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المقاومة تتح�ضر النت�صار �أعظم من ن�صر تموز 2006

عون :عالقتي بحزب اهلل وجودية
ومن يرف�ض الإ�صالح يعطل انتخاب الرئي�س

حزب اهلل يكرم حمود :م�شروع «داع�ش» �إلى ال�سقوط

الحاج حسن متحدثا ً في بعلبك
أك���د ح���زب ال��ل��ه «أن م��ش��روع
داع���ش إل��ى ال��س��ق��وط» وان عام
 2014كان بداية السقوط له».
وإذ أشار إلى «أنهم يعملون على
رغم فشلهم المستمر على تحضير
ال��م��ن��ط��ق��ة ال���ح���دودي���ة م���ن أج��ل
اع��ت��داءات جديدة ألنهم يريدون
م��م��را ً آم��ن�ا ً م��ن البحر ،وي��ري��دون
لبنان ساحة مستباحة إلمارتهم
التكفيرية» ،شدد حزب الله على
«أهمية الحوار من أجل مواجهة
التحديات والخطرين الصهيوني
والتكفيري».

قاسم

وف��ي السياق أك��د نائب األمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه الشيخ نعيم
قاسم «أن ح��زب الله ك��ان دائما ً
مع الحوار بين أي فريقين أو عدد
من الفرقاء ومع التعاون لقيادة
لبنان ،معتبرا ً «أن ال��ح��وار هو
نتيجة لفشل الخيارات األخ��رى
التي اعتمدها البعض» ،الفتا ً إلى
«أن ان��ط�لاق ال��ح��وار بين حزب
الله وتيار المستقبل ك��ان نقطة
ايجابية وسنسعى إلى «أن يكون
كل الحوار ايجابياً ،وإذ أكد أننا
نسير على الخط الصحيح تحدث
عن إشارات اقليمية سهّلت انعقاد
الحوار.
ورأى الشيخ قاسم في حديث
إلذاع��ة النور «أن ع��ام  2014هو
ع��ام إهتراء الدولة إال أن البديل
عن النظام السياسي في لبنان هو
الفوضى خصوصا ً اننا ال نستطيع
ان نتفق على رئيس جمهورية او
على قانون انتخابي».
وأك����د ق��اس��م اط��م��ئ��ن��ان ح��زب

جانب من الحضور في تكريم ح ّمود
الله لوضعه في المستقبل ،وأنه
م��ن��ذ ع��ام  1982ه��ن��اك تصاعد
لمصلحة م��ش��روع المقاومة وما
نراه في المستقبل القريب يؤشر
إل���ى «أن ال��ت��ص��اع��د م��س��ت��م��ر».
وش��دد على «أن م��ش��روع داع��ش
في المنطقة الى تراجع وان عام
 2014بداية السقوط له» .وقال
«إن كل اللبنانيين مقتنعون بأن
التكفيريين كانوا خطرا ً حقيقيا ً
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ول���و ك���ان القلمون
والقصير تحت سيطرة المسلحين
لكانوا قاموا باجتياح لالراضي
اللبنانية» ،مشددا ً على «أن أدرك
خيار حزب الله ورفع الغطاء عن
التكفيريين وطرابلس دليل على
رفض هؤالء لهذه الظاهرة».

الحاج حسن

وأك���د وزي���ر الصناعة حسين
ال���ح���اج ح��س��ن أه��م��ي��ة ال��ع��ي��ش
ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن المسلمين سنة
وش���ي���ع���ة ،وب���ي���ن ال��م��س��ل��م��ي��ن
والمسيحيين ،وأهمية الحفاظ
على االستقرار والسلم في لبنان،
وأهمية الحوار من أجل مواجهة
التحديات والخطرين الصهيوني
وال��ت��ك��ف��ي��ري» ،الف���ت���ا ً إل���ى «أن
الحرب مع التكفيريين ال تزال في
بدايتها طالما أن هناك فكرا ً يكفر
اآلخرين».
ورأى الحاج حسن خالل لقا ٍء
سياسي نظمته التعبئة التربوية
ٍ
في ح��زب الله في مدينة بعلبك،
«أن لبنان أمام تحديات رئيسية
وأس���اس���ي���ة ف���ي ال���ع���ام 2015
هي األخطار المتمثلة بـ«اسرائيل»
وعدوانها على االرض واالج��واء

وال���ث���روات ،وبالتحديد ال��ث��روة
النفطية وأم��ام الخطر التكفيري
ال���ذي أص���اب اللبنانيين العام
ال��م��اض��ي م���ن خ��ل�ال االع���ت���داء
بالسيارات المفخخة على المناطق
االمنية والحدود والجيش».
وأم��ل «ب��أن يكون العام 2015
عاما ً مليئا ً بااليجابيات للبنانيين
وس��ط ه��ذه االج���واء الملبدة في
المنطقة» ،معتبرا ً «تحقيق ذلك
مسؤولية مشتركة على الجميع،
وسنسعى من خالل تفعيل العمل
في الحكومة والمجلس النيابي
والحوار بين االفرقاء الذي انطلق،
والذي سينطلق بين أفرقاء آخرين،
ال��ى محاولة ح��ل ه��ذه المشاكل
وهذه القضايا».
وأ ّك���د ال��ح��اج حسن أن «ح��زب
الله داع��م للنائب العماد ميشال
عون طالما أنه ال يزال مرشحاً»،
مشيرا ً إلى أنه «لم يحصل حتى
اآلن توافق على قانون انتخاب
نيابي معين».

قاووق

واعتبر نائب رئيس المجلس
التنفيذي ف��ي ح��زب الله الشيخ
نبيل ق��اووق «أن مسار التواصل
وال��ت�لاق��ي ب��ي��ن جميع األط���راف
اللبنانية قد ش ّكل صدمة وخيبة
وإزع���اج ل��داع��ش والنصرة ولكل
ال��م��راه��ن��ي��ن وال��م��ح��رض��ي��ن على
الفتنة ،ألنهم وج��دوا أن الطريق
للفتنة قد ُقطع ،وهذا ما يضاعف
المسؤولية على فريقي  8و 14
آذار للعمل معا ً في مواجهة الخطر
التكفيري ال��ق��ادم عبر السلسلة
الشرقية».

وأش����ار ال��ش��ي��خ ق����اووق خ�لال
احتفال تأبيني ف��ي بلدة تبنين
الجنوبية ،إل��ى أن «التكفيريين
ل��م ول���ن ي��ت��رك��وا ل��ب��ن��ان وش��أن��ه
ألن مشروع إمارتهم ليس س��راً،
فهم يعملون مجددا ً رغ��م فشلهم
المستمر على تحضير المنطقة
ال��ح��دودي��ة م��ن أج���ل اع��ت��داءات
جديدة ألنهم ي��ري��دون ممرا ً آمنا ً
من البحر ،ويريدون لبنان ساحة
مستباحة إلمارتهم التكفيرية».
كما أكد الشيخ قاووق أن «لبنان
استطاع بمعادلة الجيش والشعب
والمقاومة أن يوقف تمدد «داعش»
باتجاهه بعدما تمدد في العراق
وس��وري��ة ،واس��ت��ط��اع بعطاءات
وتضحيات الجيش والمقاومة أن
ينأى بنفسه عن الفتنة ويحمي
قراه وبلداته من اإلمارات التكفيرية
اإلج���رام���ي���ة» ،م��ط��ال��ب �ا ً الجميع
ب��ـ«ت��ب��ن��ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وطنية
لمواجهة الخطر التكفيري بدال ً من
أن نتجاهل ونتنكر لواقع وجود
«داعش» اليوم على الحدود».
من ناحية أخ��رى وخ�لال حفل
تكريم أقامه حزب الله ألمين عام
االتحاد العالمي لعلماء المقاومة
الشيخ ماهر حمود في صيدا أكد
ق���اووق «أن رد ح��زب ال��ل��ه على
ره���ان «اس��رائ��ي��ل» على مشروع
الفتنة السنية -الشيعية هو أن
المقاومة تستعد وتتحضر للحرب
القادمة مع «اسرائيل».
ول��ف��ت الشيخ ق���اووق ال��ى أن
رد ح��زب الله الثاني على العدو
ّ
يتحضر
«االسرائيلي» ان��ه فيما
األخير في الليل والنهار لمهاجمة
المقاومة وتغيير نتائج ع��دوان

تموز عام  ،2006تتحضر المقاومة
في الليل والنهار لتصنع نصرا ً
أعظم من نصر تموز».

حمود

أم��ا ح��م��ود ،فاعتبر «ان الذين
يعملون على الفتنة الجاهلية
كائنا ً من كانوا وما كانت اسماؤهم
وان��ت��م��اءات��ه��م وعلمهم ان��م��ا هم
كاالنعام بل أضل سبيالً» .ودعا
الشيخ حمود الذين هم ضد الخط
المقاوم الى االنضمام الى المقاومة
ليكونوا على طريق الحق ،مؤكدا ً
ان حزب الله ومن يسير على نهجه
هم الذين يحملون ل��واء االس�لام
والمقاومة».
ورأى مسؤول العالقات العربية
ف���ي ح���زب ال��ل��ه ال��ش��ي��خ حسن
ع��ز ال��دي��ن أن «ال��ح��وار بين تيار
المستقبل وحزب الله هو بحد ذاته
أمر مهم ،ليس فقط للحزب والتيار
بل لكل األطراف والقوى السياسية
الموجودة على الساحة اللبنانية
في الوقت الذي نجد فيه أن لبنان
ال��ي��وم ه��و ف��ي أم��س الحاجة إلى
التماسك والتوحد والقوة في ظل
م��ا ي��ج��ري ف��ي ه��ذه المنطقة من
ت��داع��ي��ات» ،معتبرا ً أن «جلوس
الطرفين على طاولة الحوار هو أمر
مفيد للبنان وللعرب وللمسلمين
لما يمكن أن يحدث من تطورات
على مستوى المنطقة» .وقال خالل
احتفال تأبيني في حسينية بلدة
السلطانية الجنوبية« ،إن الحوار
هو أمر أساسي يمكن من خالله أن
تتوحد الرؤية تجاه األخطار التي
نعيشها في لبنان والتي تتمثل
اليوم بخطر التكفير واإلرهاب».

مواقف ت�أمل ب�أن يو�صل الحوار الى �إنجاز
المرا�سيم الالزمة ال�ستخراج النفط والغاز
يستأنف ال��ح��وار بين ح��زب الله وتيار
المستقبل اليوم في عين التينة بحضور
وزير المال علي حسن خليل ،وتعول القوى
السياسية في مواقفها على ه��ذا الحوار،
وتأمل بأن «يوصل الحوار الى تفاهم على
مستوى مؤسسات الدولة يؤدي بنا إلى أن
ننجز القوانين والمراسيم الالزمة إلستخراج
ث��روت��ن��ا» ،ف��ي حين يطالب بعضها تيار
المستقبل بـ«ضبط مواقف بعض مسؤوليه
التي ال تصب إال في عرقلة هذا الحوار».
وفي السياق ،رأى وزير العمل سجعان
ق��زي أن المشكلة ال��ي��وم ليست الشغور
الرئاسي بل إسقاط بعبدا ،وأشار قزي الى
«أن رئيس الحكومة تمام سالم لم يحاول
يوما ً التصرف كرئيس جمهورية بديل ،فهو
لطالما شدد على ضرورة انتخاب رئيس».
ودعا قزي إلى «إعادة النظر بمهمة ودور
الحكومة الحالية» ،معتبرا ً «أنه على القوى
السياسية الحريصة على انتخاب رئيس
اعادة النظر بالوضع الحالي».
هذا ورفض قزي «تبلّد» اللبنانيين بغياب
الرئيس ،ودان «التأقلم في حياة أصبحت
طبيعية من دون رئيس للجمهورية».
وفي ملف النفايات ،شدد وزير العمل على
أن حزب الكتائب لن يقبل بمشروع لمعالجة
النفايات ال يكون لمصلحة النزاهة بلبنان،
ول��ف��ت ال��ى «أن���ه م��ن��ذ ع��ام  1990وملف
النفايات يمثل «بقرة حلوب» للكثير من
القوى السياسة».

قبيسي

وأك��د النائب هاني قبيسي «أننا نكرس
ال��ح��وار ليبقى لبنان مستقرا ً على رغم
المؤامرة ،فنحن ال نريد فتن على الساحة
الداخلية مهما كانت المؤامرات ،إنما نريد
حوارا ً وتالقيا ً وتفاهماً ،ألن الحوار يؤسس
الستقرار داخلي على المستوى السياسي».
وشدد خالل إحياء حركة أمل وبلدة زبدين
ذك��رى أسبوع نجاح عبدالرحيم على «أن
االس��ت��ق��رار السياسي ي��ؤس��س إلن��ج��ازات
كثيرة على الساحة اللبنانية ،يؤسس
لتفاهمات إذا كنا نختلف على انتخاب
رئيس الجمهورية».
وأشار إلى أن هذا الحوار يوصلنا الى أن
نتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية ،وإذا
كان ملف النفط والغاز معقد وإسرائيل تسرق
النفط اللبناني من البحر ،لعل الحوار يوصل
الى تفاهم على مستوى مؤسسات الدولة
يؤدي بنا إلى أن ننجز القوانين والمراسيم
الالزمة إلستخراج ثروتنا ،وبالتالي دعم
شعبنا في مواجهته للعدو «اإلسرائيلي»،
ولكثير من المؤامرات الداخلية».

الحريري

اعتبرت النائب بهية الحريري «أن الحوار

متوسطة رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت
الحريري
ّ
بين ت��ي��ار المستقبل وح��زب ال��ل��ه يضفي
ج��وا ً من االرتياح في البلد ،ويحدث نوعا ً
من تنفيس االحتقان» ،مؤكدة «أن هناك
ارادة حقيقية بين كل األطراف بالتالقي في
مساحة مشتركة والتفاهم عليها لمصلحة
هذا البلد».
وق��ال��ت ال��ح��ري��ري أم��ام وف��د م��ن رابطة
الصيداويين المقيمين في بيروت زاره��ا
في مجدليون« :أهم شيء أنه لم تعد هناك
قطيعة ،فمجرد ال��ل��ق��اء أح���دث ن��وع �ا ً من
التنفيس لالحتقان ،طبعا ً نحن جديون
في ما يتعلق بالقواسم المشتركة ،لكننا
لن نتخلى عن حلفائنا وال هم سيتخلون
عن حلفائهم ،لكن على األقل هناك مساحة
مشتركة نستطيع ان نتفاهم نحن واياهم
عليها».
وأش���ارت إل��ى «أن اهمية ال��ح��وار أن��ه ال
أحد يكذب على اآلخ��ر ،وهناك وض��وح في
المواقف ،ونقاش جدي ج��دا ً وهناك إرادة
حقيقية من األط��راف كلها ،ومجرد اللقاء
يريح الجو» ،معتبرة أنه من جهة ال يجب
ان نبالغ في تعليق اآلمال عليه ومن جهة
ثانية ال يجب أن نقلل من أهميته أو نستبق
نتائجه».
ورأى النائب نضال طعمة «ان األحداث
تتسارع وتتقابل الخطوات التي تحاول
أن تستكشف دروب المرحلة المقبلة ،وفي
حين يجد الحوار فرصا ً حقيقية سواء على
مستوى تيار المستقبل وحزب الله ،أو على
مستوى ح��زب «ال��ق��وات» والتيار الوطني
الحر .وعلى رغم وج��ود بعض المشككين
هنا وهناك ،وقد يكونون من الذين يحفظون
خط الرجعة».
وتمنى أن يسلك الحوار ويتقدم في الوقت
الذي يدرك القاسي والداني أن قدرنا في هذا
البلد أن نخترع القواسم المشتركة في ما
بيننا في أشد لحظات الواقع .وكي نستطيع

ان نستثمر التقاربات الجارية ،لمصلحة
البلد ،ال ب��د م��ن تسريع وتيرتها ،لتصل
إلى رافعة تؤمن كل أشكال الدعم للجيش
الرابض على الحدود».
وأش���ار ف��ي تصريح إل��ى «أن حرصنا
على رئاسة الجمهورية ودورها ومكانتها،
يحتم علينا رفض مثل هذه التسويقات من
زاوية صنع الرئيس في الخارج .فاحترامنا
لآلليات الدستورية هو المعيار الحترامنا
لحقوق اللبنانيين وكرامتهم ،ومستقبلهم».
وأش���ار عضو تكتل التغيير واالص�لاح
النائب عباس هاشم «أن مضمون الحوار
بين المستقبل وحزب الله هو ايجاد مساحة
مشتركة في الشراكة بالحكم على مساحة
الوطن» ،واعتبر «أن هذا الحوار يؤدي الى
تمتين مساحة الشراكة في الوطن» ،الفتا ً
إلى «أن كيفية تمتين هذه الشراكة هي عبر
اعطاء المسيحي حقه».
وأوض���ح ه��اش��م ف��ي ح��دي��ث تلفزيوني
«أن��ه ك��ي ينجح ال��ح��وار المسيحي يجب
ان تكون هناك صدقية بالحوار» ،مشيرا ً
إلى «أن موضوع انتخاب الرئيس لم يعد
مجرد انتخاب ،بل انتقل إلى مرحلة «هل
المسيحي شريك في الحكم أو ال» .وأكد «أن
كل االحصاءات بينت أن العماد ميشال عون
هو المرشح األول على الساحة المسيحية».
واعتبر ان المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل
المجلس النيابي ،ونحن نتجه ال��ى كسر
االحتكارات في البلد.

إميل لحود

وس����أل ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق إم��ي��ل إم��ي��ل
لحود لماذا ال يتم التعامل والتفاوض مع
الحكومة السورية إلطالق سراح العسكريين
المختطفين لدى جبهة النصرة على رغم
اتفاق الجميع على التفاوض مع اي كان في
سبيل تحريرهم»?.
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وأش��ار لحود الى «أن ال��دور الفرنسي ال
قيمة له في الملف الرئاسي ،وأن الالعب
األك��ب��ر واالف��ع��ل ه��و ال���دور االم��ي��رك��ي على
صعيد المنطقة» ،معتبرا ً «أن هناك صاحب
ح��ق ب��ال��رئ��اس��ة وح��ي��دا ً ه��و رئ��ي��س تكتل
التغيير واالص�لاح العماد ميشال ع��ون»،
مشيرا ً الى «أن رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية أوض��ح ان��ه ال ينوي ان
يشارك بمعركة الرئاسة» ،مع إشارته إلى
«أن بعض مؤيدي فريق  8آذار يفضلون
وصول فرنجية الى سدة الحكم».
وتمنى رئيس تيار القرار اللبناني الوزير
والنائب السابق طالل المرعبي «أن يتفعل
الحوار الذي بدأ بين تيار المستقبل وحزب
الله والحوار المرتقب بين «القوات» والتيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر وان تصل ه��ذه ال��ل��ق��اءات
وال��ح��وارات ال��ى نقلة ج��دي��دة ف��ي الحياة
السياسية والوصول الى انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،إذ يشكل غياب هذا المركز
الدستوري األول صورة مظلمة عن الواقع
السياسي واالنقسام الحاد بين االفرقاء».
وأم����ل ف���ي أن ت��ح��م��ل األي�����ام المقبلة
أخ��ب��ارا ً س��ارة عن العسكريين واألمنيين
المخطوفين» ،مطالبا ً «بتكثيف الجهود
للوصول بهذه القضية الوطنية االنسانية
الى خواتيم سعيدة».
وأكد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل
خليل ح��م��دان« ،أن��ن��ا معنيون بتحصين
وضعنا ال��داخ��ل��ي بالمزيد م��ن التضامن
والوحدة واالنفتاح والحوار ،وعلينا رفض
الطائفية والمذهبية والعنصرية على أرض
ال��واق��ع وليس كالما ً يقال ،نحن معنيون
ت��م��ام�ا ً ب��أن ن��ؤك��د أم��ر ن��ه��وض وط��ن��ي من
انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت
ممكن» .ولفت في احتفال تأبيني في زوطر
الغربية إلى «أننا عندما نعزز المؤسسات
وخيار المؤسسات ،نحصن وضعنا الداخلي
ونحصن لبنان وقيامته».

العيالني

وش���دد ال��ش��ي��خ ح��س��ام ال��ع��ي�لان��ي على
«أن النتائج اإليجابية للحوار بيـن تيار
المستقبـل وح��زب ال��ل��ه ب��دأت تظهـر في
ال��ش��ارع وأزي��ل��ت ال��ع��وائ��ـ��ق ال��ت��ي كانت
م��وض��وع��ـ��ة ب��ي��ن اللبنانييـن وه��ـ��ذا من
المفترض اإلف��ادة منه والتواصل مع أكبر
عدد من اللبنانيين ،بخاصة بعدما استطاع
الخطاب المذهبي التحـريضي أن يفـرق
بيـن األخ وأخيـه».
وقال خالل لقائه المنسق العام لجبهة
العمل اإلس�لام��ي ف��ي لبنان ام��ام مجلس
ال��غ��ف��ران ف��ي ص��ي��دا الشيخ زه��ي��ر جعيد:
«لقد ثبت للجميع أن الحوار هو السبيل
الوحيد لتقريب وجهات النظر» ،مطالبا ً تيار
المستقبل بـ«ضبط مواقف بعض مسؤوليه
التي ال تصب إال في عرقلة هذا الحوار».

رأى رئ���ي���س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلصالح العماد ميشال عون «أنّ
هناك مبالغة في الحديث عن ربع
ق��رن من ال��ص��راع مع رئيس حزب
ال��ق��وات اللبنانية سمير جعجع،
ويجب أال نقف عند ال��ص��راع ،وأن
ننساه حتى ال نك ّرر األخطاء».
وأوض�����ح ع����ون خ��ل�ال ح��دي��ث
تلفزيوني أمس أنّ «عناوين الحوار
مع القوات اللبنانية كثيرة ،منها
ح��ق��وق المسيحيين ف��ي الحياة
السياسية وق��ان��ون االنتخابات
وانتخابات الرئاسة ومواصفات
رئيس الجمهورية ،فال يستطيع أي
كان أن يكون رئيسا ً ألنّ هناك حرمة
ف��ي ه��ذا الموقع ،ويتوجب علينا
جميعا ً أن ندافع عن راي��ة حقوق
المسيحيين ،باإلضافة إلى مواضيع
تخص جميع المواطنين».
أخرى
ّ
ورأى «أنّ المعطل النتخاب
الرئيس هو من يرفض اإلص�لاح،
ف��اإله��م��ال وال��ف��س��اد م��ت��م��ادي��ان
منذ تأسيس لبنان المستق ّل وال
أس��ت��غ��رب أن يحصل االن��ف��ج��ار».
وق��ال« :اللبنانيون اليوم يسألون
عن النوايا من الحوار بيننا وبين
القوات ،وهذا خطأ ،بل يجب السؤال
عن الكالم المعلن واألعمال ،والكالم
ال���ذي يُكتب ف��ي النهاية ونقوله
أن��ا وج��ع��ج��ع س��ي��ك��ون ه��و ال��ك�لام
المتفق عليه» .وأض��اف« :لنا حظ
ف��ي ال��وص��ول إل��ى ال��رئ��اس��ة ومن
ليس لديه حظ فعليه االنسحاب،
والحقوق التي تتعلق بالمسيحيين
يمكن الوصول حولها إلى مواقف
موحدة بصرف النظر عن رئاسة
ّ
الجمهورية ،وإذا اعتبرنا أنّ رئيس
الجمهورية يجب أن يكون لديه
تمثيل جيد ،فحزب ال��ق��وات لديه
الموقع الثاني ل��دى المسيحيين
حالياً ،وأظنّ أنّ جعجع قادر على
المحافظة على شعبيته وربما
زيادتها».

عون خالل الحديث التلفزيوني
وكشف عون «أنّ أحد المراجع
اللبنانية التي توحي بالثقة» ،نقل
إليه الكالم عن رف��ض السعودية
أن يصبح رئ��ي��س �ا ً للجمهورية،
وق��ال« :لديهم أسبابهم ونحن ال
نكنّ للدول العربية إال الصداقة وال
نسير مع أحد ض ّد آخ��ر ،وعالقتنا
مع السفير السعودي في لبنان علي
ع��واض عسيري جيدة ،واألجوبة
هنا تتناقض ،وأنا ال أستطيع حمل
تناقضات بلد خارجي».
أم��ا في ما يتعلق بالحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله ،فأشار
عون إلى «أنّ بداية الحوار آتية من
مرحلة ساخنة وهي محاولة لتبريد
األجواء لصنع إنجازات معينة قد ال
يكون لها دور مهم عملياً ،لكن نفسيا ً
يوجد لها دور مستقبالً» ،الفتا ً إلى
«أنّ باب عالقته مع الرئيس سعد
الحريري مغلق لكنه ليس مقفالً وقد
اتصل بي في العيد وتمنينا السالم
للبنان».
ورأى «أنّ ما يهدّد لبنان حاليا ً هو
تنظيم داع��ش وإسرائيل» ،مشدّدا ً
على «أنّ عالقتنا م��ع ح��زب الله
عالقة وجودية لمواجهتهما ،ويجب

أن تكون عالقتنا جميعا ً عالقات
وجودية ألنّ الخطر وجودي».
ور ّدا ً على س��ؤال ح��ول مسألة
العسكريين المخطوفين ،أج��اب
عون« :هناك دائما ً إمكانية لمعركة
ع��س��ك��ري��ة ول��س��ن��ا ض��ع��ف��اء إل��ى
ه��ذه ال��درج��ة ،وك���ان يمكن إنقاذ
العسكريين الرهائن قبل أن يت ّم
إعطاء الوقت لتهريبهم» ،مشيرا ً
إلى وجود «عدم كفاءة في معالجة
م��ا حصل ف��ي ع��رس��ال ،فالمعركة
كانت قائمة وت� ّم إيقافها ما أعطى
فرصة للمسلحين للهروب ومعهم
العسكريون» ،مستبعدا ً «أن يكون
التوسع خارج
في إمكان المسلحين
ّ
نطاق وج��وده��م اآلن ،إال في حال
حصولهم على إمدادات».
وك���ان ع��ون ت��ح��دث ع��ن رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ال���راح���ل ع��م��ر ك��رام��ي،
قائالً« :كان رجالً كبيرا ً في مواقفه
الوطنية ،وك��ري��م�ا ً ف��ي محافظته
على صداقاته ،وفي الحفاظ على
ال��وط��ن ،وق��د فقدنا رج� ً
ل�ا كبيراً،
ونعتبر أنّ الوزير فيصل كرامي هو
أيضا ً من تربية البيت الكبير ونأمل
فيه خيراً».

الراعي :ن�صلي لير�سل اهلل رئي�س ًا
ي�ضمن الوحدة ويعزز العي�ش مع ًا
اع��ت��ب��ر ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي «أننا
نصلي اليوم من أجل أن يرسل الله
رئيسا ً للجمهورية يضمن الوحدة
الوطنية وي��ع� ّزز العيش المشترك
ويعيد للدستور هيبته وللميثاق
ال��وط��ن��ي ان��ت��ع��اش��ه وللمؤسسات
الدستورية حيويتها».
وتمنى خالل قداس يوم األحد في
بكركي «أن يعم السالم في لبنان
وسورية والعراق واالراضي المقدسة
وفي كل بلدان الشرق األوسط ،وفي
أن تنعم جميع العائالت اللبنانية
بالطمأنينة» ،ورفع الصالة من أجل
العائلة الوطنية اللبنانية كي تحافظ
على وحدتها».
وتطرق الراعي إلى ما س ّماها حملة
االفتراء التي تطاوله الهداف خاصة،
من دون رادع ضمير ،عبر التقنيات
الحديثة ،لكي ال تتأثروا بها» ،داعيا ً
«ال��ذي��ن يساورهم الشك م��ن ج��راء

ما يقرأون أن يسألونا عن كل هذه
األمور ،فنحن نقول لهم كل الحقيقة،
إذا أرادوا حقا ً معرفتها .وهناك مثل
مأثور« :حبل الكذب قصير».
وقال« :نصلي من أجل أن يتحرر

ال��ج��م��ي��ع م���ن ع��ب��ودي��ات��ه��م س���واء
لذواتهم ومصالحهم ،أم ألشخاص
أو إيديولوجيات ،أم لمال أو سالح،
أم لشغف في السلطة أو لنفوذ على
الغير».

الراعي مترئسا ً قداس األحد

«الالمركزية المو�سعة يجب �أن تب�صر النور»

�شربل :لتغيير قانون االنتخابات البلدية
رأى ال���وزي���ر ال��س��اب��ق م���روان
ش��رب��ل «أن م��ش��روع ال�لام��رك��زي��ة
الموسعة يجب أن يبصر النور في
وق��ت غير بعيد ،آخ��ذا ً في االعتبار
الصالت التي تربط الهيئات البلدية
واالختيارية مباشرة بالمواطن بما
يتناسب ومقاييس الدولة العصرية
والمتطورة التي نطمح اليها».
وتابع« :أن قانون االنتخاب في
البلديات يجب أن يتغير :رئيس
البلدية ل���دورة واح���دة ،المواطن
ال��س��اك��ن ه���و م���ن ي��ن��ت��خ��ب وه���ذه
االنتخابات تختلف عن النيابية،
واألش��خ��اص التي تدفع الضرائب
في منطقة السكن هي من يجب ان
تنتخب».
وأشار إلى «أن الالمركزية نشأت
في األساس كوسيلة لتحقيق التنمية
والتوسع في اعتماد الديمقراطية
على المستوى المحلي ،وهذا أيضا ً
يندرج في إطار التنمية السياسية
التي هي وج��ه من وج��وه التنمية
الشاملة».
كالم شربل جاء في الندوة التي
رعاها رئيس أساقفة بيروت للموارنة

المطران بولس مطر ممثالً البطريرك
ال��م��ارون��ي الكاردينال م��ار بشارة
بطرس الراعي ،في جامعة الحكمة
ح���ول ك��ت��اب «ال��ب��ل��دي��ات والحكم
الرشيد» ،لألستاذين المحاضرين
في الجامعة الدكتور عقل كيروز
والدكتور عصام عطالله ،شارك فيها
السفير السويسري فرانسوا باراس
والوزير شربل في حضور النائبين
م����روان ف���ارس ون��اج��ي غ��اري��وس
وم��م��ث��ل��ي��ن ع���ن ه��ي��ئ��ات عسكرية
وأمنية وعمداء الكليات في الجامعة
وأساتذة ورؤساء بلديات ومهتمين
ومدعوين.
وق��ال« :يجب أن تراهن الدولة
اليوم على دور الهيئات المحلية
المنتخبة ،وم���ن بينها الهيئات
االختيارية ،بسبب الظروف التي
تحيط بالبالد ،ألن هذه الهيئات في
ظل ع��دم انجاز قانون الالمركزية
تصبح البديل ال��ى حين الوصول
ال���ى ه���ذه ال��م��رح��ل��ة االص�لاح��ي��ة
الملحة» .وش��دد على «أن الهيئات
المحلية قادرة من خالل خروجها من
دائ��رة السياسات الضيقة أن توفر

أسبابا ً أمنية ال تتصل فقط باألمن
االجتماعي ،وإنما تتعداه أيضا ً إلى
األمن الجنائي بحيث أن البلدية او
المختار يؤديان دور الضابط العدلي
في بلدته ،اذ انهما قادران قبل غيرهما
ان يقدما مساهمة لالحاطة باالحداث
ومعاونة السلطات المختصة محلية
أو مركزية لمعالجتها من صغيرها
الى كبيرها».
ورأى أن دور السلطة المنتخبة،
من اختيارية أو بلدية ،ال يقتصر
على تلبية حاجات المنطقة فقط ،بل
يتخطى المفهوم الخدماتي لتستعيد
دوره���ا كمصلحة اجتماعية ومن
أجل تقريب وجهات النظر وتخفيف
التشنجات واالحتقانات ألنه لم يعد
ينقصنا المزيد من االنقسامات ال
في القرية الواحدة وال في المدينة
الواحدة وال على مستوى الوطن»،
الفتا ً إلى «أنه أجرى انتخابات بلدية
لبلدات مستجدة ومنحلة ثالث مرات
وسعى أن يكون بأغلب المناطق
اللبنانية بلديات تهتم باالنماء
وتعزيز حياة المواطن فيها ووجوده
وامكاناته».

�سالم وميقاتي وجنبالط
يطمئنون �إلى الملك ال�سعودي
اتصل رئيس الحكومة تمام سالم بولي العهد السعودي
األمير سلمان بن عبدالعزيز لالطمئنان الى الملك عبدالله
بن عبدالعزيز.
وأشار المكتب اإلعالمي لسالم الى أن األمير سلمان طمأن
الرئيس سالم إلى «أن كل اإلج��راءات الطبية التي خضع
لها الملك عبدالله كانت ناجحة ،وأنه يتابع العالج وهو
في طريق التعافي ،الفتا ً إلى أن سالم أكد تقدير اللبنانيين
حكومة وشعبا ً لشخصه ولمواقفه الداعمة للبنان.
واتصل الرئيس نجيب ميقاتي باألمير عبد العزيز بن

عبدالله مطمئنا ً الى صحة الملك عبدالله .وكان الرئيس
ميقاتي أبرق الى الملك عبدالله متمنيا ً له الشفاء العاجل.
كذلك ،اطمئن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبالط إلى
صحة الملك السعودي بحسب بيان صادر عن مفوضية
اإلعالم في الحزب التقدمي اإلشتراكي ،وذلك عبر اتصالين
أجراهما برئيس الديوان الملكي السعودي الشيخ خالد
التويجري والسفير السعودي في لبنان علي عواض
العسيري .وتمنى جنبالط للملك عبدالله دوام الصحة
والعافية وللمملكة دوام االستقرار.

