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لقاء في ال�سفارة الإيرانية في ذكرى اختطاف الدبلوما�س ّيين الأربعة

نوه باقت�صا�ص المقاومة من قاتل �أبناء القاع
ّ

فتحعلي :ما زالوا محتجزين لدى «�إ�سرائيل»

لقاء الأحزاب :لو�ضع ا�ستراتيج ّية حكوم ّية �شاملة
تنخرط فيها جميع القوى لمكافحة الإرهاب

جانب من اللقاء
عقد في مقر سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
بئر حسن ،لقاء أمس في ذك��رى اختطاف الدبلوماسيّين
اإليرانيّين األربعة ،حضره السفير محمد فتحعلي ،رئيس
لجنة حقوق اإلن��س��ان النيابيّة النائب ميشال موسى،
النائبان علي المقداد وب�لال فرحات ،النائبان السابقان
لحود ،مم ّثل نقيب الصحافة فؤاد
زاهر الخطيب وإميل إميل ّ
الحركة ،مم ّثلون عن األحزاب والفصائل الفلسطينيّة ،عقيلة
القائم باألعمال المختطف محسن الموسوي رئيسة «منظمة
المرأة وقِيم الدفاع المقدّس في إيران» السيدة مجتهد زادة
ورجال دين.
«أرحب بكم أيها
بداي ًة ،تحدّث السفير فتحعلي ،الذي قالّ :
السادة في دارة السفارة التي افتقدت منذ أربعة وثالثين
عاما ً أخ��وة أع�� ّزاء ،سعادة القائم باألعمال السيد محسن
الموسوي وأفراد من الطاقم الدبلوماسي للسفارة السادة
أحمد متوسليان ،تقي رستكار مقدم و كاظم أخوان ،حيث
كانوا أ ّوال ً يؤدّون واجباتهم الدبلوماسية في لبنان الشقيق
عندما ارتكبت جريمة اختطافهم على حاجز البربارة من
قِبل العدو الصهيوني وعمالئه المحليّين ،خالفا ً لكل األعراف
الدبلوماسيّة والقانونيّة واإلنسانيّة ،وال سيّما معاهدة
فيينا التي أعطت الحصانة للدبلوماسيّين وكامل الحماية
والتسهيالت القانون ّية في أداء مه ّماتهم وواجباتهم» .أضاف:
«وهي جريمة بحق المجتمع الدولي ،أل ّنها ارتكبت خالفا ً
لكافة المواثيق والعهود الدولية وانتهاك فاضح لحقوق
اإلنسان ،ورغم مرور كل هذه السنوات على هذه الجريمة
والمؤسسات الحقوقيّة
فإ ّننا لم نلمس لدى المجتمع الدولي
ّ
ً
المعنيّة بحقوق اإلنسان تح ّركا ً جد ّيا اتجاه هذه المسألة
تمس حياة ومصير أحبة ار ُتكبت بحقهم
الخطيرة التي
ّ
وبحق لبنان جريمة ال تزال تداعياتها قائمة إلى اآلن».
وتابع« :ثانياً ،كانوا في مه ّمة إنسانيّة تم ّثلت بمساعدة
لبنان وشعبه الشقيق لمواجهة ظرف خطير واستثنائي
آن��ذاك ،فرضه االجتياح الصهيوني للبنان وص��وال ً حتى
عاصمته بيروت عندما ُترك لبنان وحيدا ً في مواجهة اإلجرام
الصهيوني المدعوم ،وما زال ،أميرك ّيا ً ودول ّيا ً وإقليم ّيا ً يرتكب
كل الجرائم بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني ،ومجازره
في صبرا وشاتيال ما زالت شاهدة على وحشيّة هذا النظام
الالإنساني الذي ال يقيم وزنا ً للقِيم اإلنسانية وللمواثيق
إنساني».
الدوليّة ،وال أليّ اعتبار
ّ
وقال« :إنّ إخوتنا الدبلوماسيّين الذين اخ ُتطفوا إبّان
االجتياح الصهيوني للبنان عام  1982ما زالوا محتجزين
لدى «إسرائيل» منذ ذلك التاريخ ،حيث إنّ كل المعلومات
الواردة إلينا تؤ ّكد أ ّنهم موجودون لدى العدو الصهيوني،
وإ ّننا ندرك تماما ً أنّ كل المناشدات اإلنسانية ال تنفع مع هذا
العدو الذي ال يفهم إلاّ بلغة القوة والمقاومة ،والتجربة أثبتت
ذلك ،لك ّننا لن نيأس أل ّننا سنستمر في متابعة هذه القضية
اإلنسانية الكبرى حتى جالئها باإلفراج عن دبلوماسيّينا
وعودتهم إلى وطنهم بين أهلهم وعائالتهم».
وأضاف« :أنّ حكومة الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة إذ
تقدّر الجهود التي بُذلت خالل السنوات الماضية من قِبل
المؤسسات الدولية المعنيّة
الحكومة اللبنانية وبعض
ّ
لمتابعة هذا الموضوع ،مثل الكتاب الذي أُرسل بتاريخ 13
أيلول  2008من قِبل الحكومة اللبنانية إلى أمين عام منظمة
األمم المتحدة في ذلك الحين ،حول التأكيد أنّ االختطاف قد
جرى على األراضي اللبنانيّة ،تؤ ّكد مرة أخرى على الظروف
التي كانت سائدة في لبنان حينها من ج�� ّراء االحتالل
الصهيوني ،وعلى دور هذا الكيان المحتل ومسؤوليّته على
هذا الصعيد .وبنا ًء على الشواهد والقرائن المتوافرة والدا ّلة

على اختطاف هؤالء الدبلوماسيين على يد عمالء الكيان
الصهيوني ونقلهم إلى داخل األراضي الفلسطينية المحتلة،
فإنّ الحكومة اإليرانية تطلب من سعادة األمين العام لمنظمة
المؤسسات
األمم المتحدة ومن الصليب األحمر الدولي وبقيّة
ّ
المعنيّة بحقوق اإلنسان ،كي تقوم بالواجبات القانونيّة
الملقاة على عاتقها في هذا المجال ،وكي تمارس الضغوط
على الكيان الصهيوني بُغية تأمين حريّة هؤالء األع ّزة».
وقال« :إنّ وزارة خارجيّة الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة
تأمل أن نشهد ف��ي القريب العاجل تحرير ك��ل األس��رى
والمعتقلين من سجون الكيان الغاصب للقدس الشريف،
�اص��ة الدبلوماسيّين اإليرانيّين األرب��ع��ة ،ومالحقة
وخ� ّ
ومحاكمةكلالعناصرالصهيونيةالمتو ّرطةفيهذهالجرائم.
وتؤ ّكد الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،مرة أخرى ،اقتراحها
لتقصي الحقائق من
السابق المتعلّق بتشكيل لجنة دوليّة
ّ
أجل العمل على تبيان كا ّفة أبعاد هذه القضيّة».
وختم السفير فتحعلي« :الشكر لكم أيّها األحبة ،وال
سيّما رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابيّة سعادة النائب
الدكتور ميشال موسى ،وللسيدة مجتهد زاده زوجة القائم
باألعمال المختطف السيد محسن الموسوي ،ولبقيّة عوائل
الدبلوماسيّين المختطفين ،ولإلعالم اللبناني لتضامنكم
معنا في هذه القضيّة اإلنسانيّة».
ث ّم ألقت زادة كلمة عائالت الدبلوماسيّين اإليرانيّين
المختطفين،فقالت«:نحنمطمئ ّنونبأنّ أع ّزاءناالمخطوفين،
من أبناء الشعب اإليراني ،أحياء وهم بانتظار اإلفراج عنهم.
ومن الدالئل المؤ ّكدة على وجودهم حتى اآلن على قيد الحياة،
ما كشف عنه بعض األسرى الذين خرجوا من سجون الكيان
الصهيوني الظالم ،حيث أ ّكدوا أ ّنهم التقوا بالدبلوماسيّين
اإليرانيّين المخطوفين في تلك السجون».
أضافت« :كما وصلتنا دالئل وشواهد كثيرة طوال هذه
السنين ،تثبت بأنّ الدبلوماسيّين اإليرانيّين األربعة ت ّم
اختطافهم على أيدي مرتزقة الكيان الصهيوني عند حاجز
البربارة شمال لبنان ،وجرى نقلهم من هناك إلى األراضي
الفلسطينيّة المحتلة .وما سكوت المجتمع الدولي عن مصير
إضافي على أ ّنهم ال يزالون أحياء في
هؤالء األع ّزة ،إلاّ دليل
ّ
سجون االحتالل».
واعتبرت أنّ «اختطاف أربعة دبلوماسيّين إيرانيّين من
على اآلراضي اللبنانيّة ،يضع على عاتق الدولة اللبنانيّة
مسؤوليّة مضاعفة لمتابعة هذه القضيّة والبحث عن سبيل
لتحرير المخطوفين وعودتهم إلى موطنهم».
وطالبت األمين العام لألمم المتحدة ومنظمة الصليب
األحمر العالميّة وك��ل منظمات حقوق اإلن��س��ان بالقيام
بدورهم إزاء هذه القضيّة ،والضغط على الكيان الصهيوني
إليجاد الظروف المالئمة لتحريرهم .كما طالبت باسم عوائل
الدبلوماسيّين المختطفين األربعة ،الدولة والشعب اللبناني
ببذل جهد أكبر لكشف مصيرهم ،لتنتهي معاناة عائالتهم
وأبنائهم».
بدوره ،تحدّث موسى الذي قال« :نلتقي مجدّدا ًاليوم حول
قضيّة إنسانيّة وقانونيّة لن تطمسها محاوالت التضليل
والتعمية على الحقائق ،وال التجاهل الدولي وسياسة
النعامة وإدارة الظهر ،إذ ال ُب ّد للّيل من أن ينجلي ،وال ُب ّد من
نهاية للظلم المتمادي».
وتابع« :ال ّ
شك في أنّ خطف هؤالء الدبلوماسيّين الذين
يتم ّتعون بالحصانة التي تو ّفرها لهم معاهدة فيينا ،في
ظل االحتالل «اإلسرائيلي» لألراضي اللبنانيّة ،وتغييب
يحمل المحتل تبعة هذه
السلطات اللبنانيّة في ذلك الحينّ ،
الجريمة وكل ما يتر ّتب عليها من تداعيات».

ع��ق��د ل���ق���اء األح������زاب وال���ق���وى
والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة
اجتماعه ال��دوري في مق ّر «رابطة
الشغيلة» بحضور ورئاسة أمينها
العام الوزير السابق زاهر الخطيب.
وتو ّقف اللقاء عند آخر «التط ّورات
األم��ن � ّي��ة وال��س��ي��اس � ّي��ة ف��ي لبنان
وس���وري���ة وع��م��وم ال��م��ن��ط��ق��ة ،وال
سيّما في ضوء الهجمات التكفيريّة
اإلجراميّة التي استهدفت أهلنا في
وحي الكرادة في بغداد
بلدة القاع،
ّ
وال��م��س��اف��ري��ن ف��ي م��ط��ار أت��ات��ورك
في إسطنبول التركيّة ،وف��ي ختام
االجتماع أصدر المجتمعون بياناً،
جاء فيه« :إنّ ما تع ّرضت له بلدة
القاع من هجمات انتحاريّة إرهابيّة
متتالية ،أ ّكد بما ال يدع مجاال ً للشك
بأنّ القوى اإلرهابيّة التكفيريّة التي
تحت ّل الجرود اللبنانيّة تش ّكل خطرا ً
داهما ً ومستمرا ً على جميع اللبنانيين
من دون تمييز ،ومن يحاول التن ّكر
ل��ه��ذا الخطر ويستم ّر ف��ي تحميل
حزب الله المسؤوليّة لمشاركته في
محاربة القوى اإلرهابية في سورية،
ِّ
يوفر الغطاء لهذه الجماعات
إ ّنما
اإلرهابيّة لتبرير إرتكاباتها اإلجراميّة
الوحشيّة بحق اللبنانيّين ،وفي
الوقت نفسه يحاول تجاهل أهميّة
م��ا ق���ام ب��ه ح���زب ال��ل��ه م��ن هجوم
استباقي ض ّد الجماعات اإلرهابيّة
ّ
ف��ي القصير وال���ج���رود اللبنانيّة
السوريّة ،وك��ان له اإلسهام الكبير
بدرء األخطار التي كان سيتع ّرض
لها لبنان واللبنانيّين على أيدي هذه
الجماعات اإلرهابيّة».
أضاف البيان« :بات من الضروريّ
أن ُتغلِّب ق��وى  14آذار المصلحة

الوطنيّة على أيّ مصلحة فئويّة في
محاربة خطر الجماعات اإلرهابيّة
التكفيريّة ،وبالتالي أن تتو ّقف عن
سياسة إعاقة التنسيق بين الجيش
اللبناني والمقاومة والجيش العربي
السوريّ من أجل استئصال الوجود
��ي ف��ي ال��ج��رود اللبنانيّة
اإلره���اب� ّ
وبالتالي إبعاد خطره عن أهلنا في
البقاع وعموم لبنان ،ونؤ ّكد أهميّة
وإلحاحيّة أن تبادر الحكومة إلى
وض��ع استراتيجيّة وطنيّة شاملة
سياسيّة أمنيّة اقتصاديّة واجتماعيّة
وثقافيّة وإعالميّة تنخرط فيها جميع
القوى السياسيّة لمكافحة اإلرهاب،
وتستند بالدرجة األولى إلى معادلة
الجيش والشعب والمقاومة ،ونن ّوه
في هذا السياق باقتصاص المقاومة
من قاتل أبناء القاع».
وتابع« :التفجيرات والعمليّات
االنتحاريّة الوحشيّة التي ارتكبها
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي في مطار
إسطنبول في تركيا وفي حي الكرادة
في بغداد إ ّنما تؤ ّكد أهميّة وضرورة
توحيد الجهود بين دول المنطقة
لمكافحة اإلره��اب ومنع كل أشكال
دعمه ،وال سيّما عبر الحدود التركية،
وعلى الحكومة التركية أن ت ّتعظ
م ّما حصل من ارت��داد لإلرهاب على
التركي ،وأن توقف الدّعم
الداخل
ّ
الذي تل ّقته الجماعات اإلرهابيّة في
سورية عبر األراضي التركيّة الذي
م ّكن هذه الجماعات وو ّفر لها البيئة
الحاضنة وال��ظ��روف لتضرب في
تركيا وغيرها من الدول».
«يتوجه اللقاء بمناسبة
وأردف:
ّ
ي��وم القدس العالمي بالتحيّة إلى
قائد الثورة اإلسالمية التحرريّة في

مزيد من التنديد بجريمة الكرادة

لتوحد جميع القوى
�صالحّ :
في مواجهة الإرهاب
تواصلت ردود الفعل المندِّدة بالجريمة اإلرهابيّة التي
حي الكرادة ببغداد.
ارتكبها تنظيم «داعش» في ّ
وفي السياق ،قال األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
توجهنا إلى
العربية قاسم صالح في بيان« :منذ أي��ام
ّ
الشعب العراقي وإلى الجيش العراقي وحلفائه بالتهنئة
باإلنجاز الذي تح ّقق بتحرير الفلوجة من تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي ،ال��ذي يُعتبر تح ّوال ً وازن �ا ً في الحرب الدائرة
ض ّد اإلره��اب في كل من سورية وال��ع��راق ،ما دفع هذه
العصابات التكفيريّة إلى استهداف المواطنين األبرياء في
ّ
المفخخة واألحزمة
منطقة الكرادة في بغداد بالسيارات
الناسفة ،فسقط المئات من الشهداء والجرحى.
إنّ ه��ذه الجريمة النكراء والجبانة تأتي ر ّدا ً على
االنتصارات التي تح ّققت ،ومحاولة فاشلة لزرع الرعب
في نفوس المواطنين العراقيّين الذين ّ
وطنوا أنفسهم
على االستمرار في محاربة تنظيم «داع��ش» ومن يقف
وراءه حتى تحرير كل شبر من أرض العراق من رجسهم،
والحفاظ على وحدة الشعب واألرض.
إنّ األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية إذ
تعلن إدانتها لهذه الجريمة ،فإنها أيضا ً تعلن تضامنها مع
الشعب العراقي ومع الجيش العراقي ،وتدعو جميع القوى
واألح��زاب إلى
التوحد في مواجهة هذا الخطر الوجوديّ
ّ
الذي يتهدّد األ ّمة بأسرها.
تتوجه األمانة العامة بأح ّر التعازي إلى ذوي
كما
ّ
الضحايا ،وتدعو بالشفاء العاجل للجرحى ،وعزاؤنا
جميعا ً أنّ دم��اءه��م الزكيّة لن تذهب ه���دراً ،وستروي

تراب األمة لتزهر النصر المظ ّفر على أعدائها الصهاينة
والتكفيريين وحلفائهم من أرض العراق وسورية وسائر
كيانات األمة .وإن النصر لقريب».
وج��ه األمين العام لحركة النضال اللبناني
ب��دورهّ ،
العربي النائب السابق فيصل ال��داود ،برقيّة استنكار
وتعزية إلى رئيس حكومة العراق حيدر العبادي بالشهداء
الذين سقطوا في العمليّة اإلرهابيّة.
وقال« :آلمنا مسلسل التفجيرات الذي يستهدف العراق
الشقيق وشعبه العزيز الصديق من ِقبَل الجماعات
اإلرهابيّة التكفيريّة التي لم تو ّفر دولة في العالم ،ومنها
وطننا لبنان الذي كان مسرحا ً لعمليّة إرهابيّة في القاع
ن ّفذها «داعش» ،هذا التنظيم الذي احتل جزءا ً من العراق،
وأق��ام «دولته اإلسالميّة» المزعومة ،وه��ا هو الجيش
يسجل
العراقي والحشد الشعبي بقيادتكم وعزمكم،
ّ
االنتصارات في تحرير األراضي العراقيّة من اإلرهابيّين
التكفيريّين ،فطردهم من الفلوجة واألنبار ،وكان ردّهم
ومنذ سنوات باستهداف المدنيّين األبرياء».
كما أدان تج ّمع علماء جبل عامل في بيان ،الجريمة
اإلرهابية واعتبر أنّ «هذه الممارسات اإلرهابيّة التي ِ
تصم
صورة الـ»دواعش» أينما حلّوا في أقطاب هذا العالم ،ما
هي إلاّ تعبير صريح عن هزائم هذه الجماعة التكفيريّة
المتك ّررة في ميادين القتال ،بفضل صمود الجيوش
الباسلة والشعب الحر المقاوم بوجه رياح التكفير التي
ّ
منظمات
تديرها ال��رؤوس المدبّرة الغربيّة ،وتح ّركها
الضغط الصهيونية».

ّ
وحل �ضيف ًا على «دار الندوة»
رعى �إفطار «االتحاد»

مراد :الن�سب ّية الكاملة تحقق العدالة والإن�صاف
مرهج :نحتاج لدعم القوى الأمن ّية والجي�ش و�سيا�سات جديدة
أقام حزب االتحاد اإلفطار السنوي في «ستاد
جمال عبد الناصر» في الخيارة البقاعيّة برعاية
رئيس الحزب الوزير السابق عبد الرحيم مراد،
وبحضور النائب السابق لرئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي ،النائب السابق فيصل الداود ،رئيس
اتحاد بلديّات السهل محمد المجذوب ،رئيس
اتحاد بلديّات البحيرة يحيى ضاهر ،القاضي
عبد الرحمن شرقيّة ،القاضي حمزة شكر ولفيف
من العلماء وقيادات أمنيّة ومم ّثلون عن األحزاب
والقوى الوطنيّة والقوميّة والفصائل الفلسطينية،
وفاعليّات وهيئات بلديّة واختياريّة ونقابيّة
ّ
ومنظمات شبابيّة.
رح���ب ع��ري��ف الحفل يحيى اإلم��ام
ب��داي�� ًةّ ،
بالحضور ،ث ّم تحدّث مراد الذي رأى أ ّنه لكي يكون
لبنان «وطنا ً للجميع وال يستمر مزرعة لمجموعة
من المستفيدين ،يجب إيجاد حلول جذريّة للمأساة
التي وصلت إليها األمور في هذا البلد .وربّما األمر
يحتاج لالحتكام إلى الدستور ،ولتطبيق كل البنود
نص عليها ا ّتفاق الطائف من دون استثناء».
التي ّ
َ
واعتبر أنَّ
ِ
أسس لمرحل ٍة جديد ٍة
«اتفاق
الطائف َّ
َ
ووض � َع مبادئ ال ُب ّد من التذكي ِر بها،
في لبنان،
ّ
وتأكيدِها ،وحسم األمر بالنسب ِة للبنان بأنه َسي ٌد
نتمنى
عربي الهُو َّي ِة واالنتماء ،وهذا ما
ح ٌّر مستقل،
َّ
ُّ
أنْ يقتن َع به الجميع».
َ
وأشار إلى أنّ
نص «على أن تكون
اتفاق الطائف ّ
ٌ
المحافظ َة دائر ٌة انتخابية واحدة ،فأين هو قانونُ
االنتخاب العادل ،وال ُم ْن ِ
صف ،الذي يعتم ُد هذه
ِ
القاعدة؟ ولكي تكتمل العدالة واإلنصاف يجب
اعتماد النسبيّة الكاملة من هذا القانون».
وشدّد على أنّ «اإلنما َء المتوازنِ يجب أن يشمل
كل المحافظات ،وه��ذا يستدعي خِ ططا ً إنمائ ّي ًة
موحد ًة على مستوى الوطن».
ّ
أض���اف« :وع��ل��ى صعيد آخ��ر ،فإ ّننا كما هو
معروف سعينا لتوحيد صف الشارع الس ّني وما
زلنا ،أسوة باآلخرين ،وليعود لدوره التاريخي

مراد متحدثا ً في إفطار «االتحاد»
ال��ذي يُعتبَر ص ّمام األم��ان لوحدة البلد ول��دوره
العربي .وق��د ت� ّم اللقاء مع دول��ة الرئيس سعد
للتوصل
الحريري لهذه الغاية ،وسنواصل العمل
ّ
لتوحيد الكلمة .شاكرين بهذه المناسبة المملكة
تشجع هذا التوجذه .إنَّ
العربية السعودية التي
ّ
وطني آخر ،هو
اله َّم الداخلي لنْ يشغلَنا عن ه ٍّم
ٍّ
الجز ُء الذي مازال محتلاّ ً من أ ْر ِ
يجب
ضنا ،والذي
ُ
أنْ نستعيدَه بالتحري ِر إنْ شا َء الله ،كما ح َّر ْرنا
وروح الصمود
األج��زا َء السابق َة بفض ِل المقاومة
ِ
�ي في
الشعب
التي يتم َّتعُ بها ه��ذا
ُ
العربي األب� ُّ
ُّ
يجب أنْ تكونَ
َ
ٍ
لبنان ،وإنَّ
لبنان كدولة عربية،
ُ
عالقا ُته مع ال��دو ِل العربي ِة األخرى مرتكِز ًة على
قواع ِد األخ َّوة والصداقة وجمي ِع أ ْو ُج ِه التعاون،
َ
وجوب أنْ
تكون عالق ُته مميّز ًة مع سورية ،وال
مع
ِ
يجوز أنْ نتجاو َز ذلك بأيِّ إ ِساء ٍة أليِّ دول ٍة عربي ٍة
شقيقة ،بأيِّ حا ٍل من األحوال».

إيران اإلمام الخميني الراحل ،الذي
ي��ع��ود إل��ي��ه الفضل ف��ي إح��ي��اء هذا
اليوم لنصرة فلسطين ومقاومتها،
واعتبار تحريرها واج��ب �ا ً على كل
األح��رار والشرفاء في العالم وليس
فقط على الشعب الفلسطيني ،وأنّ
إحياء هذا اليوم على رغم ما تشهده
ال��دول العربية من ح��روب إرهابيّة
اس��ت��ع��م��ار ّي��ة ه���ادف���ة إل���ى طمس
وتصفية القضيّة الفلسطينيّة ،إ ّنما
ي��ؤ ّك��د أنّ قضية فلسطين م��ا زال��ت
تحتل الصدارة في اهتمامات جماهير
األم��ة العربية وق��واه��ا التح ّررية،
وأنّ االن��ت��ص��ار على ق��وى اإلره��اب
التكفيري ،ال��وج��ه اآلخ��ر لإلرهاب
الصهيوني ،إنما هو انتصار لفلسطين
وقضيّتها ،وهزيمة استراتيجيّة
للكيان الصهيوني وحليفه أميركا
والتابعين لها من أنظمة الرجعيّة
والخيانة».
وق���ال« :متضامنون م��ع عوائل
الدبلوماسيّين اإليرانيين األربعة
الذين اختطفوا على أي��دي «القوات
ال��ل��ب��ن��ان� ّي��ة» ،وج���رى ال��ح��دي��ث عن
تسليمهم إل��ى الكيان الصهيوني،
وع��ل��ى الحكومة اللبنانيّة تح ّمل
مسؤوليّاتها والتح ّرك دوليا ً للضغط
ع��ل��ى ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي إلط�لاق
سراحهم».
وخ��ت��م متم ّنيا ً «أن ي��أت��ي العيد
المقبل وق��د ح ّقق محور المقاومة
النصر على قوى اإلره��اب التكفيري
في سورية وال��ع��راق ،ور ّد االعتبار
لقضيّة فلسطين بتحرير كامل ترابها،
وباعتبارها القضيّة المركزيّة في
الصراع الوجوديّ بين األ ّمة وكيان
الصهيوني».
العدو
ّ

(أحمد موسى)

«دار الندوة»

وكان مراد ضيف إفطار «دار الندوة» السنوي
ب��ح��ض��ور ح��ش��د م��ن ال��ش��خ��ص� ّي��ات اللبنانيّة
والفلسطينيّةوالعربيّة.
وتحدّث في اإلفطار رئيس مجلس إدارة «دار
الندوة» الوزير السابق بشارة مرهج ،الذي اعتبر
أ ّننا «بحاجة إلى خبرات ،وإلى دعم القوى األمنيّة
ودع��م الجيش ،وإل��ى ا ّت��ب��اع سياسات جديدة
تتناسب مع صعوبات المرحلة ومخاطرها».
وق��ال« :نريد حكومة تتن ّبه إلى ما يجري من
حولنا وما يجري داخ��ل مجتمعاتنا ،وأن تضع
والتوجهات المبتكرة كي نستطيع
الحلول الالزمة
ّ
أن نتكافأ مع المخاطر ،وأن نجتاز هذا االمتحان
ونحن قادرون على اجتياز هذا االمتحان إذا تآلفنا
وتج ّمعنا وأعدنا تأسيس روح المشاركة في هذا

المجتمع الذي يريدونه طوائف ومذاهب وتو ّزعات
سياسيّة ال معنى لها ،سواء كانت بشكل كانتونات
أو بشك ٍل آخر».
ث ّم ألقى مراد كلمة ،قال فيها« :التواجد في دار
المؤسسات النادرة
الندوة له مذاق خاص ،أل ّنها من
ّ
التي ما زال للعروبة فيها مكان ،وألنّ القيّمين عليها
مشغولون باله ّم العربي الذي يحكم كل أنشطتهم،
وهو البوصلة لحركتهم ولك ّل ما يقومون به في
هذه ال��دار ،إضاف ًة إلى حضورهم الدائم في كل
أتوجه إليهم
نشاط عام على هذا الصعيد ،لذلك
ّ
مشجعا ً
بكل الشكر والتقدير ،وأش ّد على أيديهم
ّ
ومؤازرا ً لهم ومتطلّعا ً معهم إلى غ ٍد عربي أفضل».
على صعي ٍد آخر ،زار مراد على رأس وفد من
حزب االتحاد سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف
دب��ور ،وت ّم البحث ،بحسب المكتب اإلعالمي في
السفارة ،في «األوض��اع التي تم ّر بها فلسطين،
وخاصة االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» على أبناء
شعبنا ومقدّساته اإلسالمية والمسيحيّة».
كما ت ّم البحث في الوضع الفلسطيني في لبنان،
وما يعانيه الالجئون الفلسطينيّون من أوضاع
حياتيّة ومعيشيّة صعبة».
كما التقى مراد والوفد المرافق أمين سر حركة
«فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي
أبو العردات.
وشارك في اللقاء عن حزب االتحاد أحمد مرعي،
طالل خانكان ،هشام طبارة ،وعن حركة «فتح»
سمير أبو عفش ،نضال عزام ،محمود سعيد وخالد
عبادي.
وبعد اللقاء ،ص ّرح نائب رئيس حزب االتحاد
أحمد مرعي« :أ ّكد الوزير مراد خالل اللقاء العالقة
المتينة التي تجمع ح��زب االتحاد واألخ��وة في
حركة فتح» ،مشيرا ً إلى أنّ «حزب االتحاد ال يق ّر وال
يعترف بأيّ حركة انفصاليّة أو انقساميّة لعماد
الثورة الفلسطينيّة فتح ،التي تش ِّكل عنوانا ًلتحرير
فلسطين وللشرعيّة الوطنيّة الفلسطينيّة».

مخزومي :للإ�سراع
بمر�سومي النفط
ْ
رح��ب رئيس منتدى الحوار
ّ
ال���وط���ن���ي ال���م���ه���ن���دس ف����ؤاد
رمضاني
مخزومي ،في إفطار
ّ
ف��ي «ب��ي��ت البحر» على شرف
مخاتير بيروت ،بـ«التفاهم أو
التوافق بين العماد ميشال عون
مم َّثالً بالوزير جبران باسيل
والرئيس نبيه ب ِّري في مسألة
النفطي» ،آمالً أن «يأخذ
الملف
ّ
هذا الملف طريقه القانوني عبر
مرسومي النفط والغاز
إق���رار
ّ
لتطبيق القانون البترولي رقم
 ،2010/132وم��ن ث� ّم إعطاء
الضوء األخضر إلبرام اتفاقيّات
التنقيب واإلن��ت��اج مع شركات
أجنبيّة».
ودع���ا م��خ��زوم��ي «الحكومة
إلى تسريع البتّ بالمرسومين
والقانون الضريبي في مجلس
ال���وزراء ،آم�لاً اعتماد الشفافية
في التعاطي مع هذا الملف من
أج��ل تحسين ش��روط استثمار
الغاز تحقيقا ً للمصلحة العامة
بعيدا ً ع��ن المصالح الخاصة
والسياسات غير الش ّفافة التي
م��ن شأنها ه��در ه��ذه الفرصة
إلن���ق���اذ االق���ت���ص���اد وت��ح��ق��ي��ق
استقرار اجتماعي واقتصادي
مديد للّبنانيّين ،وال سيّما على
مستوى تأمين ف��رص العمل
للشباب».
وق���ال « :إنّ منتدى الحوار
الوطني ال��ذي أخ��ذ على عاتقه
اإلض��اءة على ه��ذه الثروة عبر
تنظيم العديد من المؤتمرات،
يه ّمه التأكيد أ ّن���ه سيواصل
متابعة م��س��ار وم��س��ي��رة ه��ذا
الملف حماية لمصالح لبنان
واللبنانيّين».
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هذا ما نح�صل عليه بعد ّ
كل �شهيد

} ميسم حمزة
عاجل :تفجير إرهابي يضرب منطقة ( )Xفي لبنان يودي بحياة
ع��دد من الشهداء وع��دد من الجرحى ،وس��ط حالة من الهلع التي
األمني ال��ذي أدّى إلى هذه
ُتصيب أهالي المنطقة نتيجة االنفالت
ّ
الحادثة المأساو ّية.
�ي والصامد
�
ب
األ
شعبنا
على
يتوالى
المؤلم،
الخبر
وعقب ه��ذا
ّ
ال �ك � ّم ال�ه��ائ��ل م��ن االس �ت �ن �ك��ارات ورف ��ض الهمجيّة وال��دع��وات إلى
ورص الصفوف إلقفال الطريق على
التحلّي بالوعي ورفض الفتنة
ّ
المصطادين بالماء العكر والمستفيدين من هذه العملية اإلرهابيّة،
واإلس��راع في انتخاب رئيس للجمهورية ووض��ع قانون انتخابي
صحة التمثيل ،يخرج بالبلد من هذه األزمة.
جديد يح ّقق ّ
ك ّل تلك البيانات ووسائل االستنكار تتوالى قبل عملية تشييع
الشهداء ولملمة الجراح ،وما هي إلاّ أيام قليلة حتى ننسى في انتظار
اعتداء جديد وشهداء جدد...
ولكن!!! ألم يحن الوقت ليقظة ضمير ،ووط��ن؟ ألم يحن الوقت
ليستفيق المسؤولون من غيبوبة المصالح التي ستقضي على ما
أي استقرار نتحدّث ولبنان على
تب ّقى من الحلم ببلد مستقر؟ وعن ّ
حافة االنفجار األمني ،وإن لم يت ّم التح ّرك السريع لمواجهة الخطر
المحيط بنا ،لجررنا على بلدنا الويالت؟!
لذلك ،سلسلة من الخطوات المطلوب القيام بها للخروج من هذه
األزمة ،منها:
ّ
السبل ،والقبول بك ّل الهِبات
ل
بك
ة
ي
العسكر
سة
المؤس
أوالً :دعم
ّ
ُّ
ّ
ال�ت��ي ق��د ت��ؤ ّم��ن تسليح الجيش اللبناني ،وإع ��ادة ن�ش��ره بصورة
صحيحة في المناطق لحماية المدنيّين من العمليّات اإلجراميّة التي
أسهمت و ُتسهم في ه ّز االستقرار اللبناني ،وهو الدور الذي يقتضي
المؤسسة العسكرية من
أن ُيجمع عليه اللبنانييون كا ّفة كي تتم ّكن
ّ
مواجهة ك ّل االختراقات بحزم ومسؤوليّة.
ثانياً :التنسيق مع المقاومة والجيش العربي السوري لمنع تلك
المجموعات من القيام بأعمال عسكر ّية وأمنيّة على حدود لبنان،
وال سيما أنّ غياب التنسيق يجعل هذه الجماعات قادرة على تحقيق
أمني في ظ ّل واقع االنقسام السائد في البالد.
اختراق ّ
ث��ال�ث�اً :إنّ االن�ق�س��ام ال�س��ائ��د ف��ي ال �ب�لاد ،سببه األول واألخير،
واإلعالمي المترافق مع الخطابات المذهبيّة
السياسي
التحريض
ّ
ّ
المشحونة ،وال ب � ّد لحماية ال��وط��ن م��ن االن�ق�س��ام واالن �ج��رار إلى
الحرب الداخليّة التي تس ّهل الطريق على اإلرهاب ليستخدم لبنان
ّ
سياسي أو
التمسك بالوحدة الوطنية واعتبار ك� ّل
مخططه،
في
ّ
ّ
إعالمي يح ّرض على الفتنة بين أبناء الوطن خائناً ،وعلى السلطات
ّ
المعنيّة مقاضاته وإلقاء القبض عليه في حال استمراره بخيانته
الوطني ودفعه بالوطن نحو المجهول.
لل ِقيَم والضمير
ّ
رابعاً :على الدولة اللبنانيّة أن تتح ّمل مسؤوليّتها في ما يتعلّق
بملف النزوح السوري إلى لبنان ،ووضع خطة عمل لترتيب عمليّة
وجود النازحين داخل المخيمات ،كي ال تتح ّول تلك المخيّمات إلى
بؤر حامية لإلرهابيّين ،ومصدّرة لهم.
خامساً :على البلد ّيات الموجودة في المناطق أن تقوم بتنظيم
وج��ود األخ��وة النازحين من خالل تزويد البلد ّية بعناوين السكن
وأرقام الهواتف ،وفي حال تغيير مكان اإلقامة إعالم البلد ّية بمكان
السكن الجديد.
سيبقى م��ا ن�ط��ال��ب ب��ه م �ج � ّرد ك�ل�ام ل��ن ي�غ�يّ��ر ال��واق��ع ط��ال�م��ا أنّ
الفساد السياسي يتح ّكم ب ُمجريات األحداث في لبنان ،والمطلوب
شعبي يستجيب لضرورات المرحلة السياسيّة
للوصول إلى حراك
ّ
ويعزّز رقابتها على السلطة ،كي ال تبقى وحدها التي تق ّرر مصير
البالد ،وإلاّ رحم الله ما تب ّقى من وطننا الذي يتغنّى به العالم وطنا ً
للحر ّيات.

ال�صفدي :لتفعيل الحوار بكل �أ�شكاله
لإنقاذ الدولة من التف ّكك
دعا النائب محمد الصفدي إلى «تفعيل التواصل بين القيادات السنيّة
ّ
تعطل انتخابات
وأرك��ان القوى المسيحية ،لكسر الحلقة المفرغة التي
رئاسة الجمهوريّة ،ولتشكيل حكومة يتم ّتع رئيسها أيضا ً بقوة التمثيل»
معلنا ً «تأييده للحوار بين المستقبل وحزب الله إلفشال محاوالت زرع
الس ّنة والشيعة» ،ومشدّدا ً على «أهميّة الحوار بين الفعاليّات
الفتنة بين ُ
والقيادات السنيّة الدينيّة والسياسيّة لتوحيد الصف ضمانا ً لمستقبل
لبنان وأبنائه».
كالم الصفدي جاء خالل إقامته إفطارا ً تكريم ّيا ً للمخاتير الفائزين في
طرابلس والميناء والقلمون والبداوي وبعض بلدات قضاء المنية ،أعلن
ّ
محق لتأمين مق ّومات العيش الكريم للمخاتير في
خالله «دعمه أليّ مطلب
لبنان» ،مشدّدا ً على أنّ «المختار هو صلة الوصل بين المواطن والدولة،
يختاره الناس بإرادتهم ،ليواكب حياتهم اليوميّة».
خصصت الحكومة للمختار
وأشار إلى أ ّنه «عند استالمه حقيبة الماليّةّ ،
طابعا ً مال ّيا ً ليستفيد من عائداته في التعويضات وفي الضمان االجتماعي»
مؤ ّكدا ً في هذا اإلطار «مساندته اليوم مطلب المختار بأن يحتفظ بحقوقه في
الضمان مدى الحياة ،حتى ولو لم يع ْد مختاراً».
ّ
«بغض النظر عن نتائج االنتخابات البلديّة
ولفتَ الصفدي إلى أ ّن��ه
تمسك الشعب اللبناني بالدولة وبالدستور»
واالختياريّة ،فهي أثبتت
ّ
مشيرا ً إلى أ ّنه «ال أحد يح ّل مح ّل الدولة في األمن واإلنماء ،لكن الدولة
مقصرة في حق طرابلس».
ّ
وتساءل الصفدي عن «سبب المماطلة في محاكمة الموقوفين اإلسالميّين
الذين تجاوزت مدّة سجنهم فترة العقوبة المفترضة ،بعدما أنجزت الحكومة
السابقة قاعة ت ّتسع لمحاكمة الموقوفين جميعا ً في سجن رومية» ،الفتا ً إلى
أنّ «المحاكمة العادلة هي حق للموقوفين وواجب على الدولة ،وبالتحديد
على السلطة القضائيّة مدنيّة كانت أم عسكريّة».

«تج ّمع العلماء» :الن�صر
على «داع�ش» يلوح في الأفق
عرض «تج ّمع العلماء المسلمين» خالل اجتماعه أمس ،التط ّورات في
لبنان والمنطقة ،وال سيّما التفجير االنتحاري في بغداد ،وأصدر بيانا ً
ه ّنأ فيه «اللبنانيّين عموما ً والمسلمين خصوصا ً بعيد الفطر السعيد،
راجيا ً المولى أن يُعيده على األمة وقد ارتاحت من الخطرين الصهيوني
والتكفيري الكبيرين اللذين يهدّدان مصيرها».
ون ّوه بـ«التفاهم الحاصل في موضوع النفط بين دولة الرئيس األستاذ
نبيه ب ِّري والتيار الوطني الحر» ،داعيا ً إلى أن «يكون ذلك مقدّمة لتفاهمات
أخرى ُتخرج البلد من المأزق الذي يعيشه بانتخاب رئيس للجمهورية
مبني على أساس النسبيّة ولبنان
انتخابي عصريّ جديد،
وإقرار قانون
ّ
ّ
دائرة انتخابيّة واحدة».
واذ استنكر التج ّمع «التفجير اإلره��اب��ي ف��ي ال��ك��رادة ف��ي ب��غ��داد»،
دعا الحكومة العراقيّة إلى «تسريع عمليّة تحرير العراق من الوجود
التكفيريّ » ،محيّيا ً «علماء العراق على المواقف الوحدويّة ،خصوصا ً
الصالة الجامعة في الفلوجة المح ّررة ،مؤ ّكدين أنّ هذه الحرب هي حرب
سياسيّة وليست مذهبيّة ،وهذا ما يوجب على علماء األمة التصدّي الفكريّ
لظاهرة التكفير السائدة».
ورأى أنّ «تباشير النصر النهائي على «داعش» باتت تلوح باألفق ،وك ّنا
قد نبّهنا سابقا ً من أنّ هذا الوحش سيفلت من عقاله ،وساعتئذ لن يميّز بين
صديق ساعده وساهم في إنشائه وعدو جهّز لمقاتلته .وهذا األمر يفرض
ّ
المتحضر أن يع ّد العدة للقضاء على هذا الوحش
على ما يس ّمى بالعالم
التكفيري ،وأنّ فكرة احتوائه التي ر ّوجت لها الواليات المتحدة األميركيّة
باتت غير قابلة للتنفيذ وستتح ّول إلى كارثة عليها قبل غيرها».
وتوجه التج ّمع بالتحية إل��ى «الجيش السوري على ما ح ّققه من
ّ
إنجازات» ،مطالبا ً بـ«تسريع عمل ّية تحرير حلب» ،ون� ّوه بـ«التراجع
التركي في موضوع الخالف مع روسيا» ،داعيا ً إلى أن «يكون التفاهم
الحاصل لمصلحة اجتثاث التكفيريّين» ،وح ّذر من «أيّ تسوية ال تكون
في هذا اإلطار».

