن داعي ًة للوئام
بين أبنائه مسيحيّيهم ومسلميهم ،رافع ًة الصوت عاليا ً بأنّ
الحب ديني والحق إيماني والخير عقيدتي ووح��دة الصف
إرادتي ،والدين لله والوطن للجميع».
ورأى في بيان ،أنّ «غياب الشهيد الطويل ع ّنا لن يُنسينا
وصاياه لنا والمحفورة في قلوبنا بأن نحافظ على استقالل
بلدنا الحبيب لبنان ونعمل للصالح واإلصالح ،وأن نقف س ّدا ً
منيعا ً في وجه الفساد والمفسدين ،ونعمل مع المخلصين
لتأمين الحياة الكريمة والسعادة ورغد العيش ورخائه لكل
أبناء شعبنا األب��ي ال��ذي يعاني اليوم الظلم والقهر والفقر
والحرمان» ،مذ ّكرا ً «بجرأة الشهيد الكبير وصراحته التي
ال تلين إلاّ للحق وال تثور إال في سبيل مكرمة ،وقد بلغت في
الخلق من السم ّو غاية ال يستطيع إلاّ قلّة من الناس المخلصين
أن يبلغها ،وكانت الوسيلة إلى هذا الخلق اإليمان الراسخ بالله
والعمل الصالح في سبيل الله والوطن».
واعتبر أنّ «اسم الشهيد الكبير سيظ ّل مرادفا ً لمدينته التي
أحبّها وأحبته وأخلص لها وأخلصت له ،وكان الرجل الذي لم
تقف رسالته عند حدود مدينة وتنتهي على شواطئ ثغر ،بل
كانت تتعدّاها حتى تشمل الوطن اللبناني بأسره ث ّم تتجاوز
حدوده حتى تشمل ديار العرب ،فنال اإلعجاب واالحترام من
الجميع ،وكان المجاهد في سبيل وطنه والساعي إلى العدالة
بين المواطنين والمعطي ذاته حتى الشهادة ،فكان رجل دولة
وليس كباقي الرجال ،كان القائد الحكيم والسياسي المعتدل
التقي المؤمن بالعيش األخوي اإلسالمي-
التقي
واإلنسان
ّ
ّ
المسيحي وكان رجل االعتدال والتقوى ،ولم ُتل َّوث يداه أبدا ً
بدم األبرياء».
وقال« :في الليلة الظلماء يفتقد البدر ،وإ ّننا في حاجة إلى
أمثال الشهيد في هذه األيام التي أصبح فيها المواطن كاليتيم
على مائدة اللئيم .ونطلب من الشهيد ألاّ يسأل عن وضع
لبنان في هذا الزمن الرديء ،أل ّننا نخجل من الجواب ،فلبنان
بال رئيس للجمهورية وبمجلس ن ّواب ممدّد لنفسه دورتين،
مغيّب وال يجتمع ،وحكومة ضعيفة هزيلة كل وزي��ر فيها
يغ ّرد على لياله ،والشعب مستسلم بال حول وال قوة ،يئنّ من
الجوع والعطش والحرمان ،والنفايات تمأل الشوارع ورائحتها
المؤذية كرائحة مسؤوليه الجشعين الذين ال ه ّم لهم سوى

ملء جيوبهم بالمال الحرام من دون خجل وال وجل ومن دون
رادع من ضمير».
متوجها إل��ى «الحبيب الرشيد :بلدك طرابلس
وختم
ّ
المحرومة والمظلومة تنادي وال من مجيب ،وتستغيث بالله
أن يُعيد لها أيام الرشيد لتستعيد ع ّزتها وكرامتها ومجدها،
أعاهدك يا قائدي وزعيمي ومعلّمي بأنّ حبيبك وليد سيبقى
على طريقك سائراً ،ولمبادئك حافظاً ،ولخدمة وطنك وبلدك
ولي
وشعبك ن��اذرا ً نفسه ،أسوة بك ووف��ا ًء لوصيّتك والله ّ
التوفيق».
توجه أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
كما ّ
المستقلين -المرابطون» العميد مصطفى حمدان خالل اتصال
هاتفي بمعن كرامي بالسالم على روح الرئيس رشيد كرامي،
التمسك
مؤ ّكدا ً أنّ «آل كرامي سيبقون المثل والمثال في
ّ
بالثوابت القومية العربية والوطنية اللبنانية ،مرفوعي الرأس
دائما ً وأبدا ً بإذن الله ،وسيبقى عنوانهم كما كان الرشيد وعمر
«ع ّزة النفس والكرامة».
وش �دّد على أنّ «دم الرشيد هو أكبر من كل من يحاول
المساومة على إحقاق الحق وع��ودة المجرم قاتل الرشيد
المدعو سمير فريد جعجع إلى زانزانته ،حيث يجب أن يكون
أمثاله من القتلة والمجرمين» .وأضاف« :سيبقى «المرابطون»
صابرين صامدين ،رافعين سم ّو ح ّقنا في مواجهة حقد باطلهم،
وسيأتي اليوم القريب حيث ينتصر الحق ويزهق الباطل».
�وج��ه��ت لجنة أص��دق��اء األس��ي��ر ف��ي السجون
ك��ذل��ك ت� ّ
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف بالتحية إلى روح رشيد كرامي
في ذكرى اغتياله التاسعة والعشرين« ،الذي اغتالته يد الغدر
والعمالة أل ّنه كان يقف دائما ً إلى جانب كافة القضايا المح ّقة
ألمتنا ،وفي المقدمة قضية فلسطين».
وشدّدت اللجنة في بيان بعد اجتماع عقدته ،على أنّ «نهج
باق في قلب ووجدان
الرئيس الشهيد رشيد كرامي الوطني ٍ
أبناء طرابلس والشمال ولبنان ،وكافة األحرار والشرفاء».
وبالمناسبة ،حيّت اللجنة «مواقف الوزير فيصل كرامي ابن
العائلة الوطنية ،والذي يتابع المسيرة الكراميّة التي قدّمت
للوطن خيرة الرجال العظام ،فكان منها رجل االستقالل عبد
الحميد كرامي ودولة الرئيس المرحوم عمر كرامي المشهود
له بوقوفه بوجه كافة مخططات الفتن والتقسيم التي يزرعها
العدو الصهيوني وعمالؤه لتفتيت أمتنا».
و اعتبر رئيس «اللقاء التضامني الوطني» الشيخ مصطفى
ملص ،أ ّن��ه ال يمكن أن ُتترك جريمة استشهاد كرامي في
صناديق النسيان« ،فرجل بحجمه ال يمكن أن يذهب دمه هدرا ً
وضياعاً ،بل من واجب الدولة اللبنانية أن تسعى إلى إحقاق
الحق مهما كانت النتائج».

مطر عر�ض والخازن تداعيات االنتخابات البلدية
استقبل رئيس أساقفة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر رئيس
المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر
السابق وديع الخازن ،حيث تدواال
ف��ي األوض���اع االنتخابية األخ��ي��رة
ودالالتها المستقبلية.
وبعد اللقاء ،قال الخازن« :تشرفت
بلقاء سيادة المطران بولس مطر،
حيث تداولنا في تردّدات االنتخابات
البلدية واالختيارية ومؤشراتها على
االنتخابات النيابية ،وكان تركيز على
مصير االستحقاق الرئاسي المؤجل
من جلسة إلى أخرى ،فاعتبر سيادته
أنّ االنتخابات البلدية واالختيارية
كانت اختبارا ً أمنيا ً ناجحا ً جدا ً حتى
بمعايير المراحل السابقة ألحداث
 ،1975كما شكلت نقلة نوعية في
الخيارات الشعبية بعد الركود الذي
أص��اب ج��زءا ً من البنية البرلمانية
ال��م��م �دّدة لنفسها تحت مس ّوغات
ب��دّدت مفاعيلها تجربة الساحات
االنتخابية».
ولفت الخازن «إلى أنّ من المعيب

مطر مستقبالً الخازن
أن نبقى م��س� ّم��ري��ن ع��ل��ى إش���ارات
خارجية أو م��ؤش��رات مشجعة في
االنتخابات الرئاسية ،ألنّ ال شيء
يحول دون انعقاد جلسة االنتخاب
ف��ي ه���ذا ال��ظ��رف ال��ع��ص��ي��ب ال��ذي
يتطلب وقفة وطنية جامعة لحماية
استحقاقاتنا ال��دس��ت��وري��ة م��ن أي
خلل مؤ ّثر على سمعتنا الديمقراطية

الرائدة في هذا الشرق».
وخ��ت��م« :ك��ان ال���رأي متفقا ً على
أنّ ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالختيارية ذات دالالت معبرة في
وجه التخاذل والتفاهم على انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،ففي طيّاتها
إن���ذار ص��ارخ ب��أنّ صبر ال��ن��اس قد
نفد».
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عون عر�ض وفرعون قانون االنتخاب
وملف الكازينو و�أمن الدولة
التقى رئيس «تك ّتل التغيير واإلص�لاح» النائب ميشال عون في دارته في
الرابية وفدا ً من منظمة غير حكومية أميركية برئاسة السفير كاميرون مونتير،
وت ّم البحث في األوضاع في لبنان والمنطقة.
ث ّم استقبل عون وزير السياحة ميشال فرعون ،الذي أشار إلى أنّ «الحديث
تط ّرق إلى الكثير من المواضيع ،وال سيّما ملف جهاز أمن الدولة وقانون
االنتخابات النيابية وملف كازينو لبنان».
وعن قانون االنتخابات النيابية ،اعتبر فرعون «أنّ القانون األرثوذكسي
ليس مطروحا ً بل النسبية على أساس المختلط ،وبدأنا نق ِّرب وجهات النظر
لنستطيع تمرير مشروع القانون النسبي قبل آخر الصيف ،نافيا ً «أن يكون
تط ّرق وعون إلى موضوع الرئاسة».
وعن تصحيح الوضع المسيحي في لبنان ،أوضح فرعون «أنّ العمل جار بكل
ملف على حدة» ،متم ّنيا ً أن تجري االنتخابات الرئاسية قبل النيابية ،فاليوم
نحن في حاجة إلى انتخابات رئاسية حتى من خالل المجلس الحالي ،وال
نستطيع أن نستبعد أي ملف ،حتى أ ّننا ال نستطيع أن نستبعد تأمين النصاب
لالنتخابات الرئاسية .وقد أعدنا ملف أمن الدولة إلى الرادار بعد االنتخابات
البلدية».

ندوة عن الإمام الخميني:
هم فل�سطين وتوحيد الأمة
حمل ّ

3

جبري متحدثا ً في الندوة
َّ
نظمتالمستشاريةالثقافيةللجمهوريةاإلسالميةاإليرانية
في لبنان ،و«حركة األم��ة» ،ن��دوة فكرية بعنوان «اإلم��ام
الخميني  ...والوحدة اإلسالمية» ،في مركز الحركة الرئيسي
في بيروت ،لمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لرحيل
اإلمام الخميني ،في حضور السفير اإليراني محمد فتحعلي،
ومم ّثلين عن سفراء عدد من الدول العربية واإلسالمية وقادة
األجهزة األمنية والعسكرية واألحزاب والقوى والشخصيات
الوطنية واإلسالمية الفلسطينية واللبنانية.

العبد الله

عون مستقبالً فرعون

لحّ ود :الن�سبية �أو الحرب الأهلية
لحود في بيان ،أنّ «نتائج االنتخابات البلدية
رأى النائب السابق إميل ّ
تحتاج إلى قراءة متأ ّنية وموضوعية بدل استعراضات القوة التي نشهدها،
وخصوصا ً أنّ غالبية الفرقاء السياسيّين خرجوا منها ُمنهَكي القوى ،بعد أن
خاضوها بعضالت سياسية مفتولة».
لحود عند «تشكيل لوائح عابرة للطوائف وللخصومات السياسية
وتو ّقف ّ
في مناطق ،وخوض معارك انتخابية استدعت قرعا ً لألجراس وتجييشا ً مذهبيا ً
في مناطق أخرى في اليوم نفسه» ،الفتا ً إلى أنّ «البعض ح ّول أصغر قرية إلى
أم المعارك حين ربح ،وجعل من المواجهات االنتخابية في بعض المدن الكبيرة
معارك هامشيّة بعد أن خسرها».
أضاف« :أنّ غالبية الفرقاء السياسيين ُكشفوا أمام الرأي العام ،على الرغم
من التضليل والحمالت اإلعالمية وما صرف من األم��وال المتبقية من اآلبار
الجافة».
واستغرب «شماتة البعض بتيار المستقبل بعد خسارة االنتخابات البلدية
في طرابلس» ،متناسين أنّ «من ربح في هذه االنتخابات هو الجناح المتط ِّرف
في مشروع تيار المستقبل».
وأمل أن « ُتعيد هذه االنتخابات بعض السياسيين إلى أحجامهم الطبيعية،
إذ إ ّنهم كانوا يريدون ،قبلها ،أن يغيِّروا خريطة الشرق األوسط ويسقطوا النظام
في سورية ،فاكتشفنا بعدها أ ّنهم غير قادرين على إيصال مجلس بلدي في
جب في عائلتهم».
قريتهم ،وعاجزون عن مواجهة ّ
وشدّد على أنّ «االستنتاج الذي يجب أن نستخلصه من هذه االنتخابات هو
الحاجة الماسة إلى إقرار قانون انتخاب يعتمد النسب ّية على أساس لبنان دائرة
حرب أهلية جديدة
انتخابية واحدة ،وإلاّ فإ ّننا ن ّتجه على أرجلنا وأخطائنا نحو
ٍ
نتيجة ارتفاع منسوب التط ّرف ،وحينها قد ال يبقى ال بلدية وال بلد».

بداية الندوة ،آيات من القرآن الكريم ،وكلمة ترحيبيّة من
الشيخ إبراهيم البريدي .ث ّم تحدّث رئيس الهيئة اإلدارية في
«تج ّمع العلماء المسلمين» الشيخ الدكتور حسان العبد الله،
معتبرا ً «أنّ حضور اإلمام الخميني في الساحة السياسية
أوضح من أن يخفى ،ويكفي أن ترى أنّ هذه الدولة التي
أنشأها ما زالت حاضرة في المشهد السياسي كما أرادها
هو ،دولة قائدة ح ّرة مستقلة قوية تصمد وتنتصر على كل
المؤامرات والفتن والحروب التي ُتخاض ضدها».
وق��ال« :إنّ عمق بصيرة اإلم��ام الخميني جعلته يعرف
منذ البداية أنّ أخطر ما يواجه أمتنا هو الفرقة ،لذلك دعا إلى
الوحدة اإلسالمية كح ّل وحيد لتأمين القوة التي بها تنتصر
األمم» ،مشيرا ً إلى «أنّ القضية المركزية التي حمل ه ّمها شابا ً
ثم عالما ً ثم مرجعا ً ثم قائداً ،هي قضية فلسطين».
أضاف« :أنّ يوم القدس الذي أردته محطة لتذكير األمة في
وقت تع ّبدِها لله بالصيام والقيام وليالي القدر ،بأنّ القضية
األساس هي السعي القتالع الغدّة السرطانية «إسرائيل» من
الوجود ،وأردته أن يكون ألعداء األمة وعمالئهم سببا ً ليأسهم
من السيطرة على العالم اإلسالمي».

الرفاعي

من جهته ،اعتبر مم ّثل حركة «الجهاد اإلسالمي في لبنان
أبو عماد الرفاعي« ،أنّ الوحدة اإلسالمية لم تكن بالنسبة
لإلمام الخميني مج ّرد شعار يردّده في فضاء السياسة ،بل
كان منهجا ً رائداً ،وإطار تفكير دائب ،لتحقيق هدف محدّد،
وغاية واضحة :بناء قوة المسلمين في مواجهة المشروع
االستعماري الغربي الذي يستهدفهم ،ومم ّرا ً إلزام ّيا ً نحو
تحرير فلسطين .عندما أطلق اإلمام الخميني يوم القدس،
ويوحدها ،ويشحذ طاقاتها،
فإ ّنه كان يبحث ع ّما يجمع األمة،
ّ

باتجاه قضيّتها المركزية».
وأ ّكد أنّ «ما يجري في القدس اليوم ،وما ي ّ
ُخطط لها ويدبر،
ينبغي أن يكون صرخة استغاثة ،ونداء استيقاظ لكل األمة
من كبوتها ..فلسطين وحدها تجمع وال تفرق ،ولهذا السبب
ّ
التوغل الصهيوني لإلطباق على القدس
بالذات نشاهد
وأهلها وتراثها ،ومقدّساتها ،وفي مقدّمتها المسجد األقصى
المبارك».

شريعتمدار

وقال المستشار الثقافي اإليراني محمد مهدي شريعتمدار:
«لم تكن دعوة اإلمام الخميني إلى توحيد الصف نابعة عن
موقف سياسي قد تغيِّر معالمه تقلّبات الزمن وأحداثه ،كانت
أسست لخطاب إسالمي جديد
دعوة إيمانية صادقة ثابتة ّ
ق��ادر على نسف تركات الماضي ومواجهة التحدّيات من
أجل بناء أمة وسط ،يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر».
وأضاف« :كان اإلمام الخميني صادقاً ،هادفا ًتجميع طاقات
األمة بأطيافها بعيدا ًعن المصالح الوطنية والفئوية الضيقة،
متطلّعا ً إلى أن ت ّتجه كل األنظار إلى القضية األساس ،غير آب ٍه
بما قد ينتج عن هذا الخطاب من انتقادات من داخل مجتمعه،
أو مواجهة من المتربّصين لوحدة األمة بالمرصاد .جمع بين
خطاب الوحدة اإلسالمية وتوحيد صفوف الشعوب المسلمة،
رغم الثبات على المبادئ والوقوف بوجه أصحاب السلطة
ووعّ اظ السالطين ،جمع بين قيادة الثورة لهدم النظام البائد
من جهة ،وتأسيس الدولة لبناء المجتمع المثالي من جه ٍة
أخرى .فكان ح ّقا ً ع ّراب االنتصارات في زمن النكسات».

جبري

ورأى أمين عام «حركة األمة» الشيخ الدكتور عبد الناصر
جبري« ،أنّ الولوج في شخصية اإلمام ليس من خالل كلمات،
إ ّنما نقرؤه من خالل صور ،فقد كانت صورة اإلمام جذابة من
خالل تربيته ألبنائه ،وفريدة .ومسيرة الخامنئي اليوم هي
امتداد لمسيرة وصدقيّة ذلك اإلمام الذي قال «إنّ الدين هو
لرقي وازدهار الشعوب» ،وقد كان اإلمام الخميني
الطريق
ّ
ال يستحي من الحق ،فواجه أميركا وقال عنها «الشيطان
األك��ب��ر» ،واستطاع العمل بشكل دائ��م لمواجهة اليهود
والعدوان «اإلسرائيلي».

م�ؤتمر العرب و�إيران وا�صل �أعماله
والجل�سات تناولت ا�ستراتيجية محا�صرة الإرهاب
واص��ل مؤتمر «ال��ع��رب وإي���ران في مواجهة
التحدّيات اإلقليمية :الفرص ،وآف��اق الشراكة»
أعماله في أوتيل «رمادا بالزا» ،بحضور عشرات
الباحثين والمف ّكرين والخبراء ،وعقد عصر أول
من أمس وأمس أربع جلسات.
وترأّس الجلسة الثالثة ،سماح إدريس الذي
اعتبر «أ ّننا نعيش في أزمة حقيقة تطال وجودنا،
لكن بعد انتصار المقاومة في  25أي��ار 2000
تراجع خطاب األزم��ة ليحل محلّه خطاب الثقة
بالذات واألمل بالنصر ،الذي لم يعد مستحيالً»،
مشيرا ً إلى «تصاعد الخطاب المذهبي منذ انتصار
المقاومة على العدو عام  ،2006وصوال ً إلى األزمة
السورية حتى اآلن».
ث ّم ألقى الدكتور سعد الله زارعي كلمة ،تحدّث
فيها عن «ال���دور األميركي والغربي في خلق
التيارات اإلرهابية في المنطقة من أجل تشويه
حركات التح ّرر الصادقة» ،كاشفا ً عن «تصدّي
إيران لمحاولة زرع التيارات التخريبيّة من خالل
العمل على إصالحات اجتماعية ،واالستفادة من
البرامج الدينيّة».
وأشار إلى «دور إيران الفعّ ال في دعم الدول
العربية في محاربة «داعش» و«النصرة» اللذين
باتا في مرحلة الزوال».
ث ّم ألقى أمين اسكندر من مصر كلمة ،شدّد فيها
على أ ّن��ه «ال يمكن إبعاد العامل «اإلسرائيلي»
عن أح��داث المنطقة» ،الفتا ً إل��ى أنّ «التعاون
«اإلسرائيلي» المصري هو في أعلى مستوياته
اآلن» ،وقال« :إذا أضعنا البوصلة ونسينا قضية
فلسطين ،سنجد أنفسنا ف��ي مستنقع اسمه
الصراع المذهبي الذي يستعيدونه من الماضي
إلشعال المنطقة بأسرها».
ث ّم ألقى الدكتور حبيب فياض كلمة ،قال فيها:
«نحن أمام ك ٍّم هائل من المشاكل مقابل القليل من
الفرص التي يمكن أن ُتخرج المنطقة من حالة
الظالم التي تعيشها .إذاً ،ال ُب ّد من وجود حل بين
إيران والعرب وبالتحديد بين إيران والسعودية،
وال ُب ّد من البحث عن العوامل التي تجمع بين
الطرفين .إذا أردنا معالجة الخطاب السلبي بين
الطرفين يجب تأكيد أنّ المدخل الوحيد الصالح
هو تعويم عالم المصالح ،التي هي متو ّفرة
بكثرة ،وليس االعتماد على عامل المبادئ التي لم
تع ْد حالة مشتركة».
وترأّس الجلسة الرابعة وزير الدولة لشؤون
مجلس ال��ن � ّواب محمد فنيش ،ح��ول «قضايا
التباين والنقاش» ،فأ ّكد أنّ «من يشنّ حروبا ً على
دول وشعوب عربية ،ويتحالف مع قوى دولية
وإقليمية ،ال يقنع أحدا ً بالحديث عن التدخالت
الخارجية .وم��ن ال يحترم إنسانية مواطنيه
وحقوقهم ف��ي التعبير وال��م��ش��ارك��ة ال يلقينّ
بأسباب أزمته خارج بلده .ومن يم ّد يد التعاون
ويقدّم التنازالت للمحتل الصهيوني ،ويته ّرب
من دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة بذريعة
الخلل في موازين القوى ،ال يحوِّل وجه الصراع
وال يستسهل شنّ الحرب وإثارة النزاعات».

جانب من الممؤتمر
ث� ّم ق��دم الدكتور موسى الغرير من سورية
مداخلة حول «تأثير الملف النووي اإليراني في
العالقات العربية اإليرانية» ،فرأى أ ّنه «إذا ما
أري َد تعميم نتائج التجربة اإليرانية في التفاوض
واالتفاق ،وتحويل التحدّيات إلى فرص ،فال ب ّد
ألطراف العالقات العربية  -اإليرانية من تبديد
يتوجس ويشعر بها كل طرف
المخاوف التي
ّ
اتجاه الطرف اآلخر».
وألقى الدكتور علي رضا مير يوسفي كلمة ،أ ّكد
فيها أنّ «إي��ران دولة حديثة تريد االستقرار في
المنطقة وال تريد السيطرة على أحد ،وال أن تكون
بديالً عن النفوذ األميركي .كما أنّ قادتها اإلمام
الخميني ،واإلمام الخامنئي لم يتحدّثا يوما ً عن
موجها ً دوما ً إلى األمة
الشيعة ،وإنما كان الخطاب ّ
اإلسالمية» .وقال« :صحيح أنّ في إيران أصواتا
متعدّدة ،لكن لديها أكثر سياسة خارجية يمكن
تو ّقعها في المنطقة بخالف بعض دول الجوار».
ث� ّم ق��دم الدكتور محمد عبد الشفيع عيسى
مداخلة حول «العالقات العربية  -اإليرانية بين
شواغل الماضي وتطلّعات المثالية السياسية»،
ف��رأى «ض���روة تكوين ح��زام ف��عّ ��ال م��ن ال��دول
اإلقليمية الكبيرة في المنطقة العربية  -اإلسالمية
المركزية ،وه��ي أرب���ع :مصر وإي���ران وتركيا
والسعودية (أو ربما مجلس التعاون الخليجي
بقيادة سعودية) .وال ب ّد من تكامل األدوار في ما
بينها ،من أجل خدمة العالم العربي  -اإلسالمي
في قلبه المركزي بالذات».
وت��رأّس الجلسة الخامسة نصري الصايغ،
الذي أشار إلى «نقطة مشرقة في منطقتنا وهي
محور المقاومة ال��ذي أنقذ األم��ة من الخسارة

المتمادية ونصب للقوة نماذج ،أهم نماذجها
المقاومة اإلسالمية في لبنان والمقاومة في
فلسطين».
ث ّم تحدّث الشيخ جواد الخالصي من العراق،
فدعا إلى «تقارب الكيانات الموجودة» ،مشدّدا ً
على «عدم السماح بتف ّككها بأيّ حجة».
ث ّم تحدّث الدكتور حسين أكبري من إيران،
فرأى أنّ «إيران والعرب هما مدرستان مك ّملتان
لبعضهما ،وإن كان لديهما خالفات في البعد
الطائفي والمذهبي» ،مشيرا ً إلى أنّ «المصالح
ال��ك��ب��رى ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن أه���م م��ن ال��خ�لاف��ات
السياسية».
ث � ّم ت��ح�دّث أنيس النقاش ،ف��رأى أنّ «فشل
المشروع الجامع هو ال��ذي أدّى إل��ى االقتتال
في المنطقة» ،معتبرا ً أنّ «ال��دول التي يستقيم
فيها األمن ،ليس بسبب التعدّدية والحرية ،إ ّنما
بسبب تحقيقها لألمن االجتماعي واالستقرار
السياسي وال� ّرف��اه» ،مشيرا ً في هذا اإلط��ار إلى
الواليات المتحدة كنموذج».
وقال« :ربما تش ّكل الفوضى الكبيرة القائمة
في منطقتنا حالياً ،فرصة تاريخية لخروج فكر
سياسي متقدّم» ،داعيا ً إلى «عقد مؤتمر يدعو
مث ّقفي المنطقة ككل للبحث عن مشروع حضاري
إلخراج المنطقة من عناء االقتتال».
واخ ُتتمت الجلسة بمداخلة للدكتور معن
ال��ج��رب��ا م��ن ال��س��ع��ودي��ة ،ف��ق��ال« :إنّ ال��وح��دة
اإلسالمية بين العرب وإيران على سبيل المثال ،ال
يمكن أن تتح ّقق إلاّ بجهود من أعلى ق ّمة الهرم إلى
أسفله ومن أسفل الهرم إلى قمته في الوقت نفسه،
على أنّ جهود التقريب والتوحيد لن ُتجدي إذا لم

يكن هناك قرار سياسي يأتي من ق ّمة الهرم».
وت��رأّس الجلسة السادسة الدكتور عبد الله
بوحبيب ،بعنوان «الجماعات المتط ّرفة :توظيف
العنف أم ملء الفراغ؟».
ث � ّم ألقى الدكتور كمال الهلباوي من مصر
كلمة ،حول «مشروع مواجهة العنف والتكفير»،
مقترحا ً «استراتيجية لمحاصرة خطاب العنف
وم��ص��ادره ،في مقابل خلق وع��ي مضا ّد وفكر
تنويري».
ورأى أنّ «مصر ولبنان هما من أصلح البيئات
لتنفيذ هذين المشروعين ،واالستراتيجية ،ولو
ضمن إط��ار واح��د أو إدارة واح���دة ،بعيدا ً عن
بيئات وأط��راف الصراع المباشر أو األزم��ة في
األم��ة ،مصر بإمكاناتها العلمية الكبيرة وثقلها
اإلعالمي ،المنحرف أحياناً ،ولبنان بانفتاحه
على الجميع وتجاربه في تعايش التعدديّة
المذهبيّة والطائفيّة».
وألقى الدكتور عبد الحسين خسروبناه كلمة،
شدّد فيها على «ضرورة أن تلتفت الدول العربية
وإيران إلى أنّ العدو األساسي هو إسرائيل».
وألقى الشيخ إبراهيم الصالح مداخلة ،خلص
فيها إلى أنّ «حالة الفوضى والعنف التي تسود
المنطقة اليوم ،هي نتاج تطلّع قواها للشراكة مع
القوة الدولية النافذة ،فبدال ً من تفاهم دول اإلقليم
في ما بينها ،تلجأ إل��ى الدولي ال��ذي يختزلها
ويضعفها عبر إطالة النزاعات».
ث ّم ألقى الدكتور حسن رحيم ب��ورزاده كلمة،
أ ّكد فيها أنّ «إيران لن تسمح أليّ جيش غربي أن
يحتل أي بلد إسالمي ،وسنساعد هذا البلد».

