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وكرم فريق عمل االنتخابات
التقى رئي�س الحكومة ّ

الم�شنوق :الداخلية جاهزة للنيابية

جانب من حفل تكريم فريق االنتخابات
استقبل رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
تمام س�لام أم��س في ال��س��راي ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
مع وفد ض ّم المدير العام لقوى األمن
الداخلي ال��ل��واء إبراهيم بصبوص
والمحافظين والمديرين العامين
وع��ددا ً من كبار الضباط والموظفين
في وزارة الداخلية.
بعد اللقاء قال المشنوق« :زيارتنا
لشكر الرئيس سالم على دعمه عمل
وزارة الداخلية خالل فترة االنتخابات
البلدية واالختيارية ،وأ ّكدنا جهوزيّة
الوزارة للقيام باالنتخابات النيابية
ف��ي موعدها بكل أجهزتها األمنيّة
واإلداريّة».
وأض����اف« :دول����ة ال��رئ��ي��س وأن��ا
وجميع ال��ح��اض��ري��ن ،ن ّوهنا ب��دور
الجيش اللبناني وقيادته وبقوى
األمن في حفظ االستقرار خالل عملية
االنتخاب في مراحلها األربع ،والتي
ت��ؤ ّك��د رغ��ب��ة اللبنانيين وصدقهم
واستمرار رهانهم على الدولة ،وكذلك
رهانهم على صندوق االقتراع كوسيلة
التعبير األمثل النتخاب من يم ّثلهم
اليوم في كل المجاالت في المجالس
البلدية ،والسنة المقبلة في المجلس
النيابي ،ولكن طبعا ً كلّنا ا ّتفقنا على
أ ّن��ه إذا كان هناك من أولوية حاليا ً
فيجب أن يُعمل في أسرع وقت ممكن
لضمان استقرار النظام ولضمان أمن
اللبنانيين والستمرار الحد األدنى من
األم��ن ال��ذي نعيشه وس��ط الحرائق

حولنا ،أي أ ّنه يجب انتخاب رئيس
للجمهورية .هذا النظام ال يستوي وال
يعمل من دون أن يكون هناك رئيس
للجمهورية».
من جه ٍة أخرى ،أقام المشنوق حفالً
تكريميا ً في وزارة الداخلية لفريق
العمل العسكري واألمني واإلداري،
الذي شارك في اإلعداد واإلشراف على
مختلف مراحل االنتخابات األخيرة،
في حضور بصبوص والضباط الكبار
وأعضاء غرفة العمليات المركزية
وال��م��دي��ري��ن العامين ف��ي ال���وزارة
والمحافظين والقائمقامين وممثلين
عن السلك القضائي ومتطوعي األمم
المتحدة ،وفريق عمل «مشروع دعم
االنتخابات اللبنانية في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي».
وألقى المشنوق كلمة ،قال فيها:
«إن أه���م ش���يء تعلّمته م��ن ه��ذه
االنتخابات أ ّن��ه في كل واح��د فيكم
ال��دول��ة ه��ي األس����اس ،ه��ي عقلكم
وتص ّرفكم وال تعتمدون إلاّ عليها في
ممارستكم لمسؤولياتكم .ويجب أن
نعترف أنّ هذا الشيء قليل جدا ً في
ال����وزارات ،فقد أثبتت ه��ذه ال��وزارة
أ ّنها لكل اللبنانيين بكل تص ّرفاتها
ومسؤولة من دون تحيُّز ومن دون
أي حسابات سياسية ،إنْ كان للجهة
السياسية التي أنتمي إليها أو أليّ
جهة سياسية أخرى».
أض��اف« :لقد أثبتت االنتخابات
الحيادية المسؤولية لوزارة الداخلية

طعن بانتخابات الخن�شارة والجوار
أعلن رئيس «الئحة أبناء الخنشارة وال��ج��وار» بسام بركات في
بيان أمس ،أنّ «االنتخابات البلدية التي حصلت في بلدتي الخنشارة
ّ
المرشحين والناخبين،
والجوار تخلّلها العديد من الضغوطات على
تم ّثلت بنقل ّ
مرشحين من لوائح إلى أخرى ،وتضليل لل ّناخبين ناجم عن
فوضى ترشيحات وعدم االلتزام بالتحالفات ونكث بالتعهّدات ،إضاف ًة
إلى مخالفات مادية مباشرة اعترت العملية االنتخابية في بلدة الجوار،
وال سيّما استبدال رئيس القلم بشخص غير ّ
موظف منتدب لخدمة عامة
ممنوع عليه التواجد داخل قلم االقتراع ،واقتراع ناخبين عن ناخبين
آخرين وناخبين من دون أن ترد اسماؤهم على لوائح الشطب».
وأشار بركات إلى «قيام رئيس القلم بحرق أوراق االقتراع بعد انتهاء
عملية الفرز ،األمر ال ُمثبت بموجب إفادات رسمية صادرة عن المراقبين
المنصوص عنهم قانوناً ،وال��ذي جعل العملية االنتخابية في بلدة
الجوار باطلة بر ّمتها وما يستتبع ذلك من تعديل للنتائج بشكل جذري
ونزع للشرعية عن المجلس البلدي ،األمر الذي أصبح بعهدة مجلس
شورى الدولة نتيجة ّ
الطعن الرسمي الذي ت ّم تقديمه بالنتيجة».

باعتراف كل العالم من خالل التح ّكم
بكل تصرفاتها .ينظر العالم إليكم
بإعجاب لما أنجزتموه ،وبتقدير
للسهر والتعب .ويقع علينا الظلم
عندما يقارن البعض بين االنتخابات
ال��ب��ل��دي��ة واالخ��ت��ي��اري��ة ال��ح��ال��ي��ة
وانتخابات  .2010في العام 2010
ل��م يكن ف��ي لبنان مليون ونصف
مليون ن��ازح ،ول��م يكن هناك غياب
لرئيس الجمهورية ،ولم يكن هناك
على األقل عشرة نقاط ضعف متوافرة
اليوم ولم تكن متوافرة في .»2010
وتابع« :أنّ جهدكم كان مضاعفا ً
من حيث المسؤولية وقدرتكم على
تمرير المراحل األربع بأكبر قدر ممكن
من المسؤولية ومن النجاح أيضاً،
على عكس ما يقوله البعض الذين
اعتقدوا أنّ االنتخابات فرصة ليطالوا
من وزارة الداخلية ووزيرها ألسباب
سياسية».
وأردف« :ك��ل م��ا أنجزتموه هو
فخر للدولة ،وأنجحتم فكرة الدولة،
وإذا نظرنا إل��ى المديرات العامات
و«القائمقاميات» ،إذا صح التعبير،
نرى أعلى نسبة سيدات في المواقع
المسؤولة في ال���وزارة ،وهي وزارة
ذات طبيعة أمنيّة وإدار ّي���ة عالية.
والحقيقة أنّ الجيش اللبناني لم
يقصر ه��و أي��ض �اً ،وق��ي��ادة الجيش
ِّ
تص ّرفت بمسؤولية عالية وكانت
على تجاوب ممتاز مع اللواء إبراهيم
بصبوص وقيادة قوى األمن الداخلي،
وجميعهم تص ّرفوا بكل د ّقة ومسؤولية
نصا ً
وبحيادية تامة ،ول��م يتركوا ّ
في القانون إلاّ واستعملوه إلنجاح
االنتخابات في كل المناطق الحارة
والباردة وفي مناطق االئتالف ،وفي
مناطق الخصومة والخالف».
وخ���ت���م« :أن�����ا ف����رح ج�����دا ً بكم
وبوجودكم ،الفرحة بكم كبيرة .أتم ّنى
أن تبقوا على تص ّرفكم ومسؤولياتكم
واح��ت��رام��ك��م ال���ج���دّي ،وس � ُن��ج��ري
خ�لال أسبوعين أو ثالثة مراجعة
جدّية لهذه المرحلة ،ونتعلّم منها
لالنتخابات النيابية المقبلة لتكون
أخطاؤنا ومشاكلنا أقل ،وهنا أتحدّث
عن اإلدارة ،أل ّني لم أشهد أي تقصير
لقوى األمن والجيش .و ّفقكم الله لكم
وللدولة ،التي أنتم أوالدها الشرعيون
والمسؤولون والقادرون على تح ُّمل
المسؤولية».

ّ
التحديات:
اختتام م�ؤتمر العرب و�إيران في مواجهة
�إطالق منتدى للحوار بين الجانبين
اختتم مؤتمر «ال��ع��رب وإي���ران
في مواجهة التحدّيات اإلقليمية:
الفرص ،وآفاق الشراكة» أعماله في
فندق «رم��ادا ب�لازا» ،بعدما ناقش
ع��ل��ى م���دى ث�لاث��ة أي���ام متواصلة
المخاطر والتحدّيات الراهنة في
البيئة اإلقليمية وطبيعة أزم��ة
المنطقة ودور السياسات الغربية
ّ
وتدخالتها ،إضافة إلى نقد خطاب
األزم����ة وع���رض ق��ض��اي��ا التباين
والنقاش واستعراض أفق النظام
اإلقليمي الجديد ومجاالت التكامل
االقتصادي والتبادل الثقافي بين
إيران والعرب.
حضر الجلسة الختامية ،رئيس
كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» النائب
محمد رع��د ،النائب الوليد سكرية،
وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية األسبق الدكتور منوشهر
متكي ،السفير اإلي��ران��ي في لبنان
محمد فتحعلي ،ال��وزي��ر السابق
ع��دن��ان م��ن��ص��ور ،رئ��ي��س ملتقى
التواصل العربي معن بشور ،ناشر
ج��ري��دة «السفير» ط�لال سلمان،
رئيس المركز االستشاري للدراسات
والتوثيق عبد الحليم فضل الله،
ورؤساء مراكز دراسات وشخصيات
س��ي��اس � ّي��ة وح��زب��يّ��ة ،وح��ش��د من
األكاديميين والمف ّكرين والباحثين
والخبراء االستراتيجيين اإليرانيين
واللبنانيين والعرب.
ترأّس الجلسة بشور الذي أشار
في مداخلته إلى «أنّ هذا المؤتمر هو
امتداد لسلسلة مؤتمرات حرصت
ع��ل��ى تصحيح أي خ��ل��ل يصيب
العالقة بين العرب وإيران».

رعد

ث ّم تحدّث النائب رعد ،فقال« :إنّ
التناقض الجذري بين إيران والغرب
لم يمنع الطرفين من تنشيط حوار
متفجرة ،لهما
بينهما حول معضلة
ّ
مصلحة مشتركة ف��ي معالجتها.
فأيّ مانع يحول دون حوار إقليمي
مباشر بين دول العرب وإيران حول
المعضالت الساخنة بينهما والتي
لهما معا ً مصلحة مشتركة أكيدة في
معالجتها».
وأش���ار إل��ى «ه��واج��س متبادلة
وم��ؤ ِّث��رات تاريخية ومذهبية قد
أس��ه��م األع�����داء وال��م��ن��ت��ف��ع��ون في
تضخيمها ،وهي بحاجة إلى جهود
حثيثة لمعالجتها» .ورأى ضروررة
إنشاء عالقات بينيّة سليمة بين
العرب وإيران ،قائمة على تشخيص
م��ت��ق��ارب للمخاطر وال��ت��ه��دي��دات
االستراتيجية للمنطقة وللمصالح
االستراتيجية العميقة في ما بينهما،
واع��ت��م��اد منهجية دائ��م��ة للتفهّم
والتفاهم المباشر ،وفقا ً لمقتضيات
األخ ّوة أو الصداقة ،ودرءا ً للمفاسد
إن لم يكن واردا ً جلب المصالح».
وخلص إلى «أنّ عالمنا العربي
واإلسالمي يتهدّده خطران داهمان
ف��ي ه��ذه المرحلة :خطر اإلره��اب
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وخ��ط��ر اإلره����اب

3

على «االبتكار األصيل» ،الفتا ً إلى أنّ
ّ
المتأخر» كان وسيلة إيران
«التصنيع
الوحيدة لص ّد ال��ع��دوان الخارجي
ومنع القوى العظمى من تدميرها.
م��ن جهته ،رأى ال��دك��ت��ور أحمد
زارع�����ان ،أنّ «مستقبل المنطقة
ه��و المصير المشترك بين العرب
وإيران».
وق���دّم اس��ك��ن��در ش��اه��د سعد من
اليمن ،مداخلة اعتبر فيها أنّ «الحوار
المباشر هو السبيل الوحيد لمواجهة
اإلرهاصات العربية  -اإليرانية».

الجلسة الثامنة

جانب من المؤتمر
التكفيري ،فلتكن م � ّن��ا ال��م��ب��ادرة
للتصدّي لهذين الخطرين ،ولتتشارك
إيران والعرب جميعا ً في إنجاز هذه
األولوية».

متكي

من جهته ،رأى متكي «أنّ الدول
المتحالفة مع إي��ران استطاعت أن
تنتصر على أم��ي��رك��ا» ،وق���ال« :إنّ
الرئيس التركي رجب طيِّب أردوغان
يريد أن يلعب الدور الذي كان يلعبه
السلطان العثماني سابقاً ،لكن لن
يكون بمقدوره ذلك ،ألنّ هذا الحلم
هو أكبر من إمكانات تركيا».
أضاف« :السعودية أيضا ً ال يمكن
أن ُتعتبر القوة األول��ى في اإلقليم،
فهي خ�لال العقود السابقة كانت
تعاني من فقدان الهوية المستقلة،
وكانت تشارك في دع��م وتأسيس
المجموعات التكفيرية ،وم ّرات عدّة
كانت تشارك في ضربها ،ل��ذا فإنّ
سياستها غير مطمئنة» ،معتبرا ً «أنّ
السعودية قامت بتفعيل الخالفات
المذهبية وتأجيج ال��ت��وت��رات في
ِّ
لتغطي الضعف الذي تعاني
المنطقة
منه» ،الفتا ً إلى أنّ «السعودية إلى
اآلن ل��م تقبل بالتغييرات التي
تحصل في العراق ،وتحاول إعادة
األوضاع إلى ما كانت عليه في عهد
صدام».
وق�������ال« :ك�����ل م����ا ي���ج���ري ف��ي
سورية وراءه «إسرائيل» وأميركا
والسعودية وتركيا ،وهم يريدون
متابعة الحرب».
ودع��ا متكي إل��ى «وض��ع الملف
الفلسطيني في أولوية إيران والدول
العربية ،ألنّ هذه القضية تجمعنا»،
مؤ ّكدا ً أنّ «الحوار هو ضرورة يمكن
أن توصلنا إل��ى تحديد المجاالت
والمخاوف المشتركة».
وختم« :األمر األصعب في المنطقة
اآلن هو مواجهة اإلرهابيين ،أل ّنهم
يرتدون ثياب الدين وتدعمهم بعض
الدول اإلقليمية» ،مشيرا ً إلى «شيء
من التغيُّر اإليجابي ونحن سنشهد
ذلك».

�أ�ساقفة زحلة :الدولة هي المرجعية
صدر عن مجلس أساقفة زحلة والبقاع بيان حول االنتخابات البلدية في
جديتا البقاعية ،وجاء فيه« :أمام المجريات المرتبطة باالنتخابات البلدية
في بلدة جديتا العزيزة ،يه ّم مجلس أساقفة زحلة أن يؤ ّكد مرجعيّة الدولة
ومسؤول ّياتها في كل ما يتعلّق بهذا األمر في ظل الحياة المشتركة بين أطياف
المجتمع».
وتابع« :أنّ موقف مجلس أساقفة زحلة المبدئي بالنسبة لالنتخابات
ّ
وحث النفوس وتشجيعها
البلدية هو ضرورة حفظ القانون ألجل الخير العام،
والسعي كمواطنين
اإلنسان
على التالقي الخيِّر والمثمر للتعاون لصالح خدمة
ّ
لبنانيين ،مسيحيين ومسلمين ،إلى إيجاد الحلول معاً ،بحسب خصوصية كل
منطقة ،لخير مجتمعنا ،والعمل معا ً لبنيان مجتمعنا وإنمائه».

شفيق

أ ّما الكاتب والمفكر العربي منير
شفيق ،فأشار إلى أنّ «أه��داف هذه
�وص��ل إل��ى خطوط
ال��ن��دوة ه��ي ال��ت� ُّ
عريضة للخروج من األزم��ات التي
تعاني منها المنطقة ،وخصوصا ً
العالقات العربية اإليرانية» ،داعيا ً
إلى «تصحيح العالقات بين إيران
وتركيا ومصر وبقيّة الدول العربية».

زهراني

ورأى الدكتور مصطفى زهراني
(م��ن إي����ران) ،أ ّن���ه «ل��ل��م��رة األول��ى
تستطيع دولة ثوريّة ،هي الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة ،أن تفرض على ال��دول
الكبرى الجلوس معها واالع��ت��راف
بح ّقها ال��ن��ووي وبشكل قانوني».
وقال« :لقد استطاعت إيران أن تفرض
على القوى العظمى إرادتها ،فهي اآلن
من الدول النووية ،وإنْ كانت لم تسعَ
يوما ً إل��ى امتالك السالح النووي.
إضاف ًة إلى ذلك ،فإنّ العالم اليوم بات
يرى دور إيران الب ّناء في التغييرات
اإلقليمية ويستمع إليها».

بور

ولفتَ رحيم بور إلى تم ُّكن حزب
الله م��ن هزيمة «إس��رائ��ي��ل» م��رات
متتالية ،م��ت��س��ائ�لاً« :ل��م��اذا ظهر
ف��ج��أة خطر التشيُّع ض�� ّد الس ّنة،
وخطر اإلمبراطوريّة الفارسيّة ض ّد
العرب؟» ،وقال« :بدل أن نقف جميعا ً
في وج��ه «إس��رائ��ي��ل» ،رأينا بعض
ال��ع��رب يخوض ال��م��ع��ارك ف��ي دول
عربية» .وانتقد «كل المحاوالت التي
تسعى إلى خلق الفتن المذهبية بين
الس ّنة والشيعة».

فضل الله

وفي الختام ،كلمة الجهة المنظمة
ألقاها رئيس المركز االستشاري
للدراسات والتوثيق الدكتور عبد
الحليم فضل الله ،الذي أ ّكد «أنّ هذا
المؤتمر كان تحدّيا ً في هذه الظروف
الصعبة ،وهو سباحة بعكس التيار،

لكن انعقاده في حضور محاضرين
م��ن دول عربية ع���دّة وإي����ران كان
نجاحا ً بح ّد ذاته».
وق��ال« :نجحنا في وض��ع بداية
لمسار نأمل أن يستمر ،وقد ت ّم التركيز
على القضايا الكبرى لك ّننا لم نصل
إلى توصيات محدّدة ،وإ ّنما نجحنا
بطرح أسئلة بطريقة أفضل».
أضاف« :الحظنا أنّ التوافق كبير
ح��ول القضايا ال��ك��ب��رى ،كمركزية
القضية الفلسطينة وب��ن��اء الدولة
الوطنية وأي نظام إقليمي نريد ،لكن
كلّما تشعّ بت األم��ور ك��ان التوافق
أقل».
وك���ش���ف ف��ض��ل ال���ل���ه ع���ن ن � ّي��ة
الستئناف نتائج ه��ذا المؤتمر في
مؤتمر آخ��ر يُعقد في طهران أو في
أي بلد عربي ،مشيرا ً إلى أنّ من بين
التوصيات التي ت� ّم االت��ف��اق عليها
إط�ل�اق «م��ن��ت��دى ل��ل��ح��وار اإلي��ران��ي
العربي».
وش���ك���ر ج��م��ي��ع ال��م��ش��ارك��ي��ن
وال��م��ح��اض��ري��ن ف��ي ه��ذه الجلسة،
وك��ل من ش��ارك في أعمال المؤتمر
�ؤس��س��ات ال��ت��ي س��اه��م��ت في
وال��م� ّ
إنجازه.

الجلسة السابعة

وك��ان��ت ق��د عُ ��ق��دت عصر أول من
أمس ثالث جلسات ،ترأّس الجلسة
السابعة محمد مهدي شريعتمدار،
وهي بعنوان «رؤى متبادلة  -ماذا
نريد من الشريك اآلخر».
وقدّم الدكتور إسماعيل الريجاني
مداخلة عن «مجاالت الخطاب بين
إيران والعالم العربي».
بعد ذلك ،قدّم الدكتور ألبير داغر
مداخلة بعنوان «التعاون والشراكة
الممكنان بين العرب وإيران في مجال
ّ
المتأخر» ،وق��ال« :يمكن
التصنيع
أن ينشأ تعاون وتنشأ شراكة بين
ال��ع��رب وإي���ران ف��ي الميادين التي
تنتمي إلى الصناعات التي تقوم على
«التقليد االستنساخي» ،والصناعات
التي تقوم على «التقليد الذي ينطوي
على إبداع» ،والصناعات التي تقوم

وت��رأّس الجلسة الثامنة بعنوان
األسس
«أفق النظام اإلقليمي الجديدُ :
والمبادئ» ،الدكتور زي��اد الحافظ
الذي تحدَّث عن «مستلزمات البناء
اإلقليمي وأ ّولها رأسمال الثقة الذي
يمكن بناؤه من خ�لال المشتركات
الكثيرة التي تجمعنا».
ث ّم ألقى الدكتور محمد علي مهتدي
كلمة ،أش��ار فيها إل��ى «أنّ األولوية
في السياسة الخارجيّة اإليرانيّة
هي التعامل الب ّناء مع دول الجوار،
خصوصا ً ال��دول العربية» .وق��ال:
«إنّ إيران مستعدّة أن تسير خلف أي
دولة عربية تدعم المقاومة في لبنان
وفلسطين».
وتحدّث الدكتور حلمي الشعراوي
من مصر ،فح ّذر من «كامب ديفيد»
جديد في الخليج ،معربا ً عن تخ ّوفه
من «الدور التركي في سورية».
ث� ّم ق �دّم د .جمال واكيم مطالعة
عن «األزمة الراهنة في ظل الموازين
الدولية واإلقليمية» ،خلص فيها
إلى «أنّ األزم��ة التي نشهدها حاليا ً
في منطقة الشرق األوس��ط ناجمة
ع��ن ت��ح�� ّوالت ف��ي م��وازي��ن ال��ق��وى
العالمية».

الجلسة التاسعة

وت��رأّس الجلسة التاسعة محمد
قائمقامي بعنوان «مجاالت التكامل
االق��ت��ص��ادي وال��ت��ب��ادل الثقافي»،
ف��ت��ح��دّث ب��إس��ه��اب ع���ن س��ي��اس��ة
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
المرنة والمتينة في الوقت نفسه،
داعيا ً إلى المطالعة أكثر عن إيران
والتعاون معها.
ث ّم تحدّث الدكتور منير الحمش
عن مجاالت التكامل االقتصادي،
وتحدّث حسين سجاد نجاد عن
تم ّكن إيران من التغلّب على الحصار
االقتصادي الطويل ،وإن��ش��اء بُنى
تحتيّة لمختلف الصناعات.
واخ ُتتمت الجلسة بمداخلة لفهيمة
عباسي ،التي استعرضت بشكل
م��وج��ز األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة في
عدد من البالد العربية وعجزها عن
تحقيق التقدّم المنشود بسبب طبيعة
األنظمة القائمة وتبعيّتها للخارج،
مشير ًة إلى نم ّو اقتصادي في بعض
الدول األخرى بسبب الوفرة النفطيّة.

�أحزاب البقاع :لحماية المقاومة
حد ّ
وو�ضع ّ
للتدخل الأميركي في ال�ش�أن اللبناني

حمدان :المحكمة الأجنبية �أداة تخريب
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ر ّدا ً على سؤال صحافي  ،أدلى العميد مصطفى حمدان بتصريح ،جاء فيه:
أوالً :لقد ح ّذرنا منذ البداية وفضحنا أنّ هذه المحكمة األجنبية التي أُنشئت
على أنقاض لجان التحقيق األجنبية لكشف حقيقة من قتل دولة الرئيس الشهيد
رفيق الحريري ،هي أداة من أدوات التخريب األميركية و«اإلسرائيلية» في منطقتنا
العربية ،وال عالقة لها بتاتا ً ال باألصول القضائية وال بالوقائع الجنائية الدقيقة،
والصفة األساسية لها أ ّنها تتناقض كل ّيا ً بالشكل والمضمون مع المبدأ األساسي
للعدل وهو إحقاق الحق .
ّ
والشك أنّ الحقيقة الوحيدة الساطعة هي تجربتنا نحن الضباط األربعة مع
هذه العدالة الدولية المز ّورة ،واختطافنا ووضعنا في السجن لمدة أربع سنوات،
مورس خاللها كل العهر والنفاق في تضليل التحقيق مع شلّة من العبيد المأمورين
الذين ال زالوا طلقاء ،وهم شركاء في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
اليوم ،تنتقل هذه المحكمة من هزليّتها وميوعتها وعدم قدرتها ولو بعد مئة
عام على تحديد المجرم الحقيقي ،أل ّنها شريكة مع من قتل الرئيس الحريري ،إلى
ممارسة الحقد األعمى ،تنفيذا ً ألوامر مديرها األميركي “اإلسرائيلي» ض ّد المقاوم
مصطفى بدر الدين ،وهذا ليس غريبا ً ألنّ الشهيد مصطفى بدر الدين كان وسيبقى
ركنا ً أساسيا ً في هزيمة مشروع تآمرهم على لبنان وعلى األمة العربية والسعي
لتحرير كل فلسطين رغم أنوفهم ،وإنّ غدا ً لناظره قريب» .
أضاف“ :ثانياً :ألم يحنِ الوقت بعد كي يخجل النظام اللبناني الرسمي من
خنوعه لالنتداب الدولي ال��ذي يما َرس عبر هذه المحكمة األجنبية الفاسدة
والمفسدة؟ ألم يحنْ بعد لهذا النظام القضائي اللبناني أن يخجل من حجم
اإلهانات والتهميش واالستخفاف بعقله وتاريخه القضائي وتعطيل دوره في
قضيّة مصيريّة كقضية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
ثالثاً :ما صدر اليوم عن هذه المحكمة األجنبية من إسفاف وحقد دفين في ما
يتعلّق بعدم كفاية األد ّلة على استشهاد المقاوم مصطفى بدر الدين واالستمرار في
محاكمته وهو شهيد ،شهيد ،شهيد ،نضعه برسم دولة الرئيس نبيه ب ّري ،ودولة
الرئيس تمام سالم ،ومجلس الوزراء مجتمعاً ،وطاولة الحوار الوطني ،والحوار
كي يضعوا حدا ًلها ،وجميعهم عالمون تماما ً أنّ
الثنائي بين حزب الله والمستقبلّ ،
هذه المحكمة أصبحت دكانة للبيع والشراء وفرض الخ ّوة على الشعب اللبناني
سنويا ً بماليين الدوالرات .وللعلم ،فإنّ هذه المحكمة األجنبية ولجان التحقيق قد
أخذت من دم الشعب اللبناني ما يُقارب  800مليون دوالر ،ولم ولن تستطيع أن
تقول لنا من سفك واستغ ّل دم دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وطالب حمدان “النظام الرسمي البناني الفاسد والمفسد ،ولو لم ّرة واحدة،
أن يطلب من المحكمة األجنبية ولجانها كشف حساب قانوني عبر تكليف لجنة
تحقيق مالي ترتكز على مد ّققي حسابات لبنانيين لمعرفة الهدر والفساد في
هذه المحكمة ،أقلّه األموال التي ُتسرق من الشعب اللبناني و ُتدفع لهذه المحكمة
الباطلة».

مسؤولو األحزاب في البقاع خالل االجتماع في مق ّر حزب االتحاد

البقاع ـ أحمد موسى
عقدت األح��زاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع
اجتماعها ال��دوري في مق ّر حزب اﻻتحاد في الخيارة -
البقاع الغربي ،حيث جرى ت��داول ش��ؤون الساعة على
الساحتين المحلية واإلقليمية ،وصدر عن المجتمعين
بيان ه ّنؤوا في مستهلّه «لبنان واألمة العربية في ذكرى
عيد المقاومة والتحرير ،وال��ذي بات يُفترض اعتماده
عيدا ً قوميا ً وانعطافة مضيئة في تاريخ الصراع العربي
أسس لثقافة اﻻنتصار في الوجدان الجمعي
«اإلسرائيلي»ّ ،
ّ
المذل الذي
العربي بد ًﻻ من النهج التسووي االستسالمي
احترفه بعض العرب».
ورأى المجتمعون «في اﻻستحقاق البلدي وتجاوزه
بهذا القدر من اﻻنضباط والممارسة الديمقراطية الح ّقة،
منصة ان��ط�لاق إل��ى اﻻستحقاق النيابي عبر تطبيق
ّ
النسبيّة الكفيلة بإسقاط الشوائب والعيوب التي واكبت
هذا اﻻستحقاق».
ّ
مؤشر على
واعتبروا أنّ «الثأر للشهيد محمد حمية
تح ُّلل الدولة العاجزة عن محاكمة قتلة العسكريين ،تارة
بالتسويف وطورا ً بالهروب من تطبيق القوانين الرادعة
التي ُتعيد للدولة هيبتها ولألهالي المفجوعين الطمأنينة
ب��أنّ دم��اء أبنائهم ل��م تذهب ُس���دى ،م��ا يقطع الطريق
على األعمال الثأريّة المرفوضة بكل أشكالها» .ون ّوهوا
بالجهود الجبارة التي تبذلها األجهزة األمنية اللبنانية
لحماية لبنان من شرور اإلرهاب عبر الضربات اﻻستباقية
الوقائيّة ،ودانوا تفجيرات جبلة وطرطوس «التي تأتي في

سياق دفع أميركي با ّتجاه المزيد من تشليع الجغرافيا
السوريّة بالدم».
وطالب المجتمعون بتوفير الدعم للجيش اللبناني،
مؤسسات الدولة
«أقلّه باسترداد المال المنهوب من
ّ
المعطوبة بالفساد والفضائح والسمسرات ،واالنكشاف
األمني الخطير كما هو الحال في ملف اإلنترنت».
ورأوا في«اإلجراءات المالية أألميركية اعتدا ًء فاضحا ً
على سيادة واستقالل لبنان ،فاليد «إسرائيلية» والق ّفاز
أميركي ﻻستهداف المقاومة ،ما يستدعي من الدولة
ّ
التدخل األميركي
اللبنانية حماية المقاومة ووضع ح ّد لهذا
السافر في الشأن اللبناني».
وح ّذر المجتمعون من مخاطر التوطين «الذي يروِّج له
موظف اإلدارة األميركية في األمم المتحدة بان كي مون،
بالضغط على الدول المضيفة لمنح الجنسيّة لل ّنازحين
والالجئين من إخواننا السوريّين والفلسطينيّين ،وما
يش ّكله هذا العبث بالديموغرافيا من خطر على لبنان
ّ
المخطط الصهيو  -أميركي
الكيان والهوية بعدما أمعن
ً
ً
بتمزيق الجغرافيا العربية بما ُس ّم َي ربيعا عربيا».
واختتم المجتمعون بيانهم بتنبيه الدولة اللبنانية إلى
تفاقم الوضع اﻻقتصادي في البقاع ،واألضرار الجسيمة
التي لحقت بالمزارعين ج ّراء إغراق البقاع بالمنتجات
الزراعية المه ّربة ،والفلتان المستشري في هذا الشأن .
وه ّنأ المجتمعون اللبنانين والعرب والمسلمين بقدوم
شهر رمضان المبارك ،معتبرين أ ّنه «مناسبة لمراجعة
الذات ،والخروج من العصبيّات القاتلة إلى بركة رحابه
الخيِّرة الجامعة».

