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الجولة الثامنة من حوار عين التينة غد ًا
وخليل �سي�سعى لتج ّنب الخطابات العالية
تعقد الجولة الثامنة من الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل غدا ً في عين التينة الستكمال البحث في بندي
رئاسة الجمهورية واالحتقان المذهبي بحضور وزير
المال علي حسن خليل الذي سيسعى في مداخلته الى
«التوفيق» بين الطرفين لح ّثهما على االستمرار في الحوار
وتج ّنب الخطابات العالية.
وفي السياق ،تمنى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
ياسين جابر «أن تسيطر على الجلسة الثامنة للحوار
األجواء نفسها التي كانت سائدة سابقا ً وان يتم تجاوز
ما حصل نهاية االسبوع» ،معتبرا ً «أن ال مصلحة ألحد
بإفشال الحوار».
ولفت الى ان «الرئيس بري عبّر عن انزعاجه مما حصل،
اذ ال يُمكننا في الوقت نفسه التحاور للمحافظة على
االستقرار في البلد وتفادي الصراع المذهبي ومن ثم رفع
سقف الخطابات» ،وأكد ردا ً على سؤال «أن ممثل الرئيس
بري في الحوار وزي��ر المال علي حسن خليل سيسعى
في مداخلته الى «التوفيق» بين الطرفين لح ّثهما على
االستمرار في الحوار وتج ّنب الخطابات العالية».
وش��دد جابر على ض��رورة ان «يشعر طرفا الحوار،
خصوصا ً تيار المستقبل بمسؤولية استمرار الحوار،
فمن «يُخربطه» عليه أن يتح ّمل مسؤولية ذلك» ،مناشدا ً
اياهما «التعاطي «بحكمة» ووعي لعواقب انفراط الحوار
والعودة الى المشاكسة ،ألن اللبناني يتطلّع بأمل الى
نتائج الحوار».
واذ شدد على ضرورة «إنهاء «حفلة الجنون» القائمة في
البلد والذهاب إما إلى تعيين قائد جديد للجيش أو التمديد
للعماد جان قهوجي» ،لفت إلى «أن اللبنانيين يشعرون
بوجود «استخفاف» بكل المؤسسات الدستورية».
ول��م يستغرب جابر «أن تقاطع كتل نيابية جلسة
اللجان النيابية اليوم المخصصة لدرس السلسلة ألنها
على ح ّد تعبيره «سلسلة مشاكل» ،ألننا في كل م ّرة نصل
الى ا ّتفاق يفشل في آخر لحظة» ،أم�لاً «بالوصول إلى
نتيجة « ُمرضية» في هذا الملف».
وتم ّنى عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر «أال
يكون موقف النائب محمد رعد في شأن الحوار قد تس ّرع
واخطأ في موقفه».
وأش���ار ف��ي تصريح إل��ى «وج���ود أص��ول لكل ش��يء،
فنحن دخلنا الى الحوار بأصول وعبر الرئيس نبيه بري،
وبالتالي فإن الخروج من الحوار له أصوله ويجب أن
يكون عبر البوابة نفسها ،ونحن لم نبلغ بأي خروج من
الحوار».
وأكد النائب عاطف مجدالني «أننا قلنا منذ البداية أننا
نحاور لربط ن��زاع ولكن هذا ال يعني أننا سنسكت عن
النقاط الخالفية».
ولفت مجدالني إلى «أن شيئا ً لم يتغيّر في الحوار بعدما
حصل في نهاية االسبوع ،كل ما في األمر أننا مارسنا حقنا

باالنتقاد في النقاط التي وضعناها في خانة ربط النزاع
مع حزب الله».
وأع��ل��ن «أن الجولة الثامنة للحوار غ���دا ً االرب��ع��اء
ستستكمل البحث في بندي رئاسة الجمهورية واالحتقان
المذهبي».
واختتم «مصرون على مبدأ االل��ت��زام بالدستور في
االستحقاق الرئاسي وبعملية انتخاب رئيس وليس
بتعيين أو فرض ،وهذا االنتخاب يُح ّتم وجود عدد من
ّ
المرشحين».
ونفى النائب جمال ال��ج��راح «وج���ود انتكاسة في
الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله» ،مشددا ً على «أن
التصريحات التي اعتبرت عالية السقف ،تناولت مواضيع
خالفية حددت قبل الحوار».
واذ لفت في تصريح إلى «أن الجوالت االولى من الحوار
أدت غرضها» ،اعتبر أن «تنفيس االحتقان يتطلب أدا ًء
مختلفا ً من حزب الله على صعيد الداخل ،وتحديدا ً رئاسة
الجمهورية».
وأشار عضو اللقاء الديموقراطي النائب انطوان سعد
في بيان «أن الحوار هو ركيزة أساسية للخروج من النفق
المظلم ،ألن ثمة من يريد أن يبقى لبنان تحت دوامة العنف
والتفجير ،لكن بحكمة قادته الحريصين على لبنان،
وبالجهود التي تبذل لتذليل العقبات والتي يسعى إلى
تكريسها النائب وليد جنبالط ،لن تتمكن ايادي الغدر من
النيل من وحدة اللبنانيين».
ودعا الى «حماية المؤسسات وفي مقدمها مؤسسة
رئاسة الجمهورية ،التي تنتظر رئيسا ً توافقيا ً ينقذ البالد،
والى تغليب لغة العقل والحكمة».
ورأى تجمع العلماء المسلمين في بيان ،ردا ً على
الرئيس فؤاد السنيورة ،أنه «مصر على أن يكون أداة فتنة
في البلد وأن يسد جميع مواطن اإللفة والمحبة والحوار،
والظاهر أن ارتباطاته اإلقليمية جعلته في كل مرحلة
يكون فيها الوطن في حاجة إلى التضامن يسعى إلى
شق الصف وضرب الحوار ،ودائما ً يكون المستفيد العدو
الصهيوني».
واعتبر التجمع في بيانه انه «ليس غريبا ً على من
وقف في وجه المقاومة واستغل الحرب الصهيونية عليها
ليعمل على نزع سالحها ،وقاد ومن معه مؤامرة محاولة
قطع سالح االتصاالت ،أن يستمر في نهج الفتن خدمة
ألعداء الوطن وتسهيالً للفتن بين أبنائه».
وأكد «أننا منذ بداية الحوار بين تيار المستقبل وحزب
الله ،علقنا عليه آم��اال ً كبيرة في تخفيف وط��أة الفتنة
المذهبية ،لكن السنيورة انبرى باألمس في إعالن تأسيس
المجلس الوطني لجماعة  14آذار ليثبت لنا أن هذا المجلس
هو تماما ً كالمجلس الوطني في سورية ،يسعى الى الفتنة
ويمقت الحوار ويريد الصلح مع الكيان الصهيوني ويقف
في مواجهة حلف المقاومة».

بقرادونيان يلتقي حمدان والداود

«لالبتعاد عن �سيا�سة تعميق ال�شروخ وافتعال المعارك الوهمية»

حزب اهلل :بيان � 14آذار انتهى في  15منه

دعا حزب الله إلى االبتعاد عن
سياسة تعميق الشروخ وافتعال
المعارك الوهمية ،وقال مشروعنا
يرتكز إل��ى بعدين هما التحريري
والتوحيدي ،أم��ا من يضع نفسه
في المحور اآلخر فهذا شأنه» .وأكد
حزب الله «أن بيان  14آذار انتهى
ف��ي  15آذار ،ه��ؤالء ال��ذي��ن فرحوا
حينما سيطرت داعش على الموصل
وك��رك��وك ،ه��م ي��ك��ذب��ون إذا قالوا
أنهم ضد اإلره��اب ،إنهم يشعرون
بالحزن واألل��م والفشل والسقوط
كلما سقط داع���ش ف��ي أي مكان،
هؤالء نسميهم الداعشية السياسية
في لبنان» .وش��دد على «أن الحل
المنطقي وال��ط��ب��ي��ع��ي لمواجهة
استحقاق جرود عرسال والقلمون
هو التنسيق اللبناني – السوري».

قاسم

وفي السياق ،اعتبر نائب األمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه الشيخ نعيم
قاسم «أن الحل المنطقي والطبيعي
لمواجهة استحقاق جرود عرسال
والقلمون هو التنسيق اللبناني –
السوري ،وبخاصة على المستوى
العسكري ،وه��ذا ما يتطلب جرأة
وواق��ع��ي��ة س��ي��اس��ي��ة ،ف��اإلره��اب
التكفيري يستفيد من التفرقة ،وأما
الكالم عن النأي بالنفس فالمطلوب
أن نقوم بما فيه مصلحة لبنان ،وهو
ليس تدخالً في ش��ؤون أح��د وإنما
استجالب لمصلحة لبنان وطمأنة
المواطنين في البقاع».
وخالل استقباله وف��دا ً من حزب
التضامن برئاسة رئيسه النائب
إميل رح��م��ة ،ق��ال« :أق���رت أميركا
على لسان وزي��ر خارجيتها بعدم
إم��ك��ان��ي��ة م��ع��ال��ج��ة ال���وض���ع في
المنطقة وبخاصة في سورية من
دون التنسيق مع الرئيس السوري
بشار األسد ،أال يحق لنا في لبنان
أن ننسق مع سورية لنمنع امتداد
ح��ري��ق اإلره����اب ال��ت��ك��ف��ي��ري؟ إنَّ
التنسيق هو الخيار الوحيد لتخفيف
التكلفة واألضرار ،وتمنى أن ال يصل
إليه لبنان بعد دفع الثمن».
أم���ا رح��م��ة ،ف��أش��ار إل���ى «أن��ن��ا
بحاجة لكي نكون أص��ح��اب فعل
وبالجملة ول��ي��س أص��ح��اب ردود
فعل وبالمفرق ،وبالجملة يعني
الجيش والمقاومة والشعب ،ويجب
التنسيق بين الجيشين بطريقة
ما ألنه من البديهيات عندما يكون
هناك خطر في جرود مشتركة بين
دولتين هي أن يتفاهم الجيشان على
اإلطباق الستئصال هذا الورم».

صفي الدين

ورأى رئيس المجلس التنفيذي
في ح��زب الله السيد هاشم صفي
الدين أنه «قبل عشرة أشهر كانت
أبواب بغداد تقرع ،وكانت المقامات
المقدسة مهددة وفي خطر ،أما اليوم

وبعد عشرة أشهر من الج ّد والعمل
والتوجه نحو
واإلخالص والوحدة
ّ
القيام بالواجب ،فقد قلبت األمور
رأس���ا ً على ع��ق��ب ،وإذا بالجيش
والشعب والحشد العراقي المترامي
يقرع أبواب تكريت ويدخل إليها»،
مشيرا ً إلى «أن ما ك ّنا نتحدث عنه
ف��ي أي���ام ال��م��ق��اوم��ة ه��ا ه��و اليوم
يتكرر ،حيث قلنا حينها أن هذا
ليس أمرا ً إستثنائياً ،بل هذه سنن
وق���واع���د» .واع��ت��ب��ر ص��ف��ي ال��دي��ن
خ�لال رعايته حفل افتتاح مجمع
اإلمام الباقر الثقافي في بلدة سلعا
ال��ج��ن��وب��ي��ة« ،أن األم��ي��رك��ي ال��ذي
أوجد «داع��ش» ودعم هذا اإلرهاب
التكفيري ،وأن دول المنطقة التي
م ّولته وسلّحته هي في األس��اس
ك��ان��ت ت��ري��د أن ت��خ��رب المنطقة
بأكملها ،وأن تسيطر على مواقع
كانت عاجزة عن السيطرة عليها،
فوضعوا ه��ذا اإلره���اب التكفيري
بوجهنا ،إالّ أننا فاجأناهم بأننا لم
نهزم بوجه هذا اإلرهاب التكفيري،
وها نحن اليوم نقضي عليه موقعا ً
بعد موقع ،وكل الذين دعموا هذه
المواقع اإلرهابية والتكفيرية بالمال
والسالح يخسرون اليوم المعركة
مع «داعش».

أمين السيد

وأك��د رئيس المجلس السياسي
في الحزب إبراهيم أمين السيد «أن
التكفيريين هم نموذج انتقل من
كونه أداة وظيفية بيد األميركيين
وال��غ��رب��ي��ي��ن ض���د م��ح��ور وف��ع��ل
ال��م��ق��اوم��ة ف��ي األم���ة ،إل��ى وظيفة
أخ��رى ،وال��ذي��ن أسقطوا المؤامرة
هم شهداء المقاومة في سورية».
وتطرق السيد إلى مواقف قوى 14
آذار ف��ق��ال« :ب��ي��ان  14آذار انتهى
ف��ي  15آذار ،ه��ؤالء ال��ذي��ن فرحوا
حينما سيطر داعش على الموصل
وك��رك��وك ،ه��م ي��ك��ذب��ون إذا قالوا
أنهم ضد اإلره��اب ،إنهم يشعرون
بالحزن واألل��م والفشل والسقوط
كلما سقط داع���ش ف��ي أي مكان،
هؤالء أسميهم الداعشية السياسية
في لبنان .هؤالء يجب أن يشكروا
ح��زب ال��ل��ه ألن��ه يبقيهم على قيد
الحياة السياسية ،فليست لديهم
مشكلة إال حزب الله ،يا ليتهم قدموا
لنا برنامجا ً ب��األم��ن واالس��ت��ق��رار
واالق��ت��ص��اد وح��ل مشاكل الوطن،
هؤالء أين هم وأين المنطقة ،وفي أي
زمن يعيشون؟ يتحدثون عن إيران،
وبعد اسبوعين أو ثالثة أسابيع
سيوقع االت��ف��اق بين إي��ران ودول
العالم.
اض����اف ي��ت��ح��دث��ون ع��ن إي���ران
وال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري يقول
بعد لقائه م��ع الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي نحن لدينا
مالحظات على إي��ران ولكننا لسنا
ضد إي��ران ونأمل بأن تكون هناك
عالقات بيننا وبين إيران يؤخذ فيها

عون يلتقي �شكر و�إميل لحود
بقرادونيان مستقبالً وفدا ً من المرابطون
زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون العميد مصطفى حمدان ،مقر
ح��زب الطاشناق على رأس وف��د من أعضاء الهيئة.
وك��ان في استقباله األمين العام لحزب الطاشناق
النائب هاغوب بقرادونيان ونائب األمين العام أفيديس
كيدانيان.
ون��اق��ش المجتمعون ،بحسب ب��ي��ان للطاشناق

«تطورات األوضاع في الساحتين المحلية واإلقليمية»،
كما أك��دوا ض��رورة توحيد الجهود لمواجهة األخطار
المحدقة بالبالد من إرهاب وتطرف وتكفير ،والحفاظ
على األمن والسلم واالستقرار في لبنان».
وزار أيضا ً مقر الطاشناق وفد من حركة النضال
اللبناني العربي ضم األمين العام للحركة النائب
السابق فيصل الداود والدكتور غازي سرايا.

«الدفاع» و«الإعالم» تابعتا درا�سة جدول �أعمالهما
تابعت لجنة ال��دف��اع الوطني
والداخلية واألم���ن والبلديات في
جلستها برئاسة النائب سمير الجسر
وح��ض��ور ال��ن��واب األع��ض��اء دراس��ة
المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة

من مشروع القانون الرامي إلى إلغاء
القسم الثالث عشر من قانون أصول
المحاكمات الجزائية واستبداله
بقسم ث��ال��ث عشر ج��دي��د واض��اف��ة
قسم راب��ع عشر يتعلق بالبصمة

فضل الله مترئسا ً جلسة لجنة اإلعالم

(ت ّموز)

الجنائية .وفي ضوء النقاشات التي
ج��رت تقرر إع��ادة درس المادتين
التاسعة والعاشرة وكلف القاضيان
حسن الشامي ونيبال محيو إعادة
صياغتهما لعرضهما على اللجنة
في الجلسة المقبلة االثنين المقبل.
وتابعت لجنة اإلعالم واالتصاالت
درس اق��ت��راح ق��ان��ون الترخيص
ل��ل��م��ط��ب��وع��ات ،واس��ت��م��ع��ت ال��ى
م�لاح��ظ��ات ال��وزي��ر المعني رم��زي
جريج الذي قدم اقتراحات في هذا
الشأن على ان يستكمل النقاش في
الجلسة المقبلة.
وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ق��دت جلسة
ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف ف��ي المجلس
النيابي برئاسة النائب حسن فضل
الله وحضور جريج ومقرر اللجنة
ع��م��ار ح���وري وال��ن��واب األع��ض��اء.
ودرس��ت اق��ت��راح القانون المتعلق
بقانون االع�لام المقدم من النائب
غسان مخيبر.

�شمعون تلتقي فليت�شر وترحب بموقف كيري
التقت رئيسة حزب «الديمقراطيون
األح���رار» ترايسي شمعون السفير
البريطاني طوم فليتشر ،الذي وصف
االجتماع بـ»المهم والمثمر».
وقالت شمعون« :إن االجتماع بحث
في أم��ور كثيرة تصب في مصلحة
لبنان ،وفي طليعتها الفراغ في سدة
الرئاسة وضرورة االنتخاب الفوري
لرئيس للجمهورية ،يليه انتخابات
تشريعية ،وص��وال ً إلى المساعدات

االقتصادية الدولية للبنان وأهميتها
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن وتعثرها داخ��ل
مؤسسة مجلس الوزراء بسبب عدم
التوافق ،على رغم المساعي الحقيقية
من دولة الرئيس تمام سالم».
ورح��ب��ت شمعون بموقف وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
من األزم��ة السورية ،مذكرة بـ»أننا
كحزب «الديموقراطيون األح��رار»
كنا قد طلبنا منذ أكثر من اسبوعين

من المعنيين ،العمل والتنسيق مع
الحكومات الشرعية لبالدها كسبيل
وحيد لمحاربة اإلرهاب الدولي».
وكانت شمعون قد قدمت للسفير
فليتشر المشروع السياسي الخاص
بحزب «الديموقراطيون األح��رار»
وناقشاه معا ً قبل أن تشكره على
مهمته ووقته في لبنان ،متمنية له
التوفيق في مسؤولياته المستقبلية.
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بحث رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون ،في دارته في الرابية،
المستجدات السياسية في لبنان وسورية والمنطقة ،مع األمين القطري لحزب
البعث في لبنان الوزير السابق فايز شكر.
واعتبر شكر بعد اللقاء «أن ال خالص للبنان إال بتولي عون الرئاسة ،وهذا ما يفكر
به كل لبناني حريص على وحدة لبنان» ،مضيفاً« :مشروع عون يخدم لبنان ،وهو
ال يفكر باستخدام المنصب لخدمة حزبه ،بل العنوان األبرز لمشروعه هو لبنان».
وسأل «كيف نبني بلدنا وننهض به؟ أبقانون انتخابي أكل عليه الدهر وشرب»؟
وكان عون استقبل النائب السابق إميل إميل لحود ،الذي أكد في ختام زيارته
«أن التصريح األخير لوزير الخارجية األميركي جون كيري ،جاء ناقصاً ،إذ ال يكفي
التحاور مع الرئيس السوري بشار األسد ،إنما يجب البحث في آلية إليقاف التمويل
والتسليح لإلرهابيين للوصول إلى حل جذري .وأشار إلى أنه ناقش والعماد عون
ارت��دادات التصريح على الصعيد الداخلي ،وخص بالذكر النائب وليد جنبالط،
وتساءل أين هي البزنطيات التي يتمتع بها! لقد سبق لنا أن حذرنا منذ  4سنوات من
كل األبعاد التي تتخذها تصاريح بعض اللبنانيين ،فمنهم من كان يعول على تسوية
قد تتم ،ومنهم من كان ينظر ويتطلع إلى أمور وحسابات انتخابية وفرعية».
وفي االستحقاق الرئاسي أكد لحود «أن هناك رجالً واحدا ً يستحق أن يكون على
رأس الجمهورية ،وهو مرشحنا الذي يتمتع بإجماع حقيقي ،ال بإجماع سياسي،
وأعني به العماد عون ،ونحن نؤيد بقاءه مرشحا ً للرئاسة» .وتابع« :نفضل الفراغ،
على أن نرى النموذج السابق الذي مررنا به» ،وشدد على «أن االستحقاق الرئاسي
شئنا أم أبينا يتعلق بالتطورات اإلقليمية والدولية».

عون خالل لقائه اميل لحود امس

(شربل ّ
نخول)

«الكتائب» :لتحويل العقد العادي
�إلى ور�شة انتخابية ثم ت�شريعية
دعا حزب الكتائب مع بدء العقد العادي لمجلس النواب ،إلى «عدم التفريط بحبة
واحدة منه ،وتحويل أيامه الى ورشة انتخابية ،ثم تشريعية ،تفضي أوال ً وأساسا ً
إلى انتخاب رئيس للجمهورية الذي ثبت بالممارسة أنه أكثر من ملح وضروري،
وأنه ناظم العالقات السوية بين المؤسسات الدستورية ،بدليل االشتباك السياسي
حول صالحيات مجلس ال��وزراء ومجلس النواب بسبب الشغور الرئاسي .أما
إبقاء البالد من دون رئيس للجمهورية ،فمعناه الدستوري والواقعي تفريغ
النظام وتعطيله ،واستمرار مفهوم الشراكة الجماعية في مجلس الوزراء ،وتشريع
الضرورة في البرلمان المتصل فقط بعملية انبثاق السلطة».
وأشار في بيان بعد اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميل
إلى «أن تعويم الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب ،إجراء يجب أن تسبقه حركة
اتصاالت ومشاورات وبلورة حل بين األطراف المعنية ،مسند إلى أرقام نهائية ال
تقريبية ،كي ال يصاب العامل والموظف واالستاذ بنكسة جديدة تجعله فاقد الثقة
بسلطات دولته».

فياض متحدثا ً في مجدل سلم
في االعتبار مصالح لبنان ومصالح
إي��ران ،فبأي حكي نأخذ ببيان 14
آذار أم بكالم الرئيس الحريري»؟
وتابع« :الرئيس السنيورة يقول
إن اإلرهاب في سورية بشار األسد
ال��ذي فعل ك��ذا وك��ذا ،أال يعرف أن
األميركيين واألوروب��ي��ي��ن بطلوا،
ويعلنون أنهم ال يستطيعون تحقيق
تسوية وح��ل سياسي في سورية
م��ن دون ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس���د،
والذي تحت الطاولة أكثر بكثير مما
هو فوق الطاولة بين دول العالم
والرئيس بشار األسد» .واختتم« :أال
يتابعون ماذا يحصل في العراق،
إن داعش في سورية والعراق في
مراحله األخيرة ،مش عم يصدقوا،
ما بدهم يصدقوا .أقول بكل وضوح
إن المنحى الموجود اآلن بين حزب
الله وتيار المستقبل ،ومنحى الحوار
العام والتفاهم والتعاون والبحث
عن المشاركات في لبنان هي السبل
التي تجعلنا قادرين على مواجهة
التهديد ،وهذا ما يناسب المعركة
الكبرى ال��م��وج��ودة ف��ي المنطقة،
أما اللغة التي تسمعونها من هنا
وهناك فهي غير نافعة بدليل أنهم
باألمس كانوا يتحدثون ،ويوم غد
األرب��ع��اء هناك جلسة ح��وار .أين
نضع ك�لام ال��ب��ارح��ة (ب��ي��ان قوى
 14آذار) نضعه في إط��ار الحقد
والخصومة والبغض السياسي
والمصالح الشخصية السياسية،
ويمكن أن نضعه في إطار التخريب
على الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل».

قاووق

وأك����د ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق «أن من يعتقد أن مصلحته
هي في إطالة أمد الفراغ الرئاسي،
ويعمل على ذلك ليغيِّر المعادالت
في البلد هو واهم ،إذ تبين للجميع

(رانيا العشي)
بعد عشر سنوات على  8و  14آذار
أن المعادالت الداخلية أق��وى من
أن يهزها ضجيج أو ص��راخ ،وأن
ال��ت��وازن��ات السياسية ه��ي أق��وى
من أن تتغير برهانات خارجية أو
بإطالق أهداف ورهانات وشعارات
كبرى» ،الفتا ً إلى «أن حزب الله الذي
كان يسعى دائما ً إلى إيضاح موقفه
تجاه االستحقاق الرئاسي وإعالن
المواصفات الرئاسية المطلوبة من
قبله ،ا ّتضح له أن المرشح األقوى
واألكثر تمثيالً مسيحيا ً ووطنيا ً هو
الجنرال ميشال عون».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة
دير قانون النهر ،اعتبر قاووق «أن
ما يحصل في جبهة القلمون من
تحضيرات لداعش والنصرة وبقايا
ميليشيات ما يسمى الجيش الحر
 كونهم جميعا ً في خندق واحدضد الجيش والشعب والمقاومة -
يستدعي أن يقف الجميع في لبنان
في خندق واحد لمواجهة هذا الخطر
القادم والقائم عبر تحصين الوحدة
الداخلية ،واالستقرار واإلسراع في
معالجة المشكلة القائمة بالفراغ
ال��رئ��اس��ي ،ولكي نقفل ك��ل الطرق
أمام التكفيريين الذين يريدون أن
يستثمروا ويستغلّوا نقاط ضعف
لبنان».

فياض

ورأى النائب علي فيّاض أنه «من
المفيد القيام بمراجعات سياسية،
على أن تتسم ه��ذه المراجعات ال
سيما من فريق  14آذار بمزيد من
االع��ت��دال واالن��ف��ت��اح وال��واق��ع��ي��ة،
واالب��ت��ع��اد ع��ن س��ي��اس��ة تعميق
الشروخ وافتعال المعارك الوهمية،
والسقوط في افتراضات مختلفة ال
تعكس حقيقة الواقع».
ورأى فياض في كلمة له خالل
احتفال تكريمي للمعلمين أقامه
إتحاد بلديات جبل عامل في منتجع

أكاسيا بمجدل سلم «أن هناك حملة
تشويه متع ّمدة لسياسات إي��ران
وحزب الله وحلفائهما على مستوى
المنطقة ،ألن مشروع هذا المحور هو
مواجهة المشروعين «اإلسرائيلي»
والتكفيري ومن يدعمهما من دون
زيادة أو نقصان».
وأكد فياض «أننا حريصون على
الوحدة والتفاهم وطنياً ،ونرفض
االصطفافات المذهبية التي تهدد
وح���دة مجتمعاتنا ،ول��ذل��ك ف��إن
مشروعنا يرتكز إل��ى بعدين هما
التحريري والتوحيدي ،وأم��ا من
يضع نفسه في المحور اآلخر فهذا
شأنه ،ونحن ال نريد له ذلك ،ألن ما
نريده ومستعدون له في كل لحظة
هو التواصل والحوار والتفاهم في
وج��ه الفرقة واالح��ت�لال والتكفير،
ف��ل��ي��ت��ق ه����ؤالء ال��ل��ه ف���ي دي��ن��ه��م
وأوط��ان��ه��م وأ ّم��ت��ه��م ح��رص �ا ً على
مصلحتنا جميعاً».

الموسوي

ورأى النائب نواف الموسوي «أن
البعض يتعامل م��ع «اس��رائ��ي��ل»
على أن��ه��ا ليست ع���دوة ،إذ يقول
ف��ي خ��ط��اب��ه إن م��س��أل��ة القضية
الفلسطينية أو الصراع العربي –
«اإلسرائيلي» تح ّل بالتسوية عن
طريق اإلعتراف بدولتين» ،متناسيا ً
«أن العدو الصهيوني ال يحد من
ع��دوان��ه وال م��ن أطماعه اتفاقات
تسوية أو س�لام ،وكأنما ما بيننا
وبينه ليس إالّ نزاعا ً ح��ول حدود
أراض ،وفي حين أنه ما زال حتى
ٍ
اليوم يعتدي على لبنان في سيادته
وفي أمنه واستقراره من اإلختراق
بالشبكات األم��ن��ي��ة التجسسية،
ومن استمراره في احتالله لمزارع
شبعا وتالل كفرشوبا وغيرها من
المناطق اللبنانية ،إض��اف��ة إلى
اع��ت��دائ��ه على حقوقنا ف��ي النفط
وال��غ��از ف��ي المنطقة اإلقتصادية
الخالصة ،إذ يزعم وضع يده على
 860كلم ،وينسب ه��ذه المنطقة
إلى منطقته اإلقتصادية الخالصة.
كالم الموسوي جاء خالل احتفال
تكريمي أقامه حزب الله في حسينية
ب��ل��دة ع��ي��ت��ا ال��ش��ع��ب الجنوبية
لمناسبة م��رور أربعين يوما ً على
استشهاد محمد يوسف ناصر.
وأض�����اف ال���م���وس���وي «إن ما
نسمعه اليوم هو مؤشر على رغبة
دولية وإقليمية في إقامة تحالفات
جديدة في المنطقة تجعل من الكيان
الصهيوني صديقا ً وم��ن الشقيق
اإلي��ران��ي ع���دواً ،ه��ذه التحالفات
ه��ي وص��ف��ة سريعة إلن��ه��اك األم��ة
وإضعافها وإسقاطها ،ولذلك في
مواجهة هذه المحاوالت والدعوات
نؤكد وحدة المسلمين إلى أي طائفة
أو مذهب انتموا ،وعلى وحدتنا في
مواجهة العدو الصهيوني».

الم�ؤ�س�سة المارونية :لعدم ت�شريع �أي قانون
قبل �إدراج ا�ستعادة الجن�سية على الهيئة العامة

الراعي مترئسا ً الجمعية العمومية للمؤسسة المارونية لالنتشار
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
«أن مشروع قانون استعادة الجنسية ضائع وال أحد
يعرف أي��ن أصبح في حين أننا راجعنا ذل��ك أكثر من
مرة ووعدنا به ولكن ال حياة لمن تنادي» ،معوال ً على
«وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل انجاز هذا
القانون».
وكانت المؤسسة المارونية لالنتشار عقدت جمعيتها
العمومية ،في الصرح البطريركي في بكركي ،برئاسة
ال��راع��ي ،وم��ش��ارك��ة ال��وزي��ر باسيل وح��ض��ور أساقفة
اإلنتشار ورئيس المؤسسة الوزير السابق ميشال اده
واألعضاء المؤسسة.
ون ّوه البطريرك بـ»الدور الذي يقوم به الوزير باسيل
من خ�لال ال��زي��ارات إل��ى بلدان العالم ،وه��ذا ما يعطي
دفعا ً كبيرا ً للمغتربين اللبنانيين الذي عندما يزورهم
وزير خارجية بالدهم يفتخرون بذلك ويشعرون بأنهم
لبنانيون لديهم مرجعية وبلد يهتم بهم ويشعرون أنهم
ينتمون الى وطن ممثل بوزيره ،وأيضا تشعر المؤسسة
المارونية أن الدولة من خالل وزارة الخارجية تدعم
المغتربين المنتشرين في العالم».
وتوجه إلى باسيل قائالً «ان حضوركم معنا اليوم أكثر
ما يعنينا دعم البعثات الدبلوماسية والمزيد من العمل
لكي يسجل اللبنانيون على اختالف طوائفهم ومقوماتهم
الشخصية مع الحفاظ على جنسيتهم وعلى أرضهم،
وإذا كنا نمر بصعوبات في لبنان ،فهذا ال يعني أن أرضنا
انطفأت قيمتها».
وش���دد إده م��ن جهته على «ال���دور ال���ذي ت��ق��وم به
المؤسسة الستعادة الجنسية» ،مؤكدا ً «أن المسيحيين
هم أس��اس في هذا الشرق وفي لبنان» ،الفتا ً الى «ما
يتعرض له المسيحيون من تهجير في هذه األي��ام في
بلدان الشرق األوسط».
بعدها اطلع الحاضرون على تطورات مشروع قانون
استعادة الجنسية حيث تعهد باسيل إعطاءه األولوية
ف��ي ال��م��ف��اوض��ات م��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب ،وأجمع

الحاضرون على «مطالبة كافة األطراف المسيحية بعدم
تشريع أي قانون قبل إدراج قانون استعادة الجنسية
على الهيئة العامة لمجلس النواب إلق��راره ،داعين إلى
إدراجه كبند اول على الهيئة العامة والتصويت عليه».
وأكد المجتمعون «أن هذا المشروع يعتبر أساسيا ً
لوجود المسيحيين ودوره��م الفعال في لبنان» ،وتم
االتفاق على تنظيم زيارات للمؤسسة المارونية لالنتشار
ووفد من االقطاب المسيحيين الى بلدان االغتراب للتذكير
بأن للمغتربين حقا ً عليهم ،لناحية ض��رورة استعادة
الجنسية».
ووجه اده كتابا ً الى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
ّ
ورئيس تكتل التغيير واالص�لاح النائب العماد ميشال
عون العتبار موضوع استعادة الجنسية أساسا ً في
الحوار المنتظر بين الطرفين ،وإدراجه ضمن بنود البيان.
إل��ى ذل��ك ،يتوجه ال��راع��ي إل��ى أرمينيا في  22نيسان
المقبل للمشاركة في احتفاالت الذكرى المئوية للمجازر
االرمنية ،وينتقل منها في  24إلى فرنسا في زيارة تستمر
خمسة اي��ام ،يدشن خاللها أبرشية فرنسا وأوروب��ا
المنشأة حديثا ً بعدما كان التمثيل الماروني مقتصرا ً
على موفد بطريركي لفرنسا وأوروبا يتخذ من «الفواييه»
اللبنانية مركزا ً له.
كما يدشن الكرسي االسقفي ويرعى حفالً لمناسبة
الذكرى المئوية على تدشين الكاتدرائية المارونية.
وسيرعى الراعي حفالً في مقر المطرانية المستحدثة
في منطقة «مودون» في ضواحي باريس في  25نيسان
ويدشن البطريرك مكتب االنتشار المسيحي اللبناني في
ضواحي باريس ،ويرأس احتفاال ً لمناسبة مئة عام على
انشاء كاتدرائية سيدة لبنان في باريس.
وف��ي معلومات ل��ـ»ال��م��رك��زي��ة» أن التحضيرات ما
زالت جارية من أجل عقد لقاءات بين البطريرك الراعي
ومسؤولين فرنسيين ف��ي مقدمهم الرئيس فرانسوا
هوالند ،ورئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الخارجية
لوران فابيوس.

