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تحيي ذكرى الثامن من تموز بمهرجان حا�شد
منفذية ال�شوف في «القومي» ْ

مهنا� :ستبقى ر�ؤيتنا وا�ضحة في معركة الوحدة القومية على امتداد الهالل ال�سوري الخ�صيب

أحيت منفذية الشوف في الحزب السوري القومي
االجتماعي ذك��رى الثامن من تموز ،ذك��رى استشهاد
الزعيم أنطون سعاده ،في مهرجان حاشد أقيم في
قاعة «مج ّمع الشوف السياحي» ـ بعقلين ،بحضور
رئيسة حزب الديمقراطيين األحرار ترايسي شمعون،
غسان عطا الله ممثالً رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب العماد ميشال ع��ون والتيار الوطني الحر،
بسام حالوي ممثالً الحزب الديمقراطي اللبناني ،أحمد
الحاج ممثالً حركة أمل ،يونس بركات ممثالً حزب الله،
غازي عويدات ممثالً المؤتمر الشعبي اللبناني ،صالح
قاسم ممثالً التنظيم الشعبي الناصري ،حسام الحجار
عن حزب االتحاد ،جمال رمضان عن الحزب العربي
الديمقراطي ،إضافة إل��ى ممثلين عن منظمة الحزب
الشيوعي اللبناني ،حزب البعث العربي االشتراكي،
وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي االشتراكي،
مؤسسة العرفان التوحيدية ،مؤسسة الشيخ أبو حسن
ع��ارف ح�لاوي ،كما حضر عدد من رؤس��اء المجالس
البلدية في الشوف وأعضائها.
وحضر المهرجان رئيس المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،رئيس مجلس العمد نائب الرئيس توفيق مهنا،
عميد االقتصاد فارس سعد ،أعضاء المكتب السياسي:

�سنعمل ّ
بكل ما �أوتينا
قوة و�إرادة على دحر
من ّ
«الداع�شية» و�إ�سقاطها
ً
عزيزة
لتحيا �أمتنا
موحدة تحت راية
حر ًة ّ
ّ
ّ
العز القومي
زهير فياض ،غسان حسن ،المندوب السياسي في
جبل لبنان الجنوبي حسام ال��ع��س��راوي ،منفذ عام
الشوف نسيب أب��و ضرغم وأعضاء هيئة المنفذية،
وعدد من أعضاء المجلس القومي وحشد من القوميين
االجتماعيين والمواطنين.
افتتح المهرجان بالنشيدين الرسميين اللبناني
والسوري القومي االجتماعي ،ث ّم ألقى ناظر اإلذاع��ة
رحب
واإلعالم في منفذية الشوف حسام أبو ذياب كلمة ّ
في مستهلها بالحضور وتحدث عن معاني الذكرى،
باعتبارها ذكرى الفداء القومي في زمن نحن أحوج ما
نكون فيه الى معاني الثامن من تموز ،في ظ ّل أخطر
هجمة تتع ّرض لها أمتنا وتحمل عناوين مختلفة
ومتعددة.
وبعد عرض فيلم من وحي الذكرى ،ألقت الطالبة
سحر أبو ذياب كلمة الطلبة القوميين االجتماعيين في
منفذية الشوف ،تط ّرقت فيها الى دور الطلبة في حركة
النضال القومي االجتماعي ،باعتبارهم نقطة ارتكاز في
العمل القومي االجتماعي.
وألقى عضو المجلس القومي سعيد أبو وادي قصائد
شعرية مؤثرة في وطنيتها وصدقها ووجدانيتها.
ث ّم ألقى منفذ عام الشوف د .نسيب أبو ضرغم كلمة
أكد فيها على معاني الثامن من تموز وعلى رمزيتها
في تاريخ أمتنا القديم والحديث ،واعتبر أنّ المؤامرة
ال��دول��ي��ة ـ الصهيونية الكبرى التي قتلت سعاده،
هي نفسها تط ّل برأسها اليوم تحت عناوين مختلفة
بهدف تفتيت األم��ة وتقسيمها من جديد ،عن طريق
إثارة العصبيات الطائفية والمذهبية المد ّمرة لوحدة
المجتمع ولعمق نسيجه الشعبي الواحد ،الفتا ً إلى أنّ
ما يحدث في العراق والشام ولبنان ليس إال حلقات في

مهنّا

أبو ضرغم

سياق هذه المؤامرة المرسومة لضرب وحدتنا وسلمنا
األهلي والمجتمعي.
ودع��ا أب��و ضرغم ك� ّل القوى السياسية في الجبل
إلى التالقي والحوار والتفاعل اإليجابي ،ألنّ الخطر
اإلرهابي والتكفيري داهم وهو يطال الجميع ،والمرحلة
تقتضي التعاون وتضافر ك ّل الجهود لتخطي أخطارها
وتحدياتها التي تلوح ف��ي األف���ق ،داع��ي �ا ً القوميين
االجتماعيين إلى اليقظة وم� ّد جسور التفاعل مع ك ّل
أبناء المجتمع لنشكل جميعا ً صمام أمان للسلم األهلي
في مجتمعنا وأمتنا.

يخوض القوميون االجتماعيون إلى جانب ك ّل القوى
الحيّة ف��ي ه��ذا المجتمع ،وإل��ى جانب ك � ّل الشرفاء
معركة المصير القومي على ك ّل الجبهات من العراق
إلى فلسطين ،من مواجهة الخطر الصهيوني الجاثم
على أرض فلسطين وال��ج��والن وج��ن��وب لبنان إلى
العراق م��رورا ً بالشام ،حيث نحن ج��زء ال يتج ّزأ من
هذه المعركة القومية الكبرى دفاعا ً عن الدولة المدنية
القومية ،ودفاعا ً عن العمق القومي ال��ذي شكل على
الدوام مظلة لك ّل قوى المقاومة على مدى أمتنا ،وعلى
مدى الهالل السوري الخصيب بقيادة الرئيس الدكتور
بشار األسد .أجل ،نحن منخرطون في هذه المعركة على
ك ّل الجبهات دفاعا ً عن الهوية والوجود في هذا الزمن
الداعشي الصعب.
نخوض هذه المعركة على قاعدة الوضوح في الرؤيا
واألهداف والمضامين الصراعية ،إذ إنها معركة حياة أو
موت».
وخ��اط��ب مهنا أرب���اب النظام الطائفي ف��ي لبنان
متسائالً عن إنجازات هذا النظام ونتاجه على مدى
أكثر من نصف ق��رن ،مح ّمالً ه��ذه الطبقة السياسية
مسؤولية الكوارث والمآسي التي نعيشها اليوم وعلى
ك ّل المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
واألمنية.
وتابع سائالً« :م��اذا جلب لنا هذا النظام الطائفي
ال��ب��ائ��س ف��ي لبنان إال ال��وي�لات ،حيث ال��ف��راغ على
مستوى المؤسسات وحيث سياسة النأي بالنفس،

كلمة مركز الحزب

وألقى رئيس مجلس العمد نائب الرئيس توفيق مهنا
كلمة مركز الحزب قال فيها« :نلتقي اليوم في بعقلين
لنحيي ذكرى الثامن من تموز ،ذكرى استشهاد الزعيم
أنطون سعاده ،ولنستعيد معا ً المعاني العميقة لهذه
الذكرى التي تسكن عقولنا والوجدان ،وفي الوقت ذاته
لنجدّد العهد ،عهد الوفاء لصاحب الذكرى أننا سنبقى
أوفياء لرسالته لخطه لفكره لعقيدته التي تمثل عقيدة
الحياة ألمة اعتقد أعداؤها أنها انقرضت ،ولنستعيد
معه القيم النبيلة السامية ،والمفاهيم الت ّموزية الخالدة
في تراث أمتنا ،مفاهيم الفداء القومي من أجل عزة وفالح
وحياة هذه األمة وهذا المجتمع القومي الوحدوي.
�ي،
وأض��اف« :نلتقي اليوم في قلب هذا الجبل األب� ّ
لنعلن أننا ماضون على خطى الثامن من تموز ،إذ

هذه السياسة الخرقاء البلهاء التي ال ترى الخطر اآلتي
من خ�لال الهجمة على بالدنا تحت مس ّميات داعش
وغيرها ،سلطة قاصرة بدال ً من أن تم ّد جسور التعاون
والتواصل مع دول المحيط القومي وعلى رأسها سورية
لمعالجة القضايا والمسائل ذات االهتمام المشترك ،ال
سيما المسائل المتعلقة بالنازحين ،بدال ً من المتاجرة
الرخيصة بهذه المأساة اإلنسانية المستمرة نتيجة
األح��داث في سورية ،فإذا بها تدفن رأسها في الرمال
تحت مس ّمى «ال��ن��أي بالنفس» وتخضع ل�لإم�لاءات
األجنبية في عدمية قاتلة ل�لإرادة الوطنية والمفاهيم
الحقيقة للسيادة واالستقالل.
أنه النظام الفاسد المعطل غير القابل لإلصالح ،وها
ثمرته دولة فاشلة ،يمأل الفراغ مؤسساتها ،دولة مفلسة
إال من النهّابين والمافيات واالحتكارات ،يسرقون قوت
الشعب ويد ّفعون ثمن سياساتهم ومصالحهم للفقراء
والمتعبين والموظفين وذوي الدخل المحدود ،إنه
النظام الطائفي الذي يقتل اللبنانيين ويدفعهم دفعا ً إلى
الفتنة أو الهجرة واالغتراب قسراً.
نظام مفلس لم يبن دولة المؤسسات واإلنتاج .وها
موظفو القطاع العام يستشعرون خطر انقطاع الرواتب،
وها واقع الكهرباء والماء حيث نتغنى بالثروة المائية،
ولكن العطش يقتحم ك ّل بيت ومنزل.

ماذا جلب هذا النظام
الطائفي البائ�س � اّإل الويالت
ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ...و�سلطة
قا�صرة ال تمدّ ج�سور
التعاون مع المحيط القومي؟
ها واق��ع الجامعة اللبنانية التي أردن��اه��ا جامعة
وطنية تض ّم طالب لبنان لتصنع هوية وطنية ،تئنّ من
المحسوبيات والزبائنية السياسية.
هذا نظام غير صالح ،والمحاوالت الجارية إلصالحه
التي تعتمد القواعد نفسها ال تخرج عن دائرة تجميل
وجه هذا النظام القبيح».
وأض��اف« :إنّ نتاج ه��ذه األنظمة السياسية التي
حكمت بالدنا هي «الداعشية» ،هذه الظاهرة اإلرهابية
التكفيرية التي سنعمل بك ّل ما أوتينا من قوة وإرادة
وفعل على دحرها وإسقاطها لتحيا أمتنا عزيز ًة حر ًة
كريمة موحدة تحت راية العز القومي ،والمصير القومي
الواحد.
يتحدثون اليوم بمنطق إذك��اء العصبيات الجزئية
المد ّمرة ،فتارة يُحكى عن هالل شيعي هنا ،وتارة أخرى
عن هالل سني هناك ،أما نحن فنقول ال هالل شيعياً ،وال
هالل سنيا ً في بالدنا ،بل هالل سوري خصيب ممت ّد من
بالد الرافدين إلى بالد الشام وحتى فلسطين ،ونحن
مص ّممون على أن نسقط بالنضال واإلرادة والعزيمة ك ّل
هذه العصبيات الجزئية لتحيا األخوة القومية ،ولنعيد
إحياء مضامين االنتماء الحقيقي إلى األمة في واقعها
التاريخي والجغرافي والحضاري».
وختم مهنا كلمته بتجديد العهد لشعبنا أننا سنبقى
أوفياء لقضاياه الوطنية والقومية الكبرى ،كما عاهد
صاحب الذكرى أننا لن نحيد عن خط العمل من أجل
الوحدة والتكامل االقتصادي والسياسي واألمني على
مدى ك ّل كياناتنا السياسية ،وصوال ً إلى تحقيق الوحدة
القومية الناجزة.
وفي ختام المهرجان ،و ّزعت أوسمة الواجب والصداقة
على عد ٍد من القوميين والمواطنين األصدقاء.

�أخبار متفرقة
قدّ ا�س في ذكرى رحيل الرئي�س الهراوي

أقيم قدّاس وج ّناز في ذكرى مرور ثماني سنوات على وفاة الرئيس السابق الياس الهراوي ،في كنيسة مار الياس ـ
حوش األمراء في زحلة ،ترأسه المطران جورج اسكندر ،وعاونه األب طوني برهوم ،بحضور عقيلة الرئيس الراحل منى
الهراوي وأوالده :جورج ،روالن وزلفا ،إضافة إلى الوزير السابق خليل الهراوي وأفراد العائلة وجمع من أهالي حلة.
كما حضر رئيس بلدية زحلة واألعضاء.
بعد اإلنجيل ،ألقى اسكندر كلمة قال فيها« :إن الرئيس الياس الهراوي ال يمكن تعداد صفاته واألعمال والمشاريع
التي قام بها في عهده ،وال يزال صوته يصدح في المؤتمرات والمنابر لبناء المؤسسات».
وأضاف« :الرئيس الهراوي الذي تسلّم دولة مف ّككة مهدّمة ،عمل طوال عهده في التركيز على البناء واإلعمار بعدما
ثبّت األمن .وأعطى المعنويات للبنانيين كي ال يستسلم لبنان للنزف المد ّمر أو للنزف البطيء .وفي عهده عادت بيروت
مركزا ً للثقافة والفنون واستعادت العاصمة حيويتها على صعيد المؤتمرات العلمية والندوات االقتصادية ،وفي عهده
جدّد االهتمام بثروة لبنان السياحية واألثرية وأعاد المهرجانات إلى بعلبك وعنجر وجبيل وطرابلس وصور وبيت
الدين والذوق وكل لبنان .الرئيس الهراوي ابن مدينة زحلة اهت ّم ببلده كما اهتم بوطنه .ح ّرك المشاريع لكل البقاع من
دون استثناء ،وفي عهده كان للزراعة أولوية وللكهرباء والماء أيضاً».

للتطرف
طالل المرعبي :ال�شمال لن يكون بيئة حا�ضنة
ّ

شدّد رئيس «تيار القرار اللبناني» الوزير والنائب السابق طالل المرعبي على «ضرورة تكثيف كل الجهود من
أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية ألننا دخلنا في دوامة الوقت الضائع ،وفي ظ ّل غياب أيّ مبادرات
جدّية تمهّد لهذا االستحقاق».
وقال« :يجب االبتعاد عن أيّ طرح سياسي آخر يش ّكل مادة للسجال بين األفرقاء ويعمل على تأخير عملية
االنتخاب ،خصوصا ً أنّ الوطن حاليا ً بحاجة ماسة إلى ملء المؤسسات وأخذ دورها الطبيعي ،ألنّ المنطقة
تعيش حالة من الغليان والفوضى التي ال يمنعها عن لبنان إال وحدة الصف وتماسك المؤسسات الدستورية
تحسبا ً أليّ طارئ ،وما يحصل في العراق وسورية وغيرهما في البالد العربية خطير جداً ،ما يح ّتم علينا جميعا ً
ّ
االستعداد لجميع االحتماالت».
وشدّد المرعبي خالل استقباله فاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية وهيئات تربوية واجتماعية
في دارته في بلدة عيون الغزالن ـ عكار ،على أنّ الشمال وعكار لن يكونا يوما ً بيئة حاضنة أليّ نوع من أنواع
التط ّرف.

من غورو وكليمن�صو �إلى �سعيد عقل
�شوارع ب�أ�سماء الم�ستعمرين والمتعاملين!
} أ.ط.
عجيب أمرك أيها «اللبنان» ،تتناسى من ضحوا بدمائهم في سبيل
حياتك وعليائك ،وتتجاهل من رفعوا اسمك عاليا ً في المحافل
تمجد مستعمريك ،وتحتفي بمن تعامل معهم
الدولية ،بينما نجدك ّ
رحب بهم.
أو ّ
عجيب أمرك أيها «اللبنان» ،كيف تستحضر بعضا ً من إبداع واحد
من أبنائك ،لتك ّرمه على أساس هذا اإلب��داع ،بينما تتناسى أنهّ ،في
وقت من األوقات ،أو ربما في أوقات كثيرة ،كان يطعنك في ظهرك،
ويرحب بأعدائك ،ويتلمس العمالة علّه يحظى بقليل من «المجد».
ّ
فاجأ أحدهم أبا ن ّواس وهو يقرأ القرآن ويشرب الخمر فنهره ،فقال
أبو نواس حينذاك:
أحس من ذا ثالثا ً
ُ
واقرأ من ذا أحرفا
			
فخير ذا بش ّر ذا
يكون الله قد عفا
			
فحتى لو عفا الله عن خطيئة أب��ي ن��واس تلك ،ف��إن أطفال بيروت
وقانا والمنصوري وصور وصيدا وجنوب لبنان ال بل لبنان كلّه،
رحب بالجيش «اإلسرائيلياني» (كما
لن يعفوا عن سعيد عقل الذي ّ
يسميه هو) ،فقط ألنه كتب بعضا ً من الشعر الجميل.
إن خطيئة سعيد عقل ت�لازم��ه منذ اقترفها حتى ال��ي��وم ،وتلغي
عشرات السنوات من حياته اإلب��داع��ي��ة ،ف��ع��ذرا ً لبنان ،سعيد عقل
أي ش��ارع باسمه ،ال
ال يستحق التكريم ،وال يستحق أن يس ّمى ّ
أي مستعمر أتى
هو ،وال كليمنصو ،وال فرساي ،وال غ��ورو ،وال ّ
يحت ّل بالدنا ،ويقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا ،ويسرق
بسماتهم ومستقبلهم.
منذ أي��ام قليلة ،دع��ا مجلس بلدية ب��ي��روت ،ورئيس جامعة سيدة
ال��ل��وي��زة ،إل��ى احتفال بمناسبة ذك��رى ميالد الشاعر سعيد عقل
السادس بعد المئة ،فأُطلق اسم الشاعر سعيد عقل على احد شوارع
مدينة ب��ي��روت ،حيث رفعت الستارة ع��ن اللوحة التذكارية التي
كتب عليها «شارع سعيد عقل ،قرن من العطاء واإلب��داع والوطنية
الصادقة»!.
أي وطنية ص��ادق��ة تلك ال��ت��ي يتكلمون عنها؟ ه��ل الوطنية
ع��ف��واًّ ،
الصادقة ل��دى سعيد عقل تلك التي دغدغته ألن يصف فلسطين
ب���رأس اإلره���اب ال��دول��ي ،وألن يطلق على الجيش «اإلسرائيلي»
تسمية «جيش الخالص»؟!
أق��ي��م االح��ت��ف��ال ف��ي ح��دي��ق��ة ال��س��ي��وف��ي ف��ي األش��رف��ي��ة ،وحضره
وزي��ر الثقافة ريمون عريجي ممثالً رئيس مجلس ال���وزراء تمام
س�لام ،والنائب ج��ان أوغ��اس��اب��ي��ان ،وال����وزراء السابقون :مروان
شربل وغابي ليون وج��وزف الهاشم ،واألب جورج فارس ممثالً
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والمطران بولس مطر،
ورئيس بلدية بيروت بالل حمد ،ورئيس بلدية زحلة جوزف دياب
المعلوف ،وال��م��ط��ران كيرلس بسترس ،واألرش��م��ن��دري��ت آلِكسي
مفرج واسطفانوس عبد النور ممثالن المطران الياس عودة ،ورئيس
جامعة سيدة اللويزة األب وليد موسى ،ونائب الرئيس سهيل مطر،
والفنان الياس الرحباني ،والشاعران هنري زغيب وحبيب يونس،
ونقيب األطباء السابق شرف أبو شرف ،وفاعليات.
ال جدوى لنقل كلمات المحتفين إلى الق ّراء ،فكلّها تبجيل في تبجيل،
أي متابع :هل شاهد مك ّرمو
ولكن األسئلة التي تحضر في ب��ال ّ
سعيد عقل الفيديو الذي يتض ّمن لقاءه مع التلفزيون «اإلسرائيلي»
في مطلع ثمانينات القرن الماضي؟ إن شاهدوه ،هل يوافقون على
فحواه؟ وهل يغضون الطرف عن مواقفه من العد ّو «اإلسرائيلي»؟
وإذا صدف أن «اضط ّر» بعض المواطنين القاطنين في «الشريط
الحدودي» إلى التعامل مع العد ّو ،فلماذا يتب ّرع شاع ٌر ال يعيش تحت
االحتالل إلى مديحه بوقاح ٍة ع ّز نظي ُرها؟ وهل اعتذر سعيد عقل عن
كالمه قبل أن تك ّرمه الدولة ،وإن عبر بلدية عاصمتها؟
ف��ي م��ا ي��ل��ي ال��ن��ص ال��ح��رف��ي ل��ح��دي��ث سعيد ع��ق��ل إل���ى التلفزيون
ألي أحد أن يكتب جملة (سعيد عقل يرحب
«اإلسرائيلي» ،ويمكن ّ
بالجيش اإلسرائيلي) في مح ّرك البحث الخاص بموقع «يوتيوب»
ليشاهد بأم العين ويسمع «بأ ّم األذن» ما يقوله سعيد عقل ،ننقله هنا
والمهجرين والمع ّوقين
ونتركه برسم المواطنين وعائالت الشهداء
ّ
بسبب جرائم العدو «اإلسرائيلي».
«ما في خطوة تانية .خطوة واحدة ،وهيي إ ّنو يك ِّمل ها البطل مناحيم
بيغين تنضيف لبنان من آخر فلسطيني .هيدا المطلب يللي بدّو ّياه
لبنان .إذا ها األمر هيدا ما ت ّم ،أنا بكون تعيس ،والشعب اللبناني
بيكون تعيس معي .أ ّول ما فات الجيش اإلسرائيلياني على لبنان،
كان الزم ك ّل لبناني يقوم يقاتل معو .أنا لو عندي تنظيم حربي ،هلّق
بقوم بقاتل مع الجيش اإلسرائيلي وما بخلّي الجيش اإلسرائيلي
يقاتل وح��ده .أن��ا بجريدتي اليوم (لبنان) ،وأن��ا ع�� ْم إشكر الجيش
اإلسرائيلي ،بعنوان «إسرائيل عنّا» ،بقول أنا مبسوط لسببين :أل ّنو
ها الجيش عم يخلّصنا ،وأل ّنو ع ْم يخلّص العالم وع ْم ِي ْسحق راس
الحيّة اللي إسمو اإلره��اب ،وهلّق بحكيك عنّو هيدا .بس بقول إ ّني
زع�لان أل ّن��و مِش نحنا يللي عم نخلّص لبنان ،مع اإلسرائيلياني،
من ها الوسخة اللي اسمها العنصر ّية الدمو ّية الفلسطينيّة ،اللي
هي راس اإلرهاب بالعالم ...أنا بعتقد إ ّنو فيه ك ْم سياسي منزوعين
ّ
بلبنان ،وأكت ُرهم بالح ْكم ،هنّي اللي ما خلّوا الشعب اللبناني يشترك
حرب
بالحرب إلى جانب إسرائيل .الشعب اللبناني بها الحرب عمل
ْ
ات ،هيْدا عام ْل نصب،
حلوة ض ّد الفلسطينيّي .إ ّنما كِيس عرفات م ّر ْ
وعامل ابتزاز هايل على دول البترول ،ومعو شي  70مليار .هيدا
اشترى بهاليومين زعامات بأوروبا وبأميركا حتى تمشي ضدّكم
(أيها اإلسرائيليون) ،حتى تقول ها الجيش اللي جايي يخلّص لبنان
قص راس! أنا بإسم
هيدا جيش غزو .اللي بيقول جيش غزو ،بدّو ّ
ك ّل لبنان بقول :هيدا الوحيد جيش الخالص!».

ع�شاء لـ«الديمقراطي اللبناني» في حا�صبيا

الملحة« ،مع تشديدنا
ون ّوه بما يقوم به مجلس الوزراء ،خصوصا ً في جلسته األخيرة ،في معالجة القضايا
ّ
على ضرورة أن يصار إلى تفعيل دور جميع المؤسسات بما فيها المجلس النيابي».

لقاء في بعلبك حول االنتخابات النيابية

ّ
نظمت «الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب» في مركزها في بعلبك ،لقا ًء حواريا ً حول «المبادرة المدنية لقيام
الدولة باقتراح قانون النسبية كأساس للتمثيل النيابي» ،بحضور مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس ومهتمين.
استهل اللقاء المحامي أحمد الطفيلي ،فقال« :يشهد لبنان في هذه الفترة من تاريخه أزمة كبيرة على مستوى نظامه
مؤسساته الدستورية الواحدة تلو األخرى ،من رأس هرمه الغائب إلى أساتذته وموظفيه
السياسي ،تتجلى في انهيار ّ
ّ
ومعطل وحكومة ضرورة».
المضربين ،مرورا ً بمجلس نيابي ممدّد له
وأضاف« :في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية ،فضالً عن االنقسامات الطائفية والمذهبية ،تزداد المخاطر التي تهدّد
لبنان وطنا ً ونظاما ً سياسيا ً ومجتمعاً ،وليس أقلها إمكانية إعالنه دولة فاشلة ،أو ربما إمارة داعشية ،مع ما يتيحه ذلك
من إمكانيات التدخل الخارجي في شؤونه».
ورأى الطفيلي أ ّنه في ظل هذه الظروف ال يبقى أمل لهذا الوطن إال بتغييرات كبرى على مستوى النظام السياسي،
تنعكس بدورها على طبيعة وشكل الممارسات السياسية للطبقة الحاكمة وخطاباتها ،وعلى العالقات بين الحكام
والمحكومين .وتؤدّي إلى تغيير في االصطفافات السياسية ،فتر ّمم الشرخ الطائفي والمذهبي وتعيد ضبط إيقاع
الممارسات السياسية على أساس البرامج والسياسات والخطابات الوطنية.
وأ ّكد أن أبرز ما يقود التغييرات الكبرى المأمولة« ،قانون انتخاب عصريّ وعادل وإصالحي ،تتمثل بموجبه جميع
َ
والمواطنة .قانون انتخاب
يؤسس لبناء دولة القانون
الفئات بعيدا ً عن اإلقصاء أو التهميش أو اإللغاء .قانون انتخاب ّ
يعتمد مبدأ النسبية في التمثيل النيابي».
وأشار عضو المبادرة المدنية لقيام الدولة طالل الحسيني ،إلى الهدف من اللقاءات المتمثل في تحويل االقتراح
النيابي باعتماد النسبية إلى اقتراح شعبي يق ّر في مؤتمر عام ،يفرض على السلطة الشرعية إقراره.
وقال« :تقدّمنا إلى مجلس النواب ،على رغم أن المجلس الحالي غير شرعي وممدّد لنفسه ومغتصب سلطة الهيئات
نص قانون بمادة وحيدة :النسبية هي النظام في التمثيل النيابي ،و ّقعه نائبان ،وقد أحيل إلى لجنة
الناخبة ،باقتراح ّ
اإلدارة والعدل لدراسته ،على رغم أننا نعرف كيف سيكون مصيره في اللجنة».
واستفاض الحسيني في إعطاء أمثلة عن النظام النسبي الم ّتبع في سويسرا ،وكيف تضط ّر السلطات إلى الرضوخ
القتراح شعبي يوقعه مئة ألف مواطن .واختتم اللقاء بنقاش حول األفكار المطروحة ومدى جدواها ،ومقاربتها
الواقع.

ّ
العشي
رانيا
اعتبر الوزير السابق مروان خير الدين ،أنّ لبنان يم ّر بأوقات صعبة وتحدّيات كبيرة« ،وها
نحن اليوم نمر في فراغ رئاسي دخلنا فيه منذ أشهر ،وال نعلم إذا كنا سنخرج منه قبل سنوات
طويلة»! مشيرا ً إلى أنّ مجلس النواب الممدّد له أمام خيارين ال ثالث لهما :إما التمديد له مجددا ً
أو الفراغ! كما أنّ الحكومة تتخبط إليجاد آلية عمل تسمح لها بتسيير أمور الناس ولو بأق ّل قدر
من المطلوب.
كالم خير الدين ورد خالل العشاء السنوي للحزب الديمقراطي اللبناني ـ دائرة حاصبيا ـ
مرجعيون ،برعاية النائب طالل أرسالن ممثالً بنجله مجيد ،والذي يعود ريعه لدعم القطاعين
التربوي والصحي في المنطقة.
حضر العشائ الذي أقيم في منتزه نبع البحصاصة على ضفاف الحاصباني ،وزير المالية
علي حسن خليل ،النائبان قاسم هاشم وعلي فياض ،عميد اإلذاعة واإلعالم في الحزب السوري
القومي االجتماعي وائل الحسنية ممثالً رئيس الحزب النائب أسعد حردان ،رؤساء بلديات
ومختارون من منطقة حاصبيا ،وممثلون عن القوى واالحزاب السياسية في المنطقة.

