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حمليات �سيا�سية

بري :الرئي�س قبل قانون االنتخاب
غ���اب���ت ال��س��ي��اس��ة ع���ن ل��ق��اء
األربعاء .ويبدو أن رئيس مجلس
النواب نبيه بري لم يتطرق عمدا ً
إل���ى ال��م��ؤش��رات االي��ج��اب��ي��ة في
ملف رئاسة الجمهورية ،أو الى
ال��ح��وار المرتقب بين ح��زب الله
وتيار المستقبل ،فهو أنهى اللقاء
ض��اح��ك �اً« :ي�ل�ا ي��ا ش��ب��اب مرقت
الجلسة ب�لا سياسة» .ف��ي حين
حضر عمل اللجنة المكلفة دراسة
قانون االنتخاب ،فأبدى بري عدم
ارتياحه ألج��واء مناقشة قانون
االنتخابات .وأكد بحسب ما نقل
عنه نواب االربعاء لـ«البناء»« ،أنه
يعول على الموقف الجنبالطي
ال س��ي��م��ا وأن رئ���ي���س ج��ب��ه��ة
ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط أب��دى استعداده للسير
باقتراح القانون المختلط القائم
على انتخاب  64نائبا ً وفق النظام
األك��ث��ري و 64نائبا ً وف��ق النظام
النسبي».
وإذ أش����ار إل���ى «إع�ل�ان���ه في
جلسة التمديد الذهاب إلى الهيئة
العامة للتصويت على اقتراحات
ومشاريع القوانين االنتخابية
في حال لم يتم التوصل في لجنة
التواصل إل��ى اتفاق على قانون
ان��ت��خ��اب��ي» ،ش���دد ب���ري بحسب
زواره على «أن الذهاب إلى الهيئة
العامة ل��ن يحصل قبل انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ،ن���زوال ً عند
مطلب المسيحيين ،الذين يريدون
أن يكون لرئيس الجمهورية رأي
في القانون االنتخابي».
وأش��ار إلى «أن��ه ليس في وارد
ترك اللجنة تمضي في عملها إذا
كانت تريد ال��غ��رق ف��ي مشاريع
واق��ت��راح��ات القوانين المختلف
عليها» ،م��ش��ددا ً على «االن��ط�لاق
والتركيز على م��ا ج��رى التأكيد
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من اعتصام اهالي العسكريين في رياض الصلح
بري مجتمعا ً مع نواب االربعاء
عليه في الهيئة العامة لجهة درس
اقتراح القانون المختلط المقدم
من النائب علي بزي».
وف���ي ل��ق��اء االرب����ع����اء ،حضر
ال��ف��س��اد ال��غ��ذائ��ي أي��ض��اً .ونقل
النواب عن الرئيس بري «أنه من
ال��ض��روري وال��واج��ب ات��خ��اذ كل
التدابير واالج����راءات القانونية
ل��ض��ب��ط ال��ت��س��ي��ب وال��ف��ل��ت��ان في
عالم الغذاء وبيع المياه لحماية
المواطن وتأمين سالمة الغذاء».
وأم��ل «االس���راع في درس قانون
س�ل�ام���ة ال����غ����ذاء ف���ي ال��ل��ج��ان
ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة إلق����راره
بالصيغة ال��ت��ي ت��ؤم��ن وتحصن

(حسن ابراهيم)
صحة اللبنانيين في معيشتهم
وغذائهم».
وت��ط��رق رئ��ي��س المجلس إلى
عملية إط�لاق األسير عماد عياد،
مؤكدا ً أننا نملك أوراق قوة عديدة
إلط�لاق العسكريين المخطوفين
لدى تنظيم داعش وجبهة النصرة،
م��ش��ددا ً ع��ل��ى «اع��ت��م��اد السرية
ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ال��ج��اري��ة لهذه
الغاية» ،وتوجه بالتهنئة لنواب
كتلة الوفاء للمقاومة الذين شاركوا
ف��ي ل��ق��اء االرب���ع���اء :ع��ل��ي ع��م��ار،
الوليد سكرية ،بالل فرحات ،علي
wالمقداد ،علي ف��ي��اض ،ون��وار
ال��س��اح��ل��ي .وب����دا ب���ري بحسب

مثل رئي�س المجل�س في احتفال لـ«�أمل» في ذكرى اال�ستقالل

ن�صر اهلل :من �أكبر الخطايا
رف�ض الحوار بين اللبنانيين
نظم مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل احتفاال ً
في ذكرى االستقالل بعنوان «وحدتنا قوتنا» ،برعاية رئيس
مجلس النواب نبيه بري ممثالً برئيس الحركة التنفيذية في
حركة امل محمد جعفر نصر الله ،وذلك في قاعة المؤتمرات في
كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في الحدث.
وحضر الحفل عميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب
ممثالً رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين ،عميد
كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين ،مدير الفرع االول في
كلية الحقوق والعلوم السياسية واالداري��ة الدكتور غالب
فرحات ،مدير الفرع االول في كلية ادارة االعمال الدكتور جمال
حايك وعمداء واساتذة الجامعة اللبنانية والطالب.
بعد النشيدين الوطني وحركة أمل ،ألقى احمد فركوح
قصيدة حملت معاني االستقالل ثم عرض مكتب الشباب
والرياضة فيلما ً بعنوان «وحدتنا قوتنا» تضمن عرضا ً
عسكريا ً للجيش اللبناني .وقدمت مقتطفات من كلمات لإلمام
موسى الصدر والرئيس بري.
وألقى الفنان جورج خباز قصيدة بعنوان «خايف تخلص
الدنيي ونحنا بعدنا نايمين في بحر الطائفية».
وألقى نصر الله كلمة قال فيها« :في هذا النهار ،نرى في
مخيلتنا آالف الشهداء الذين سقطوا دفاعا ً عن األرض ،فهم
من مكونات االستقالل الوطني الحقيقي الذي نريده ونحبه
ونعمل ألجله ونذرف الدموع والدماء ألجله ،سابقا ً وحاليا ً
وفي المستقبل».
وشدد على دور الجيش والمقاومة في تحقيق االستقالل في
تاريخنا الماضي والحاضر ،وهنأ حزب الله بتحرير أسيره
وقال« :نستخلص عبرة من هذه العملية التبادلية المشرفة
في ما قاله االمام موسى الصدر ،إن «ال مكان للضعيف تحت

الشمس» ،ولوال القوة لما رجع هذا األسير الكريم ومن دون
القوة ال نستطيع ان ننتصر لنحقق اهدافنا الكبرى ،وأعظم
ما نتمسك به من عناوين القوة في لبنان هو ثالثية الشعب
والجيش والمقاومة».
وأضاف« :من نلتقي معهم من القوى السياسية في لبنان
ومن نختلف معهم في ال��رأي ،نقول إنه ال يجوز ان يبقى
الخالف واسعا ً وندعوهم وبقوة وبحزم الى إج��راء تقويم
ذاتي للسلوك السياسي الذي مارسوه خالل حقبات طويلة
من الزمن وأالّ يبقى الواحد منا متمسكا ً بمواقفه ومتصلباً ،وإذا
كانت الحقيقة تشير الى انكم اخذتم خيارا ً فيجب تعديله،
فالشهامة والنصر والوطنية هي في أن تعدل المواقف .أما ان
نقف عند مواقف ونتثبت بها فهذا أمر ليس من الحكمة والعقل
والوطنية».
وتابع« :دخلنا في الشهر السابع وال رئيس للجمهورية في
لبنان ،وهذا يدل على ان مكونات الحياة السياسية قاصرة
عن الوفاء بااللتزامات المطلوبة لشعب لبنان ،وال تسير
في االتجاه الصحيح» ،مطالبا ً «بإعادة تقييم ذاتي لكل فرد
ولكل حزب ولكل جماعة لنكشف من منا وقع في خطأ حتى
نصححه» ،معتبرا ً ان «من اكبر الخطايا هو رفض الحوار بين
اللبنانيين».
وتحدث ممثل رئيس الجامعة اللبنانية ال��ذي أك��د أن
«االس��ت��ق�لال عمل دؤوب يعبر ع��ن ارادة ثابتة ف��ي توحد
اللبنانيين حول مصيرهم المشترك في مواجهة األخطار
المحدقة بوطنهم شرقا ً وجنوباً .االستقالل يعني إنماء
متوازناً ،وإنصافا ً للمرأة وحماية للطفل ،ومنعا ً للتسرب
المدرسي ،واعترافا ً بحقوق اصحاب االحتياجات الخاصة،
وحماية للبيئة وتأمينا ً للغذاء النظيف».

النواب و»كأنه يثني على الطريقة
التي اعتمدها حزب الله في تحرير
عياد ،وكأنه يدعو الحكومة إلى
اعتماد األسلوب نفسه في تحرير
العسكريين».
وك���ان ب��ري استقبل ف��ي إط��ار
لقاء االربعاء االسبوعي ،إضافة
إل��ى ن���واب «ال��وف��اء للمقاومة»،
النواب م��روان ف��ارس ،علي بزي،
عاصم قانصوه ،فريد ال��خ��ازن،
علي خريس ،قاسم هاشم ،عبد
المجيد صالح ،اميل رحمة ،وهاني
قبيسي.
م��ن جهة أخ���رى ،تلقى رئيس
المجلس ب��رق��ي��ات تهنئة بعيد

االس��ت��ق�لال م��ن ك��ل م��ن الرئيس
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ح��م��ود ع��ب��اس،
وال��رئ��ي��س االري��ت��ي��ري أس��ي��اس
أف��ورق��ي ،واألم��ي��ن العام للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين
نايف خواتمة.
وأب���رق مهنئا ً المتحدرين من
أص���ل ل��ب��ن��ان��ي ال��ذي��ن ان��ت��خ��ب��وا
أعضاء في الكونغرس االميركي
وه���م :ال��س��ن��ات��ور ال��س��ي��دة جين
، Jeane
شاهين shaheen
النائب داري��ل عيسى ال��ذي أعيد
انتخابه ،النائب تشارلز بستاني،
ال��ن��ائ��ب ري��ت��ش��ارد ح � َن��ا ،النائب
السيدة غوين ابراهام.

ف�ضل اهلل يلتقي الح�ص ويدعو
�إلى تحويل دعوات الحوار �إلى واقع
عرض الرئيس سليم الحص األوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع العالمة
السيد علي فضل الله الذي أكد «أهمية الحوار الداخلي في هذه المرحلة ،وفي
كل المراحل ،حتى نحمي بلدنا من كل الفتن التي يراد للبنانيين ان يكونوا
وقودا ً لها».
ودعا إلى «االرتقاء الى مستوى المسؤولية الكبرى لتكون عالمات الحوار
التي انطلقت بين اللبنانيين إشارات حقيقية ومثمرة ،حتى نصل الى النتائج
المرجوة من هذا الحوار .ونحن مع كل دعوة الى إطالق عملية الحوار الداخلي
سواء بين المواقع السياسية المختلفة أو على صعيد الطوائف والمذاهب،
وندعو الى التجاوب مع هذه الدعوات وتفعيلها وتحويلها الى واقع عملي
ملموس».
وش��دد فضل الله على «أن ما يجري في فلسطين المحتلة يحتاج إلى
تضافر الجهود العربية واإلسالمية لجبه هذا الخطر الكبير ،بدال ً من التلهي
بالخطابات الطائفية والمذهبية واالستغراق في المواقف االنفعالية التي
تزيدنا انقساما ً وتشتتاً ،وتظهرنا أمام األمم أننا شعوب متناحرة ،وقبائل
متقاتلة ومذاهب متفرقة».
ودعا إلى «العمل إلزالة كل التوترات والسعي كي نلتحق كشعب وأمة
بالركب الحضاري لألمم ألننا نملك من الرصيد الحضاري ما يؤهلنا لتجاوز
اآلخرين».
وش �دّد على «العمل كي نستعيد دورن��ا ،ألنه ي��راد أن يسلب هذا الدور
بالكامل ،وان نكون مجرد صدى لما تقرره القوى العالمية الكبرى».
وأمل «أن يستعيد العرب وحدتهم وتماسكهم ،وأن ننهض جميعا ً لنتحمل
مسؤولياتنا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأن نعمل جميعا ً في لبنان
إلنجاح مشروع الحوار الذي بدأت معالمه بالظهور».

أث��ار تحرير ح��زب الله أس��ي��ره عماد ع� ّي��اد ال��ذي كان
محتجزا ً ل��دى «ال��ج��ي��ش ال��س��وري ال��ح � ّر» ف��ي القلمون،
ردود فعل مشيدة ومهنئة بالعملية ودع���ت الحكومة
إل��ى اإلق��ت��داء ب��أس��ل��وب ال��ح��زب ف��ي قضية العسكريين
المخطوفين ،فيما ناشد أهالي العسكريين األمين العام
للحزب السيد حسن نصر الله التدخل ف��ي ه��ذا الملف.
ورد وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال��ن��واب محمد فنيش
على هذا الطلب بالقول :حزب الله سيقدّم المساعدة قدر
اإلمكان في هذا المجال من خالل دوره في الدولة .ونحن
داعمون للحكومة في توجهاتها وخياراتها من أجل تحرير
العسكريين المخطوفين» ،معتبرا ً «أن هذه المسألة تتطلب
الدّقة في التعاطي ألنها مختلفة سواء من ناحية المرجعية
المعنية باألمر أو لناحية الجهة الخاطفة ،إذا ً الملف في ح ّد
ذاته مختلف .لذلك ،نحن لم ولن ُنقصر في المساعدة في دعم
ومؤازرة الحكومة وخلية األزمة المعنية في متابعة الملف».
وع��ن حديث أه��ال��ي العسكريين ان البعض يتهم حزب
الله بعرقلة المفاوضات ،قال« :نحن نقدّر مشاعر أهالي
العسكريين المخطوفين ،لكن ه��ذا ال��ك�لام اإلع�لام��ي عن
الحزب يأتي في إط��ار التجني واالف��ت��راء والتحريض»،
مشدّدا ً على «أننا لم نكن يوما ً ض ّد التفاوض أو التواصل
م��ن أج��ل معرفة مطالب الخاطفين ودراس��ت��ه��ا لتحديد
م��ا يُمكن تلبيته منها بغرض اإلف���راج ع��ن العسكريين
المخطوفين ،وهذا الكالم مو ّثق ومعروف في جلسات مجلس
ال��وزراء وحتى في االع�لام على لسان السيد نصر الله».
وردا ً على سؤال عن موافقة الحكومة على مبدأ مقايضة 5+50
مقابل ك ّل عسكري ،أكد فنيش «ان هذا الطرح لم يعرض في
مجلس الوزراء ولم يتم ب ّته ،الفتا ً إلى أن «رئيس الحكومة
واللجنة المعنية المؤلفة من الوزراء المعنيين والمدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابعون ملف المخطوفين.
والحكومة اتخذت مسار التح ّرك وتملك الصالحية من
أج��ل التواصل والعمل على إط�لاق س��راح العسكريين».
وعقد حسين يوسف والد المخطوف محمد يوسف مؤتمرا ً
صحافيا ً في ري��اض الصلح أعلن فيه ان األه��ال��ي ق��رروا
«التصعيد ابتداء من صباح الجمعة وهذه الرسالة نوصلها

الى خلية األزمة».
وتابع «حزب الله ليس أقوى من الدولة اللبنانية كي
يحرر أسيرا ً له بسرعة من خالل المفاوضات ،وكنا نقول ان
حزب الله يعرقل المفاوضات وهو ضد مبدأ المقايضة كيف
قبل بالمقايضة وحرر أسيراً»؟
وأضاف «فلتتحرك الدولة وإال نحن كأها ٍل سنفقد السيطرة
على أنفسنا وابتداء من يوم الجمعة سنصعد وسيشمل
التصعيد كل مداخل بيروت ولن نخرج من الطرقات حتى
تحل القضية» .معتبرا ً أن «الدولة ال تفاوض بل تلعب»،
سائلين «هل المخطوفون أبناء الدولة أم ال»؟
وناشد بعض األهالي السيد نصر الله التدخل لحل قضية
أبنائهم.
وهنأ األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي»
النائب السابق فيصل ال���داود ،ح��زب الله بتحرير عياد
من مختطفيه ،بمبادلته بأسيرين للجيش السوري الحر
اختطفهما في عملية عسكرية  -أمنية« ،تمكن خاللها من
فرض شروطه على الخاطفين ،عمالً بقول السيد حسن نصر
الله بأننا ال نترك أسرانا».
وتمنى «على الحكومة اللبنانية ،ان تتبع اسلوب حزب
الله في تحرير العسكريين المخطوفين ،وان تلجأ الى اوراق
القوة التي لديها ،وحدثنا عنها رئيسها تمام سالم».
كما هنأ األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد في
تصريح حزب الله على تحرير األسير عياد من االرهابيين.
ورأى ان «اعتماد التفاوض من قبل المسؤولين في الدولة
أثبت عقمه وفشله في تحرير العسكريين ،معتبرا ً «أن هذا
االسلوب العقيم أدى الى خطف قرار أهاليهم ،ووضعهم تحت
رحمة هؤالء القتلة».
دع��ا المسؤولين ف��ي ال��دول��ة إل��ى «تناسي خالفاتهم
واالستفادة من تجربة وق��درة الحزب على تحرير أسراه
باعتماده لغة القوة مع اإلرهابيين واالت��ع��اظ من إنجاز
المقاومة في تحرير أسيرها المجاهد عياد».
كذلك هنأ «التجمع الوطني الديموقراطي» الحزب بتحرير
عياد.

ح�سين المو�سوي :م�ستقبل المنطقة
مرهون بم�ستقبل المقاومة
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد حسين
الموسوي «أن مستقبل األمة مرهون بمستقبل المقاومة في
لبنان وفلسطين وكل المنطقة ،هذه المقاومة التي استطاعت
إسقاط مشاريع الكيان الصهيوني وحلفائه ومشاريع
القوى الظالمية التكفيرية الهادفة إلى تمزيق األمة وتحطيم
إرادت��ه��ا والنيل من صانعي أمجادها وانتصاراتها».
وق��ال في ن��دوة« :إن ما حققته الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في المسألة النووية عبر الصبر والصمود
وتحويل التهديدات إلى فرص لتحقيق االكتفاء الذاتي في
غير مجال ،سيتيح لها أن تأخذ مكانتها من جديد بين األمم
الناهضة».
وأشار إلى أن «إيران وصلت إلى ما وصلت إليه باإلرتكاز
إلى القيادة الحكيمة ومرونتها البطولية من جهة ،وإلى

وحدة الشعب حول القيادة ومشروعها في تحويل إيران
إلى قوة ق��ادرة ومقتدرة تمثل القدوة لماليين المؤمنين
بنهجها من جهة ثانية».
وأكد «أن المطلوب من دول المنطقة ،االرتقاء إلى مستوى
التحديات التي تواجهها من خالل المشروع الصهيوني
التكفيري ،عبر تحويل هذه التهديدات إلى فرصة من أجل
كسر هذا المشروع الذي يحقق المصلحة «اإلسرائيلية»
فقط وعلى حساب شعوب منطقتنا وقضاياها .والمطلوب
خريطة طريق إنقاذية ترسمها المقاومة وكل المجاهدين
الشرفاء والمخلصين على إم��ت��داد العالمين العربي
واإلس�لام��ي ،وإال ف��إن ه��ذه المنطقة ستتآكل لمصلحة
التكفيريين الذين يؤرقهم مشروع المقاومة ،الذي يحقق
نجاحات متنامية ميدانيا ً وديبلوماسياً».

�شارك في ع�شاء المنتدى القومي العربي

ال�سعد :الحري�ص على الطائف
ال يبتدع هرطقات تحاكي م�صالحه
أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب
فؤاد السعد «أن الحريص على اتفاق
الطائف من االنتهاك ،عليه أن يكون
القدوة والمثال في تطبيقه واحترام
نصوصه وم���واده ،وعليه بالتالي
ت��أم��ي��ن ال��ن��ص��اب الن��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية بدال ً من إطالق المبادرات
ال��ت��ي أق���ل م��ا يمكن توصيفها به
أنها بدعة وهرطقة تحاكي أهدافه
ومبادئه في إلغاء اآلخرين».
وأع���ل���ن ال��س��ع��د ف���ي ب��ي��ان «أن
ال��م��ؤس��ف ف��ي ن��ظ��ام ال��ط��ائ��ف على
أهميته ،هو أن��ه يمكن المتضررين
م��ن االنتخابات الرئاسية تعطيل

النصاب ساعة يشاؤون ،متسلحين
بحق دس��ت��وري غير م��وج��ود ،فيما
الحقيقة أنهم ينتهكون الدستور
من دون رقيب أو حسيب ،ويبقون
الشغور ف��ي م��وق��ع ال��رئ��اس��ة رهن
مزاجهم ومصالحهم الشخصية»،
معتبرا ً «أن��ه م��ن غير الجائز ترك
ه���ؤالء م��ن دون م��س��اءل��ة وم��ن ثم
محاسبة ،وخصوصا ً لجهة تم ّنعهم
عن حضور جلسات اإلنتخاب من
دون عذر شرعي ومسوغ قانوني،
يرفع لرئاسة مجلس النواب المكلفة
أص�ل� ًا السهر على تطبيق ال��م��واد
الدستورية».

وأض��اف« :أن سخرية السياسة
في لبنان ،أن من ح��اول في العام
 1989إسقاط اتفاق الطائف من خالل
حله لمجلس النواب يوم كان رئيسا ً
للحكومة العسكرية ،يحذر اليوم
رعاة هذا اإلتفاق العرب من مخاطر
سقوطه في حال استمر انتهاكه»،
متسائالً «م��ا إذا ك��ان ه��ذا الحرص
المفاجئ للعماد عون على الطائف
ناتج من قناعة لم نعهدها لديه ،أم
أنه مجرد تضليل إعالمي جديد في
سياق محاوالته الدؤوبة لتسويق
نفسه عربيا ً كرئيس حريص على
وثيقة الوفاق الوطني».

ال�شاب :ال�ضغط الغربي النتخاب الرئي�س
ّ
خف بعدما تحقق اال�ستقرار
أكد عضو كتلة لبنان أوال ً النائب باسم الشاب «أنه
بعدما تحقق اإلستقرار األمني في لبنان ،خ ّفت نسبة
الضغط الخارجي وتحديدا ً الغربي النتخاب الرئيس».
ولفت الشاب في حديث الى وكالة أخبار اليوم ،الى
«أنه لو حصل إتفاق على صعيد المفاوضات االيرانية –
الغربية ،لكان الحوار الداخلي في لبنان أقل أهمية ،ألنه
التوصل اليه على الصعيد
كان سيبنى انطالقا ً مما تم
ّ
اإلقليمي والدولي .ولكن اليوم الحوار في الداخل سيكون
نافعا ً أكثر بالنسبة الى لبنان وسيدفع األفرقاء اللبنانيين
الى التعاطي مع بعضهم بطريقة ودّية وصادقة وجدّية».
وشدّد الشاب على «أن قيمة الحوار تكمن في الحوار

بح ّد ذات��ه» ،معتبرا ً «أن الحوار بمعنى اللقاء أهم من
النتيجة التي ستصدر عنه ألن��ه يعطي إش��ارة ال��ى أن
أية إج��راءات على األرض ستنتقل الى طاولة حضارية
«لألخذ والعطى» وهذا ما يخفف اإلحتقان في الشارع،
وبالتالي من المتوقع أن يثمر الحوار نتائج ايجابية في
وقت قريب».
وق��ال الشاب :حتى ولو كان هذا الحوار في ظاهره
لتخفيف اإلح��ت��ق��ان ال��م��ذه��ب��ي ،إال أن أك��ب��ر مصلحة
للمسيحيين في لبنان تكمن في تخفيف اإلحتقان المذهبي
السني – الشيعي ،وبالتالي الكالم عن حوار على حساب
المسيحيين هو كالم بغير مكانه وخاطئ».

الح�سيني  :الغلبة لإرادة ال�شعب
الحص وفضل الله خالل لقائهما امس

ال�شـ ّعار :ال بديل عن الحوار
رحب مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّ ار بأي حوار بين األطراف
ّ
اللبنانيين» ،الفتا ً الى «أن ال بديل من الحوار ونحن محكومون به».
ورأى «أن االلتقاء على الح ّد االدنى من االمور ومن دون شروط ُمسبقة»،
يتنامى مع مرور الزمن ألن الحوار يُق ّرب المسافات ويُبدد األجواء الضبابية
وسيوصلنا حتما ً الى يقظة ضمير ووعي».
وأكد «أن كل يوم يم ّر من دون وجود رئيس للجمهورية خطوة إلى الوراء
في تر ّقينا المدني والحضاري واالنساني» ،الفتا ً إلى «أن األخطار كبيرة بعدم
وجود رئيس».
الى ذلك ،كشف مفتي طرابلس عن «أن المؤتمر الذي كان سيُعقد الشهر
وتأجل بسبب األوضاع األمنية األخيرة سيُعقد قبل عيد
الفائت في طرابلس
ّ
الميالد وسيُخصص الجزء االكبر منه لتسليط الضوء على اهمية المشاريع
االنمائية لطرابلس».

افرام :حل �أزمة التازحين
يتطلب �إرادة وطنية
عرض وفد من قيادة الرابطة السريانية ،ض ّم رئيسها حبيب افرام وأمين
سرها جورج شاهين مع وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس في مقره
أوضاع النازحين السوريين والعراقيين الحياتية واليومية.
وإثر اللقاء ،أكد افرام «أن المطلوب إرادة وطنية تتجاوز الخالفات لخطة
عمل وخريطة طريق حول النزوح السوري بكل مفاعيله وسبل وقفه وتجميده
وتخفيفه وتنظيمه وعودته الى بالده ودور كل البلدان العربية والغربية في
ذلك» ،الفتا ً إلى «أن اللقاء تطرق إلى الوضع الخاص للمسيحيين العراقيين
والسوريين وسبل المساعدة».

أكد الرئيس حسين الحسيني «أن
الغلبة في النهاية ،مهما كان دور اإلرادة
الخارجية ،إنما هي الرادة الشعب،
والشرط الوحيد هو ان يريد اللبنانيون
ان يكونوا ،رج��اال ً ونساء ،المواطنين
المتساوين االح��رار ،وه��ذا امر قد غدا
رهن االرادة ،ولنا في هذا االتجاه خطوة
كبرى في وقت قريب».
وق��ال خ�لال حفل عشاء االستقالل
الذي اقامه المنتدى القومي العربي في
قاعة «دردشة» في مركز توفيق طبارة:
«بعد ما يناهز المئة من األعوام ،أي ال
بعد  1989وح��س��ب ،أو بعد 1943
وحسب ،بل بعد  ،1920في االساس
وف��ي االص���ل ،االس��ت��ق�لال قبل 1920
كان يعني طلب االنفصال ،االستقالل
قبل  1943كان يعني طلب االتصال،
واالستقالل بعد  1989كان يعني طلب
هذا وذاك في الوقت عينه «.
وس��أل الحسيني« :أي��ن نحن من

انفصال يكذبه واقع االمر؟ أين نحن من
اتصال تحول دونه التبعية؟ أين نحن
من جمع بين هذا وذاك يخالف المنطق
الوطني اللبناني ،كما يخالف المنطق
القومي العربي ،أال يجب ان تدفعنا هذه
االسئلة الصعبة إلى طرح سؤال أول قد
يكون في االجابة عنه عون في مواجهة
الواقع ،أو في تصحيح االرادة أو في
إص�لاح المنطق؟ لماذا لبنان ،ولماذا
يجب أن يكون مستقالً هذا اللبنان؟ ثم
ما معنى هذا االستقالل وما هي حدود
هذا االستقالل»؟
وق���ال« :ليس ل��دي نظرية علمية
تنص على قوانين تبرر وج��ود دول
طبيعية ،وتدين وجود دول مصطنعة.
كل ما لدي اآلن مجموعة من القناعات
التي هي وليدة تجاربي في المجال
العام طيلة ما يزيد على نصف القرن:
 - 1التجربة اللبنانية تجربة
ايجابية ،وم��ن ال��زاوي��ت��ي��ن العربية

واالنسانية .وال حاجة إلى األمثلة على
ما قدمه لبنان واللبنانيون من هاتين
الزاويتين.
 - 2التجربة اللبنانية انما هي
مشروع دولة ،مشروع شعب ،مشروع
وط���ن .وب��ه��ذا ال��وص��ف ،ه��ي تجربة
ناقصة ال اكتمال فيها بعد ،وهي تجربة
رائدة ال ضمانة لها من قبل.
 - 3التجربة اللبنانية هي التجربة
ال��ع��رب��ي��ة األق�����وى دالل����ة ع��ل��ى ع��دم
التعارض بين الرابطة الوطنية وبين
الرابطة العربية .والخطأ هنا هو في
المنطق الذي حاكم التجربة اللبنانية
ونجح في التحكم.
 - 4االستقالل اليوم هو اوال ً في
مواجهة التدخل االجنبي في الشؤون
الداخلية اللبنانية ،وذل��ك بموجب
معاهدة يوقعها االشقاء واالصدقاء،
عمالً بمبادئ القانون الدولي وبمبادئ
األخوة والصداقة».

ابراهيم يزور «يونيفيل» في الناقورة
الناقورة  -رانيا العشي
زار المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس
إبراهيم المق ّر العام لقوة األمم المتحدة الموقتة في لبنان
(يونيفيل) في الناقورة في جنوب لبنان ،حيث كان في
استقباله رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام الميجور
جنرال لوتشيانو بورتوالنو وكبار ضباط القيادة.
واطلع اللواء ابراهيم من بورتوالنو على الوضع في
منطقة عمليات اليونيفيل والقضايا المتعلقة بتنفيذ والية
الـ»يونيفيل» بموجب قرار مجلس األمن الدولي ،1701
وجرى الحديث حول ضرورة استمرار التعاون الوثيق

بين الـ»يونيفيل» واألمن العام في جهودهما الرامية إلى
الحفاظ على االستقرار والهدوء في جنوب لبنان .كما
تطرق اللقاء الى القضايا المتعلقة بالتطورات اإلقليمية
والقضايا األمنية في شمال البالد.
وأعرب قائد «يونيفيل» عن امتنانه للدعم الذي تلقاه
من اللواء إبراهيم ،مؤكدا ً دعمه «القوي لعمل األمن العام
اللبناني ف��ي منطقة عمليات الـ»يونيفيل» على رغم
مسؤولياته األمنية الهائلة في أماكن أخرى من البالد».
وق��دم بورتوالنو الشكر إلى ابراهيم على المساعدة
القيمة التي يقدمها األمن العام إلى أفراد «يونيفيل» من
أجل ضمان تنفيذ سلس لعمليات البعثة.

