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يتحمل العالم م�س�ؤول ّيته في البحرين ف�إنّ الكل في ٍ ّ
حل من �أمره وقراره»
«�إذا لم
ّ

3

أ�سير ومفقو ٌد وباقون فيها
ن�صراهلل :القرار المالي الأميركي ال ي� ِّؤثر على حزب اهلل وح�صيلة قتالنا في حلب � 26شهيد ًا و� ٌ
جدّد األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله موقف الحزب ال��راف��ض للقانون
األميركي المالي «جملة وتفصيالً» ،وإذ أ ّكد
أ ّنه «ال يقدّم وال ّ
يؤخر بالنسبة لحزب الله»،
أوضح أنّ «تمويل حزب الله يأتي من إيران،
وطالما أنّ في إيران يوجد أموال فنحن لدينا
أم��وال» ،معتبرا ً أنّ «االعتداء على شريحة
واسعة من اللبنانيّين يدمِّر االقتصاد اللبناني
ويد ّمر النظام المصرفي في لبنان ،وهذا من
مسؤولية بعض المصارف».
وأش��ار إل��ى أنّ «القتال دفاعا ً عن حلب
هو دفاع عن بقيّة سورية ودمشق ولبنان
والعراق واألردن ال��ذي دفع بعض فاتورة
دع��م المسلحين» ،وأش��ار إل��ى أ ّن��ه «حيث
وجب أن نكون في حلب فك ّنا فيها ،وحيث
وجب أن نبقى فيها سنبقى فيها» ،وكشف
عن أنّ «هناك  26شهيدا ً وأسيرا ً واحدا ً وآخر
مفقودا ً لحزب الله منذ أول حزيران في حلب،
مقابل  617قتيالً للجماعات المسلّحة بينهم
عشرات القادة الميدانيّين وبعض القادة
الكبار وأكثر من  800جريح ،وتم إعطاب
 80دبابة وآلية عسكرية عدا عن المخازن
والمواقع وغيرها».
واعتبر السيد نصرالله أنّ إسقاط الجنسيّة
عن الشيخ عيسى قاسم عمل بالغ الخطورة،
ورأى أ ّنه «إذا لم يتح ّمل العالم مسؤوليّته
في ما يجري في البحرين فإنّ ذلك يعني أنّ
الكل في ح ٍّل في أمره وقراره».
كالم السيد نصرالله جاء خالل احتفال
تأبيني أق��ي��م ف��ي مجمع ش��اه��د التربوي
 طريق المطار ،بذكرى أربعين الشهيدمصطفى بدر الدين ،واستهل كلمته بالقول:
«ف��ي ه��ذا الشهر ال��م��ب��ارك أج���دِّد التبريك
والتعزية لعائلة القائد ب��در ال��دي��ن ،أل ّمه
وزوجته وابنه وابنتيه وأقاربه وكل إخوة
الجهاد ورفاق الدرب والسالح .وأقول إلى
عوائل شهادئنا في حلب :أع ّزيهم وأسأل الله
أن يمنّ على الشهداء برفيع الدرجات ،وعلى
عائالتهم بالصبر والسلوان .وأؤ ّكد لعائالت
األسرى أنّ أسراهم أمانة لنا».

في عمل المقاومة ،وهذه القضيّة كانت من
اهتماماته األساسية أل ّنه في قيادة المقاومة،
ونتيجة الجانب العاطفي في شخصيّته،
وأل ّنه شخصيا ً عانى في السجون ،ويعرف
م���اذا يعني السجن واألس���ر ،وك���ان لديه
اندفاع خ��اص لمتابعة ه��ذه القضية رغم
المحاذير األمنيّة التي تتعلّق بشخصيته.
وك��ل المفاوضات التي حصلت منذ آخر
التسعينات كان رئيس فريق التفاوض فيها
الشهيد مصطفى بدر الدين .وفي هذا الملف،
عمل هو وإخوانه بشكل كبير جدا ً بالحكمة
وال��ص��ب��ر وال��وع��ي وال��ذك��اء ،وت��� ّم تحقيق
إنجازات كبيرة على هذا الصعيد ،ونستطيع
أن نقول إنّ أسرانا أطلق سراحهم بكرامة
وفخر».
وأردف« :واألمر اآلخر هو اهتمام الشهيد
بالتط ّورات في المنطقة ،وه��ذا من سياق
مسؤوليّاته .لقد حصلت أحداث عديدة في
المنطقة ،وكان مسؤوال ً عن عدد من الملفات،
منها الملف الجهاديّ في العراق وسورية،
وك���ان ل��دي��ه إح��س��اس كبير بالمسؤوليّة
والمخاطر الناتجة من التط ّورات في المنطقة.
وهذا اإليمان واالعتقاد الموجود لدى حزب
الله كان قويا ً في بدر الدين .ونحن هنا ندافع
عن لبنان وشعبنا في لبنان ومستقبل ومصير
لبنان ،أل ّنه ال يمكن تفكيك مستقبل ومصير
لبنان ع ّما يحصل في سورية والعراق».

دحر «داعش» في العراق

وأشار السيد نصرالله إلى أ ّنه «رغم كل
الصعوبات ،وجدنا أنّ العراقيين تم ّكنوا
من دح��ر «داع��ش» وصناعة وح��دة وطنيّة
استطاعوا من خاللها هزيمة «داعش» ،عكس
م��ا أرادت���ه بعض الفضائيّات التي تدافع
عن «داع��ش» من خالل التحريض الطائفي
المذهبي .والعراقيون الذين يقاتلون اليوم
ف��ي الفلوجة والموصل يدافعون ع��ن كل
المنطقة وليس فقط عن مدنهم».
وق��ال« :بدر الدين كان منذ البداية يفهم
حجم األخطار والتهديدات وراء الوضع في
سورية ،ك��ان من القلّة القليلة التي كانت
تعتقد بوجود فرصة لتجاوز هذه المحنة،
كانت كل دول العالم تعتقد ،إلاّ قلة قليلة جدا ً
جداً ،أنّ موضوع سورية يحتاج إلى أسابيع
نتيجة الحرب النفسيّة وحجم التحريض
وإعطاء الموضوع بعدا ً طائفياً ،باإلضافة
إلى التط ّورات المتسارعة في الميدان .عندما
ك��ان��ت المعركة ف��ي قلب دم��ش��ق وحمص
وحلب والمدن األساسية في سورية ،كان
من الصعب أن يقول أح��د إنّ باستطاعتنا
أن نواجه وأن نسقط التحديات ،وهذا كان
ف��ي عقل مصطفى ب��در ال��دي��ن ،والتجربة

مسؤوليات بدرالدين

أض��اف« :نحن بال شك في ح��زب الله،
ومن خالل استشهاد بدر الدين ،فقدنا قائدا ً
كبيرا ً من قادة المقاومة ،وركنا ً أساسيا ً من
أركانها ،فهو الذي كان قائدا ً شجاعا ً مقداما ً
صلبا ً من الذين تجدهم أمامك في التحدّيات
الخطيرة ،ثاقب الرأي ،ال يضعف وال يجبن
وال يتزلزل».
وت���اب���ع« :دور ال��س��ي��د ب���در ال��دي��ن في
موضوع إطالق سراح األسرى في السجون
«اإلسرائيليّة» ،كان من الملفات المه ّمة جدا ً

ثقاف ّياً ،توجيه ّياً ،تنظيم ّياً ،فهذه ظاهرة
لبنانيّة قديمة منذ قبل والدة ح��زب الله.
وأعلن لكل شباب حزب الله :نحن نرفض
هذا األمر بشكل قاطع وسنواجهه ،والقيادة
أجمعت على أ ّنه من اآلن وصاعدا ً من يطلق
النار في ال��ه��واء من أف��راد حزبنا ويرتكب
ه��ذا العمل ال ُمشين وال ُمهين سيُفصل من
تشكيالتنا .ونأمل من األحزاب أن تبادر إلى
ا ّتخاذ خطوات مشابهة لكي نتعاون على
إنهاء هذه الظاهرة».

مالنا من إيران

السيد نصرالله متحدثا ً في أربعين الشهيد بدر الدين
أ ّكدت سالمة فهمه لألحداث .وتط ّوع لحمل
المسؤولية في سورية ،وأ ّكد أ ّنه جاهز ألن
يُقتل في هذه المعركة أل ّنه كان يعلم أ ّنه في
هذه المعركة يحفظ سالمة لبنان ،وذهب
إلى سورية وواكب كل مراحل الصراع ،نحن
عادة ال ننسب الفضل إلى شخص لك ّننا اليوم
نتحدّث عن الشهيد باسمه».

مشروع جديد في حلب

أضاف« :السوريّون وأصدقاؤهم قاتلوا
في أش ّد المعارك قحطا ً في سورية ،واألمور
ال��ي��وم أف��ض��ل .م��ل��ف ح��ل��ب وس��اح��ة حلب
كانت آخر الملفات ،وكلّنا نذكر قبل أشهر
وإقليمي بتوظيف
دولي
أ ّنه كان هناك قرار
ّ
ّ
استقدام المزيد من الجماعات المسلّحة،
أل ّنه كان هناك مشروع جديد بعدما سقطت
كل مشاريعهم السابقة .لقد ج��اؤوا بآالف
المقاتلين من جنسيّات مختلفة ،فالحدود
التركية  -السورية مفتوحة على المكشوف،
والهدف من ذلك إسقاط ما تب ّقى من مدينة
حلب بالتحديد .ن��ح��ن ،إذاً ،أم���ام موجة
تفصيلي ،نحن
جديدة ،وليس أمام اشتباك
ّ
أمام مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على
سورية ،فالقتال دفاعا ً عن حلب هو دفاع عن
بقيّة سورية ،هو دف��اع عن دمشق ولبنان
والعراق واألردن.

مطر بحث الأو�ضاع مع الخازن
بحث رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس
مطر مع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن ،في األوضاع الداخلية خصوصا ً االستحقاق
الرئاسي ،فضالً عن التط ّورات اإلقليمية المتسارعة.
بعد اللقاء ،أش��ار الخازن إلى أنّ مطر «ب��دا منزعجا ً من
التر ّنح القائم مع غياب انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
وأ ّنه آن األوان لوضع ح ٍّد لهذه المحنة المتمادية من دون
مبرر» ،وق��ال« :أصبح مخجالً ومعيبا ً أن تتح ّول جلسات
ّ
محط هذر وتندّر بعدما
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
تعدّت الـ 41جلسة بحثا ً عن نصاب ضائع».
أضاف« :صحيح أنّ العوامل اإلقليميّة والدوليّة تساعد أو
تعرقل أطراف الداخل في دفعهم أو تراجعهم في حسم هذه
المسألة ،إلاّ أنّ الصرخات المتواصلة لرئيس المجلس النيابي

نبيه ب ّري ورئيس الحكومة ت ّمام سالم والبطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،بقيت صرخات في
واد؟».
وتابع« :إذا كان الرئيس ب ّري وضع ح ّدا ً لهذا المسلسل
الطويل بتعيين ثالث جلسات متالحقة في الثاني والثالث
والرابع من آب المقبل لهيئة الحوار الوطني ،فأل ّنه سيحاول
للم ّرة األخيرة اقتناص فرصة الخالص التي تلوح بحل في
تحسن لألجواء
اليمن يرخي بظالله بنسمة تفاؤل وإمكانيّة
ّ
المتلبّدة بين طهران وال��ري��اض ،بعدما ك��ان ألمح رئيس
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الشيخ حسن روحاني ،في
خطابه الرئاسي األول وإشارته المعبِّرة عن أنّ أولويّة الحل
في اليمن ولبنان ،تمهّد لما يليها من انفراج في المل ّفين السوري
والعراقي كمدخل أساسي لكل التسويات في المنطقة».
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وتابع« :أنّ إعطاء فرصة جديدة للمشروع
األميركي  -السعودي التكفيري ليصنع
إنجازا ً كبيرا ً في سورية يهدّد كل اإلنجازات
السابقة .ولذلك ،وجب أن نكون في حلب،
وك ّنا في حلب ،وسنبقى في حلب .ما يجري
في حلب معركة طاحنة ،وكالعادة بعض
اإلع�لام ر ّوج على أنّ ح��زب الله ينهار في
حلب ،ويتل ّقى ضربات قاسية ،نحن ال ندخل
السجاالت ،وأقول لهؤالء
في هذا النوع من ِّ
إ ّنهم في هذا الموضوع يخترعون الكذبة،
ث ّم يصدقونها .هذا جزء من الحرب النفسيّة
علينا لك ّنهم مخطئون 26 ،شهيدا ً وأسير واحد
ومفقود واحد ،هذه هي الحصيلة الصحيحة
لخسائر حزب الله في سورية ،وكل كالم غير
ذلك غير صحيح وغير دقيق».

أميركا ضغطت على روسيا

ولفتَ إلى أنّ «المحور اآلخر كاد أن ينهار
ّ
تتدخل أميركا للضغط على روسيا
قبل أن
من أج��ل وق��ف إط�لاق ن��ار .فمن استفاد من
وقف إطالق النار في حلب؟ أقول إنّ المستفيد
ه��و م��ن أت��ى بالعدد الهائل م��ن المقاتلين
إلى سورية .نحن في سورية ك ّنا نقاتل في
صمت ،ولم نعلن يوما ً عدد القتلى واألسرى.
أتكلم اليوم ألؤ ّكد حجم المعركة في سورية.
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 ،2016ت ّم توثيق  617قتيالً من الجماعات
المسلحة ،من بينهم عشرات القادة الميدانيّين
وأكثر من  800جريح ،وت ّم تدمير أكثر من 80
دبابة وماللة وآلية عسكرية».
وق��ال« :في هذه المعركة يجب أن يكون
معدّل الشهداء أكثر من ذلك ،وحجم الخسائر
البشريّة في صفوف الجماعات المسلحة
يبعدها عن تحقيق إنجازاتها .علينا مسؤوليّة
إضافيّة هي المزيد من الحضور في حلب،
ألنّ المعركة الحقيقية اآلن هناك ،والمعارك
دفاعي محدود،
األخرى قد تكون ذات طابع
ّ
لكنّ المعركة االستراتيجيّة الكبرى هي في
حلب التي ال يجوز أن نضعف فيها وأن
نستسلم لإلشاعات واألخبار الكاذبة .وبيئتنا
تزداد يوما ً بعد يوم ثق ًة بهذا المعركة ،وأقول
للمقاتلين في حزب الله :أنتم السابقون في
وعدكم لله واألمناء على المصير والكرامة
والمقاومة ،وإنّ غدا ً لناظره قريب ،فلن نترك
الميادين وال الساحات ،فالنصر يليق بإخوة
الشهيد بدر الدين ،ومن الشهادة يأتي النصر
ويأتي معه الفرج القريب».

رفض إطالق النار في الهواء

الداخلي ،دعا السيد
اللبناني
وفي الشأن
ّ
ّ
نصرالله إلى «معالجة وطنيّة شاملة لظاهرة
إط�لاق النار في ال��ه��واء إع�لام� ّي�اً ،سياس ّيا ً

وع��ن العقوبات األميركية ،ق��ال« :من
المسلّمات التي ال تحتاج إلى تأكيد ،أ ّننا
نرفض هذا القانون جمل ًة وتفصيالً إلى قيام
الساعة ،فهناك طفوليّة وغباء وقبح في
بعض اإلعالم اللبناني والعربي ،وحتى لو
ت ّم تطبيق القانون ،فبالنسبة إلينا كحزب،
كبيئة تنظيميّة وجهاديّة ،فهذا القانون ال
يقدّم وال ّ
يؤخر وال يض ّرنا وال يؤ ّثر علينا .ليس
له أيّ أثر مادي على حزب الله ،وقلتُ سابقا ً
ومؤسسات
ليست لدينا مشاريع تجاريّة
ّ
تجاريّة تعمل من خالل المصارف».
أض��اف« :موازنة حزب الله ومصاريفه
من الجمهورية اإلسالمية في إيران ،وال أحد
له عالقة في هذا الموضوع ،ومالنا المق ّرر
لنا يصل إلينا .وكما تصل إلينا صواريخنا
التي نهدّد بها «إسرائيل» ،تصل إلينا أموال.
نتوجه بالشكر الجزيل إلى الخامنئي
نحن
ّ
وإي���ران وحكومتها ورئيسها على دعمها
الكريم لنا طوال سنوات المقاومة .أنتم ال
تدفعون معاشات ،أ ّما نحن فندفع معاشات
وال مشكلة لدينا».
وت��اب��ع« :مضغوطون ألنّ مصاريفنا
زادت ،وليس بسبب العقوبات األميركيّة،
وال يمكن أليّ مصرف في الدنيا أن ُيعيق
وص��ول األم��وال إلينا .ال تراهنوا على هذا
الموضوع ،نحن نخاف من استهداف الناس
وبيئة حزب الله وجمهوره .لقد ت ّم الذهاب
مؤسسات خيريّة لم ي��ر ْد اسمها في
إل��ى
ّ
القائمة األميركيّة قامت المصارف بحذف
المؤسسات
حساباتها ،ه��ذا اع��ت��داء على
ّ
الخيريّة وعلى الناس .فهل هذا قانون؟ هل
هذه وطنيّة وسيادة؟ نرفض هذا االعتداء
ولن نقبل به ،ومن يقول إ ّنه حريص على
الشعب اللبناني أسأله هل هذا االعتداء ال
يدمِّر االقتصاد اللبناني؟ نحن منفتحون
على الحلول والعالجات ،وفتحنا ح��وارا ً
مع المسؤولين على قاعدة رفضنا للقانون.
ولذلك ،ذهبنا إلى التحاور ويت ّم بذل الجهود
على هذا الصعيد ،وهناك أمور يت ّم حلّها.
نعلم أنّ هناك لبنانيّين ذهبوا إلى واشنطن،

وح ّرضوا على إصدار هذا القانون ،ونحن ال
عدواني اتجاه جمهورنا،
نقبل بأيّ تص ّرف
ّ
ونحن منفتحون على أي ح��وار لحل هذا
الملف».

قاسم يستحق «نوبل»

وع��ن الشيخ عيسى قاسم ،ق��ال السيد
نصرالله« :ما قامت به سلطات البحرين
عمل بالغ الخطورة ،والمطالب التي رفعها
الحراك الشعبي مح ّقة بالمعايير اإلنسانيّة
واألخالقيّة والدوليّة ،ولم يلجأ للعنف ولم
يحمل السالح ،بل كان سلم ّياً .لجأوا إلى
إسقاط ع��دد كبير من العلماء والمراجع،
وكل مساعي طلب الحوار من المعارضة
كانت ُتص ّد من قِبل السلطة .هناك قرار من
آل سعود أ ّنه ممنوع الحوار وإعطاء الحقوق
للشعب البحريني ،ألنّ هذا سيفتح الباب
أم��ام الشعب في السعودية ،ه��ذا الشعب
المحروم من أيّ مشاركة سياسيّة ،وإذا
رأى أنّ المعارضة في البحرين انتصرت
فسيعمل على االنتفاض في السعوديّة».
أض���اف« :أنّ الظلم وال��ق��م��ع والسجن
والعدوانيّة كانت تدفع الشباب في البحرين
إل���ى ال��غ��ل��ي��ان ،ل��ك��نّ ال��ض��ب��ط والسيطرة
واإلمساك بزمام الشارع وبحماسة الناس،
هي من أصعب األمور ،وهذا ما قام به الشيخ
قاسم وأمثاله الذين ضبطوا الشارع لمنع
الذهاب إلى العنف .وفي ظ ّل الصمت العربي
ّ
والتدخل السعودي المباشر في البحرين،
ً
كان المطلوب دائما من الشعب البحريني أن
يستسلم ،وهذا ما يحصل أيضا ً في الكويت
في المفاوضات اليمنيّة».
وتابع« :إذا كان هناك من يستحق جائزة
نوبل للسالم في العالم فهو الشيخ عيسى
قاسم بسبب مساعيه في بالده ،فالمنهجيّة
التي تعتمدها السعوديّة ه��ي منهجيّة
اإلخضاع لفرض االستسالم على اليمنيّين
والبحرينيّين واللبنانيّين ،لك ّننا لن نرضخ
ولن نخضع ولن نركع .هذا الموقف النبيل
من شعب البحرين اتجاه ما حصل للشيخ
طبيعي ومتو ّقع جداً ،أل ّنه شعب الغيرة
قاسم
ّ
والفداء والتضحية ،وهو الشعب العاشق
ألبي عبد الله الحسين .العلماء هم الذين
يحدِّدون التكليف وأيّ خطوة سيقومون
بها ،واألوف��ي��اء في البحرين معنيّون بأن
ين ّفذوا قرار العلماء ،وعلى العالم مسؤوليّة
منع تنفيذ قرار سحب الجنسيّة من الشيخ
قاسم وترحيله من بالده».
ورأى أ ّنه «إذا لم يتح ّمل العالم مسؤوليته
في ما يجري في البحرين ،فإنّ ذلك يعني أنّ
الكل في ح ٍّل في أمره وقراره».

�أن�شطة ومواقف
{ قال رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب ط�لال أرس�لان عبر
حسابه على «تويتر»« :وأخيرا ً بدأت
تظهر أالع��ي��ب وس��م��س��رات مجلس
اإلنماء واإلعمار من الداخل بالفروقات
الباهظة بالتلزيمات التي حصلت،
وهذا ّ
يدل على حجم السرقات والهدر
بمال الشعب ،لذلك يجب أن يبدأ تح ّرك
ّ
ومنظم إللغاء هذا المجلس عن
جديّ
بكرة أبيه من أج��ل الحفاظ على ما
تب ّقى من مال عام».
ودع��ا اإلع�ل�ام المرئي إل��ى زي��ارة
موقع «الكوستابرافا» ليرى حجم
السرقة وال��ت��ع�دّي��ات ال��ت��ي تحصل
يوم ّيا ً بحق البيئة ونظافة الشاطئ
اللبناني.
{ استقبل م��س��ؤول ال��ع�لاق��ات
ال��دول��ي��ة ف��ي «ح����زب ال��ل��ه» ع � ّم��ار
الموسوي المم ّثلة الخاصة لألمين
العام لألمم المتحدة في لبنان سيغريد
ك��اغ ،وج��رى خ�لال اللقاء ،بحسب
بيان للعالقات اإلعالمية في حزب
الله« ،استعراض جملة من التط ّورات
المتعلّقة بالملفات الداخلية ،وتط ّرق
ال��ح��دي��ث إل��ى قضايا االنتخابات
الرئاسية والقانون االنتخابي ،إضافة
إلى أوضاع النازحين السوريّين».
{ التقى األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم
الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد في مكتبه في صيدا ،عضو تك ّتل
التغيير واإلصالح النائب أمل أبو زيد،
في حضور مدير مكتب سعد طالل
أرقه دان.
وت��� ّم خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��ت��ش��اور في
األوضاع العامة في لبنان ،وال سيّما
في منطقتي صيدا وجزين.
{ استقبل المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في
مكتبه في ثكنة المق ّر العام ،السفير

ال��ع��راق��ي ف��ي لبنان ال��دك��ت��ور علي
العامري يرافقه السكرتير األول في
السفارة دري��د ال��ع��وادي ،في زي��ارة
ت��ه��دف إل��ى تعزيز ُس � ُب��ل التعاون
والتنسيق ،ت�� ّم ف��ي خاللها عرض
لألوضاع العامة في البالد.
{ اعتبر مستشار رئيس مجلس
النواب علي حمدان أن «الذهاب إلى
انتخابات نيابية مبكرة ممكن ان
تكون حالً لكننا بحاجة إلى قانون
انتخابي وتعهد بالعودة وانتخاب
رئيس للجمهورية».
ول��ف��ت إل��ى أن السلة المتكاملة
التي طرحها رئيس مجلس النواب
نبيه بري هي «محاولة للدخول الى
الحل».
وأش�����ار إل���ى أن رئ��ي��س «كتلة
المستقبل النيابية» النائب ف��ؤاد
السنيورة «موجود في الحوار وعندها
يدلي بدلوه وهناك افرقاء لها مطالب
أخرى» .وشدد على ان «هيئة الحوار
الوطني تبقى ح��رة ف��ي م��ا تنتجه
وتقرره».
{ أ ّك��د رئيس المؤتمر الشعبي
اللبناني كمال شاتيال خالل اإلفطار
السنوي ال ّت��ح��اد الشباب الوطني،
أنّ «ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات البلدية
وج��ه��ت صفعة للطبقة الحاكمة
ّ
وأسقطت احتكار التمثيل ،وضربت
أه ّم ركيزتين اعتمدت عليهما الطبقة
السياسية في كل االنتخابات منذ
العام  ،1992وهما المال السياسي
موجها ً التحية
والتضليل اإلعالمي»،
ّ
«للشباب اللبناني الذي اندفع في كل
المحافظات ليعاقب الطبقة الحاكمة
في صناديق االق��ت��راع» ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ
«ق��وى التط ّرف تل ّقت أيضا ً ضربة
كبيرة خالل هذه االنتخابات ،وهذا
يؤ ّكد أنّ البديل عن حزب المستقبل

سعد مستقبال أبو زيد
ليس التط ّرف كما يُر َّوج إعالمياً ،وإ ّنما
قوى المجتمع المدني والتيار الوطني
العروبي المستقل».
وح���� ّذر م��ن «م���ح���اوالت الطبقة
الحاكمة تعويم نفسها م��ن خالل
االن��ت��خ��اب��ات النيابيّة عبر قانون
الستين أو أي قانون أكثريّ » ،داعيا ً
«الشباب للتصدّي لهذه المحاوالت
وتصعيد حراكهم لفرض النسبيّة»،
واص��ف �ا ً «ك��ل م��ن ي��رف��ض النسبيّة
بالفاسد والمتآمر على الوطن وحقوق
الشعب».
رح��ب ح��زب «الديمقراطيّون
{ ّ
األح����رار» ف��ي ب��ي��ان بعد اجتماعه
األسبوعي برئاسة رئيسته ترايسي
شمعون« ،بمبادرة رئيس مجلس
ال���ن��� ّواب نبيه ب��� ّري دع���وة أق��ط��اب
السياسة إلى االتفاق على سلّة لحل
األزمات التي تعصف بالبلد وبنظامه
في ظل الفراغ في رأس الدولة ،وشلل
السلطة التشريعية ،وعجز الحكومة
عن تسيير شؤون الناس من سياسية
واقتصادية ومالية وبيئية وغيرها».

ه ّن�أت �أفرام الثاني ب�سالمته

«المرابطون» :للعمل الدائم
لتحرير المطرا َن ْين
زار أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين -المرابطون» العميد
مصطفى حمدان ،يرافقه وفد من أعضاء الهيئة ،بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية مار إغناطيوس أفرام الثاني في
المقر البطريركي في العطشانة ،حيث ه ّنأوه على سالمته بعد تع ّرضه مع جموع
المصلّين من السريان األرثوذكس في القامشلي «لهجوم مجرم إرهابي ،إلاّ أنّ رحمة
الله وقدرته حمت قداسة البطريرك والمؤمنين معه».
وشدّد حمدان في بيان على «الدور الريادي الذي يقوم به سيادته في ترسيخ
ودعم صمود األهل من كل الطوائف ،وباألخص السريان األرثوذكس في مناطقهم
على أرضهم المقدّسة» ،مث ّمنا ً «إيمانه وشجاعته مع كل المطارنة السريان ،وال
سيّما سيادة مطران بيروت للسريان األرثوذوكس دانيال كورية» .ودعا «كل القوى
المؤ ّثرة إلى العمل الدائم من أجل تحرير المطرانين المخطوفين بولس يازجي
ويوحنا إبرهيم ،وعودتهما سالمين إلى أهلهما ورعيّتهما».

افرام الثاني مع وفد «المرابطون»

وأم���ل «أن ت��ك��ون دع���وة الرئيس
ب��� ّري ال��ق��ادة اللبنانيّين مناسبة
للتخلّي ع��ن األن��ان��ي��ات والمصالح
الشخصية والفئويّة ،والتطلّع إلى
المصلحة الوطنيّة العليا التي تم ّثلها
الدولة الواحدة المحتضنة لجميع
اللبنانيين بالتساوي ،وخصوصا ً
أنّ قيامها ضمان للجميع وباألخص
األجيال اآلتية ،في ّتفقون على انتخاب
شخصية مؤهّ لة لقيادة البلد إلى
ش��اط��ئ األم����ان ف��ي ظ��ل األوض����اع
الملتهبة في المنطقة ،وعلى قانون
انتخاب ي��ؤ ّم��ن صحة التمثيل من
خ�لال النسب ّية التي تضمن تمثيل
الجميع بحسب أحجامهم والدوائر
الكبرى التي تؤمن المشاركة الوطنية
الصحيحة ،وإنشاء مجلس الشيوخ
الموسعة».
وإقرار الالمركزية اإلداريّة
ّ
وأمل أن تش ِّكل هذه المناسبة محطة
إنقاذيّة أساسيّة.
وطالب الحكومة «بالعمل بجديّة
على إعادة تفعيل عمل أجهزة الرقابة،
وا ّت��خ��اذ ق��رارات صارمة تنهي حال

الفساد التي تعانيها البالد».
وث ّمن الحزب المواقف المؤيّدة
إلص��دار المراسيم التطبيقيّة للنفط
وال��غ��از ،وتثبيت لبنان ح � ّق��ه في
ث��روت��ه ف��ي ض���وء ال��م��ع��ل��وم��ات عن
ش���روع «إس��رائ��ي��ل» ف��ي العمل في
الحقول البحرية القريبة من منطقتنا
االقتصادية الخالصة ،لئلاّ نصل
إلى مرحلة نبكي فيها ملكا ً لم نعرف
المحافظة عليه».
واستنكر «الهجوم اإلرهابي الذي
استهدف حرس الحدود األردنية»،
مشيرا ً إل��ى أ ّن��ه «حلقة من سلسلة
ال��ض�لال واإلج�����رام ال��ت��ي آن أوان
وتوجه إلى الملك عبد الله
كسرها»،
ّ
الثاني وإلى الشعب األردني وعائالت
الشهداء بأح ّر التعازي.
{ رأى األم���ي���ن ال���ع���ام لحركة
التوحيد الشيخ بالل سعيد شعبان
خ�لال إف��ط��ار ف��ي «مجمع الرسالة
اإلسالمي» في طرابلس ،في حضور
رسمي وشعبي ،أن «التكتالت الدولية
أو األممية ال��ت��ي ن��ش��أت قبل عقود
وحاولت أن تظهر االتحاد في ما بينها
على مدى السنوات الماضية دون أيما
جدوى في هذا المعنى» ،مستشهدا ً
بـ«االتحاد األوروب��ي كظاهرة ماثلة
ل��ل��ع��ي��ان ،ه���ذا االت���ح���اد االوروب����ي
ال��ذي أمسى اليوم شاهدا ً حيا ً على
إره��اص��ات انهيار تلك التجمعات
مع انسحاب بريطانيا منه» ،مبشرا ً
بـ«انهيار كافة المنظومات التي بنيت
على أسس مصلحية جلبت الكوارث
لكل البشرية».
وخ��ت��م « :تعلمنا ف��ي م��درس��ة
التوحيد أن عدونا الحقيقي هو فقط
الكيان الصهيوني الغاصب ،لهذا
فإننا نم ِّني أنفسنا بالشراكة في
جيش تحرير األقصى».

