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�إطاللة للأمين العام لحزب اهلل في ذكرى المولد النبوي

عمر كرامي :الرئي�س الوطني
والعروبي والإ�سالمي المعتدل

ن�صر اهلل :ايجابية كبيرة في الحوار ويمكن الو�صول الى نتائج
و�سنهزم ّ
كل من يفكر �أن يعتدي على لبنان كما هزمنا «�إ�سرائيل»
أع��ل��ن األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصر الله« ،أن الحوار
بين ح��زب ال��ل��ه وت��ي��ار المستقبل،
برعاية كريمة م��ن رئ��ي��س مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري يسير بالجدية
المطلوبة بين الطرفين وفيه مصلحة
كبيرة للبلد ،ويكفي «أن البلد ارتاح
منذ بدء الحديث عن الحوار ،وال شك
في أن ه��ذا مصلحة للبلد ولجميع
اللبنانيين».
وق��ال ف��ي احتفال ذك��رى المولد
ال��ن��ب��وي وذك���رى تأسيس جمعية
اإلمداد الخيرية االسالمية« :البعض
ح��اول أن يشكك بحصول الحوار،
وعليه انتهى هذا التشكيك والبعض
يشكك بالنتيجة ،وأقول لكم من خالل
جلستي الحوار ،أستطيع أن أتحدث
عن إيجابية كبيرة في الوصول إلى
ن��ت��ائ��ج ،ون��ح��ن وجميع المعنيين
بالحوار واقعيون ولم نرفع سقفه.
نحن نعرف أنه من الصعب الوصول
إلى اتفاق شامل ،نحن نريد أن نتفق
على ما يمكن االتفاق عليه ونضع ما
نختلف عليه في إطر معينة».
وأك���د «أن ال��ح��وار ي��ت��رك اث���ارا ً
إيجابية على المناخ المذهبي في
لبنان» .وق��ال« :هناك من ال يتحمل
أن يجلس المسلمون والمسيحيون
ليتحادثوا ،وهناك من يريد حربا ً
إس�لام��ي��ة  -مسيحية ويساعدهم
ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��م��ق��ى م���ن ال��ج��م��اع��ات
التكفيرية ،ومن مصلحة كل شعوب
المنطقة ان تجتمع وتتالقى وتتحاور
بالوسائل السلمية وه��ذا ما ذهبنا
اليه ولم نرفع سقف الحوار».
وأضاف« :نحن لم نقل أن الحوار
س��ي��ح��ل األم�����ور االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة،
ولبنان يعيش في منطقة فيها أعنف
ال��ع��واص��ف ،ول��ذل��ك ج���دول اعمال
ال��ح��وار م��ع المستقبل ك��ان سقفه
الحفاظ على البلد ،وه��ذا الحوار ال
ينوب عن بقية القوى السياسية في
لبنان وهو حوار بين طرفين ،وهذا
ط��ري��ق ل��ح��وار وط��ن��ي ،وق��د دعيت
سابقا ً لحوارات ثنائية وثالثية «.
وأعلن «أننا ال نتحدث عن الحوار
م��ع المستقبل كبديل ع��ن ال��ح��وار
الوطني أو بديل ع��ن ح��وار القوى
السياسية مع بعضها» .وقال« :نحن
نؤيد اي ح��وار بين اي فريقين في
البلد ،وح���زب ال��ل��ه ل��م ينزعج من

نصر الله في اطاللته
ال��ح��وار بين «المستقبل» والتيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ،ب��ل ب��ارك��ه ألن أي
نتائج لهذا الحوار سينعكس على
البلد ككل».
ورأى «أن����ه ي��م��ك��ن أن ت���ؤدي
الحوارات الثنائية الى حوار وطني
شامل» ،وقال« :عندما يثق االنسان
بنفسه ويثق بحلفائه يذهب هو إلى
الحوار ،وإذا ذهب حلفاؤه في الحوار
يقف كفريق مشجع ويدعو إلى إبقاء
خ��ط رجعة ف��ي الخطاب االعالمي
والسياسي ،ألن ال حل إال بالجلوس
سوياً».
وشدد السيد نصر الله« ،في ظل
انشغال ال��دول واإلقليم عنا ،على
المسعى الجدي في الحوار الداخلي
وال��ح��وار المسيحي  -المسيحي
للمساعدة ف��ي إن��ج��از استحقاق
ال��رئ��اس��ة» ،وق����ال« :اللبنانيون
انفسهم هم من ينجزون استحقاق
الرئاسة ،وليس االتفاق االقليمي وال
الدولي ،فقط االتفاق الداخلي».
وت��ط��رق ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه إل��ى
ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ،ق��ائ�لاً:
«ف��ي االشهر الماضية ك��ان الوضع
األمني جيدا ً بفضل جهود الجيش
والقوى األمنية ،ولكن يبقى الحذر
مطلوباً ،وأح��ي��ان�ا ً وس��ائ��ل اإلع�لام
تساهم بالحرب النفسية التي يشنها
اإلرهابيون ،ال سيما في ملف أهالي
العسكريين.
وت��اب��ع« :أق��ول ألهلنا في القرى

ال��ح��دودي��ة ف��ي م��واج��ه��ة الخطر
ال��ت��ك��ف��ي��ري ،ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ليسوا
ضعفاء وق��د حمل الجيش وق��وى
االمن والمقاومة العبء في مواجهة
االرهاب وأخذوا على عاتقهم حماية
الناس ،ويجب أن ال نوتر األهالي»،
مشيرا ً إلى أن «الجماعات االرهابية
تمارس حربا ً نفسية على لبنان».
ولفت السيد نصر الله إل��ى «أن
ك��ل الجهد ف��ي القلمون ف��ي الفترة
الماضية ت��ر ّك��ز الس��ت��ع��ادة منطقة
واحدة ،والجماعات اإلرهابية أعجز
من أن يقوموا بعمليات واسعة في
القرى الحدودية» .وأكد «أنه ال يجوز
أن ن��وت��ر المجتمع وال��ن��اس دائ��م�ا ً
باإلشاعات واألخ��ب��ار الكاذبة بأن
الجماعات التكفيرية ستهجم على
بعض القرى والمناطق ،فاالرهابيون
أعجز من تنفيذ عمليات واسعة في
الجرود كالتي تطالعنا بها وسائل
االع�ل�ام وك��ل الجهد خ�لال األشهر
الماضية الستعادة ولو بلدة واحدة
كفليطا والجبة وعسال ال��ورد ،ولم
يستطيعوا فعل ذلك».
وأم��ل «أن ال ي��ش��ارك االع�ل�ام في
التهويل ،واألعمال اإلرهابية يمكن
أن تحصل في أي بلد ،وال��ن��اس لم
تمت والبلد مملوء بالرجال ،ونحن
انتصرنا في وج��ه أعتى الجيوش
في العالم فكيف بوجه الجماعات
اإلرهابية ،فبقوانا نهزم التكفيريين
وك ّل من يفكر أن يعتدي على لبنان

سنهزمه كما هزمنا االسرائيليين».
ووج���ه السيد نصر ال��ل��ه تحية
للجرحى وال��ش��ه��داء م��ن الجيش
والمقاومة الذين يحمون الحدود
بوجه كل االع��ت��داءات .وأك��د «أن ال
البرد والثلج وال اآلالم والجراح يمكن
أن تخفف من عزيمة هؤالء المجاهدين
فكما هزمنا ال��ع��دو «االس��رائ��ي��ل��ي»
سنهزم العدو التكفيري».
وحول العاصفة وجه السيد نصر
الله دع��وة ال��ى تعاون اللبنانيين
وال��م��ؤس��س��ات الرسمية واألهلية
لمعالجة نتائج وتداعيات العاصفة
الثلجية على أهل المناطق ومن لحق
بهم أض���رار زراع��ي��ة وغيرها وه��ذا
يحتاج الى عناية من الدولة والى
تكافل اجتماعي.
وأش���ار إل��ى «أن ملف النفايات
ليس بالقدر الذي من أجله ستتعطل
الحكومة بخاصة أن لبنان من دون
رئيس فكيف يمكننا الحديث عن
تعطيل الحكومة أيضا ً ونحن نأمل
بأن تتدخل المرجعيات السياسية
ال��ف��اع��ل��ة وال��م��خ��ل��ص��ة ل��ح��ل ملف
النفايات في لبنان كي ال نصل الى
أذى سيلحق بكل المناطق اللبنانية.
وح��ول وف��اة الرئيس كرامي قال
السيد نصر الله «إن الرئيس الراحل
عمر كرامي كان سندا ً حقيقيا ً لقضايا
األمة والمقاومة ونموذجا ً للسياسي
الشريف والمضحي والنزيه داعيا ً
نجله الوزير فيصل كرامي الى السير

النفايات تهدد الحكومة وتعلق جل�ساتها
و«الف�ساد» يف�سد العالقة بين «الم�ستقبل» و«الكتائب»
فشلت الحكومة في الجلسة األولى لها في السنة
الجديدة ،في حسم الخالفات على ملف النفايات
الصلبة ،وإل��ى أن يتصل ح��زب الكتائب برئيس
الحكومة من أجل إيجاد صيغة معينة ،فإن جلسات
مجلس الوزراء ستبقى معلقة.
وشرح وزير البيئة محمد المشنوق ما حصل من
مناقشات ولقاءات منذ ان بدأت الحكومة العمل على
ملف النفايات ،مشيرا ً إلى «أن الخطة وضعت من قبل
لجنة برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم وعرضت
مسبقا ً على مجلس الوزراء ،والقت معارضة عدد من
االطراف».
وق��ال« :عند تقديم اللجنة لدفتر الشروط أمام
ال��وزراء ،وضعت اللجنة بنود المبادئ التي يلتزم
بها هذا الدفتر العتقادها ان المجلس سيناقشها أوالً،
إال أن حزب الكتائب طلب تأجيل الجلسة لالطالع
أكثر على دفتر الشروط» ،الفتا ً إلى «أنه أجاب على
مالحظات الحزب التي وصلته وتم االتفاق على
المهل واعتماد الشفافية ،إال «أن من يناقش اليوم
يبدو وكأنه اطلع على الملف في الفترة األخيرة،
خصوصا ً أن االنقسامات بدت واضحة داخل حزب
الكتائب في ما يخص التوافق او الرفض».
وتابع« :الحظنا أن موقف حزب الكتائب كان
مترددا ً بسبب إنقسامه ،حيث كان وزي��را االعالم
رمزي جريج والعمل سمعان قزي في طرف ووزير
االقتصاد آالن حكيم في طرف آخر ،ما شكل إحراجا ً
للباقين .نحن وصلنا إلى نقطة اضطر فيها رئيس
الحكومة تمام سالم إلى رفع الجلسة ،هذا الجو لم
يكن صحياً» ،الفتا ً إلى كالم الرئيس سالم «بأننا
لن ننتقل إل��ى أي موضوع آخ��ر ما لم يحسم هذا
الموضوع الحيوي لكل الناس».
أما وزير االتصاالت بطرس حرب فأكد بعد لقائه
رئيس الحكومة تمام سالم «أن أزمة النفايات ليست
القضية األولى» ،الفتا ً إلى أنه أشار أكثر من مرة الى
أنه ال يمكن أن ُتحكم البالد هكذا ،وما جرى في ملف
مناقصة دفتر شروط الهاتف الخليوي كان التجربة
األولى في تعطيل مجلس الوزراء».
ورأى «أن الوضع اليوم مشابه لما حصل سابقا ً اال
أن الناس ستعيش في أجواء معاناتها من النفايات
والتي تختلف عن الهاتف الخليوي وهذا ما يدعونا
الى التفتيش عن وسيلة لحل القضية وإيجاد آلية
لعدم تحويل مجلس الوزراء الى مكان تمارس فيه
القوى السياسية التي ُتشكِل المجلس ممارسات
تعطيلية في وجه بعضنا بعضا ً وفي الوقت نفسه
عدم إهمال رأي القوى السياسية بما يؤمن المصلحة
العامة» .وق��ال« :نحن في أزم��ة ويجب أن نبذل
كل الجهود إليجاد حل لها ومن المفترض أن يتم
التواصل مع حزب الكتائب للبحث في هذا الموقف
علنا ً نجد مخرجا ً ال يكون على حساب المالحظات
الجدية التي أب��داه��ا ال��ح��زب ب��ل إلي��ج��اد مخارج
للقضايا التي أصبحت في هذا المشروع ثانوية بعد
أن تم األخ��ذ في االعتبار بمعظم المالحظات التي
أبداها حزب الكتائب».
واعتبر «أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه
سيؤدي الى توقف العمل الحكومي» ،مشيرا ً إلى «أن
انعكاسات ذلك كبيرة وخطيرة جدا ً في هذا الجو في
المنطقة وفي البالد وال أعتقد أن باستطاعة أحد من
القوى السياسية أن يتحملها».
وأكد وزير الزراعة أكرم شهيب «أن وزارة البيئة
لديها مقاييس ودراسة حول االثر البيئي في المناطق
وهي تحدد مكان مطامر النفايات».
وأش��ار وزي��ر الشباب والرياضة عبد المطلب

} أسامة العرب*

جانب من الحضور

النفايات ملف جديد يهدد الحكومة
ح ّناوي في اتصال مع «المركزية» إلى «أن كل القوى
السياسية الممثلة في الحكومة م ّتفقة على استمرارية
الحكومة على رغم الخالف الذي حصل بسبب ملف
النفايات ،فهذا ال «يُفسد في الود قضية» ،وأوضح
«أن أساس الخالف على من يملك صالحية اختيار
موقع طمر النفايات ،الدولة أم الشركة المتعهّدة».
وق��ال« :توصلنا الى صيغة مفادها أن الدولة
تتولى تحديد امكنة المطامر ،ووافق عليها وزيرا
«ال��ك��ت��ائ��ب» س��ج��ع��ان ق���زي ورم����زي ج��ري��ج في
حين اعترض الوزير آالن حكيم ،ما يعني وجود
«انقسام» كتائبي حول هذه النقطة» ،مستشهدا ً
ردا ً على سؤال بقول ألحد وزراء الحزب «التقدمي
االشتراكي» «بأن الحلول اذا لم تأتِ على البارد
ستأتي على السخن».
وشدد على ضرورة «ح ّل ملف النفايات قبل 17
الجاري لمصلحة اللبنانيين» ،نافيا ً المعلومات
التي تحدّثت عن ا ّتجاه الرئيس سالم الى تغيير آلية
عمل الحكومة عبر اعتماد التصويت» ،مشيرا ً الى
«اتصاالت أجراها الرئيس سالم بعد انتهاء الجلسة
امس لح ّل ملف النفايات».
وأعلن وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية نبيل
دو فريج «عدم خشيته على العمل الحكومي بسبب
ملف النفايات» ،لكنه اعتبر في المقابل «أن ما حصل
امس عملية غير صحية ،وان شاء الله تكون انتكاسة
صغيرة في العمل الحكومي فقط ال غير ،فال خوف
على التضامن الحكومي».
وقال في تصريح «وجدنا نوعا ً من التسوية التي
كان من الممكن ان تكون بداية ح ّل لملف النفايات،
ولكن ولسوء الحظ اعترض فريق داخل الجلسة
على نقطة او نقطتين في المشروع».
وإذ أشار إلى أنه «سمع مسؤوال ً في حزب الكتائب
يقول ان الملف فاسد بأكمله وان دفاتر الشروط
وضعت على قياس بعض الناس» ،أكد دو فريج أنه
«ال يقبل ابدا ً هذا الكالم بصفته وزيرا ً في الحكومة
وفي الفريق الذي يمثله».
في مقابل كل ذل��ك ،أك��د ح��زب الكتائب «أن أي
تعاون في مسألة مطامر النفايات وتخصيصها
ووضعها في عهدة الشركات يعني بقاء الفساد وهدر
المال في هذا الملف.
وش��دد على أن��ه «يصر على أن تتحمل الدولة

وحدها هذه المهمة بحيث تعود سلطة تخصيص
المطامر وتحديدها للحكومة ،وتعفى منها الشركات
وذلك لالعتبارات التالية:
 - 1إن األم��ر يتعلق بالنظام العام وه��ذه من
مهمات الدولة.
 - 2إن إيالء هذه المهمة الى الشركات ستجعلها
تحت رحمة أص��ح��اب النفوذ السياسي لتأمين
المطامر وتحريرها من معارضة الشارع ،وهذا ال يتم
إال بصرف نفوذ يتحمل تكاليفه المواطن اللبناني.
 - 3إن إي�لاء هذه المهمة للشركات ،ستجعل
بعضها خ��ارج المناقصات بقرار منها من منطلق
تعاملها مع الملف ببعد تجاري وليس سياسياً،
ولرفضها تس ّول الخدمة من النافذين السياسيين
على االرض ،مما يقلص ح��دود المناقصات الى
مستواها األدن��ى ،وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة؟
إلى سقفها األعلى.
وأكد الوزير رمزي جريج «أنّ حزب الكتائب كان
قد أجرى أكثر من اجتماع مع المعنيين بالموضوع
وعلى رأسهم وزير البيئة قبل انعقاد الجلسة وتم
االتفاق على معظم البنود ،إال أنّ وزراء «الكتائب»
عرضوا خالل الجلسة لوجهة نظرهم لكيفية اختيار
المطامر ،وكانت هناك وجهات نظر مختلفة «ما أدّى
الى رفع الجلسة باعتبار أننا ملزمون بالتوافق».
ورجح جريج تحديد موعد قريب لجلسة مقبلة
ّ
وع���ودة ال��م��ش��اورات بين المعنيين لتخطي هذا
االختالف بوجهات النظر ،وق��ال« :ما نؤكد عليه
أننا لسنا بصدد أزمة حكومية ،وال يجب تضخيم
األمور».
وحملت لجنة متابعة لقاء األح��زاب والبلديات
والمجتمع المدني في منطقة الغرب والشحار في
بيان أصدرته الحكومة وبخاصة القوى السياسية
الموجودة في ه��ذه الحكومة التي عطلت جميع
والطروحات الهادفة إلى اقرار خطة شاملة لمعالجة
النفايات في كل لبنان ،مسؤولية أزمة النفايات التي
ستعم بيروت وضواحيها والجبل بعد إقفال مطمر
الناعمة في التاريخ المحدد.
وأكد رفض اي تهويل أو ترهيب يصدر من هنا أو
هناك لثني أهالي منطقة الغرب والشحار عن قرارهم
الحاسم والحازم في اقفال المطمر بتاريخ /5/17
.2015

على دربه ونهجه».
ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ط��ال��ب االم��ي��ن
العام لحزب الله سلطات البحرين
بإطالق س��راح الشيخ علي سلمان
وكل المعتقلين هناك .وقال« :نحن
كما أعلنا سابقا ً نعلن اليوم ونجدد
وقوفنا إلى جانب الحراك السلمي
في البحرين ونطالب بدعم قضية
شعب البحرين المحقة ونساند
دعوة علماء البحرين باإلصرار على
السلمية» ،مضيفاً« :ان السلطات
البحرينية سرعان ما ستكتشف أن
ما تقوم به هو حماقة».
وأكد السيد نصر الله «أن السلطة
ف���ي ال��ب��ح��ري��ن راه���ن���ت ع��ل��ى دف��ع
الشباب البحريني الى العنف ،فهذه
السلطة مصلحتها أن يذهب الشعب
إلى العنف فعندها ستقوم السلطة
بسحق المعارضة والشعب».
وأشار إلى «أن الشيخ علي سلمان
هو سلمي حتى ينقطع النفس ومع
ذل��ك تتهمه السلطات في البحرين
أن��ه يحرض على العنف» ،مشددا ً
على «أن السلطات ف��ي البحرين
اطلقت النار على الشعب واعتدت
على منازلهم واعتقلت قياداتهم
ورجالهم ونساءهم وعلى رغم كل
ذل��ك يصر الشعب البحريني على
سلميته» .وأكد «أن شعب البحرين
أعلن أنه يريد الحصول على حقوقه
الطبيعية البديهية واعتمد وما زال
يعتمد األسلوب السلمي للحصول
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على حقوقه وهذا الشعب مصر على
سلميته وهذا ما أحرج السلطة في
البحرين».
وت���ط���رق ال���ى م���وض���وع إس���اءة
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن ل�ل�اس�ل�ام وك��ي��ف��ي��ة
مواجهتهم ،وأشار إلى «أن الجماعات
التكفيرية بتصرفاتها المشينة
أس��اءت ال��ى الرسول وإل��ى األنبياء
والمرسلين والى االسالم» .وتساءل
«ع��ن��دم��ا ت��ق��ط��ع ال�����رؤوس وتشق
الصدور وعندما يقتل الناس كما في
اليمن ألنهم يحتفلون بمولد الرسول
هل يمكن لهذه الجماعات ان تقدم
نفسها على أنها من اتباع الرسول»؟
ول��ف��ت إل���ى «أن م���ن ت��أث��ي��رات
ممارسات هذه الجماعات التكفيرية
على اإلسالم أنها تصل الى كل بيت
وعلى مستوى العالم كله وحجم
ه��ذه اإلس��اءة هو كبير وخطير ولم
يحصل مثله عبر التاريخ».
وش����دد ع��ل��ى ان ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء
تقديم ال��ص��ورة الحقيقية لالسالم
للعالم كله ومن هنا يجب على كل
المذاهب االسالمية مواجهة إساءات
الجماعات التكفيرية والعمل على
عزلها ومحاصرتها والعمل على
إنهائها ،الفتا ً الى انه عندما تصبح
المهمة هي مهمة الدفاع عن االسالم
كدين وعن رسالة السماء ،قد تصبح
المهمة كمهمة اإلمام الحسين في يوم
عاشوراء بتقديم النفس والولد ألن
الهدف هو الدفاع عن االسالم.

م��ب��ك��را ً رح��ل��ت ي��ا أب��ا خ��ال��د ،فلبنان وط��راب��ل��س الفيحاء
سيفتقدانك في هذه المرحلة االنعطافية والدقيقة التي تم ّر
بها البالد .فنحن ما زلنا من دون رئيس للجمهورية ،كما أنّ
خطر التطرف التكفيري ّ
يلف المنطقة العربية بأسرها.
باألمس القريب شهدت طرابلس ،مسقط رأسك ،سلسلة
من األحداث الدامية التي كادت تصيب وحدتنا الوطنية في
الصميم ،وتودي بأهلك ،الذين أحبّوك وأحبّوا الرشيد ،إلى
جحيم ويالت االقتتال العبثي الذي لن يصل بأحد إلى مكان
سوى الموت والدمار والعبث بأمن المدينة.
ك��ان��ت ق��ي��ادت��ك الحكيمة ال��ت��ي حملتها ب��أم��ان��ة م��ن أخيك
ال��ك��ب��ي��ر ال��رش��ي��د س��ب��ي�لاً الس��ت��م��رار وح���دة أب��ن��اء طرابلس
��وس��م ك��� ّل ال��خ��ي��ر ف��ي من
وال��ش��م��ال .ون��ح��ن ف��ي غ��ي��اب��ك ن��ت ّ
سيكمل حمل هذه األمانة بعزم وإرادة صلبة ،أي في نجلك
فيصل ،أبو الرشيد ،الذي أثبت مقدرة وحكمة في صيانة
الخط العروبي ووح��دة طرابلس والشمال ولبنان خالل
توليه المسؤولية الوزارية.
إنّ بيتكم ،بيت الوطنية وال��ع��روب��ة واإلس�ل�ام المعتدل،
إس�لام المحبة واإللفة والتعاضد اإلنساني ،سيستم ّر في
عطائه وق��ي��ادت��ه ألب��ن��اء المدينة المناضلة ال��ت��ي آزرت في
تاريخها قضية فلسطين المركزية ،ولم تبخل أبدا ً في إظهار
مواقفها المؤيدة والداعمة لك ّل القضايا الوطنية المحقة،
بدءا ً من معركة استقالل لبنان ،مرورا ً بالدفاع عن فلسطين
وحقوق شعبنا في أرضه ،وصوالً ،راهناً ،إلى صيانة وحدة
ونسيج لبنان وال��ش��م��ال وط��راب��ل��س أم��ام ض���راوة الهجمة
التآمرية التفتيتية والفئوية التي نشهدها جميعاً.
إنّ دف��اع��ك��م ع��ن ال��م��ق��اوم��ة وحقها بتحرير األرض في
ال��ج��ن��وب ك��ان ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي تاريخكم ال��ن��ض��ال��ي ،وقد
دفعتم ف��ي سبيل ال��دف��اع ع��ن ك��رام��ة لبنان وع��روب��ت��ه ثمنا ً
باهظا ً.
لقد ع��ادي��ت ي��ا أب��ا خالد ك�� ّل أش��ك��ال الطائفية والمذهبية
وكنت محقا ً في مواقفك العروبية ،ولم تتخ َّل عن البوصلة
الوحدوية ،في حين غادرها وهجرها وأزاح وجهتها نحو
المذهبية والطائفية البغيضة ك ّل أولئك الذين تمتعوا بنِعمها
ووهج تأثيرها ومكاسبها.
ن�� ْم هنيئاً ،قرير العين ي��ا دول��ة الرئيس ،فعلى رغ��م ك ّل
ال��م��ص��اع��ب واألخ���ط���ار ف���إنّ نجلك ف��ي��ص��ل ،سليل العائلة
الوطنية الكريمة ،لن يحيد عن خطك ومبادئك ،وسيتولى
قيادة الدفة من أجل حماية طرابلس والشمال ولبنان من
الفتن والمؤامرات ،كما سيستمر في تعزيز أواصر الوحدة
الوطنية وصيانة استقالل لبنان وح��دوده ،كما الدفاع عن
شعب فلسطين وحقوق اللبنانيين أم��ام استشراء الفساد
وال��م��ح��س��وب��ي��ات وان��س��داد آف���اق ال��ع��ي��ش وال��ع��م��ل ف��ي وجه
الشباب ويدرأ عنهم قساوة الهجرة ومساوئها.
*محا ٍم ،نائب رئيس هيئة
الصندوق المركزي للمهجرين سابقا ًَ

التقى �سفيرة كندا واعالميي بكركي

الراعي :لإيران وال�سعودية دور في اال�ستحقاق الرئا�سي
دع��ا البطريرك الماروني بشارة
الراعي الى تسهيل انتخاب رئيس
للجمهورية ،كما دعا النواب الى عدم
تفويت فرصة االنتخاب لمنع المزيد
من األزمات.
واق���ت���رح ف���ي ك��ل��م��ة ف���ي ل��ق��ائ��ه
السنوي مع اإلعالميات واإلعالميين
المعتمدين في الصرح البطريركي
«أن يبقى النواب في المجلس النيابي
وعقد جلسات متتالية حتى انتخاب
رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً إلى «أنه
لم يعد مسموحا ً للسياسيين التالعب
بمصير ال��وط��ن ف��ي ظ��ل م��ا تعانيه
البالد على كافة االصعدة».
وردا ً على س��ؤال عما يحكى عن
مساواته بين من يشارك في الجلسات
وم��ن ال يشارك ويعطل ق��ال« :ان��ا ال
اساوي ولكن أقول ال فريق  8آذار وال
 14آذار وال حتى النائب وليد جنبالط
يقومون بأي مبادرة النتخاب الرئيس
والخروج من المأزق» ،متسائالً «هل
ه��ذا ي��ج��وز وأي���ن ه��ي ك��رام��ة لبنان
واللبنانيين» ،م��ؤك��دا ً «أن قضية
انتخاب الرئيس مرتبطة بالصراع
السني  -الشيعي في المنطقة ،وليس
أن يتفق الموارنة أوال ً كما يقول البعض
فهذا الكالم غير صحيح».
وكشف الراعي «أن البطريركية
لديها احصاءات للمرشحين وموجود
لديها وهي مستعدة لتقديمه عندما
يلزم» ،وأعلن ان��ه «التقى االقطاب
الموارنة األربعة كالًعلى حدة واستمع
ال��ى وج��ه��ة ن��ظ��ره��م» ،معتبرا ً «أن
معظم القوى السياسية في لبنان لم
تلتزم بالمذكرة الوطنية التي صدرت
عن بكركي» ،واعتبر «أن الحملة التي
تشن على بكركي هي حملة خارجية
ممولة لضرب المسيحيين في لبنان
والشرق انطالقا ً من البطريرك وهي
لن تتوقف ونحن نتكلم بالثوابت
ويردون علينا بالتجني ،وهي حملة
أصبحت معروفة االهداف».
وع��م��ا اذا ك��ان��ت ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة
المارونية لديها اعتراض على وصول
عسكري الى سدة الرئاسة قال« :ال
اعتراض لدينا على اي مرشح واذا
اقتضت الضرورات الوطنية لتعديل
مواد في الدستور فال مانع».
وأكد «أن إليران والسعودية دورا ً
في االستحقاق الرئاسي» ،مشيرا ً
إلى «أن التواصل دائ��م مع االقطاب
الموارنة وأن قضية انتخاب الرئيس
تتوقف على كل اللبنانيين وليس
المسيحيين فقط» ،وق��ال« :طالبنا
المجتمع الدولي سحب لبنان من إطار
النزاع السني  -الشيعي والمساعدة
على انتخاب رئيس جديد».
وق����ال « :ال���دول���ة تشكل القطار
الصالح في حياة المواطنين وعليها
تأمين العدالة اإلجتماعية الضامنة
للحقوق وال��واج��ب��ات وتعليم هذا

الراعي متوسطا ً اإلعالميات واإلعالميين المعتمدين في بكركي
المجتمع واستشفائه وتصون سيادة
القرار السياسي واإلستقالل الكامل».
وأع���ل���ن «أن ب��ع��ض ال��ك��ت��اب��ات
الصحافية وال��ب��رام��ج التلفزيونية
تنتهك ال��ح��رم��ات وت��دخ��ل ف��ي عمق
الخصوصيات وتمتهن التضليل
والكذب لألذية من أجل مكسب مالي
غير شرعي ،والكل تحت ستار حرية
الرأي والحرية اإلعالمية لكن الحرية
الفعلية ليست حرية االختيار بين
الخير والشر بينما الحرية هي أن
تختار بين ه��ذا أو ذاك م��ن الخير
والحق».
وقال« :نشهد في هذه األيام حمالت
إع�لام��ي��ة علينا وع��ل��ى مؤسسات
الكنيسة وعلى الديانة المسيحية،
وكأن هذه أصبحت مشاهد للتسلية
ول��ج��ل��ب ال��دع��اي��ات التلفزيونية
ولتحقيقبطوالتاجتماعيةوسياسية
على حساب القيم الروحية واألخالقية
والثقافية» .وأش��ار إلى «أن قوانين
الكنسية تعاقب السلطات الكنسية
المخالفة وتعاقب كل من ال يحترم
قوانين الكنيسة وال يمكن أن نعيش
معا ً من دون شريعة أخالقية تميز
بين ما هو خير وما هو شر» ،الفتا ً إلى
«أن جميع القرارات تصدر عن أجهزة
أسقفية ورعوية ومؤسسات أخرى وال
قرار بطريركيا ً صرفاً» ،ومؤكدا ً «أننا ال
نريد أن تقوم أي وسيلة إعالمية بدور
الوصي على البطريرك».
وق����ال« :م��ع��ل��وم أن الكنيسة ال
تعتنق أي نظام سياسي خ��اص،
وال يمكنها أن تتلون بهذا أو ذاك
من األل���وان السياسية ،بل ترضى
بكل أداء ون��ظ��ام يضمن لإلنسان
والشعب حقوقه وخيره واستقراره

وكرامته ،ويفسح في المجال لجميع
المواطنين ليحققوا شخصيتهم في
مناخ من الحرية والعدالة االجتماعية
والمساواة وتكافؤ الفرص».
وأوض���ح «أن شريعتنا المحبة
ونسعى الى توطيد النعمة والقداسة
وال��م��ح��ب��ة وال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة في
المجتمع» ،الفتا ً إل��ى «أن الكنيسة
ترضى بأي نظام يسمح للمواطنين
تحقيق شخصيتهم وي��ؤم��ن تكافؤ
الفرص».
وأع��ل��ن «أن��ن��ا نتطلع م��ع جميع
اللبنانيين إلى دور االعالميين البناء
والتغطية الموضوعية ل�لأح��داث
الجارية» ،مؤكدا ً «أن المهمة اإلعالمية
نبيلة عندما ترتكز على الشريعة
األخالقية».
وف���ي ن��ش��اط��ه أي���ض���اً ،استقبل
البطريرك الماروني سفيرة كندا في

لبنان هيالري شايدلز  -آدامس التي
تغادر لبنان اواخ��ر الشهر الجاري،
في زيارة وداعية أشارت في خاللها
الى «التجربة الدبلوماسية الغنية
التي عاشتها في لبنان على مدى
اربع سنوات ونصف السنة».
وكانت مناسبة لعرض «وضع
المسيحيين ف��ي ال��ش��رق األوس��ط»
وتأكيد «اهمية الدور الذي عليهم ان
يلعبوه مستقبالً».
كما تم التطرق الى االوضاع العامة
على الصعيد اللبناني ،وال سيما
مسألة انتخاب رئيس للجمهورية،
وش�����ددت آدام�����س ع��ل��ى «ض����رورة
انتخاب رئيس للجمهورية ،نظرا ً
الى الوضع المضطرب الذي تشهده
المنطقة ف��ي ش��ك��ل ع���ام ،وت��أث��ي��ره
المباشر على الوضع اللبناني على
كافة مستوياته».

ندوة العمل :الحوار تظهير
لفكرة قرار العي�ش الواحد
رأت اللجنة التنفيذية لندوة العمل الوطني برئاسة الدكتور وجيه
فانيوس في بيان« ،ان ال��ح��وار ال��ذي انطلق بين ح��زب الله وتيار
المستقبل ،والحوار الذي يعد النطالقه بين التيار الوطني الحر وحزب
«ال��ق��وات» يشكل تظهيرا ً لفكرة ق��رار العيش الواحد بين اللبنانيين
كافة» ،الفتة إلى «ان الندوة تعمل على ترسيخ جميع مجاالت هذا القرار
وعوامل نجاحه إذ ترى فيه ضمانة للوحدة الوطنية في مواجهة األخطار
المحدقة بالوطن».
كما رأت في التدابير المعلن عنها لـ «جهة فرض سمة دخول على
السوريين خطوة بحاجة إلى إع��ادة نظر انطالقا ً من الواقع الوطني
والقومي واإلنساني».

