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«الن�أي بلبنان عن الأخطار المحيطة به يتطلب رئي�س ًا قوياً»

عون :كلنا جي�ش في جرود عر�سال
وكلنا مقاومة �ضد «�إ�سرائيل» والتكفيريين
أكد رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون «أننا كلنا جيش
في ج��رود عرسال وكلنا مقاومة ضد
«إسرائيل» والتكفيريون الذين يشكلون
خطرا ًوجوديا ًعلى لبنان والمنطقة ومن
ينتقدنا لهذا الموقف فليعلن ذلك جهاراً،
ودعا الى «بناء قوات مسلحة رادعة
تحد من األطماع في لبنان وتجعل من
االعتداء عليه أمرا ً صعبا ً ومكلفا ً وهذا
لن يتحقق س��وى بتحديث األسلحة
وليس باالكتفاء بالخطابات».
وق��ال ع��ون« :دعمنا المقاومة ألن
مبادئنا تحتم علينا أن ن��ك��ون مع
شعبنا ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ف��ي محنة».
وأضاف« :إذا أردنا ان ننأى بلبنان عن
األخطار المحيطة به فعلينا انتخاب
رئيس قوي لدولة قوية بجيش قوي
يمثل بيئته تمثيالً صحيحا ً وقادر على
االضطالع بالمسؤوليات الملقاة على
عاتقه باستقاللية تامة».
وفي كلمة له في االحتفال السنوي
لذكرى «ال��راب��ع عشر من آذار» ،قال
عون« :الذكرى لم تعد محصورة فينا
بل صارت محطة للتالقي وعلينا أن
نحصنها».
وتابع القول «لن نكرر خطأ الدوحة
ول��ن تكون هناك دوح��ة ثانية ،في
مختلف المراحل كان همنا األساسي
المحافظة على االستقرار وألننا كنا
دوم��ا ً مؤمنين أن ال��ح��وار هو طريق
خالص وان ال أحد يمكنه إلغاء اآلخر
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال��وط��ن ال يستقيم إال
بالشراكة».
وش����دد ال��ع��م��اد ع���ون ع��ل��ى «أن
التحوالت الحالية والقادمة ال تتحمل
االنتظار ويجب أن نواجهها متحدين
ق��ب��ل أن ي��ف��رض علينا م���ا ي��ري��ده
اآلخ�����رون» .وق���ال« :ي��ج��ب تحاشي
االنتظار القاتل إلنجاز جميع المشاريع
اإلن��م��ائ��ي��ة وتنشيط اإلدارة وه��ذا
يضعنا أمام التحدي الكبير للتغيير
واالصالح».
وأض����اف« :كلنا م��دع��وون لفتح
صفحة جديدة وألن نعمل معا ً لدرء
األخطار عن الوطن ف��إن لم نستطع
أن نخرج من سيئات الماضي فلن
نستطيع سلوك طريق الخالص».
وحول وثيقة التفاهم مع حزب الله،
قال العماد عون« :نجحنا في وضع
وثيقة تفاهم مع حزب الله في السادس
من شباط من عام  ،2006ومن غريب

عون خالل احتفال ذكرى  14آذار
الصدف أن التفاهم جاء بعد يوم واحد
مما ع��رف بـ «غ���زوة» األشرفية .لقد
عممنا هذه الوثيقة على الرأي العام،
ودعونا جميع األط��راف إلى اإلطالع
على مضمونها واإلنضمام اليها ،ولو
شاؤوا إجراء تعديالت عليها لتتالءم
م��ع إرادة الجميع .ول��ك��ن ،لألسف،
رفضت من دون أن تناقش .وربما من
دون أن تقرأ .وكان أن هوجمنا بسبب
ما أردن��اه مصالحة ،وتعاطوا معها
وكأنها أع��دت لفريق ضد فريق آخر.
ولكن القواعد الشعبية لكل األفرقاء،
تلقفتها بارتياح ،ما أدى إل��ى إزال��ة
خطوط التماس الطائفي من النفوس،
إالّ لدى قلة قليلة لم تستطع أن تتخطى
معتقدات مسبقة ،جعلتها تتقوقع في
شرنقتهاالطائفية».
وتابع القول «على رغم العدائية
التي واجهتنا ،طرحت من هذه الوثيقة
ث�لاث��ة ب��ن��ود ف��ي ال��ح��وار ال��وط��ن��ي،
وأقرت ،وهي تلك المتعلقة بالعالقات
اللبنانية  -ال��س��وري��ة ،والعالقات
اللبنانية -الفلسطينية (موضوع
ال��س�لاح) ،وحماية لبنان وصيانة
استقالله وسيادته (االستراتيجية
ال��دف��اع��ي��ة) .وق��ب��ل انعقاد الجلسة
األخيرة من الحوار اندلعت حرب تموز
ف��ي ع��ام  ،2006وت��ع��ددت المواقف
منها( ،والخفي أظهرته ويكيليكس)،
أما موقفنا فكان واضحا ً وال لبس فيه،
دعمنا المقاومة ألن مبادئنا تحتم علينا
أن نكون مع شعبنا عندما يتعرض
الى محنة ،وألننا نؤمن بأن سنوات
من الصراع مع الخارج وال ساعات من
الصراع في الداخل .وكنا متيقنين من

انتصار المقاومة ألن اإلنسان يمكنه
أن يتغلب على اآللة عندما يكون مؤمنا ً
بقضيته».
وأكد النائب آالن عون في عشاء في
مدينة تورونتو نظمه التيار الوطني
الحر في كندا مع الجالية اللبنانية،
«أهمية ال��ح��وارات التي تجري على
مختلف المسارات ،ال سيما المسارين
الشيعي  -السني والمسيحي -
المسيحي لكنه تمنى أن ترتقي تلك
الحوارات إلى ق��رارات تاريخية على
مستوى التحديات ،وأال تبقى في إطار
تقطيع الوقت .فعلى الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل أن يؤمن ويضمن
للبنانيين كافة أن لبنان لن يتحول
إلى ساحة جديدة في الحرب الدائرة
ف��ي المنطقة بين المحورين الذين
ينتمي إليهما كل منهما ،وأن يتضمن
جدول أعمالهما بنود اإلتفاق  -اإلطار
أو التسوية القادمة ال محال من رئاسة
جمهورية إلى شكل الحكومة المقبلة
رئاسة وتوازنات وبيانا ً وزارياً ،قانون
اإلنتخابات إلى الضوابط المطلوبة
لتنظيم االختالف حول الملفات األخرى
وأبرزها مسألة السالح والحرب في
سورية.
أما على صعيد الحوار بين التيار
الوطني الحر و«ال��ق��وات اللبنانية»،
فالمطلوب هو االنتقال من الحسابات
السياسية التكتيكية واآلن��ي��ة إلى
خ��ي��ارات استراتيجية تتجاوز كل
خالفات المرحلة السابقة وتؤسس
ل��م��رح��ل��ة س��ي��اس��ي��ة ج���دي���دة بين
المسيحيين تحميهم ش��ر األخ��ط��ار
المحدقة بهم».

«�أمل» تدعو �إلى �إقرار ال�سل�سلة
و�إبعاد �شبح الفتنة عن لبنان
أكدت حركة أمل «أهمية المحافظة
على المقاومة وعلى الجيش الذي
يقدم الشهداء من ضباطه وجنوده
على مذبح الوطن ،ودعت إلى إقرار
سلسلة الرتب والرواتب وإبعاد شبح
الفتنة عن لبنان ،بإبعاد شبح الفراغ
من خالل انتخاب رئيس للجمهورية
وع���دم تعميم ال��ف��راغ ف��ي مجلس
الوزراء والمجلس النيابي».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د عضو كتلة
التحرير والتنمية النائب علي بزي:
«أن الوطن يمر بلحظة سياسية بالغة
الدقة والخطورة داعيا ً جميع االحزاب
والقيادات الى «العمل الجاد من أجل
تعزيز وحدتنا الداخلية والحفاظ
على سلمنا األهلي» ،مشيرا ً إلى «أن
ما يواجهه لبنان والمنطقة في هذه
األي��ام من إره��اب تكفيري ،يتطلب
أقصى درجات الوعي والحكمة ،ألن
هذا العدو ال يفرق بين أحد وال يقيم
وزن �ا ً وال أي اعتبار لجميع األدي��ان
وال للقيم وال للحضارات ،بل هو عدو
للبشرية جمعاء».
وأضاف« :أمام هذا الواقع المرير،
علينا أن نجند كل الطاقات والقدرات
لحماية بلدنا ،فاإلرهاب التكفيري هو
الوجه اآلخر لإلرهاب الصهيوني الذي
واجهناه بمقاومتنا وانتصرنا عليه،

لذلك علينا أن نحافظ على عناصر
قوتنا ومنعتنا فنحافظ على المقاومة
وعلى جيشنا الذي يقدم الشهداء من
ضباطه وجنوده على مذبح الوطن»،
داعيا ً إلى «تسليحه ودعمه كما علينا
ان نعمل من أجل شعبنا الذي يرزح
تحت ضغط االزم���ات االقتصادية
واالجتماعية».
وسأل بزي« :لمصلحة من تأخير
إق��رار المراسيم التطبيقية لقانون
النفط ،فبلدنا عائم على ثروة مائية
ونفطية تخلصه م��ن ك��ل االزم���ات
وال��دي��ون ،وأن شريحة كبيرة من
ال���ن���اس ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف ط��وائ��ف��ه��م
ومذاهبهم ينتظرون إعطاءهم حقا ً
مكتسبا ً لهم ،وه��و سلسلة الرتب
وال����روات����ب ،فعلينا اإلس�����راع في
إقرارها».
وأك���د عضو هيئة ال��رئ��اس��ة في
حركة أم��ل خليل حمدان «ض��رورة
دعم الجيش الذي استطاع ان يأخذ
المبادرة وأن يعزز مواقعه في ظل
ظ��روف بالغة التعقيد ،يتطلع الى
دع��م سياسي وتأمين المتطلبات
التي ينبغي أن نسعى جميعا ً من
خ�لال وج��ود ه��ذه القوى في الحكم
إعطاء تأمين األول��وي��ات كضرورة
أساسية وطنية تتوقف عندها كل

�إذا كان «� 14آذار» جدي ًا في المجل�س الوطني فهو ينعى الحكومة

حزب اهلل� :إما نخو�ض حوار ًا هادئ ًا �أو يذهب كل واحد في �سبيله

أكد حزب الله «أن ما سمعناه باألمس عن انبثاق المجلس
الوطني من قبل فريق  14آذار يجعلنا نفكر إن ك��ان هؤالء
يمزحون أم هم جديون! فإن كانوا جديين فهم بذلك يريدون
أن ينعوا الحكومة اللبنانية القائمة التي هم فيها الغالبية».
وقال« :ال نفهم معنى أن ندخل في حوار وتبقى ألسنة السوء
تتطاول على المقاومة ومشروعها ،فإما أن نخوض ح��وارا ً
وسط أجواء هادئة ومنضبطة ،أو دعونا نذهب كل واحد منا في
حال سبيله» .ودعا حزب الله «الجميع في لبنان إلى التفاهم
مع المرشح الطبيعي الذي له حيثية ولديه مواصفات ليكون
مرشحا ً توافقياً ،حيث أن التفاهم معه يش ّكل فرصة إلنجاز هذا
اإلستحقاق».
وفي السياق ،رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
السيد هاشم صفي الدين« ،أن ما سمعناه عن انبثاق المجلس
الوطني من قبل فريق  14آذار يجعلنا نفكر إن ك��ان هؤالء
يمزحون أم هم جديون ،فإن كانوا جديين فهم بذلك يريدون
أن ينعوا الحكومة اللبنانية القائمة التي هم فيها الغالبية،
وإن كانوا يمزحون كما هي عادتهم وكما هو األرجح ،فإن الحكم
للناس ،وكل هذا الكالم ال طائل منه على اإلطالق».
وأشار خالل احتفال تكريمي أقامه حزب الله في حسينية
بلدة ميس الجبل لمناسبة مرور اسبوع على استشهاد عصام
غازي الشرتوني ،إلى أن «اللبنانيين لم يعرفوا من هؤالء على
مدى كل السنوات الماضية إال الشعارات ،والكالم األجوف،
والمعادالت الواهية ،أما األفعال فلم نرها ،فإذا كان المجلس
الوطني لألقوال والشعارات فهناك الكثير منه» ،الفتا ً إلى
«أن في التسمية إيحاء للمجالس الوطنية الفاشلة» ،مضيفاً:
«أن هذا الفريق قد اعتمد في تاريخه السياسي على قوى من
الخارج كانت تعدهم دائما ً بأنها ستحقق لهم ما لم يحلموا به،
وأنهم سوف يفعلون بالمقاومة عظائم األمور والثبور ،وهذه
هي سياساتهم ،فإذا كانت القوى الخارجية التي هي باألصل
مأزومة سواء كانت إقليمية أو دولية ،فمن الطبيعي أن يكون
الفرع في لبنان مثلها ،وأن ال يكون لديه سوى بضعة خطابات
بال جدوى».
وخ�لال احتفال تكريمي آخ��ر ال��ذي أق��ام��ه ح��زب الله في
حسينية بلدة مجدل زون الجنوبية لمناسبة مرور أسبوع على
استشهاد زين سعيد رشيد ،أكد صفي الدين «أن كل من ارتكب
حماقة في دعم القوى اإلرهابية والتكفيرية هو اليوم يكتوي
بنارها ويدفع أثمان أخطائه وحماقته ،ووظيفتنا ليست أن
نلملم نتائج الحماقات التي ارتكبوها ،بل أن ندافع عن شعوبنا
في كل هذه المناطق ،ونحن سندافع عنهم ،أما هم فليتدبروا
أنفسهم بعد كل ما فعلوه في المنطقة من فتح حدود وإعطاء
سالح وغير ذلك».
وش��دد على «أن ال��دول المأزومة والقلقة والخائفة التي
اعتادت أن تعتمد على الواليات المتحدة لتدافع عنها ،تجد
نفسها اليوم في موقع أن أميركا ليست جاهزة للدفاع عنها،
وهي تواجه خطرا ً صنعته بنفسها ،حيث أن مشكلتها الحقيقية
متمثلة في سياساتها وخياراتها ،وفي التج ّني والظلم الذي
مارستهما ه��ذه ال��دول في حق المقاومة ونهجها وأبنائها،
وهو أمر لن ننساه بهذه السهولة .وأما الذين كانوا ينتظرون
باألشهر واأليام والساعات سقوط النظام في سورية ،فها هو
النظام وبعد أربع سنوات ال يزال قويا ً ومتينا ً ومتماسكا ً ويقوم
بمبادرات هجومية في الجنوب وحلب وفي كل األماكن ،فيما
العالم اليوم يفتش عن طريق ليأخذ و ّد السوريين وإن كان
بقليل من الخجل في البداية ولكن شيئا ً فشيئا ً سيعترف العالم
بالحقيقة».

صفي الدين في ميس الجبل
ورد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،بشكل
غير مباشر على ما ورد في البيان الختامي لمؤتمر قوى  14آذار
 ،بالقول« :إننا واعون لكل ما يخطط له البعض سواء في لبنان
أو في خارجه ،فال يغرينا تشكيل مجالس وطنية ،وال يخيفنا رفع
شعار العبور إلى الدولة ،فالمقاومة قامت حينما لم تكن دولة في
لبنان تدافع عن شعبها وعن سيادتها ،ولوال انتصارات المقاومة
في لبنان لما استعيدت مؤسسات الدولة إلى األرض التي تطأها
أقدام أجهزة وال مؤسسات رسمية منذ عقود من السنين».
وأض��اف رع��د خ�لال احتفال تكريمي أقامه ح��زب الله في
حسينية بلدة ح��وال الجنوبية لمناسبة م��رور اسبوع على
استشهاد محمد فؤاد غنوي« :،هناك في لبنان من يشكل مجالس
وطنية ،بعد «أن رجع الناس من الحج» ،فال مفر لهؤالء إال أن
يمدوا أيديهم ويراجعوا التزاماتهم ،ألنهم ليسوا قادرين على أن
يأخذوا البلد إلى حيث المحور الذي ينتمون إليه ،وعلى هؤالء
أن ال يتحدثوا عن انتمائنا إلى محور معين ،ألننا نحن ننتمي إلى
القضية القائمة على التحرر والتحرير والحفاظ على السيادة
الوطنية ،وبناء دول��ة قوية ق��ادرة وع��ادل��ة ،وك��ل ه��ذه األم��ور
ال تتحقق إال بإرادتنا المستقلة واألصيلة النابعة من شعبنا
وأرضنا».
وأردف قائال« :وبالمقابل إلى من ينتمي اآلخرون ،وأين هي
قضيتهم وبماذا يخدمونها وكيف ينتصرون لها ،فهل تخدمونها
من خالل وقوفكم على أبواب الطواغيت والقوى الخارجية لكي
تشحذوا منهم الكرامة واإلذن بأن تسلحوا جيشكم ،أوليس عيبا
أن تبقوا جيشنا في البلد وهو في وسط الصراع ضد إرهاب
تكفيري منافق يتهددنا ويتهددكم ،وال تعطوه السالح الذي
يستطيع من خالله أن يدفع هؤالء وخطرهم ،وتمنون النفس بأن
تتالقوا معهم على المدى الطويل والمتوسط ،فهؤالء ال يتالقون
مع أحد ،ولقد فتحتم الطريق لهم من أجل أن يصلوا إلى الموصل
ونينوى ،ولكن تمادوا في طغيانهم فتناسوا دعمكم ،وأعلنوا
خالفتهم ،وطلبوا من ملوككم وأمرائكم أن يبايعوا أميرهم
وخليفتهم ،فهؤالء لهم مشروعهم ،وعندهم منهجيتهم ،ونحن
ننصحكم أن تنفضوا أيديكم منهم ،ألنه حتى اآلن لم تنقطع
الصلة بين اإلرهابيين التكفيريين وبين بعض القوى التي ترفع
شعار مكافحة اإلرهاب في هذه المرحلة».
وتابع« :ال نفهم معنى أن ندخل في حوار وتبقى ألسنة السوء
تتطاول على المقاومة ومشروعها ،فإما أن نخوض حوارا ً وسط
أجواء هادئة ومنضبطة ،وإما أن نعرف مع من نتحاور ،وما هو
حجمهم ونفوذهم وتأثيرهم حتى على داخل تنظيمهم وكتلتهم

ّ
وهاب من جرمانا :الدروز �إلى جانب
الدولة ال�سورية ورئي�سها وجي�شها
االولويات االخرى» .وقال« :يجب أن
نؤمن مساحة واع��دة لتأمين مناخ
الحوار الذي يتم بين حزب الله وتيار
المستقبل والنتائج االيجابية رغم كل
المشككين ،وهذا الحوار ينتقل شيئا ً
فشيئا ً لنؤمن مناخا ً من االستقرار
ونزع فتيل الفتن عن وطننا».
واعتبر في كلمة لمناسبة الذكرى
السنوية لشهدائها ف��ي بلدة برج
الشمالي «أن المراهنة على الوعي
ه��و ره���ان ف��ي مكانه ف��ي ال��ظ��روف
العصيبة التي نعيشها وبالتالي
نقول إن استمراره في الصمود في
وجه العاصفة من مقومات استمرار
خ�لاص لبنان مما نحن فيه يرتكز
على دعم الجيش اللبناني وان تتخذ
الحكومة موقعها وان نؤمن للمواطن
مقومات الصمود».
وتابع حمدان« :نعم في تحقيق
الكثير م��ن اإلص�لاح��ات والموافقة
على مطالب كثيرة للمواطن اللبناني
وأولها تتلخص بإقرار سلسلة الرتب
وال��روات��ب وإبعاد شبح الفتنة عن
لبنان بإبعاد شبح الفراغ الذي تمثل
برئاسة الجمهورية اللبنانية ويتم
من خالل انتخاب رئيس للجمهورية
وع���دم تعميم ال��ف��راغ ف��ي مجلس
الوزراء والمجلس النيابي».

أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير والنائب السابق وئام وهاب «أن
مرحلة الخوف على سقوط سورية انتهت ونحن اليوم نعيش مرحلة البدء
بانتصار سورية ومنطقها وجيشها ورئيسها».
وقال خالل رعايته مصالحة في بلدة جرمانا في ريف دمشق« :الجميع
ح��اول��وا أن يشوشوا نتيجة األح���داث التي ج��رت ف��ي السنوات الماضية
وخصوصا ً على بعض المواقف ،وكثير من األعداء طرح أسئلة عن موقف بني
معروف ،لذا مشايخنا يؤكدون ذلك ونحن نؤكد خلفهم لنقول إن هذه الطائفة
كانت باستمرار وستبقى الى جانب الحق الذي هو بالنسبة إلينا الوقوف
بجانب الجيش السوري والمقاومة ورئيس سورية بشار األسد ،هذا الموقف
هو ما نؤكده وليس بموقف شبيه ،نحن بين الحق والباطل بجانب الحق الذي
هو بالنسبة إلينا الدولة السورية ورئيسها وجيشها ،والباطل بالنسبة إلينا
هو اإلرهاب الذي سنواجهه في كل المناطق ابتداء من جبال القلمون في لبنان
وصوال ً الى جبل الشيخ وحلب ،هذا اإلره��اب ال يمكن أن ينتصر في سورية،
والسنوات الماضية أثبتت أن هذا اإلرهاب ال يمكن أن ينتصر واألشهر المقبلة
ستثبت أن اإلرهاب لن ينتصر ،وكلما كان هناك أي تطور على الساحة ال يصب
في خدمة سورية وجيشها والمقاومة نحن جاهزون لنكون بجانبهم لينتصر
الحق وتنتصر سورية وتنتصروا أنتم».
وشكر «آلل الغاوي الذين تجاوبوا منذ الساعات األولى مع الجهود التي بذلت
إلنهاء هذا الموضوع الذي أتى نتيجة حادثة عابرة» ،وأكد «أن العالقة بين
جرمانا وأي مكون من مكونات الجيش السوري ليست في حاجة الى جهودنا
وال الى جهود آخرين ،فجرمانا هي جزء من هذا الجيش الذي كان جزءا ً من
جرمانا خالل فترة السنوات الماضية التي دافع فيها الجيش عن هذه المنطقة
وبالتحديد الفرقة الرابعة التي قامت بدور كبير في هذه المنطقة ،لذلك كانت
منذ اللحظات األولى عائلة الشهيد متجاوبة مع كل الجهود».

«اال�شتراكي»� :سنعود التفاق ي�سمونه
الرئي�س التوافقي فلنتفاهم على البارد
أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور «أننا سنبقى
ح��راس الوحدة الوطنية ،سنبقى دع��اة للتوافق بين
اللبنانيين ،سنبقى دعاة الحوار بين الحوار وسنبقى
ج��س��ر ال��ت��واص��ل ،سنبقى نسعى إل���ى خ�ل�اص كل
اللبنانيين ،ولن تأخذنا كلمة من هنا أو مقالة من هناك
إلى ما يخرجنا من هذا الموقع ومن هذا الدور ،ألن لدى
وليد جنبالط قناعة كاملة بأن ال خالص للبنان إال بهذه
الحوارات وال خالص للبنان إال بهذا التفاهم».
ولفت أب��و فاعور خ�لال لقاء سياسي في مناسبة
الذكرى الـ  38الستشهاد كمال جنبالط ،إلى أنه إذا
كانت التسوية ممتنعة بحكم نيران المحيط فهل من
المستحيل أن نلجأ إلى التفاهم والمساكنة لتمرير هذا
الوقت بين اللبنانيين بما يحمي لبنان وبما يحمي
اللبنانيين»؟
ودعا النائب غازي العريضي أهالي منطقة راشيا إلى
تكريس الوحدة الوطنية ،وإلى الحذر من الفتنة ،وشدد
على أن الدولة هي المرجعية وعلى أن المالذ في كل
المؤسسات.
وق��ال العريضي خ�لال مهرجان سياسي نظمته
وك��ال��ة داخ��ل��ي��ة ال��ب��ق��اع الجنوبي ف��ي «االش��ت��راك��ي»
للمناسبة نفسها إن��ه «ليس ثمة أح��د يريد حربا ً في
لبنان» ،وأضاف« :كلنا شركاء ولبنان للجميع تعالوا
لنبني شراكة حقيقية يستحقها لبنان ونكون جديرين
باإلنتماء الى هذا الوطن».

وتابع« :عندما يتكون هذا المناخ نذهب الى المجلس
النيابي الذي اضطررنا الى التمديد له وقلنا إن التمديد
هو ضرورة وهو ضرر لكنه بات ضرورة وهذا أمر غير
طبيعي ،أما وأننا قد مددنا فثمة كثير من القضايا التي
تهم الناس فهل يمكن أن نترك هذه القضايا من دون
عالج ومن دون قرارات؟ تعالوا لنستفيد من هذه الفرصة
ونذهب الى نقاش حول كل قضايانا على األقل مشاريع
القوانين الموجودة في المجلس النيابي .أما الرئاسة،
فليس أمرا ً طبيعيا ً ان نعيش وكأن االمور عادية ،شغور
في مركز الرئاسة ال رئيس للجمهورية وتستمر االمور
هكذا ،نحن من األساس قلنا ال نرى هذا أو ذاك رئيسا ً
للجمهورية أللف سبب وسبب ،لذلك لماذا نترك االمور
تأخذ مداها السلبي لخسارة الوقت وعدم االنتاجية،
ونحن مدركون اننا سنعود الى اتفاق يسمونه الرئيس
التوافقي أو رئيس االتفاق او الضرورة ،تعالوا لنتفاهم
على البارد فال ننتظر مشكلة من هنا او حدثا ً من هناك
لكي نعالج هذه المسألة ،ثم ثمة من يذهب في رهانات
على االمور الدولية واالقليمية والتطورات واالتفاقات
ونسمع في المقابل اصحاب الشأن المباشرين يقولون
ال تنتظروا اتفاقات من الخارج ،فماذا ننتظر؟
وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
يحيط به نجاله تيمور وأصالن وأفراد العائلة استقبل
شخصيات وفاعليات سياسية وحزبية لمناسبة
الذكرى الثامنة والثالثين الغتيال كمال جنبالط،

3

وهّاب متحدّثا ً في جرمانا

باولي :الأولويات الفرن�سية
في لبنان دعم الم�ؤ�س�سات
أشار السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي إلى «أن الدبلوماسية
الفرنسية ،التي تتسم أبرز مبادئها الرئيسية بسياسة اإلقناع والليونة،
تعتمد حركة شاملة تغطي العديد من المجاالت االقتصادية والثقافية
وصوال ً إلى الغذائية» ،الفتا ً إلى «أن أولويات السياسة الفرنسية في ما
تنص في شكل أساسي على الحفاظ على استقرار لبنان
يتعلّق بلبنان
ّ
ودع��م المؤسسات واإلل��ت��زام المستمر بحسن عمل اليونيف» منذ عام
 1978والمحافظة على مصالح لبنان ضمن سياسة االتحاد األوروبي،
والجهود المبذولة لتحقيق توافق جميع األطراف حول ضرورة انتخاب
رئيس جمهورية للبنان».
وعن الدبلوماسية االقتصادية ،أوضح السفير باولي خالل ندوة في
جامعة الحكمة «أن العالقات االقتصادية الفرنسية  -اللبنانية ال تقتصر
على التعاون الثنائي ،ولكنها تتعدّاه للتعاون القائم بين فرنسا ولبنان
في إطار ثالث حيث للبلدين مصالح مشتركة عديدة».

النيابية والسياسية ،وه��ذا األم��ر ال يمكن أن يستمر ،فنحن
نسكت ونصبر ونترفع عن أن نطل على اإلع�لام بتصريحات
أو بسجاالت ،ولكن إلى متى التمادي وزج الرؤوس في الرمال
كالنعامة ،فأنتم غير قادرين أن تخبئوا أنفسكم ،ونحن دخلنا
إلى الحوار لنتصارح ونتفاهم على النقاط التي يمكن التفاهم
عليها ،فلماذا تشتموننا في الخارج ،وهو أمر غير مقبول ،فإما أن
تلتزموا بالحوار أو دعونا نذهب كل واحد منا في حال سبيله».
وقال وزير الصناعة حسن الحاج حسن« :ان جزءا ً أساسيا ً
من المعركة الهدف منه إسقاط المقاومة بإشغالها بقتال
التكفيريين» مؤكدا ً «أن محور المقاومة قادر على أن يكون حيث
يجب في مواجهة الصهاينة والتكفيريين».
وخ�لال االحتفال التكريمي ال��ذي أقيم في بلدة الفاكهة في
البقاع الشمالي بمناسبة ال��ذك��رى السنوية اﻷول��ى لشهيد
التفجير اإلرهابي في النبي عثمان الشهيد خليل خليل قال الحاج
حسن« :إن شهداء الجيش والشعب والمقاومة استطاعوا خالل
السنوات الماضية تحقيق انجازات كبيرة ومنها منع اسقاط
سورية ولبنان والعراق بيد التكفيريين ومنع حصول الفتنة
الطائفية والمذهبية في المنطقة».
وأك���د ال��ن��ائ��ب حسن فضل ال��ل��ه «أن ب��ق��اء لبنان ال��دول��ة
والجغرافيا والوطن والمؤسسات والتماسك الداخلي والعيش
الواحد والتن ّوع مرهون بتضحيات المقاومة» .وقال فضل الله
خالل حفل تكريمي لالساتذة المتقاعدين في مدينة بنت جبيل:
«قرار المقاومة هو إجهاض المشروع التكفيري سواء كان في
سورية أو في لبنان بمعزل عن التفاصيل الميدانية الكثيرة أيا ً
كانت هذه التفاصيل في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع
أو في الخريف» .ودعا الجميع في لبنان إلى أن «يتفقوا على
استراتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب التكفيري من أجل حماية
بلدنا ،والتوصل إلى تفاهم حول القضايا الداخلية».
وأك��د فضل الله «أننا ذهبنا إل��ى ال��ح��وار بروحية التوافق
وبمرونة وبإيجابية وباستعداد للتفاهم والتالقي على كل قضية
يمكن لنا أن نتفاهم عليها لمصلحة البلد» ،آمالً بـ«أن يتم ّكن هذا
الحوار الذي هو فرصة وحاجة وطنية من الوصول إلى النتائج
المرجوة التي نريدها له» ،داعيا ً «الجميع في لبنان إلى التفاهم
مع المرشح الطبيعي الذي له حيثية ولديه مواصفات ليكون
مرشحا ً توافقياً ،حيث أن التفاهم معه يش ّكل فرصة إلنجاز هذا
اإلستحقاق».
وف��ي م��ا يتعلق بسلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب ،أك��د «أن هذا
الموضوع أنجز في المجلس النيابي على مستوى البنود
اإلصالحية ،وعلى مستوى توازن السلسلة بين نفقات وإيرادات
وتأمين مصادر التمويل» .وشدد على «أن حزب الله إلى جانب
السلسلة ،لكن ما نخشاه أن يضيّعها البعض مرة أخرى في
لعبة المزايدات من أجل أن يحمي بعض التكتالت اإلقتصادية
والمالية ،أو ألنه ال يريد لمصادر التمويل التي تحققت أن يتم
اإلستفادة منها ،ويتم التذ ّرع بأسباب أخرى واهية».
ورأى مسؤول العالقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي
أنه «لو تمكنت الجماعات التكفيرية اإلرهابية من تحقيق ما ُرسم
لها من أهداف في سورية لكان لبنان هو الهدف التالي».
وق��ال الموسوي خ�لال لقاء سياسي نظمه ح��زب الله مع
فاعليات بلدة مشغرة في البقاع الغربي« :إن مواجهتنا للفكر
التكفيري ال تتطلب وال تحتاج وال تنتظر ترخيصا ً أو إذن ً��ا من
أحد ألن ذلك يتعلق بنقطة أساسية وهي مقدار الخطر الذي
يهدد المنطقة وشعوبها وهويتها» ،الفتا ً إلى «أن شرعية هذه
المعركة منتزعة من حجم هذا الخطر الذي يمثله التكيفريون
على المنطقة وهويتها وتاريخها».

�أ�ساقفة الكني�سة المارونية :من دون رئي�س
ال قيام ّ
للدولة وال انتظام للم� ّؤ�س�سات

سينودس أساقفة الكنيسة المارونية
جدّد أساقفة الكنيسة المارونية دعوتهم ن ّواب والكتل
السياسية ليذ ّللوا الصعوبات ،وليحضروا جميعهم
بروح المسؤولية الوطنية إلى المجلس ال ّنيابي ويقوموا
بواجبهم الدّستوري في انتخاب رئيس للجمهوريّة الذي
للمؤسسات».
من دونه ال قيام للدّولة وال انتظام
ّ
وأشار األساقفة في البيان الذي أصدروه بعد انتهاء
المجمع االستثنائي الذي عقد برئاسة البطريرك الكاردينال
بشارة ال ّراعي في الكرسي البطريركي في بكركي من 10
إلى  14آذار  ،2015إلى «أن أوضاع أبنائهم ألمتهم ج ّراء
الحالة األمنيّة المتدهورة في البقاع والحرب الدّائرة في
العراق وسورية ،وال سيّما في حلب ،التي أرغمتهم على
النزوح من مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى أماكن أكث َر أما ًنا.
وفوق ذلك جاءت تنظيمات إرهابية تعتدي عليهم وعلى
سواهم وتستولي على منازلهم وأرزاقهم وممتلكاتهم
وك ّل ما ج َنتْ أيديهم ،كما اعتدت على مسيحيي الحسكة
بسورية ومن قبلهم على مسيحيي الموصل وسهل نينوى
في العراق.
�ص��م��ود ف��ي وج��ه هذه
ون��اش��د األس��اق��ف��ة أب��ن��اءه��م ال� ّ
العاصفة التي س َتعبر وال ّثبات في أرضهم وممتلكاتهم
والمحافظة على ملكيتها ،أل ّنها أحد العناصر التي تش ّكل
هويّتهم وه��ي ضمان ٌة لوجودهم الح ّر واالنفتاح على
إخوتهم والعَيش معهم باالحترام المتبادَل.
وطالب األساقفة ال���دّول العربيّة ّ
الشقيقة وال��دّول
اإلسالميّة تح ّمل مسؤوليّاتها ال ّتاريخيّة في مجابهة
عصب ،وفي الحفاظ على الوجود
موجة التط ّرف وال ّت ّ
المسيحي الذي لعب ويلعب دورا ً مه ّما ً في تكوين هوية
العالم العربي وحضارته المسيحية  -اإلسالمية .وطالب
األساقفة هذه الدول بدعم لبنان ومساعدته للخروج من
أزماته السياسية واالقتصادية واألمنية التي تسبّبها
النزاعات والحروب في بلدان الشرق األوس��ط .فلبنان
عضو فاعل ومؤسس في جامعة ال��دول العربيّة .وهو
في طبيعته عنصر استقرار ،وواحة لقاء وحوار ،ومؤمن
بالحريات العامة والدّيموقراطيّة والعيش معا ً في احترام
ال ّتعدّدية وكرامة اإلنسان.
يتفهّم اآلباء صراخ أبنائهم تجاه األوضاع اإلجتماعيّة
واإلقتصاديّة المتردّية وعدم تم ّكن الكثيرين منهم من القيام
ّ
والطبابة
بواجباتهم تجاه متطلّبات عائالتهم في ال ّتعليم
وإيجاد ُف َرص العمل .وثمن األساقفة الجهود الكبيرة التي
المؤسسات التابعة للبطريركية واألبرشيات
تقوم بها
ّ
والرهبانيات ،من تربويّة واستشفائيّة واجتماعية ،وتلك
األخص،
التي يبذلها األفراد على ح ّد سواء .ونوهوا ،على
ّ

برابطة كاريتاس لبنان ،وهي جهاز الكنيسة االجتماعي
واإلنمائي .ودعوا الجميع لمساعدتها وال سيّما في حملة
الصوم السنوية ،الفتين إلى «أنّ الحاجات المتزايدة تدعو
إلى المزيد من التضامن ومضاعفة الجهود للوقوف إلى
جانب المحتاجين وزرع الرجاء في نفوسهم».
وترأس البطريرك الراعي أمس قداس األحد في كنيسة
السيدة في الصرح البطريركي في بكركي ،وق��ال« :إن
شعار البطريركية «شركة ومحبة» ،يعد حاجة لمجتمعنا
اللبناني ولمحيطنا المشرقي» ،مضيفا ً «أن الشعار هو
في أساس الميثاق الوطني وصيغته التطبيقية» .واعتبر
الراعي «أن ال��ح��وارات والمبادرات تخفف من التشنج
وتسير نحو بناء ال��وح��دة الداخلية وتوحيد الرؤية
الوطنية شيئا ً فشيئاً ،ونحو المحافظة على النموذج
اللبناني الذي تحتاجه المنطقة».
وأكد راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس
مطر« ،أننا في لبنان ضحية حسابات ال��دول ،ونحن
ننتظر أن تلتقي مصالح هذه الدول وحساباتها من أجل
مصلحتنا ،وال نعرف إلى متى سيكون اإلنتظار».
وقال في القداس الذي ترأسه في كاتدرائية مار جرجس:
«العالم اليوم مريض وهذا المرض هو مرض الخطيئة،
طبعاً ،هو مرض مادي ،مرض الجوع والظلم ،ولكن لماذا
وصل العالم إلى هذا الحد؟ المرض المادي وراءه مرض
روحي ،لو كان الناس يفكرن باألخوة لما وصلنا إلى ما
وصلنا إليه ،لو كان الناس يفكرون بالتضامن لما وصلنا
إلى ما وصلنا إليه ،لذلك شفاء مرض األجساد والسياسات
واإلقتصاد والحكم ،كلها مرتبطة بشفاء النفوس وعودة
الناس إل��ى ربهم وإل��ى ذاتهم ،وإال ال شفاء ممكنا ً على
اإلط�لاق ،لذلك الدعوة إلى الصالة ليست دعوة عادية،
الصالة وحدها تحقق األماني ،من دون أن نعود إخوة وأن
نتصالح ومن دون االعتراف باآلخر واآلخر االعتراف بي ال
مجال لحياة سلمية ومسالمة في األرض».
وت��اب��ع« :ه��ن��اك س�لام ف��ي العالم ه��و س�لام الخوف
والرعب ،النووي هو حل موقت وحل مفخخ وهو ليس
حالً ،النووي حل للموت ،ت��وازن الرعب ال يخلق سالما ً
حقيقيا ً بل يخلق سالما ً موقتاً ،سالم الخوف ،السالم
الحقيقي يخلق باألخوة والمحبة والتفاهم والحوار مع
اآلخر».
واختتم« :على اإلنسان أن يهتم بوجع اآلخر ،أن يهتم
بالدول التي تتعرض للحروب وشعوبها للقتل والموت
واإلرهاب .نريد التضامن بين الشعوب إليجاد الحلول من
أجل تحقيق السالم».

