حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اخلميس  18 /أيلول  / 2014العــدد 1588
Sixth year / Thursday / 18 September 2014 / Issue No. 1588

الجنرال في كليمن�صو للتن�سيق وتثبيت الوحدة في مواجهة الأخطار

عون :نظرتنا متطابقة للحوادث في لبنان
جنبالط :له حيثية وطنية بالتر�شح للرئا�سة

جنبالط مستقبالً عون بحضور تيمور جنبالط
غ��اب االستحقاق ال��رئ��اس��ي عن
لقاء رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون ورئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط في
كليمنصو .وقد أراد الجنرال إعطاء
زيارته لـ»البك» بعدا ً أكبر من كونها
«ر ّد ِرج��ل» ل��زي��ارة سابقة ق��ام بها
جنبالط إلى الرابية في محاولة من
األخير لح ّل عقدة انتخابات رئاسة
الجمهورية .فالظروف التي يعيشها
ل��ب��ن��ان تقتضي «تثبيت ال��وح��دة
�وح��دا ً في
الوطنية ليكون لبنان م� ّ
مواجهة األخطار» ،على ما قال عون.
وت��ن��اول الحديث بين الرجلين
«مواضيع ته ّم أمن الوطن والوحدة
الوطنية وأهمية التنسيق بيننا ،وكان
االتفاق مشتركا ً على غالبية النقاط
« ،أكمل جنبالط .أما رئاسياً ،وعلى
رغم موقفه تجاه المرشحين األقوياء
للرئاسة األول���ى ،أك��د جنبالط «أنّ
لدى العماد عون حيثية أساسية في
الترشح للرئاسة ال يمكننا إنكارها»،
وفي السياق نفسه قال عون« :إذا لم
يتم انتخاب رئيس بعد االنتخابات
الجديدة «فالعوض بسالمتكم».
اس��ت��ه��ل ع����ون ال��ل��ق��اء بتقديم
نسخة من كتابه «رؤيتي للبنان»

لجنبالط بحضور نجله تيمور .ثم
عرض الجانبان األوضاع في لبنان
والمنطقة .وف��ي نهاية اللقاء قال
عون« :من الطبيعي في الظروف التي
يعيشها لبنان حالياً ،واستتباعا ً
لألحاديث السابقة مع النائب جنبالط
في الرابية ،أن نستكمل هذه األحاديث
ونبحث في التطورات وكيفية تثبيت
موحدا ً
الوحدة الوطنية ليكون لبنان ّ
في مواجهة األخطار» .وأكد «أنّ هذا
اللقاء ليس األخير وليس ر ّدا ً لزيارة
ال��ن��ائ��ب جنبالط إل��ى ال��راب��ي��ة ،بل
بالعكس نحن تفاهمنا على متابعة
ه��ذه المواضيع .وأعتقد أن��ه كانت
لدينا نظرة متقاربة ال بل متطابقة
حول الحوادث في لبنان».
وردا ً على سؤال ،قال عون« :نحن
ض ّد التمديد ،والبرهان على ذلك أنني
قدمت ترشيحي».
وسئل :من سيقوم باالستشارات
لتشكيل حكومة جديدة إذا أجريت
االنتخابات؟ فأجاب« :يتم انتخاب
رئيس لمجلس النواب ال��ذي يدعو
ب��دوره النواب إلى انتخاب رئيس،
وإذا ل��م يتم ان��ت��خ��اب رئ��ي��س بعد
االن��ت��خ��اب��ات ال��ج��دي��دة «فالعوض
بسالمتكم».

وعما إذا كان نواب التيار الوطني
ال��ح��ر س��ي��ن��زل��ون إل����ى المجلس
ويصوتون ض ّد التمديد ،قال»:ال فرق
إذا غبنا أو حضرنا».
وأكد عون ر ّدا ً على سؤال« ،أنه لم
يتم التطرق خالل اللقاء إلى موضوع
االنتخابات الرئاسية ،وهي الموضوع
الوحيد الذي لم نتكلم فيه اليوم».
ب��دوره ،قال جنبالط« :أنا مقتنع
بأنّ للعماد عون حيثية أساسية في
الترشح وال نستطيع أن ننكر حيثيته
الوطنية بالترشح .لم نتحدث عن
االنتخابات الرئاسية ،بل تكلّمنا عن
مواضيع ته ّم أمن الوطن والوحدة
الوطنية وأهمية التنسيق بيننا.
وك��ان االتفاق مشتركا ً على غالبية
النقاط خصوصا ً أننا نتشارك هموم
لبنان والمنطقة» .وأض��اف« :زيارة
العماد عون ليست زيارة مجاملة ،بل
هي لمتابعة التنسيق ،وأؤيد كالمه
في شأن التمديد لمجلس النواب».
واعتبر جنبالط «أنّ التحالف
ال��دول��ي لمكافحة اإلره���اب وض��رب
«داع�����ش» يبقى م��ن��ق��وص�ا ً إذا لم
يستكمل بالبند السابع» ،الفتا ً إلى
أنه يرى «مخاطرة» في دخول لبنان
إلى هذا المحور.

وفد حزب اهلل زار ّ
وهاب والداود:
لمواجهة الإرهاب بكل الو�سائل ورف�ض التمديد
زار وفد من حزب الله برئاسة نائب
رئيس المجلس السياسي محمود
ق��م��اط��ي وع��ض��وي ال��م��ج��ل��س علي
ضاهر وسعيد نصر ال��دي��ن ،رئيس
حزب التوحيد العربي الوزير السابق
وئ��ام وه��اب ف��ي مكتبه ف��ي بيروت،
حيث ج��رى ع��رض ال��ت��ط��ورات على
الساحتين اللبنانية والعربية .وأكد
الطرفان ض��رورة تحصين الساحة
الداخلية لمواجهة اإلرهاب القادم من
خارج الحدود.
ولفت وهّ ��اب إل��ى الحلف الدولي
ال��ذي أعلن عنه لمحاربة اإلره��اب،
واص��ف�ا ً إي��اه «بحلف نفاق أكثر من
حلف مواجهة» .وأكد أنّ «أي محاولة
الستهداف سورية أو الجيش السوري
خالل هذا الحلف يعني بأنه تفجير
لكل المنطقة ،وإنّ أي اع��ت��داء على
سورية أو الجيش السوري هو اعتداء
على كل دول المقاومة في هذه المنطقة

وخ��ارج��ه��ا» .واعتبر أنّ «مواجهة
اإلرهاب تبدأ بكلمة صغيرة ووحيدة
توجهها واشنطن إل��ى حلفائها في
المنطقة ب��أن ت��وق��ف دع��م اإلره���اب
بكل صراحة» ،موضحا ً أنه «طالما
لم يصدر األم��ر األميركي بذلك فهذا
كله نفاق وك��ذب ولن يوصل إلى أي
مكان».
ورأى وهاب أنّ المطلوب هو «دعم
الجيش اللبناني والجميع حريص
على دعمه وتأمين كل ما يلزم له»،
مؤكدا ً أنّ «كل القوى السياسية وفي
طليعتها المقاومة جاهزة لمواجهة أي
خطر على لبنان «إسرائيلياً» كان أم
تكفيريا ً ألنّ الخطة واحدة في النهاية
والهدف واحد وربما تتغير األدوات».
كما زار الوفد األمين العام لحركة
النضال اللبناني العربي النائب
السابق فيصل ال��داود في مكتبه في
بيروت ،وجرى عرض آلخر التطورات

خالل اللقاء بين الداود ووفد حزب الله

ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة ف���ي لبنان
والمنطقة.
وأصدر المجتمعون بيانا ً أكدوا فيه
«مواجهة الخطر التكفيري الوجودي
بكل الوسائل المتاحة ،وه��و ما بدأ
يستشعره العالم» .وش���دّدوا على
«دع��م الجيش وال��ق��وى األمنية في
محاربة اإلرهاب ،وتعقب المجموعات
التكفيرية واعتقالها ،وإق��ران القول
بالفعل وتعهّد التنفيذ لجهة تسليح
الجيش».
وت��� ّم ال��ت��واف��ق على أنّ «ال��دع��وة
إلى تحالف دولي – عربي لمحاربة
اإلره�����اب ،ل��ي��س��ت ج��دي��ة ،ألنّ من
صنع اإلره����اب ف��ي س��وري��ة ه��م من
دعموا جميع المجموعات اإلرهابية
والتكفيرية عبر التمويل والتسليح
والتحريض ،ويتوقف اإلرهاب بوقف
دعمه من الذين يدّعون اليوم محاربته،
ومن يحارب اإلرهاب بالفعل هي دول
سورية وإي��ران وروسيا وحلفاء لهم
في لبنان والعالم».
وأعلن المجتمعون تمسكهم بإجراء
االنتخابات النيابية ،ورفض التمديد
لمجلس النواب «المعطل من بعض
الكتل النيابية لغايات سياسية».
ورأوا «ض��رورة حصول االنتخابات
الرئاسية ،التي يتحمل فريق  14آذار
تعثرها وإرج��اءه��ا بسبب ترشيحه
لسمير جعجع».
وط��ال��ب��وا الحكومة ب��أن «تولي
اهتماما ً لقضايا المواطنين الحياتية
والخدماتية بعدما استفحلت أزمات
المياه والكهرباء وارتفاع األسعار،
ون��ح��ن على أب���واب م��وس��م دراس��ي
جديد ترتفع فيه األقساط كل عام،
وإق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب في
أسرع وقت ممكن».

�إميل لحود :حزب اهلل �سيق�ضي على «داع�ش»
استغرب النائب السابق إميل إميل
لحود أن تكون ال��دول��ة نفسها التي
توسطت إلط�لاق مخطوفين لبنانيين
ومن ثم راهبات معلوال هي نفسها التي
تفاوض اليوم في ملف العسكريين.
ودعا لحود إلى محاسبة من خ ّون
المسيحيين الذين أيدوا حزب الله حين
ذه��ب إل��ى س��وري��ة ،م��ؤك��دا ً أنّ الحزب
سيقضي على «داعش».
وس��أل ف��ي تصريح أم��س« :أليس
غريبا ً أن تقوم الجهة الخارجية نفسها
بالتوسط عند خطف لبنانيين في
سورية ،ثم عند خطف راهبات معلوال
وبعدهم خطف العسكريين اللبنانيين؟
أال يعني ذلك ،في أحسن األحوال ،أنّ هذا
الوسيط على عالقة وطيدة بالجهات
التي تخطف وتذبح وترتكب مجازر

جماعية؟».
واستغرب لحود «أن يتم إبعاد من
واج��ه داع��ش عندما ك��ان بعد تنظيما ً
ول��ي��دا ً ف��ي وق��ت ك��ان يصفه كثيرون
ب��ال��م��زح��ة ،ف��ي ح��ي��ن ي��ش��ارك ال��ي��وم
ف��ي التحالف ال��دول��ي لضربه بعض
صانعيه ومموليه» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«مؤتمر باريس ،ل��وال مشاركة لبنان
وبعض الدول ،لكانت تصح فيه تسمية
مؤتمر داعمي اإلرهاب».
وش �دّد على أنّ «خ��وف اللبنانيين
ّ
محق ،إال أنّ عليهم أن
من داع��ش أمر
يدركوا أنّ هناك من يواجه هذا التنظيم،
قبل التحالف الدولي وبعده ،وهم من
سيقضي عليه ألنّ قضيتهم شريفة
وم��ش��رف��ة» ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ «م��ن خ� ّون
المسيحيين الذين أيدوا حزب الله حين

ذه��ب إل��ى س��وري��ة ،وم��ن اتهم بعض
ال��ج��ه��ات بالعنصرية حين رفضت
النزوح العشوائي لالجئين السوريين
إلى لبنان في بداياته ،يجب أن يحاسب
ويتحمل المسؤولية اليوم ،وفي أحسن
األحوال يجب أن يصمت عن المزايدات
الرخيصة».
وعلى صعيد آخر ،وافق لحود على
«ق��ول العماد ع��ون إنّ صفقة التمديد
تمت» ،مشيرا ً إلى أنّ «الحريص على
إج��راء االنتخابات النيابية كان يجب
أن يبادر منذ أشهر إل��ى إق��رار قانون
انتخابي جديد بدل القانون الحالي الذي
يمعن في ض��رب الحضور المسيحي
في الدولة ويشوهه ،تماما ً كما يريد
البعض تشويهه عبر إبعاد الممثل األول
للمسيحيين عن سدّة الرئاسة».
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ّ
المتجذرون في االنتماء �إلى الأر�ض والتاريخ �أعلوا ال�صوت و�أف�شلوا الأهداف الم�شبوهة

م َْن �أراد حرف م�سار «م�ؤتمر الدفاع عن م�سيح ّيي ال�شرق» ...ولماذا؟
} ماجد حنا
ما كان مأموال ً من انعقاد «مؤتمر الدفاع عن مسيحيّي الشرق» في واشنطن ،لم يتحقق.
فالعناوين والقضايا التي اجتمع ألجلها بطاركة الشرق وممثلون لحاضرة الفاتيكان وزهاء ألف
شخصية يمثلون جهات روحية وحزبية وسياسية ،عمل البعض على تجويفها ،وظهر جليا ً أنّ
الجهة المنظمة تستبطن أهدافا ً للمؤتمر مغايرة للهدف المعلن «الدفاع عن مسيحيي الشرق» في
وجه اإلرهاب والتطرف الذي يستهدفهم.
غالبية المشاركين في المؤتمر ،ال سيما بطاركة أنطاكيا وسائر المشرق ،ذهبوا الى مؤتمر
واشنطن لبحث السبل الكفيلة بدفع الخطر الذي يتهدّد الوجود المسيحي في الشرق ،بعدما
تع ّرضوا للقتل والتهجير على أيدي المجموعات اإلرهابية المتطرفة في الموصل ،وقبلها في
معلوال وغير منطقة سورية .وكان يفترض أن يشكل المؤتمر منصة إلعالن موقف كبير ،يحدّد
الخطر وسبل مواجهته ،ويضع الدول قاطبة ،وفي مقدمها الواليات المتحدة ،أمام مسؤولياتها
بهذا الخصوص.
وما كان يتوخاه المشاركون في المؤتمر وذهبوا ألجله ،جرى التعبير عنه صراحة في جلسة
افتتاح المؤتمر ،فإلى رسالة قداسة بابا الفاتيكان الموجهة إلى المؤتمرين والتي أعرب فيها عن
تضامنه مع مسيحيّي الشرق في معاناتهم ،ودعوته الى دعم حقوقهم ،تحدثت الكلمات األخرى
عما يتع ّرض له المسيحيون ،وضرورة مواجهة المجموعات اإلرهابية المتطرفة وإنهاء وجودها،
ودعت الى إيقاف ك ّل أنواع الدعم الذي يقدم الى «داعش» و»النصرة» وأخواتهما من المجموعات
اإلرهابية ،وعلى األصعدة االقتصادية والمالية والعسكرية واللوجستية كافة ،وتساءل أكثر من
متحدث عن أسباب الصمت الدولي حيال ممارسات تنظيم «داعش» اإلرهابية بحق المسيحيين
والعديد من معتنقي الديانات السماوية.
الموقف برز واضحا ً وجليا ً في افتتاح الموتمر ،فهو يندد باالرهاب ويدعو إلى القضاء عليه،
ويحث الدول كافة على تحمل مسؤولياتها بمحاربته ووقف دعمه وتمويله ،لكن ما حصل أن
هذا الموقف اصطدم بأفخاخ وضعها المنظمون والجهات التي تقف خلفهم ،وهي أفخاخ معدّة
مسبقا ً إلفشال المؤتمر في حالة رفض الخضوع إلمالءات وطروحات كالتي أعلن عنها السيناتور
األميركي تيد كروز في حفل عشاء المؤتمر.
كروز الذي حضر حفل العشاء خطيباً ،تجاهل في خطابه ك ّل المواقف التي حفلت بها الجلسة
االفتتاحية ،وخاطب المؤتمرين بفظاظة غير مسبوقة ،إذ أعلن أنه على المسحيّين في الشرق
«الوقوف إلى جانب اليهود «وإسرائيل» في الصراع ض ّد اإلره��اب» ،ما أث��ار عاصفة رفض
واستنكار لهذا الموقف الفظ ،واعتباره موقفا ً يمثل اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة
األميركية ،ويرمي إلى اقتالع المسيحيين من انتمائهم وفصلهم عن قضاياهم المشرقية.
لم يقتصر المشهد في حفل العشاء على ما أعلنه السيناتور كروز ،بل كان الفتا ً أن الجهات
المنظمة تؤيد موقف كروز ،وظهر ذلك من خالل محاوالتها إسكات األصوات التي علت داخل
قاعة الحفل معترضة ومستنكرة ،إال أنّ االستنكار تصاعد ،ووصل الى ح ّد رفض بطريرك أنطاكيا
لحام هذا الخلل الفاضح ث ّم مغادرته
وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغورس الثالث ّ
القاعة ومعه سفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد وعدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

خ ّوام أول المتصدّين

ويسجل لعضو المؤتمر ،عضو المجلس القومي في الحزب السوري القومي االجتماعي بسام
خ ّوام ،أنه كان أول المتصدّين لكروز معلنا ً على مسمع الحضور إدانته الشديدة لكالم السيناتور
األميركي ومطالبا ً بطرده ،ثم تط ّور األمر الى سجال حا ّد بين خ ّوام وعضوي اللجنة المنظمة توفيق
بعقليني وجلبير شاغوري ،اللذين أظهرا تواطؤا ً مع كروز ما استدعى اتهام خوام لهما بتحويل
المؤتمر عن أهدافه الحقيقية خدمة لمشاريع مشبوهة .وهذا ما جعل اللجنة المنظمة تتخذ قرارا ً
بمنع خ ّوام من متابعة أعمال المؤتمر ،وذلك في إجراء يعكس طبيعة الدور الذي تؤدّيه هذه
اللجنة لمصلحة جهات تدين بمواقفها وسلوكها لجهات مشبوهة مرتبطة بالعدو الصهيوني،
والتي عملت على إفساد المؤتمر بدعوة شخصيات تدين بالوالء لـ»اللوبي الصهيوني».
صفاقة كروز استتبعت بصفاقة مماثلة من بعقليني وزميله شاغوري اللذين منعا خ ّوام من
مواصلة حضور جلسات المؤتمر ،األمر الذي أثار حفيظة العديد من المشاركين وفي مقدمهم
عدد من الرؤساء الروحيين ،ولم تقتصر الصفاقة على قرار المنع هذا ،بل أنّ بعض المشاركين
ووسائل اإلعالم عبروا عن سخطهم من قيام شاغوري بإرهاب إحدى الراهبات ،وهي األ ّم أغنيس
المعروفة بدورها اإلنساني ،ومنعَها من التعبير عن اعتراضها وموقفها ،وبحسب المصادر ذاتها
فقد تع ّرضت األ ّم أغنيس للشتم علنا ً من قبل عضو تيار المستقبل النائب السابق غطاس خوري،
في خروج عن أصول التخاطب والتعاطي.
على اية حال فإنّ ما حصل في حفل العشاء ،ليس محصورا ً بالمواجهة الحادة بين المشاركين
وبين عضو الكونغرس األميركي  -الصهيوني تيد كروز ،بل كشف عن جوانب خطيرة ،عنوانها
الدور الذي يؤدّيه أشخاص مرتهنون بسلوكهم ونشاطاتهم إلى جهات خارجية مشبوهة،
وخطورة دور هيئات ومؤسسات تنشط في أميركا باسم الدفاع عن المسيحيّين فيما هي منغمسة
في مشاريع تستهدف الوجود المسيحي في الشرق.

�سليمان :اال�ست�شارات الملزمة
ت�ستوجب وجود رئي�س

وال ب ّد من اإلشارة هنا ،إلى أنّ ما كان يجدر أن يصدر عن المؤتمر من وثيقة تاريخية ،تض ّمنته
المذكرة التي سلّمها وفد بطاركة انطاكيا وسائر المشرق إلى الرئيس األميركي باراك اوباما الذي
اجتمع بهم على مدى أكثر من  40دقيقة ،وتض ّمنت المذكرة عرضا ً لواقع المسيحيّين في الشرق
ومطالبة بالعمل السريع لمواجهة المنظمات اإلرهابية ،وتشديد على ضرورة إعادة الذين هُ ّجروا
الى مناطقهم ومنازلهم وتوفير األمن والسالم لهم ،ومطالبة الدول التي تدعم اإلرهابيّين وتم ّولهم
بوقف أيّ نوع من أنواع الدعم والتمويل.
لذلك ال ب ّد من البناء على المواقف التي عبّر عنها البطاركة وغالبية أعضاء المؤتمر وترجمتها
بسلسلة مواقف توضح مكامن الخطر الذي يتهدّد المسيحيين في الشرق ،انطالقا ً من ثابتة
االنتماء إلى المشرق والتج ّذر به في مواجهة مشاريع تهجير المسيحيّين التي ال يزال العمل
جاريا ً بها في الدوائر الغربية ،وتتخذ اشكاال ً وأوجها ً مختلفة.
وبموازاة ذلك ،ال ب ّد ايضا ً من رفع وتيرة التحرك ض ّد اإلرهاب والتطرف والتنديد بجرائمه ض ّد
المسيحيين وسائر األقليات في العراق وسورية ،ومطالبة العالم بضرورة وقف دعم اإلرهاب
والتطرف بكل مجموعاته ،والتوقف عن استهداف دول المنطقة وخصوصا ً سورية التي تشكل
ضمانة حقيقة للتن ّوع في هذا الشرق.
في الخالصة يمكن القول إنّ جهات مشبوهة حاولت أن تجعل من «مؤتمر الدفاع عن
مسيحيّي الشرق» الذي انعقد في واشنطن بين  9و 11أيلول ،مؤتمرا ً لتشجيع المسيحيين على
االنسالخ عن المشرق الذين هم أساسه ،وإفقادهم بوصلة االنتماء الى هذا المشرق ،وذلك على
غرار محاوالت سابقة رعتها جهات دولية بهدف تهجير المسيحيين ،لكن إصرار هذه الشريحة
على االنتماء إلى األرض والى التاريخ كفيل بإفشال ك ّل المخططات المشبوهة .فإرادة مسيحيي
الشرق هي ارادة المشرقيين بكل شرائحهم ،وهي ارادة مواجهة ضد االرهاب والتطرف واالحتالل
واالستعمار.

تجمع العلماء الم�سلمين
التقى وفد
ّ

أكد الرئيس العماد ميشال سليمان «أنّ الهدف األساسي من إقرار إعالن بعبدا
هو التحييد اإليجابي للبنان عن سياسة المحاور ودرء االنعكاسات السلبية
لألزمة السورية ،وليس تطبيق سياسة النأي بالنفس» ،مشيرا ً إلى أنّ «النأي
بالنفس يمكن أن يكون موقفا ً يعتمد في المؤتمرات واالجتماعات لتجنيب إقحام
لبنان في مواقف ال تخدم سياسته ،على عكس الموقف الثابت من القضايا
العربية والعداء «إلسرائيل» كما العداء للمجموعات اإلرهابية كـ»القاعدة»
و»داعش» ،والتي ال يقل خطرها الوحشي عن الخطر «اإلسرائيلي» ،ما يستدعي
موقفا ً صريحا ً لمواجهتها بكل السبل في أي لحظة تعتدي فيها على لبنان ،وهذا
ما ال يتعارض مع روحية إعالن بعبدا».
وكرر خالل استقباله الوزراء ميشال فرعون ووائل أبو فاعور ،والنائب عاطف
مجدالني والنائب خضر حبيب ،أنّ «ما يجري في المنطقة من أعمال إرهابية
وتنكيل وإجرام وتهجير ألصحاب األرض من خالل السياسة الداعشية التي
تعتمد وسيلة االقتالع من الجذور ،هو بمثابة حرب عالمية ثالثة تتطلب أحالفا ً
دولية لمواجهتها ،لكي تنتهي لمصلحة منطق االعتدال الذي بدأ يفرض نفسه
يوما ً بعد يوم على حساب منطق التطرف الذي كشف عن أنيابه وفضح نفسه
بنفسه» .وشدد على «ضرورة إجراء االنتخابات النيابية في موعدها المحدّد
من خالل التمديد األول ،وهو ما يضع جميع القوى أمام المسؤولية التاريخية
األبرز ،أال وهي اإلسراع في انتخاب الرئيس فورا ً وعدم انتظار الخارج ،لتأمين
حصول االستشارات النيابية الملزمة للمجلس النيابي المنتخب ،لتسمية
رئيس الحكومة العتيد ،وهذا ما يستوجب وجود رئيس للجمهورية».
ولفت أبو فاعور إلى أنّ «خريطة الطريق أو المسار األساسي الذي يجب
أن يسجل هو مسار ترميم واستنهاض المؤسسات الدستورية بدءا ً برئاسة
الجمهورية بملء الشغور في هذا الموقع الوطني ال��ذي هو موقع يمثل كل
اللبنانيين ويمثل صلة الوصل في ما بينهم».
وعن اللقاء الذي جمع النائب وليد جنبالط بالنائب العماد ميشال عون،
أشار أبو فاعور إلى أنّ هذا اللقاء «يأتي في إطار التشاور الدائم مع الجنرال ،إذ
إنّ اللقاء األول كان ايجابيا ً جدا ً ويمكن البناء عليه ،لذلك فإنّ اللقاء اليوم يأتي
في إطار المسار اإليجابي نفسه في العالقة الثنائية بيننا وبين التيار الوطني
الحر».
وع��رض سليمان األوض��اع العامة ال سيما ملف العسكريين مع السفير
التركي إينان أوزيلديز ،الذي رفض اإلفصاح عن االتصاالت الجارية في هذا
الشأن ،مكتفيا ً بالقول« :إننا على اتصال مباشر مع السلطات اللبنانية في هذا
الخصوص لكننا لن نفصح عن مضمونها لدقة الموضوع».
واستقبل سليمان أيضا ً السفير األلماني كريستيان غالكس وعرض معه
األوضاع العامة.

سليمان وأبو فاعور

لحام وخوام في واشنطن

(داالتي ونهرا)

مراد :لإعادة طرح مفاهيم الإ�سالم
بعيد ًا من الطائفية والمذهبية

مراد مجتمعا ً إلى وفد تجمع العلماء المسلمين
اعتبر رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبدالرحيم مراد أنّ «الدمار
ال��ع��رب��ي ال����ذي ج���اء ت��ح��ت شعار
الربيع العربي» ،ش ّوه صورة الدين
االسالمي ،داعيا ً رجال الدين إلى إعادة
ط��رح المفاهيم الحقيقية لإلسالم
بعيدا ً من الطائفية والمذهبية.
واستقبل مراد وأعضاء القيادة في
الحزب أم��س ،وف��د تجمع «العلماء
المسلمين» برئاسة الشيح حسان
ع��ب��د ال��ل��ه وب��ح��ث م��ع��ه ف���ي آخ��ر
المستجدات اللبنانية والعربية.
وقال عبدالله بعد اللقاء« :أعلنا
وم��ا زلنا نعلن ع��ن تأييدنا لقيام
الجيش اللبناني ب��دوره الوطني،
تمس
والكرامة الوطنية تستدعي أن ال ّ
معنويات الجيش ،وبخاصة في ما
يتعلق بموضوع األسرى ،وموضوع
أن ال تكون هناك منطقة خارجة عن
سيطرة الدولة ،لذلك يجب أن توفر
ك��ل اإلم��ك��ان��ات للجيش م��ع الدعم
السياسي للقيام بالخطوة المطلوبة
وهي تحرير عرسال من المسلحين

ال���ذي يعيثون ف��ي األرض ف��س��ادا ً
وإيجاد ح ّل نهائي لمشكلة األسرى».
وأم���ل عبدالله إج���راء االنتخابات
النيابية ،معتبرا ً أن��ه «ال يجوز أن
يمدّد المجلس لنفسه» .وأض��اف:
«الديمقراطية التي يتغنى بها لبنان
أصبحت مهزلة ،وال أعتقد أنّ الظروف
تمنع إجراء هذه االنتخابات ،ونحن
نؤيد ترشيح الوزير عبدالرحيم مراد
عن المقعد الذي ترشح له ونتمنى له
النجاح».

مراد

واعتبر م��راد ،ب��دوره ،أنّ «الدمار
ال��ع��رب��ي ال����ذي ج���اء ت��ح��ت شعار
الربيع العربي والذي طاول األرض
والحجر والبشر قام بتشويه صورة
الدين االسالمي من خالل التصرفات
المذهبية التي قام بها البعض من
خ�ل�ال م��م��ارس��ات ت��س��يء ل�لإس�لام
م��ن قتل وتفرقة مذهبية» .وق��ال:
«المطلوب أن نعي جميعنا رجال دين
وسياسيين حجم المخاطر وأن نعمل

على اإلص�ل�اح ،ليس إلع���ادة إعمار
الحجر وإنما إلع��ادة طرح المفاهيم
الحقيقية الفعلية للدين الحنيف التي
تبعد عن الطائفية والمذهبية والفكر
اإلرهابي المتطرف».
وأض����اف م����راد« :إن��ن��ا مقدمون
غ��دا ً على اإلع�لان عن صيغة اللقاء
الوطني الذي نأمل بأن يكون له دور
على الصعيد السياسي ،وأيضا ً في
ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالعودة
ال��ى الخطاب المعتدل المتسامح
الذي يجمع وال يفرق والذي يتحدث
بلغة عربية وليس بلغة طائفية،
ونحن لدينا كل الثقة بأنّ األمة لديها
اإلمكانية للتصدي لهذه الهجمات
األميركية والغربية والصهيونية ،وقد
أثبتت األمة ذلك من خالل االنتصار
الذي حققته المقاومة في لبنان عام
 2000ومن خالل الصمود البطولي
لغزة ،فنحن نتفاءل بالمستقبل وعلى
أمل أن تتغير حال األمة بوجود رجال
الدين الشرفاء».

