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حمليات �سيا�سية

مباركة �إيرانية و�سعودية للحوار
واتجاه �إلى �شموله  8و14

خليل ونادر الحريري في كليمن�صو لإطالع جنبالط على الجل�سة الأولى للحوار

مواقف ت�أمل ب�أن ي�شمل جميع اللبنانيين
ويكر�س اتفاقهم على النهو�ض بالجمهورية

هتاف دهام
ج��م��ع��ت ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة أول من
أم��س تيار المستقبل وح��زب الله
في لقاء سعى اليه الطرفان ،بعد
قطيعة ورف��ض من تيار المستقبل
ألي حوار مع حزب الله لمدة تناهز
األرب��ع سنوات ،تخللتها الكثير من
الخالفات والتشنجات التي كادت أن
تحدث فتنة مذهبية لوال وعي حزب
الله وتصديه ألي محاولة استدراج
لذلك.
وبانتظار الجلسة الثانية من
ال��ح��وار ف��ي ال��خ��ام��س م��ن ك��ان��ون
ال��ث��ان��ي المقبل بين وف���دي حزب
الله (ال��م��ع��اون السياسي لألمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ح��اج حسين
خليل والوزير حسين الحاج حسن
والنائب حسن فضل ال��ل��ه ،وتيار
المستقبل (مستشار الرئيس سعد
الحريري ن��ادر الحريري والوزير
ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق وال��ن��ائ��ب سمير
الجسر) وبحضور وزير المال علي
حسن خليل ،توقعت مصادر نيابية
«أن تكون النتيجة االساس المترتبة
على الحوار تتصل باحتواء االحتقان
المذهبي ،على مجموعة خطوات
تؤدّي إلى تنفيس األجواء المتشنجة
بما سيؤدّي الى انفراجات عامة على
مستوى الشارع ،وتأثيرات ايجابية
على مستوى األمن».
وت��وق��ع��ت ال��م��ص��ادر النيابية
«أن تثمر ه��ذه اللقاءات تفاهمات
لضرورة حماية الحكومة وتفعيل
دوره���ا ،إال أن��ه��ا اع��ت��ب��رت «أن���ه قد
يكون من المتعذر في هذه المرحلة
االتفاق على الملف الرئاسي وقانون
االنتخاب ،علما ً انّ االتجاه هو أن
يتح ّول الحوار إلى إطار شبه دائم
للتواصل بين المستقبل وحزب الله،
وم��ن ثم بين فريقي  8و 14آذار».
ف��ي حين أش���ارت م��ص��ادر مطلعة
لـ«البناء» إلى «أن هناك مسعى من
الطرفين سيمهّد ال��ى تفاهم حول
الملف الرئاسي من دون الخوض في
األسماء ،ومن دون استفزاز أي منهما
لشريكه وحليفه «المسيحي» ،وأن
االجتماعات هي لردم الهوة وسحب
فتيل االح��ت��ق��ان المذهبي ،وليس
استبداله باحتقان طائفي» ،الفتة
إل��ى «أن «ال��ح��زب» و«المستقبل»
يميالن إلى انتاج بيئة ودية للحوار
وت��ف��اه��م س��ري��ع على ع��دم تشكيل
اتفاقات جديدة تسبّب باستفزاز
أحد من حلفاء الفريقين».
وفي السياق ،أبدى رئيس مجلس
النواب نبيه بري رضاه عن الحوار
بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل،
وأم���ل بحسب م��ا نقل عنه زواره
توسعه الح��ق�اً».
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «ف��ي
ّ

بري والعريضي في عين التينة
وتوقفت مصادر نيابية شاركت في
لقاء األرب��ع��اء عند إش��ارة الرئيس
بري إلى توسيع الحوار ،وسألت:
هل يعني ذلك ض ّم أط��راف أخرى؟
وهل يعني الرئيس بري بذلك التيار
الوطني الحر وح��زب «ال��ق��وات»؟
علما ً أنّ رئيس المجلس يعتبر «أنه
ل��و حصل ح���وار بين رئ��ي��س تكتل
التغيير واالص�لاح العماد ميشال
عون ورئيس حزب «القوات» سمير
جعجع ،فإنّ ذلك يعني أنّ الموضوع
الرئاسي قد حسم» ،ال سيما أنّ إعاقة
انتخاب رئيس للجمهورية تتصل
بالموقف المسيحي ،وبخاصة بين
الرابية ومعراب.
وأكد بري بحسب زواره «أنّ هناك
مباركة من الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والمملكة السعودية لحوار
ح��زب ال��ل��ه – «المستقبل» ،وه��ذا
يعكس تفاهم الطرفين اإلي��ران��ي
وال��س��ع��ودي ،ع��ل��ى تحييد لبنان
ما أمكن وإبقائه خ��ارج المناخات
المعقدة التي تسود على مستوى
المنطقة».
ي��ع � ّول ال��رئ��ي��س ب��ري ع��ل��ى ه��ذا
ال��ح��وار وانعكاساته الجيدة على
عمل المؤسسات ،ول��ه��ذه الغاية،
أع��ل��ن أم��س بحسب زواره« ،أن��ه
سيدعو إل��ى عقد جلسة تشريعية
ب��ع��د االع���ي���اد ،إلص�����دار ع���دد من
ال��ق��وان��ي��ن الملحة وال��ت��ي تتعلق
باألمن الغذائي ،والضريبة النفطية،
فضالً عن اتفاقات قروض».
وفيما لم يتطرق رئيس المجلس
في الجلسة إلى القانون االنتخابي،
ال سيما في ظل طلب رئيس تكتل
التغيير واالص�لاح مجددا ً أول من
أمس عقدها لمناقشة المادة  24من
الدستور التي تنص على المناصفة
بين المسيحيين والمسلمين ،وطلب

(حسن ابراهيم)
«ال��ق��وات» ال��دع��وة إل��ى هيئة عامة
للتصويت على اقتراحات القوانين
االنتخابية بانتظار انتخاب رئيس
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،أك���د ب���ري ف��ي لقاء
االربعاء «ان لجنة تنفيذ القوانين
التي يرأسها النائب ياسين جابر
ستتابع بعد األع��ي��اد دوره���ا مع
الحكومة ب��ه��دف تنفيذ القوانين
العالقة وستعقد مؤتمرا ً صحافيا ً
ف��ي مطلع ال��ع��ام لعرض القوانين
ال��ت��ي ل��م ت��ط� ّب��ق» ،مشيرا ً إل��ى أنه
«ف��وج��ئ بحجم القوانين التي لم
تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية
لها والتي إذا أردنا أن نحصي التي
ل��م تطبّق منها نحتاج ال��ى كتاب
كامل» .وأثار عددا ً منها على سبيل
ال��م��ث��ال :الفساد ال��غ��ذائ��ي ،تنظيم
تعبئة المياه ،وهيئة سالمة الطيران
المدني التي لو جرى تشكيلها ،لما
كانت مشكلة مستودعات المطار
ال��ت��ي أع��ل��ن عنها وزي���را االش��غ��ال
العامة غازي زعيتر والصحة وائل
أبو فاعور ،ودعا رئيس المجلس الى
التشدّد في «معاقبة المسؤولين عن
ذلك ،فالبلد ال يستطيع االستمرار في
ه��ذه الحالة والمطلوب وض��ع ح ّد
لمشاكلنا وامتالك القدرة على حل
مشكالت المواطنين».

العريضي

وكان بري استقبل النائب غازي
العريضي الذي تمنى «االنتقال إلى
نقاش ج��دي تتك ّرس ب��ه الشراكة
الوطنية الحقيقية حول ك ّل القضايا
التي ته ّم ك ّل اللبنانيين ،وأن يكون
ما بدأ في اآلونة األخيرة هو تكريس
لتفعيل مطمر الفساد وسوء اإلدارة
والسرقة وأربابها».

الراعي يدعو في ر�سالة الميالد �إلى ال�صالة على نية
انتخاب الرئي�س واال�ستقرار في لبنان و�سورية والعراق
رأى ال���ب���ط���ري���رك ال���م���ارون���ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��اره ال��راع��ي« ،أن
لبنان يعيش اليوم ظلمة التبعية
وع��دم ال��والء للوطن المؤديين إلى
انتهاك الدستور والميثاق الوطني»
والصيغة اللبنانية وعدم انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية منذ الخامس
والعشرين من آذار الماضي ،فيما
أب���واب القصر ال��ج��م��ه��وري مقفلة
م��ن��ذ  25أي����ار ،م��ن دون أي وخ��ز
ضمير ،ظلمة التعيينات السياسية
والمذهبية ف��ي ال��وظ��ائ��ف العامة
من دون احترام قاعدة المناصفة،
ظلمة الفساد ال��غ��ذائ��ي والبيئي،
ظلمة االستيالء على األمالك العامة
وال��م��ش��اع��ات وال���م���ال ال��ع��ام عن
طريق االح��ت��ي��ال وال��رش��وة ،ظلمة
المصالح ال��خ��اص��ة ال��ت��ي تحجب
الخير العام ،ظلمة التطرف الديني
والمذهبي اآلخ��ذ في تشويه وجه
لبنان ،ظلمة الحسابات السياسية
المذهبية التي حالت دون التوافق
ع��ل��ى ق��ان��ون ع���ادل لالنتخابات
ي��ؤم��ن ص��ح��ة ت��م��ث��ي��ل ال��م��ك��ون��ات
اللبنانية ويضمن للمواطنين حقهم
ال��دس��ت��وري ف��ي مساءلة ممثليهم
في المجلس النيابي ومحاسبتهم،
ظلمة العسكريين المخطوفين وآالم

أهلهم ،ظلمة التداعيات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واألمنية
الناتجة من كارثة المليون ونصف
م��ل��ي��ون ن���ازح س���وري ع��ل��ى أرض
لبنان».
وأك���د ف��ي رس��ال��ة ال��م��ي�لاد التي
وجهها من بكركي« ،أن لبنان لكي
يخرج من ظلماته ،يحتاج أول ما
يحتاج إلى رئيس للجمهورية يكون
ال���رأس السليم ال��واع��ي الحكيم،
يحتاج إلى رئيس معروف بتاريخه
وممارساته ،متجرد من ذات��ه ومن
مصالحه الصغيرة ،محب للبنان
وش��ع��ب��ه وك��ي��ان��ه وم��ؤس��س��ات��ه،
وي����دل إل��ي��ه م��اض��ي��ه وح���اض���ره.
مثل ه��ذا الرئيس يستطيع إع��ادة
األولوية للمصلحة الوطنية العليا،
وت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى أس���اس الميثاق
وصيغته والدستور ،وقيادة الحوار
الوطني الشفاف والصريح الذي
يفضي إل��ى س�لام داخ��ل��ي حقيقي،
وإل��ى تحديد األول��وي��ات للنهوض
بلبنان».
وشدد على «أن المذكرة الوطنية
التي أصدرناها في  9شباط 2014
ترسم خريطة طريق إلخراج لبنان
م��ن أزم��ت��ه السياسية وتداعياتها
االقتصادية واألمنية».

وأش���ار إل��ى «أن لبنان يحتاج
إلى رج��ال سياسة مؤهلين ثقافيا ً
وإن��س��ان��ي �ا ً وأخ�ل�اق���ي���اً ،ج��دي��ري��ن
بممارسة فن السياسة القائم على
خدمة اإلنسان والخير العام ،بحيث
ت��ت��واف��ر للجميع ش���روط الحياة
ال��ك��ري��م��ة وال����واف����رة ،الشخصية
منها والجماعية ،رج��ال سياسة
يكون والؤه��م أوال ً وآخ���را ً للبنان،
وي��ك��ون��ون م��درك��ي��ن قيمته كوطن
مميز بخصوصيته من حيث الكيان
والقيمة الحضارية والدور والرسالة
في محيطه العربي ،رجال سياسة
يؤمنون بالديمقراطية السليمة
وي��م��ارس��ون��ه��ا ،وبحقوق اإلن��س��ان
ويتفانون في تأمينها وحمايتها،
ويغارون على سيادة لبنان وأمنه
واس��ت��ق��راره ،وك��رام��ة مؤسساته
وشعبه».
وقال« :سنصلي على نية انتخاب
رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد
ولاللتزام باحترام الدستور والميثاق
الوطني والصيغة المنظمة للعيش
المشترك وللمشاركة المتناصفة
وال��م��ت��وازن��ة ف��ي الحكم واإلدارة،
االس��ت��ق��رار ف��ي لبنان وال��س�لام في
سورية والعراق واألراضي المقدسة،
وفي سائر بلدان الشرق األوسط».

لحام :ر�سالة البابا ت�ساوي
ب�أهميتها ال�سينود�س من �أجل ال�شرق
تسلم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام رسالة من البابا
فرنسيس أع��رب فيها ع��ن محبّته لمسيحيي الشرق
وتضامنه معهم في الظروف القاسية التي يم ّرون فيها
حيث يعانون االضطهاد والتهجير وأعمال العنف ،معتبرا ً
«أن هذه الرسالة التي وجهها البابا إلى ك ّل الكنائس
والمسيحيين ف��ي ال��ش��رق ه��ي بمضمونها ومحتواها
وتوقيتها رسالة فريدة واستثنائية وذات طابع إيماني
ووحدي خاص».
وأشار لحام الى «أن الحبر األعظم أراد من هذه الرسالة
التاريخية في مسار العالقة بين الكرسي الروماني وكنائس
الشرق األوسط أن يؤ ّكد الثوابت اإليمانية والوحدوية بين
البطاركة والكنائس والمؤمنين في خطوة هي األولى على
اإلطالق في تاريخ العالقة بين الكنائس حيث رغب البابا
أن يؤ ّكد تضامنه مع المسيحيين الشرقيين في معاناتهم
وأراد أن يقول لهم« :إ ّني معكم في كل حين» ،مؤكدا ً «أنه
قرأ الرسالة البابوية باهتمام كبير وإنها تساوي بأهميتها
السينودس من أجل الشرق األوسط نظرا ً الى ما تتض ّمنه
من مواقف واضحة داعمة للحضور المسيحي في الشرق
ومندّدة بأعمال العنف والتكفير وك ّل أشكال اإلرهاب التي
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تتع ّرض له الشعوب في خضم الصراعات المفتوحة في
المنطقة».
وشكر لحام البابا فرنسيس على هذه العاطفة األبوية
وعلى تعزيته بالضحايا الذين يسقطون شهداء إيمانهم
وتعزيته الشخصية له بابن عمه الذي سقط في داريا،
مؤكدا ً «أن الكنيسة في الشرق ستبقى كنيسة الشهادة
وأن مسكونية ال��دم التي يعيشها المسيحيون ستكون
بذار الوحدة المسيحية رغم ما يتع ّرض له المسيحيون
م��ن معاناة إل��ى جانب إخوتهم المسلمين ال��ذي��ن هم
أي��ض �ا ً ضحايا ال��ح��رك��ات التكفيرية وأع��م��ال العنف
واإلرهاب».
ونوه بـ»اللقاءات الحوارية بين المرجعيات الروحية
خصوصا ً تلك التي عقدت في األزه��ر والنمسا وعمان
ودمشق وبيروت وتلك التي ستعقد في اإلسكندرية في
مطلع العام الجديد» ،وطمأن البابا على «أن المسيحيين
يعيشون بسالم إلى جانب إخوتهم المسلمين وخصوصا ً
في لبنان وسورية ومصر والعراق وكل البلدان العربية
وأن ما تع ّرض له المسيحيون من أعمال عنفيّة وتهجير
وتكفير شهد إدان��ات واسعة من المرجعيات اإلسالمية
الروحية والمدنية والشعبية».

شكل ح��وار ح��زب الله – تيار المستقبل
محور المواقف السياسية التي رحبت وأيدت
هذا الحوار ،لما له من انعكاسات ايجابية على
الوضع العام في البلد ،ال سيما التخفيف من
االحتقان القائم وقطع الطريق على أي فتنة
مذهبية ،أملة بأن يتوسع الحقا ً ليشمل جميع
اللبنانيين وي��ك��رس اتفاقهم على النهوض
بالجمهورية .وفيما لم يحضر رئيس اللقاء
الديمقراطي جلسة الحوار األولى بين «الحزب»
و «المستقبل» على رغم دوره بالتنسيق مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري في جمعهما،
أوف��د رئيس المجلس وزي��ر المال علي حسن
خليل إل��ى كليمنصو إلط�لاع النائب جنبالط
على ما دار في ح��وار أول من أمس بين حزب
الله وتيار المستقبل في عين التينة .وتم البحث
بحضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
في آخر المستجدات والتطورات على الساحة
اللبنانية .كما استقبل جنبالط مدير مكتب
الرئيس سعد الحريري نادر الحريري.

الحريري

إل���ى ذل���ك ،ه��ن��أ ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري
اللبنانيين عموما ً والمسيحيين خصوصا ً بحلول
عيدي الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية،
آمالً بأن «يكون العام المقبل عام بداية حلحلة
األزم��ة السياسية ،ويتكلل بانتخاب رئيس
للجمهورية ،وإع��ادة تحريك عمل المؤسسات
الدستورية وانتظام عملها ،وتحرير العسكريين
األسرى وعودتهم سالمين إلى ذويهم وأهلهم،
واستتباب األمن واالستقرار في سائر الربوع
اللبنانية».

الصفدي

شخصية قوية وفاعلة في سدة الرئاسة ،وذلك
انطالقا ً من اتفاق الطائف مؤكدا ً عبر صوت
لبنان ان التيار الوطني الحر منفتح دائما ً على
الحوار».

قبالن

وتمنى عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل
رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن ،للحوار بين
حزب الله وتيار المستقبل أن يصل إلى خواتيم
سعيدة حيث ال يجب أال ننسى أن هناك عدوا ً
متربصا ً بنا على الحدود من الجهة الشرقية ،وهو
العدو التكفيري الذي ال يجب ان نغمض اعيننا
عنه والعدو «االسرائيلي» المتربص بنا دائماً».

المفتي قبالن

سعادة

الصفدي

جالت على كل القيادات اللبنانية في مبادرة
شهيرة أطلقها الرئيس بري إليمانه الراسخ
مع كتلة التحرير والتنمية بالحوار وأهميته
ونتائجه االيجابية على الساحة اللبنانية».
وتمنى جابر «ان تؤتي جلسة ال��ح��وار التي
انعقدت ثمارها ونحن إن كنا ال ننتظر معجزات
إال أننا نعول أهمية كبيرة على اللقاء بين حزب
الله وتيار المستقبل برعاية الرئيس بري،
كما نعول على اللقاءات األخ��رى التي ستليه
في العام المقبل ال��ذي نتمناه عام انفراجات
على لبنان واللبنانيين ،ومشوار األل��ف ميل
ي��ب��دأ بخطوة وه���ذه الخطوة ب���دأت باألمس
وستستكمل السنة الجديدة التي نتمناها سنة
انفراجات على لبنان».

وتوقع سعادة ،في حديث لـ»النشرة» ،أن تكون
لحوار «المستقبل» وح��زب الله انعكاسات
ايجابية على الوضع العام في البلد تؤسس
لتفاهمات بين مختلف الفرقاء السياسيين.
ولفت إلى «أن هناك مؤامرة كبيرة في المنطقة
لتفجير فتنة سنية  -شيعية كما هو حاصل
في الدول المجاورة ،وبالتالي جلوس الحزب
مع المستقبل من شأنه التخفيف من االحتقان
القائم وقطع الطريق على فتنة ممائلة».
وتطرق سعادة الى ملف االنتخابات الرئاسية
حيث أ ّكد استمرار دعم حلفاء رئيس تكتل التغيير
واالصالح النائب ميشال عون لترشيحه لرئاسة
الجمهورية ،القتناعهم بـ»أن وصول رئيس قوي
إلى قصر بعبدا يعزز الشراكة الفعلية ويعيد
للمسيحيين دورهم في الدولة» .وقال« :ال يبدو
أنّ هناك رئيسا ً للبالد بالمدى القريب ،فكما
بات معروفا ً فالملف الرئاسي لم يعُ د داخلياً،
ولالسف ال نتمتع بهذا الترف الديمقراطي ،بل
نتأثر بأوضاع المنطقة والتجاذبات االقليمية
والدولية بانتظار ب��وادر التسوية الكبرى».
وأش��ار سعادة إلى «أنّ الحراك الروسي الذي
شمل لبنان يبحث بأولوية الملف السوري ،ولم
يهدف الى حل األزم��ة الرئاسية ،أما المبادرة
الفرنسية فال يبدو أ ّنها قادرة على التعاطي مع
تعقيدات الملف».

وقال النائب محمد الصفدي في تصريح« :إن
أي تقارب بين اللبنانيين أمر مفيد ألنه يساهم
في الحد من التشنج ويمنع الفتنة».
وأكد «أن نجاح رئيس مجلس النواب نبيه
بري في إطالق الحوار هو بمثابة هدية العيد
مع مطلع العام الجديد الذي نتمنى أن يحمل
إل��ى اللبنانيين م��زي��دا ً م��ن االس��ت��ق��رار ،وإل��ى
العرب السالم ال��ذي افتقدته بعض دولهم».
وتمنى لهذا الحوار كل النجاح ،وأمل بأن يتوسع
الحقا ً ليشمل جميع اللبنانيين ويكرس اتفاقهم
على النهوض بالجمهورية ويعكس إرادتهم
الموحدة من خالل انتخاب رئيس للبالد.

عسيران

ورأى النائب علي عسيران في تصريح له
تعليقا ً «أن كل لبناني معني بالشكل العام
والخاص بهذا الحوار والتقارب وبكل حوار لتصل
أمور لبنان والشعب اللبناني الى شاطئ األمان».
وق��ال »:إن الفراغ ال��ذي نعيشه يجعل حياة
اللبنانيين تعيسة وتعيسة جداً ،وهذا الفراغ
يهدم أساس لبنان وحياة الشعب في لبنان،
حان الوقت لنرتقي جميعا ً الى مستوى حل
المشاكل في ما بيننا وذلك بدل أن يملى علينا من
هنا وهناك شروط وظروف ليست لمصلحتنا» .

جابر

سعادة

ورحب عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
ياسين جابر بانعقاد جلسة ال��ح��وار االول��ى
بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل .وق��ال في
تصريح« :نحن من دعاة الحوار والرئيس نبيه
بري كان يدعو دائما ً للحوار وهو ال��ذي شكل
ط��اول��ة ال��ح��وار ع��ام  2006وف��ي ع��ام 2013
ب��ع��د م��ه��رج��ان اإلم����ام م��وس��ى ال��ص��در شكل
الرئيس ب��ري لجنة للحوار برئاستي والتي

أما منسق لجنة الشؤون السياسية في تيار
ال��م��رده ال��وزي��ر السابق يوسف سعادة فأكد
تعاطي حلفاء حزب الله بإيجابية مع حواره
مع تيار المستقبل ،الفتا ً إلى «أ ّنهم مطمئنون
إل��ى أ ّن��ه ل��ن يطرح ملفي رئ��اس��ة الجمهورية
وقانون االنتخاب بغياب حلفائه المسيحيين
وق��د ي��ك��ون حلفاء المستقبل المسيحيون
حصلوا منه على تعهد في هذا الصدد أيضاً».

ليون

وك��ش��ف ال��وزي��ر ال��س��اب��ق غ��اب��ي ل��ي��ون عن
مؤشرات ايجابية النطالق الحوار على خط
معراب  -الرابية قريباً ،الفتا ً في حديث إعالمي
إلى «أن هذا الحوار سيتطرق الى ملف ترسيخ
حقوق المسيحيين ف��ي الشراكة الميثاقية
الكاملة في لبنان واإلجابة عن سؤالين األول هل
سيكون في إمكان المسيحيين إيصال نوابهم
بطاقتهم الذاتية بمعدل النصف إلى المجلس
النيابي .والثاني ،متى ستكون للمسيحيين

كذلك ،أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ
أحمد قبالن في تصريح «أن تماسك اللبنانيين
والحفاظ على لبنان ،محكومان بتحقيق شراكة
وطنية كاملة ،وبتوافق اللبنانيين وتفاهمهم،
وباستمرار التحاور والتواصل في ما بينهم،
بعيدا ً من منطق المحاصصات والخصومات
والعداوات والحساسيات الطائفية والمذهبية».
وبارك الحوار الذي انطلق بين حزب الله وتيار
المستقبل وش��دد على ض��رورة إنجاحه مهما
كلف ذلك ،والوصول به إلى ما يحقق المصلحة
ال��وط��ن��ي��ة وي��خ��ف��ف االح��ت��ق��ان��ات السياسية
والطائفية والمذهبية ويفشل كل محاوالت اإليقاع
بين اللبنانيين والدفع بهم إلى الفتنة واالقتتال.
وأمل بـ»تفعيل هذا الحوار ،وببذل الجهود كافة
حتى ال يبقى محصوراً ،بل ليشمل مختلف
التيارات واألح��زاب اللبنانية ،ألن اللبنانيين
محكومون بمعادلة إما أن يكونوا معا ً موحدين
متماسكين متفاهمين متوافقين متحاورين ،وإما
فال لبنان ألي فريق ،وال دولة ألي مكون».

األسعد

وأعلن األمين العام لـ»التيار االسعدي» معن
األسعد دعمه وتأييده لـ»حوار حزب الله وتيار
المستقبل ،ولكل حوار هدفه التفاهم على تهدئة
األوضاع وتخفيف االحتقان الطائفي والمذهبي»،
متمنيا ً «لو كانت لغة الحوار قبل سنوات لوفرت
على اللبنانيين الكثير من المحن والمآسي
والضحايا والفتن» ،آم�لاً «ب��أال يكون الحوار
بين االف��رق��اء على حساب الوطن والمواطن
ألن الخالفات المستحكمة لم تكن سياسية
او طائفية او مذهبية بل هي على المصالح
وتقاسم المكاسب والحصص وال��ث��رواث».
ورأى «ان هذا الحوار على رغم عدم مقاربته
او نقاش المتحاورين في القضايا والملفات
الخالفية قد يوفر مناخا ً من الهدوء واالستقرار
ولكنه غير قادر على انتاج الحلول المطلوبة
ألن أحدا ً من االفرقاء في لبنان ال يملك أي قرار
للحل لكونه أصبح منذ زم��ن ف��ي سياسات
ال��دول االقليمية والدولية وقراراتها وتقاطع
مصالحها».

�أقام م�أدبة غداء لمنا�سبة عيد الميالد في مارون الرا�س

حزب اهلل :نريد للحوار �أن يفتح الطريق �إلى تفاهم وطني لبناني

الموسوي

من المأدبة
أكد حزب الله «أن الحوار مع تيار
المستقبل يوقف الشحن المذهبي
ويهيئ أرض��ي��ة مناسبة لمكافحة
اإلره��اب» ،الفتا ً إلى «أننا نريد لهذا
الحوار الذي نتعامل معه بجدية أن
يتوصل إذا أمكن إلى تفاهمات تفتح
الطريق إلى تفاهم وطني لبناني».

قاسم

وف��ي السياق ،لفت نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
«أن هناك ح���وارا ً اليوم بين حزب
الله وتيار المستقبل ،ونحن لطالما
دعونا للحوار ألننا نعلم أن الحوار
يؤدي إلى بعض الحلول المناسبة
لساحتنا ب��دل أن يبقى التقاذف
والتحريض قائما ً من دون فائدة».
وأش��ار في حفل تخريج طالبات
في دورات ثقافية ،أقامته الهيئات
النسائية في ح��زب الله في مجمع
السيدة زينب إل��ى «أن ه��ذا الحوار
ه��و ج��زء م��ن االس��ت��ق��رار السياسي
واالجتماعي ،وه��و يوقف الشحن
والتحريض المذهبي ويخفف من
االحتقان ،ويهيئ أرضية مناسبة
لنكافح جميعا ً اإلرهاب الذي أصبح
خطرا ً على الجميع الذين يدركون
هذا الخطر من دون استثناء ،ويعطي
ال��ف��رص��ة ل��ح��وار ص��ري��ح وش��ف��اف
ومتشعب حول كل القضايا ،حيث
يمكن أن نصل لحلول في بعضها
وال نصل لحلول في بعضها اآلخر،
لكن الحد األدن��ى من نتائج الحوار
إيجابية مهما ك��ان��ت ألن��ه��ا تحقق

األهداف التي ذكرتها».
وت���اب���ع« :الح���ظ���وا ك��ي��ف حصل
التأييد الواسع في المجتمع اللبناني
لهذا ال��ح��وار ،ه��ذا دليل أن��ه حاجة
فعلية .طبعا ً خرجت بعض األصوات
التي لم يعجبها ذلك أو حللت بطريقة
خاطئة واعتبرت أن هذا الحوار بال
فائدة ،نحن لن نأخذ خياراتنا بناء
على آراء بعض المعقدين ،ستكون
خياراتنا بناء على مصلحة الناس
والبلد ،على قاعدة أن ه��ذا الحوار
إيجابي ،ونحن سابقا ً أيدنا الحوار
ال���ذي حصل بين ال��ت��ي��ار الوطني
الحر و»المستقبل» ،ونؤيد أي حوار
يحصل بين أي مجموعتين أو عدة
مجموعات على قاعدة أننا في بلد
واحد ويجب أن نتفاهم ونتعاون».

الموسوي

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب نواف الموسوي «أننا نخوض
اليوم حوارا ً مع تيار المستقبل ،فهو
ليس ح��وارا ً بين طائفتين يختزالن
ال��ط��وائ��ف األخ����رى ،ب��ل ه��و ح��وار
بين حزبين واتجاهين سياسيين
ال يختزالن األح���زاب واالت��ج��اه��ات
األخ��رى ،وهو ال يطمح إلى اختزال
طائفة في جهة أو حزب أو اختزال
تمثيل طائفة أخ��رى لحزب آخ��ر أو
لجهة أخ��رى ،بل إنما هو يأتي في
إط��ار محاولة لتحصين بلدنا في
مواجهة التحديات وف��ي طليعتها
اإلره��اب التكفيري مع ما يرافقه من
تعبئة وتحريض طائفي ومذهبي،

وه���و يطمح أي��ض �ا ً ل��س��د ال��ث��غ��رات
التي يمكن أن ينفذ من خاللها العدو
الصهيوني لالعتداء على الثروات
اللبنانية ،إضافة إلى اعتدائه على
السيادة اللبنانية».
ك�لام ال��م��وس��وي ج��اء ف��ي خالل
رعايته مأدبة غداء تكريمية أقامها
ح��زب الله بمناسبة األع��ي��اد على
شرف الفعاليات المسيحية بمنطقة
الجنوب في حديقة إي��ران في بلدة
م��ارون ال��راس الجنوبية ،بحضور
راع���ي أب��رش��ي��ة ص���ور ال��م��ارون��ي��ة
المطران شكر الله نبيل الحاج إلى
ج��ان��ب ع���دد م��ن ع��ل��م��اء ال��دي��ن من
مختلف الطوائف الدينية وفعاليات
وش��خ��ص��ي��ات ب��ل��دي��ة واخ��ت��ي��اري��ة
وثقافية واجتماعية وأدبية وحشد
من المدعوين.
وأش���ار إل��ى «أن ح��وارن��ا ه��ذا ال
يغيّب أط��راف �ا ً وال ط��وائ��ف أخ��رى،
ونحن ب��دورن��ا سنكون فيه أوفياء
لحلفائنا على اختالفهم ،ونأمل بأن
يكون تعزيزا ً لهم ،ونحن ال نغيّب
اتجاهات أخرى بل ستكون حاضرة
ألنها المعنية األول��ى بتقرير شأنٍ
ي��ع��ود إل��ي��ه��ا ش���أن ال��ت��ق��ري��ر ف��ي��ه».
وأ ّكد الموسوي «أننا نريد لهذا الحوار
الذي نتعامل معه بجدية أن يتوصل
إذا أمكن إلى تفاهمات تفتح الطريق
إلى تفاهم وطني لبناني جامع نشترك
فيه جميعا ً في ال��ح��وار والتوافق،
وأقل اإليمان أن يحاول هذا الحوار
تنظيم االختالفات حتى ال تطغى على
ركائز الوحدة الوطنية اللبنانية».

يشجع أي
ولفت إلى «أن حزب الله
ّ
حوار آخر يمكن أن ينطلق بين القوى
السياسية» ،قائالً« :نمنح حلفاءنا
الثقة ف��ي أي ح���وار ي��ش� َرع��ون في
إقامته ،فالثقة بيننا وبين حلفائنا
قائمة على صخرة راسخة ومبادئ
ثابتة ،ألن��ن��ا عندما ن��ح��اور نقوى
نحن وهم ،وعندما يحاورون نقوى
نحن وهم ،وعندما نتفق يقوى لبنان
واللبنانيون جميعاً».
ورأى الموسوي انّ «لبنان يشكل
نقيضا ً وج��ودي�ا ً للكيان الصهيوني
والتكفيري ،وأن مسؤوليتنا جميعا ً
هي الحفاظ على هذا الوطن ،ولذلك
كان سبيلنا الحوار مع الذين نختلف
معهم ،فقد ت��ح��اورن��ا ف��ي الماضي
ووص��ل��ن��ا إل��ى تفاهم ن��م��وذج��ي مع
شركائنا في التيار الوطني الحر ،وما
زلنا نعتز به ونرى فيه طريقا ً يمكن
أن تسير ع��ب��ره ال��ق��وى السياسية
المختلفة».
وق��ال« :إننا فخورون اليوم ألننا
ن��ح��اول م��ن موقعنا تقديم نموذج
مختلف للعيش بين أت��ب��اع أدي��ان
مختلفة ،فنعيش على قاعدة العدل
والمساواة ،ونسبق بذلك أُمما ً تقدمت
علينا في التقنيات وأخ��رى غرقت
مجددا ً في جاهليتها».
وتابع الموسوي «إننا مدعوون
ال��ي��وم ف��ي ل��ب��ن��ان إل��ى رف��ع غائلة
التطرف التي تفتك بمشرقنا ،وإلى
الدفاع عن حقيقة ه��ذا الدين الذي
هجر المسيحيين في
يش ّوهه م��ن ّ
سورية والعراق ومن يسبي اآلخر

المختلف م��ع��ه ب���دال ً م��ن أن يقدم
نموذجا ً للعيش معه».
أم��ا ال��م��ط��ران ال��ح��اج وف��ي كلمة
له بالمناسبة قدم التهاني بالعيد
للحاضرين ،وتوجه فيها لحزب الله
بالشكر على هذه الدعوة والمبادرة
التي يقوم بها ف��ي ك��ل ع��ام والتي
تصب في مصلحة الوحدة والتالقي
والتفاهم والمحبة بين اللبنانيين،
مؤكدا ً أننا أهل وأخ��وة في ما بيننا
وه���ذا م��ا ج��اء ل��ي��ؤك��ده ه��ذا العيد.
وق��ال« :إن لقاءنا ه��ذا هو لتجسيد
الوحدة بين الجنوبيين ،مسلمين
ومسيحيين ،إذ إن الميالد بالعمق هو
دعوة إلى التفاهم واإللفة».

عمار الموسوي

وف��ي سياق آخ��ر ،اعتبر مسؤول
العالقات الدولية في حزب الله ع ّمار
الموسوي ان «ما حققته كوبا بثباتها
على مبادئها هو إنجاز يشكل أمثولة
لكل شعوب العالم التي تعاني من
الهيمنة األميركية» ،مضيفا ً خالل
زي���اره السفير ال��ك��وب��ي ف��ي لبنان
رينيه براتس في مقر السفارة أن
ذلك يشكل «درسا ً للقوى المستكبرة
مفاده أن إرادة الشعوب أقوى بكثير
من منظومات الحصار ومن سياسة
العقوبات وم��ن التهديد والتهويل
ال��ذي تمارسه ه��ذه ال��ق��وى» ،وق��ال:
«إن هذه الشعوب لديها القدرة متى
توافرت اإلرادة لسلوك الطريق الذي
تختاره هي ،وليس ما يُفرض عليها
من قبل المتآمرين والمستكبرين».

