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مزيد من اال�ستنكار لتفجير فردان:
للإ�سراع في التحقيقات قطع ًا لدابر الفتنة
توالت ردود الفعل المستنكرة للتفجير الذي استهدف
بنك لبنان والمهجر ،معتبر ًة أ ّنه تت ّمة للفتنة المستدامة
ض ّد لبنان ومكوِّناته ،وطالبت السلطات القضائيّة واألمنيّة
بالكشف السريع عن مالبساته لقطع دابر الفتنة.
«المستقبل»
السياق ،استنكرت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها
وفي ّ
أم��س برئاسة النائب ف��ؤاد السنيورة «جريمة التفجير
اإلرهابيّة» ،مؤ ّكد ًة «ضرورة مسارعة السلطات القضائيّة
واألجهزة األمنيّة اللبنانيّة للعمل بكل مهنيّة وجديّة وحِ رفيّة
وسرعة على إنجاز جميع التحقيقات الالزمة لكشف الجهات
التي ُن ّفذت ،وتلك التي تقف وراء هذا االعتداء اإلرهابي الذي
استهدف هذا ّ
القطاع الحيوي لالقتصاد اللبناني ،واستهدف
جميعاللبنانيين».
وتابعت« ،وإذ تنتظر الكتلة نتائج هذه التحقيقات ،فإ ّنه
ال يمكنها أن تتجاهل الحملة اإلعالميّة والسياسيّة التي
ش ّنها وال يزال حزب الله على مصرف لبنان وعلى القطاع
المصرفي اللبناني ،ظ ّنا ً منه أ ّنه بذلك يستطيع أن يوقف
التزام لبنان مقتضيات عضويّته في النظام المالي العالمي
والتزامه تطبيق القوانين الماليّة التي أصدرها المجلس
النيابي اللبناني ،وكذلك اإلجراءات والتعاميم التي يصدرها
مصرف لبنان».

ن ّواب

من جهته ،تم ّنى النائب محمد الصفدي أن «تكون اليد
التي افتعلت التفجير خارجية ،داعيا ً إلى «انتظار نتائج
التحقيق».
وعن خلفيّات هذا العمل ،اعتبر الصفدي خالل مأدبة إفطار
أقامها لإلعالميّين في طرابلس والشمال ،أنّ «هذا التفجير
يهدف إلى تخريب القطاع المصرفي» ،مضيفا ً أ ّنه «يجب ألاّ
ننسى أنّ هناك عد ّوا ً متربّصا ً بنا يُدعى «إسرائيل» ،يهدف
دائما ً إلى تخريب لبنان واقتصاده واأل ُ ُس��س التي يقوم
عليها» مشيرا ً إلى أنّ «القطاع المصرفي هو أحد أهم هذه
األ ُ ُسس ،ويش ِّكل السند المالي األساسي للدولة اللبنانية»،
داعيا ً إلى أن «تكون أولويّاتنا الوقوف صفا ً واح��دا ً في
مواجهة «إسرائيل» ،وليس العكس».
وشجب النائب روبير غانم في تصريح« ،محاوالت الفتنة
التي تزرعها األيادي السوداء في لبنان ،وآخرها االنفجار
الحاقد الذي استهدف بنك لبنان والمهجر ،والذي يش ّكل
تت ّمة للفتنة المستدامة ض ّد لبنان ومك ّوناته ،وال سيّما في
زمن التط ّرف واإلرهاب المتمادي الذي نعيشه».
ودان غانم «التفجير المستهدِف قطاع المصارف
المتماسك ،والذي ينهض باالقتصاد اللبناني».
وقال« :نش ّد اليد على المصرفيّين ،ونطالبهم بمضاعفة
جهودهم لبقاء هذا القطاع متماسكا ً وقويا ً وركنا ً أساساً،
ورافعة لمصلحة كل اللبنانيين».
وطالب «السلطات القضائيّة واألمنيّة بالكشف السريع
عن مالبساته لقطع دابر الفتنة بالسرعة القصوى».
بدوره ،اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي
عسيران في تصريح« ،أنّ تدمير النظام المالي في لبنان،
هو بالتأكيد أهم خدمة مجانيّة إلسرائيل» ،مؤ ّكدا ً «أ ّنه بعد
أن أعاد اللبنانيّون بناء قدراتهم المالية وسعوا لتحصيل
األموال في الصحارى وفي األدغال ،ها هم اليوم يع ّرضون
أنفسهم إلى الهالك بعد  25عاما ً من العمل الدؤوب».
وقال« :األمل معقود على أن يت ّم التفاهم على هذه األمور،

لكي ال نقوم بإهالك أنفسنا ،وعلى القوى األمنيّة أن تتم ّكن
من اعتقال من وضع االنفجار في بيروت ،ومن يقف وراءه
ليعود االستقرار إلى لبنان واللبنانيّين».

زمكحل

من جهته ،أدرج رئيس «تج ّمع رجال األعمال اللبنانيّين»
فؤاد زمكحل ،التفجير في سياق االنفجارات التي أصابت
البلد في السنوات األخيرة« ،حيث كل رصاصة تطلَق تصيب
شركاتنا واقتصادنا وكل ما نسعى لبنائه منذ سنوات».
وإذ أمل أن تصل التحقيقات في انفجار «ف��ردان» إلى
نتيجة نهائيّة تحدّد المسؤولية والمسؤولين ،ن ّوه زمكحل
بالتضامن اللبناني الشامل مع القطاع المصرفي ،قائالً :من
الواضح أنّ هناك أيادي سوداء تريد ضرب لبنان اجتماع ّياً،
سياس ّيا ً وأمن ّياً .واعتبر أنّ التضامن السياسي يساهم في
حماية لبنان وحماية االقتصاد» .ودعا إلى أخذ العبَر م ّما
حصل ،مناشدا ً جميع المعنيّين ا ّتخاذ التدابير التي تحمي
البلد واقتصاده .كما دعا زمكحل إلى عدم ربط انفجار األحد
بأي موضوع آخر ،قائالً« :يجب أن نكون حذرين قبل إطالق
التحليالت ،وال ب ّد من ترك المجال كي تأخذ التحقيقات
مجراها» .وشدّد على أنّ االنفجار «ضربة أمنيّة ض ّد كل
لبنان وكل األحزاب وكل المؤسسات ،وال يجوز أخذها من
جه ٍة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى ،وال ب ّد من أن يستمر
التضامن بين الجميع».

تجار اللحوم
ّ

تجار وبائعي اللحوم
ب��دوره ،استنكر رئيس جمعية ّ
الحمراء وال��دواج��ن واألسماك المب ّردة والمجلّدة سميح
ّ
المصري في بيان التفجير ،معتبرا ً «أنّ
بالقطاع
المس
ّ
المصرفي أمر مرفوض ،ويهدّد لبنان بكارثة حقيقية» ،داعيا ً
إلى «الوقوف إلى جانب هذا ّ
القطاع في وجه التحدّيات على
جميع أنواعها التي يواجهها».
وشدّد المصري على ضرورة «تحييد ّ
القطاع المصرفي
عن الصراع السياسي القائم وتركه يقوم بواجبه ،بعيدا ً عن
أي تهديد ووعيد وترهيب وتخوين» ،مشيرا ً إلى أنّ «القطاع
المصرفي هو عماد االقتصاد اللبناني ،ومن غير المقبول
تعريض هذا القطاع أليّة مخاطر ُكرمى لعيون كائن من
كان» ،مؤكدا ً أنّ «التفجير اإلرهابي هو رسالة واضحة هدفها
ضرب الشريان األساسي للبنان».
نقابة الصحافة
كذلك ،اعتبرت نقابة الصحافة «أنّ التفجير الذي تع ّرض
له بنك «لبنان والمهجر» إ ّنما هو محاولة فاشلة لل َّنيل من
سمعة وصدقيّة المصارف اللبنانيّة مجتمعة».
وإذ دانت النقابة «هذا العمل الجبان» ،ناشدت «الجميع
التضامن والتكاتف كي يبقى الجسم المصرفي اللبناني
سليما ًومعافى».
واستنكر رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين
ورئيس الهيئة االسالمية الفلسطينية  -للرعاية واإلرشاد
الشيخ سعيد قاسم وعضو شورى الهيئة ورئيس «مركز
بدر الكبرى» الشيخ محمد فريد ق��دورة ،خالل لقائهم في
مكتب األول« ،التفجير اإلرهابي الذي استهدف بنك لبنان
والمهجر وكافة التفجيرات اإلرهابية ،ومنها ما استهدف
منطقة السيدة زينب في سورية» ،مذ ّكرين «أنّ هذا العمل
يصب في مصلحة العدو «اإلسرائيلي»
اإلرهابي الجبان
ّ
والفكر التكفيري ،أل ّنهما وجهان إلرهاب واحد».

المجل�س الدرزي :المعالجات تبد�أ بانتخاب رئي�س
الموحدين
ترأّس شيخ عقل طائفة
ّ
ال��دروز الشيخ نعيم حسن ،اجتماع
الهيئة العامة للمجلس المذهبي
الموحدين ال���دروز ف��ي دار
لطائفة
ّ
الطائفة في ف��ردان  -بيروت ،وجرى
ع��رض للتط ّورات وش��ؤون الطائفة
وأعمال المجلس ولجانه.
وأص���در مجلس إدارة المجلس
بياناً ،أدان فيه بشدّة «كل محاوالت
ض��رب االستقرار الوطني ،وآخرها
التفجير الذي استهدف زعزعة القطاع
المصرفي اللبناني» ،داعيا ً «في هذه
اللحظات الحرجة ،للدخول في حوار

حول ُسبُل التعاطي مع المستجدّات
التي دخلت حيّز التنفيذ في ما يتعلّق
بالعقوبات وتأثيراتها المحتملة
مستقبالً ،ألنّ ال��ع�لاج األم��ث��ل لهذه
القضية الحساسة يكون بالحوار
الجدّي والمسؤول».
ورأى «أنّ استمرار الشغور الرئاسي
بالمؤسسات
في ظ ّل الشلل الالحق
ّ
ال��دس��ت��وري��ة يجعل لبنان عرضة
لمزيد من التحدّيات ( )...األمر الذي
يستوجب معالجات استثنائيّة تبدأ
بانتخاب رئيس للجمهورية والتوافق
على قانون انتخابي عصري يؤ ّمن

التمثيل الصحيح والعادل لكل مكوِّنات
الوطن وشرائحه ،وفي غضون ذلك
إط�لاق ورش��ة عمل حكوميّة وأخرى
تشريعيّة ُتعيد ال��ب�لاد إل��ى الس ّكة
الصحيحة قبل فوات األوان».
«تمسكه بنهج
وأ ّك����د المجلس
ّ
الشفافية والوضوح في عمله وعمل
لجانه المختلفة ،وهو ما ينعكس أدا ًء
متقدّماً ،من خالل التقديمات التي تعمل
لها اللجنة االجتماعية ،وعمل لجنة
األوقاف في تثبيت المحفظة الوقفيّة
وت��ح��ري��ر ك��ام��ل األوق����اف تحضيرا ً
لعمليات استثمار مطلوبة».
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«التغيير والإ�صالح» :عرقلة �سد ج ّنة
�ستك ِّبد لبنان خ�سائر فادحة
ت����رأّس رئ��ي��س «ت��ك � ّت��ل التغيير
واإلص��ل��اح» ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ع��ون
االج��ت��م��اع األس��ب��وع��ي للتك ّتل في
الرابية.
وعلى األث��ر ،تال أمين سر التك ّتل
ال��ن��ائ��ب إب���راه���ي���م ك��ن��ع��ان ب��ي��ان
التكتل ،وق��ال« :إنّ الحمالت التي
ت��ط��ال أش��خ��اص��ا ً م��ع��ن� ّي��ي��ن وغير
معنيّين بمشروع سد ج ّنة لن تمر
م��ن دون محاسبة ق��ض��ائ��ي��ة ،لما
تتضم ّنه من تشهير وافتراء وتكبيد
اللبنانيّين خسارات فادحة لمصالح
شخصيّة».
وأش���ار إل��ى أنّ «س��د ج� ّن��ة يأتي
ضمن منظومة مؤ ّلفة من  8س��دود،
وال تتعدّى كلفته الـ 28مليون دوالر
أميركي ،مقابل  155مليون دوالر لسد
بسري».
وع��ن األث��ر البيئي ،أوض��ح «أنّ
عدد األشجار الواجب اقتالعها لسد
ج ّنة ال تتعدّى الـ 50أل��ف شجرة

وفق وزارة الزراعة ،والتي سيت ّم في
ما بعد ،تشجير ثالثة أضعافها ،في
حين سيت ّم اقتالع  200ألف شجرة
لسد بسري» .وأشار إلى أنّ «عرقلة
األعمال اليوم ستكبِّد لبنان خسائر
فادحة».
وم��ن ج��ه� ٍة أخ���رى ،اس��ت��غ��رب ما
ورد عن ملف النفايات من قبل حزب
الكتائب حول طمر النفايات في برج
حمود والكوستابرافا ،وقال« :القرار
ال��ذي ح�دّد المنطقتين صدر في آذار
 ،2016وق���د اع��ت��رض ف��ي حينها
وزراء التك ّتل عليه وانسحب وزراء
مسجلين موقفا ً
الكتائب من الجلسة،
ّ
اعتراض ّياً ،ورفضوا االنسحاب بغية
عدم تعطيل القرار».
أضاف« :القرار الذي نحن اليوم في
صدده ا ُّتخذ في  9حزيران ،وموضوعه
دم���ج أع��م��ال ي��ت��ع�لّ��ق بالمتعهّد،
واالجتماع بين الكتائب والعماد عون
أوضح موقفنا بشكل قاطع».

لبنان ما زال حلماً...
والمطلوب ور�شة �إ�صالح �شامل

وح ّذر من «التمادي بهذه السياسة
االستنسابيّة في التعاطي بالملفات»،
وقال« :لن نقف مكتوفي األيادي أمام
هذا التمادي».
وعن ملف جهاز أمن الدولة ،قال:
المؤسسة
«نؤ ّكد وجوب احترام هرميّة
ّ
والتراتبيّة فيها ،كما القوانين المتعلّقة
بسنّ التقاعد وأص���ول التعيينات
واالعتمادات الماليّة الالزمة لتسيير
هذا المرفق العام ،ونرفض أيّ مخالفة
ل��ه��ذه ال��ق��واع��د الرتباطها بالنظام
العام».
التوصل إلى إقرار
واعتبر أنّ «عدم
ّ
قانون انتخاب جديد بعد  26عاما ً
على اتفاق الطائف ،يصحِّ ح التمثيل
ويح ّقق الشراكة الوطنية اإلسالمية
 المسيحية وقبل أقل من سنة علىاستحقاق نيابي ،يثبت ع��دم توافر
اإلرادة وعرقلة الوصول إلى قانون
جديد لتمديد الوضع النيابي ،استنادا ً
إلى قانون الستين».

زواره الأو�ضاع
الحريري عر�ض مع ّ

قليمو�س :المنطقة على مفا�صل تاريخ ّية
تتط ّلب ا�ستقرار ًا داخلي ًا
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} ميسم حمزة
سنوات مضت ولبنان على حاله ،فيخالجنا الشعور باأللم ،ألنّ
رهاننا على لبنان جديد قد فشل ،وأنّ رؤيتنا لغ ٍد أفضل ما زالت
حلما ً ق��د ال يتح ّقق .صحيح أنّ ال��وط��ن قطع أش��واط��ا ً على طريق
السلم األهلي بعد الحرب التي شهدها ،وح ّقق انتصارا ً على العدو
ّ
الصهيوني ،ولكن حتى ال��ي��وم ل��م يتح ّول ال��وط��ن كلّه إل��ى ورشة
ّ
استنهاض لكثير من الطاقات ،وإنجاز الكثير من المشاريع لتغيير
الواقع الحالي...
أقول هذا وك ّل الشعب
اللبناني متطلّع إلى المستقبل ،وغير واقف
ّ
أمام الوضع القائم بك ّل شوائبه وبك ّل الجمود العام الذي أوجدته
السياسات والقوانين المتعاقبة ،وما تر ّتب عنها من أزمة معيشيّة
خانقة أدّت بالوضع
االجتماعي إلى مالمسة حا ّفة االنفجار ،وأفرزت
ّ
حالة من االنفالت قدّمت نفسها قتالً وسلبا ً وانتهاكا ً للحرمات،
وتجاوزا ً للقوانين ،وهو ما يجعل من الصورة الورد ّية التي كنا نمنّي
النفس بها ،صورة قاتمة يجب تداركها قبل فوات األوان.
وحتى قوانينه ما زال��ت ّ
هشة ،فعلى الرغم من أنّ لبنان يحاول
تفعيل أنظمته فلم يصل بعد إل��ى إن��ج��از ق��ان��ون ع���ادل ومنصف
لالنتخابات ،يعتمد النسبيّة ،وخفض س�� ّن االق��ت��راع ،وأن يكون
ّ
وينشط الحياة
لبنان دائرة واحدة؛ األمر الذي يكفل تمثيل الجميع،
البرلمانيّة ،ويسمح بإعادة هيكلة اإلدارة وتجديدها .وهذا بدوره
االقتصادي ،وإيجاد فرص عمل جديدة ،وتخفيف
يساعد على النمو
ّ
الضائقة المعيشيّة ،والح ّد من البطالة ،وتقليص الهجرة ،وإعادة
التوازن إلى الوضع المالي العام ،والتقليل من حجم الدَّين إلخ...
عربي يعاني من أزم��ات واقتتال
ك ّل هذا ،ولبنان جزء من وطن
ّ
ً
العربي ،إلاّ أ ّنه مؤ ّثر في
للمشهد
ا
وحروب .صحيح أ ّنه ليس صانع
ّ
أحداثه ،لهذا ف��إنّ لبنان ت ّم إشغاله بحرب أهليّة منذ العام ،1975
واالجتماعي في
السياسي
تركت جروحا ً وندوبا ً عميقة في الواقع
ّ
ّ
لبنان ،والتي أدّت فيما بعد إلى اتفاق الطائف ،الذي تض ّمن في شقّ
منه آليات مؤ ّقتة ومبادئ دائمة.
المطلوب اليوم لتصحيح
اللبناني وللخروج من األزمة
الوضع
ّ
تعزيز قدرات لبنان على الصمود في وجه حمالت الشرق أوسطيّة
الزاحفة من عواصم عالميّة غربيّة ،واعتماد نظام
انتخابي حديث
ّ
السلم
يصحح التمثيل
ّ
الشعبي باعتماد نظام النسبيّة ،وص��ون ّ
ّ
المؤسسات الدستور ّية على أ ُ ُس��س وطنيّة
��ي ،وإع���ادة بناء
ّ
األه��ل ّ
السياسي
سليمة ،وم��ن خ�لال إصالحات جذر ّية في ُبنية النظام
ّ
القائم ،وإصالح السياسات االقتصاد ّية واالجتماعيّة (وح ّل مسألة
المديونيّة والشؤون الحياتية وإطالق ورشة استخراج البترول)،
المالي
وتنظيم الق ّطاع
والنقدي ،والقيام بحملة وطنيّة لمحاربة
ّ
ّ
وقضائي
وإداري
��ي
ّ
ّ
ال��ف��س��اد عبر ورش���ة إص�ل�اح ش��ام��ل ،س��ي��اس ّ
ومجتمعي.
واقتصادي
ّ
ّ

النابل�سي التقى «المرابطون»:
المقاومة ال ُترهبها الإجراءات الأميركيّة

الحريري مستقبالً الرابطة المارونية
استقبل الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط»،
السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد،
الذي قال على األثر« :تناولت مع دولته األوضاع في لبنان
والمستجدّات اإلقليمية ،وك��ان هناك نقاش مع ّمق حول
كيفيّة تحريك الساحة اللبنانية ،بما يؤدّي إلى االستقرار
المنشود».
والتقى الحريري وف��دا ً من الرابطة المارونية برئاسة
رئيسها النقيب أنطوان قليموس ،ال��ذي قال بعد اللقاء:
«كان هناك توافق تا ّم حول كا ّفة المواضيع التي تط ّرقنا
إليها ،وأه ّمها موضوع رئاسة الجمهورية واالستقرار في
البلد والتضامن الوطني ،وإ ّننا على مفاصل تاريخيّة في
المنطقة ،ما يتطلّب استقرارا ً داخلياً .ويمكن الوصول إلى
هذا االستقرار عن طريق الحياد ،وليس طبعا ً تحييد البلد
عن الصراع العربي «اإلسرائيلي» .كذلك هناك موضوع
الفساد ،ال��ذي يضرب بشكل أساسي في بُنية الدولة،
وحين تنتظم الهيكليّة على مستوى الوطن ،بدءا ً من رئاسة
الجمهورية ،فإنّ هذا الموضوع من أه ّم المواضيع التي تجب
معالجتها».

وأ ّكد أ ّننا «سنبقى على تواصل دائم مع الرئيس الحريري،
وس ُنع ّد له عددا ً من المذ ّكرات في عدد من المواضيع التي ت ّم
االتفاق حولها».
واستقبل الحريري وفدا ً من جمعية متخ ّرجي «المقاصد
الخيريّة اإلسالميّة» برئاسة رئيس الجمعية مازن شربجي
الذي أوضح بعد اللقاء ،أنّ «الوفد ه ّنأ دولته بحلول شهر
ووجه له دعوة لحضور إفطار الجمعية
رمضان المبارك،
ّ
الذي سيُقام بعد غد الخميس».
ومن ز ّوار بيت الوسط أيضا ً وفد من جمعية «الفتوة»
اإلسالمية برئاسة رئيسها الشيخ زياد الصاحب والوزير
السابق إبراهيم شمس الدين ،ومدير عام مؤسسات الرعاية
االجتماعية في لبنان  -دار األيتام اإلسالمية الدكتور خالد
وجه له دعوة لحضور مأدبة اإلفطار الرمضانيّة
قباني ،الذي ّ
التي ُتقيمها الدار في  11الحالي.
وغروب أمس ،أقام الحريري في «بيت الوسط» مأدبة
إفطار حضرها شباب وشابّات من بيروت.
رح��ب الحريري بالحضور وج��ال بينهم
وبعد اإلفطار ّ
واستمع إلى أسئلتهم وهواجسهم ،ور ّد على استفساراتهم.

مراد :اليوم ولي�س غد ًا
�أجرا�س االنتخابات النيابية فلتُقرع

اعتبر الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله أمين الهيئة القيادية في
«حركة الناصريّين المستقلّين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان على رأس
وفد ،أنّ «لبنان منزوع السيادة ومخت َرق سياس ّيا ً وأمن ّيا ً ومال ّياً ،وما اإلجراءات
ّ
بحق شريحة لبنانية إلاّ لتؤ ّكد وهم ما نعيشه
التي ا ّتخذتها المصارف اللبنانية
من سيادة أو استقالل أو قرار ح ّر» .
أضاف أنّ «السلطة في لبنان عاجزة عن حماية شعبها ،ولقد مررنا بمراحل
متعدّدة كانت السلطة فيها خاضعة لإلمالءات الخارجيّة ،وبقي المواطن
اللبناني مج ّردا ً من الحماية ومكشوفا ً أمام ابتزاز دول وهيئات ومنظمات
دولية».
ورأى أنّ «من ّ
خطط لتفجير فردان ،كان هدفه الضغط على المصارف أكثر من
الضغط على المقاومة ،ألنّ المقاومة ال ُترهبها وال تنالها هذه اإلجراءات ،بينما
ّ
القطاع المصرفي في استسالمه للضغوط األميركية ،سيكون الخاسر األكبر».
من جهته ،قال حمدان :إنّ «العقوبات على حزب الله ،هي عقوبات جائرة
تستهدف السيادة اللبنانية ،وكرامة اللبنانيين».
وقال« :نترك التحقيق يأخذ مجراه في موضوع التفجير ،ولكن من خالل
النتائج نحن نرى أنّ هناك محاولة لوضع هذا االنفجار في خانة العامل المساعد
على تسريع فرض العقوبات وتوجيه أصابع اال ّتهام إلى جهات معيّنة» .ورأى
أنّ «هذا التفجير هو لصالح تسريع العقوبات على الساحة اللبنانية ض ّد حزب
الله».

«البعث» :الخطاب المبتذل للحريري
ال ي� ّؤثر على �سورية
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مراد متحدّثا ً في اإلفطار
أق��ام مركز «دار الحنان لأليتام»
في بلدة المنارة إفطارا ً لمنطقة البقاع
ال��غ��رب��ي ب��رع��اي��ة وح��ض��ور رئيس
«مؤسسات الغد األف��ض��ل» النائب
ّ
والوزير السابق عبد الرحيم مراد،
ُمفتي راش � ّي��ا الشيخ أح��م��د اللدن
ولفيف من رج��ال الدين ،مدير عام
�ؤس��س��ات ال��غ��د األف��ض��ل» حسن
«م� ّ
مراد ،قائم مقام راشيا نبيل المصري،
رئيس اتحاد بلديات السهل محمد
المجذوب ،رؤساء بلديات ومخاتير،
ق��ي��ادات أمنيّة وحزبيّة ،جمعيّات
وأنديّة بقاعيّة باإلضافة إلى حشد
من فاعليات منطقة البقاع.
رحبت عريفة الحفل أليسار
بداي ًةّ ،
عساف بالحضور ،ثم تحدّث مراد
ّ
فقال :في مثل هذه األي��ام المباركة
من شهر رمضان وفي كل عام نلبّي
وإي��اك��م ن���داء دار ال��ح��ن��ان لأليتام
لتجمعنا على الخير والبركة ،وأل ّنها
ترى فيكم جميعا ً وجوها ً با ّرة بوطنها
وبمجتمعنا ،كنتم وما زلتم لها أفضل
معين وس��ن��د باعتباركم أصحاب

(أحمد موسى)
األي���ادي البيضاء الذين احتضنتم
مشروعها وقدّمتم لها الكلمة الطيّبة
والكفالة الناجزة والتب ّرع النقديّ
والعيني ،فساعدتم بذلك على نم ّوها
ّ
وازدياد عدد تالميذها وتطوير بُنيتها
التربويّة واإلدارية ،وهذا بدوره أدّى
إلى إتاحة المزيد من فرص العمل في
جميع أقسامها».
وت��ط � ّرق إل��ى ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي،
م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ «ال���وض���ع ال��ع��ام
يكاد يالمس الشلل ال ّتام سياس ّيا ً
واجتماعيا ً واقتصادياً ،فالبطالة
ّ
متفشية ،والهجرة متزايدة ،والحالة
المعيشيّة في ضيق شديد ،والنمو
إلى تقلّص ،والدين العام إلى تفاقم،
والقيّمون على ال��ق��رار مشغولون
بالمناكفات والرأي العام يراكم قلقا ً
على قلق».
ولفتَ إلى أنّ «الرغبة في التغيير
أظهرتها نتائج االنتخابات البلدية
واالخ��ت��ي��اري��ة التي ه��ي درس مه ّم
للمسؤولين ،كشفت عيوب النظام
األك���ث���ري وزي����ف تمثيله للحياة

السياسية ،األمر الذي يح ّتم وجوب
إن��ج��از ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي قاعدته
النسبية التي ُتتيح أحقيّة التمثيل
النيابي لكل م��ن لديهم حيثيّات
سياسية ،وب��ذل��ك ت��ت��ج�دّد ال���دورة
البرلمانية تباعاً ،وتنطلق عجلة
التشريع بحيويّة وإيجابية ،وتتقدّم
المصلحة ال��ع��ام��ة على الخاصة
وي��ص��ب��ح ص����وت ال���م���واط���ن ي��وم
االنتخاب صوت محاسبة وحساب».
أضاف« :وألنّ االنتخابات البلديّة
واالختياريّة جرت بهدوء وسالسة،
ولم ُتع ْقها أيّة ظروف في أي مجال،
لم يعد من الجائز تأخير االنتخابات
النيابية تحت أيّ ذريعة أو تبرير،
ف��ال��م��واط��ن��ون ت��ع��ب��وا م��ن المشهد
السياسي القائم ،وملّوا من الشعارات
على تن ّوعها ،ومن الوعود على تعدّد
مصادرها ،ومن المهاترات السياسية
وص��راع��ات السياسيين ،وأصبح
ل��س��ان حالهم ي��ق��ول ال��ي��وم وليس
غدا ً – أج��راس االنتخابات النيابية
فل ُتقرع».

أصدر مكتب اإلعالم في القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي
بيانا ً بعد اجتماعها الدوري برئاسة األمين القطري للحزب النائب عاصم
قانصوه ،قال فيه« :كعادته ،وعند وقوعه في مأزق ،يحاول الرئيس سعد
الحريري ش ّد عصب مناصريه الذين يتراجعون بشكل مطرد ،ودائما ً عبر
التهجم
خطاب سئم اللبنانيون سماعه تجاوز عمره عقدا ً من الزمن ،جوهره
ّ
على سورية وقائدها سيادة الرئيس الدكتور ّ
بشار األس��د بكالم ال يليق
َ
ِّ
بمخاطب ،لذلك يعتبر الحزب أنّ هذا الخطاب المبتذل ال يمكن أن يؤثر على
سورية قيادة وشعبا ً وحلفاء ومناصرين ،أل ّنهم ي��زدادون في كل األقطار
العربية وغير العربية ،بعد اليقين بصوابيّة خيار سورية في مواجهتها كل
أعداء األمة من الصهاينة والمتصهينين والتكفيريين وأعوانهم».
ولفتَ البيان إلى أنّ المجتمعين «حيّوا أبطال االنتفاضة المقاومين في
فلسطين ض ّد االحتالل في مواجهاتهم النوعيّة والبطوليّة التي تتط ّور يوم ّيا ً
التوحد
بشكل يبعث على األمل بنصر قريب ،ودعوا كل قوى المقاومة إلى
ّ
والمواجهة المسلّحة ض ّد العدو «اإلسرائيلي» المحتل ،أل ّنها الوسيلة الوحيدة
السترجاع األرض وحفظ الكرامة العربية».
وحيّوا أيضا ً «أبطال الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني وكل
فصائل المقاومة وعلى رأسها رجال حزب الله ،المشاركين في المواجهة
الكونيّة التي تدور على أرض سورية األسطورة التي حيّرت األعداء والمتآمرين
التاريخي».
بصمودها
ّ
ون��دّدوا بـ«التفجير األخير ال��ذي حصل في منطقة السيدة زينب ،وكل
التفجيرات التي تطاول المدنيّين اآلمنين».
ودع��ا المجتمعون «ك� ّل شرفاء العالم وأح��راره إلى التك ّتل في مواجهة
اإلرهاب أينما ُوجد ،ومحاصرة مصدّريه وداعميه وعلى رأسهم ناشري الفكر
اإلرهابي التكفيري بكل الوسائل».
وتط ّرقوا إلى «ما يدور في كواليس مجلس الن ّواب ولجانه حول مشروع
قانون االنتخاب ،بحيث يريد كل فريق تفصيل قانون يتناسب ومقاسه
السياسي والجماهيريّ يح ّقق له مصلحته على حساب مصلحة الوطن التي
ّ
يجب أن تكون فوق كل هذه االعتبارات» ،وأ ّكدوا مجدّدا ً أنّ «ال خالص للبنان
وللّبنانيّين إلاّ عبر القانون النسبي واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة».

