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لحود :لماذا لم ت�شكل جيو�ش عربية م�شتركة
قمة بكركي :انتخاب رئي�س ل�ضمان بقاء الدولة
لمنا�صرة �سورية �أو لتحرير فل�سطين؟
«الحوارات لم تالم�س الوجع الأ�سا�سي»

تواصلت المواقف المنددة بالعدوان السعودي واالميركي
على اليمن ،داعية اليمن إلى المقاومة والصبر كي يتحقق
االنتصار.
رأى الرئيس العماد اميل لحود «أن الكلمة التي ألقاها
االمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،متطرقا ً فيها
إلى الحرب التي شنت ضد اليمن وإلى العراقيل بموضوع
االستحقاق الرئاسي اللبناني ،إنما هي كلمة حق في أمور
جلل ،ال يذهب إليها بسالح الحجة إال األقوياء واألطهار
والشجعان».
وأش��ار في بيان صادر عن مكتبه االعالمي إلى «أن كل
لبناني يتمتع بحس وطني مرهف وخالص يعرف أن
السيد كان على حق في كلمته ،التي تعبر عن يأس الشعوب
العربية من بعض حكامها الذين تركوا جانبا ً الحقوق
العربية المشروعة واعتمدوا على سياسة تطبيع هذه
الشعوب وتدجينها بهدف كبتها والقضاء على طموحاتها
المشروعة في السيادة الحقيقية واالستقالل والحرية.
حقا ً يئست الشعوب العربية من سياسة الكيل بمكيالين
على وقع إرهاصات الضمائر المنكوبة بالتبعية المالية أو
المذهبيةالبغيضة».
وتساءل لحود «لماذا لم تهب األمة للدفاع عن شرعية
س��وري��ة الدستورية ،ب��ل ذه��ب بعضها إل��ى االنقضاض
عليها بالمال والتحريض واإلرهاب التكفيري واستحضار
شذاذ اآلفاق من أصقاع العالم إلى أرض سورية؟ لماذا لم
تنشأ جيوش عربية مشتركة لمناصرة سورية في الحرب
الكونية االرهابية التي تخاض ضدها على أرضها ومن
بعض حدودها ،أو لمقاتلة «إسرائيل» وردعها عند اعتدائها
على أي بلد عربي ،أو لتحرير فلسطين ،بالرغم من بعض
حكامها؟ لماذا لم يتحرك جفن العرب لوضع حد للحرب
اللبنانية العبثية او لمساعدة الجيش والمقاومة في صد
عدوان «إسرائيل» المتكرر على لبنان ،قتالً وتشريدا ً وتهجيرا ً
قسريا ً وتدميرا ً للبنى التحتية بالقصف الجوي واالحتالل
البري حتى وصل بأعداء األمة الى العاصمة بيروت قبل ان
ينتفض المقاومون األشراف؟ حقا ً معروفون هم من يحركون
بعض االطراف في لبنان لعرقلة االستحقاقات الدستورية،
ومعروفون هؤالء االطراف باالسم والكنية والمحفظة ،إال أن
الشجاعة تكمن في التسمية ،التي عمدنا اليها مع السيد نصر
الله يوم عزت الرجال في وطن األرز .المهم اليوم أن نمسك
بقرارنا من دون خوف ومن دون وجل وأن نقدم على ما يقوي
من روافد قوتنا».

وختم لحود «ام��ا اليمن ،ال��ذي كان يوما ً سعيداً ،فهو
مدعو أيضا ً إلى المقاومة والصبر كي يتحقق االنتصار على
العدوان».
وسألتهيئةالتنسيقللقاءاألحزابوالقوىوالشخصيات
الوطنية اللبنانية في بيان «هل إن األمن العربي مهدد من
ثورة يمنية تحررية مدعومة من غالبية الشعب بهدف بناء
نظام وطني مستقل يحقق التنمية والعدالة لليمنيين ،أم
أنه مهدد من العدو الصهيوني المحتل ألرض فلسطين ومن
االستعمار الغربي الذي تحتل قواعده العسكرية العديد
من األقطار العربية ،ومن قوى االرهاب التكفيري التي تعمل
على إثارة الفتن لتفتيت وحدة المجتمعات العربية لمصلحة
العدو الصهيوني»؟
ولفتت إلى «أن هذه األنظمة العربية التي لم تتفق يوما ً
على محاربة العدو الصهيوني ونصرة قوى المقاومة في
فلسطين ولبنان والعراق ،توحدت اليوم لمنع تحرر اليمن
من التبعية لنظام آل سعود».
ورأت الهيئة «أن الهجوم على الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ومحاولة تصوير الصراع على أنه صراع مذهبي ما
كان ليحصل لو لم تناصر إيران قوى المقاومة ضد اإلحتالل
الصهيوني ،وتقف داعمة لسورية ،دولة وجيشا ً وشعباً ،ضد
الحرب اإلرهابية اإلستعمارية التي تنخرط فيها السعودية
وقطر عبر تسليح وتمويل وتدريب اإلرهابيين التكفيريين».
وسألت« :أي��ن كانت الطائرات الحربية العربية التي
تقصف اليوم اليمن وبناه المدنية والعسكرية عندما كان
العدو الصهيوني ينفذ عدوانه اإلجرامي ضد قطاع غزة؟ كنا
ننتظر أن تكون عودة مصر إلى لعب دورها القومي الريادي
من بوابة دعم قوى التحرر وقضاياها العادلة ،وليس من
بوابة دعم أنظمة الخليج التابعة للغرب ،وفي مقدمها النظام
السعودي ،لتغطية حربه العدوانية للقضاء على الثورة
اليمنية وإثارة الفتنة بين اليمنيين».
وأكدت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية في بيان «أن العدوان الغاشم والسافر
على اليمن يندرج في سياق االستراتيجية األميركية –
«اإلسرائيلية» الهادفة لمنع تحرر المنطقة من التبعية
والهيمنة الغربية االستعمارية ،وبالتالي إبقاء هذه الهيمنة
لمواصلة نهب ثرواتها ومقدراتها ،ولهذا ف��إن العدوان
يستهدف القضاء على ثورة الشعب اليمني التحررية ،ومنع
اليمن من النجاح في إقامة نظام يمني مستقل متحرر من
التبعية».

مذكرة من اللقاء الوطني �إلى العربي:
لوحدة حقيقية بوجه الإرهاب
استنكر اللقاء الوطني «العمل
العسكري في اليمن الذي كنا نتمناه
أن يوجه ضد العدو الصهيوني،
متذرعين بمبررات بعيدة كل البعد
عن الحقيقة».
وت��خ��وف ال��ل��ق��اء ف��ي ب��ي��ان إث��ر
اجتماعه ال��دوري برئاسة الوزير
السابق عبدالرحيم مراد في مكتبه،
من «أن يكون هذا العمل الستهداف
التيار المناهض ألميركا ،وحماية
م��ص��ال��ح أع����داء األم���ة وإض��ع��اف
فعالية التيارات الوطنية وال سيما
ف��ي إب��ع��اده��ا ع��ن السيطرة على
باب المندب ال��ذي ك��ان وال ي��زال
يشكل هدفا ً استراتيجيا ً ألميركا».
وأعرب اللقاء الوطني عن «األلم
مما تشهده ساحات األمة جميعها»،
ودان «كل أعمال االقتتال واستعمال
ال��س�لاح ف��ي غير م��ح��ل��ه» ،م��ؤك��دا ً
«أن الحوار السياسي والتفاهمات
الوطنية والمشاركة هي السبيل
الوحيد لحل مشاكلنا حتى ال تكون

نتائج هذه الصراعات خدمة للعدو
الصهيوني ،العدو الوحيد لالمة
وتفتيت كياناتها».
ولفت إلى «أن تشكيل قوة عربية
موحدة يجب أن تكون في خدمة
المواجهة م��ع ال��ع��دو الصهيوني
كأولوية وال��ت��ي تشكل أمنية كل
الشعوب العربية ال أن تكون أداة
تنفذ مصالح أعداء االمة».
ورأى اللقاء «أن ذرائ��ع التدخل
يجب أن تلجمها مواثيق الجامعة
العربية التي تؤكد ع��دم التدخل
ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية ألي دول��ة
عربية ،ويجب أن يوقظنا جميعا ً
ما تشهده كافة الساحات العربية
وأن ال ننسى للحظة من هو عدونا
الوحيد».
وأع���ل���ن أن���ه «ف���ي خ��ض��م ه��ذه
الصراعات كنا نأمل وال ن��زال بأن
تلعب مصر دوره��ا السابق الذي
ك���ان ه��م��ه دع���م ق���وى ال��م��ق��اوم��ة
والتحرر العربية وحماية األم��ة

ومصالحها وال��ذي ال نتلمسه في
المواقف الحالية».
وق��د وج��ه اللقاء الوطني مذكرة
إل��ى األم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة ال��دول
العربية نبيل العربي ،بمناسبة
انعقاد القمة العربية ،ج��اء فيها
«أننا ندعو من خاللكم كل القيادات
في القمة العربية لتعلن صراحة
وحدة حقيقية بوجه اإلرهاب فكريا ً
وعمليا ً وعسكريا ً قبل فوات األوان
وأن يتذكر الجميع قول الصهيوني
بن غوريون في كتابه عن الحروب
العربية االسرائيلية« :ال تكمن عظمة
«إسرائيل» في قنبلتها النووية بل
في تفكيك ثالث دول مصر والعراق
وسورية» .لتعد سورية الدولة إلى
مقعدها في الجامعة ،ولتأخذ دورها
في مكافحة اإلره��اب داخليا ً وعلى
مستوى األم��ة ،وليتضامن الجميع
مع جمهورية مصر وسورية والعراق
وليبيا واليمن وتونس ضد االرهاب
ومن دون ذلك لن نهزم االرهاب».

هل تطيح «عا�صفة الحزم»
بحوار حزب اهلل « -الم�ستقبل»؟
} محمد حمية
ب��ات واض�ح�ا ً أن الفيتو والضغوط السعودية على
تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار تعتبر السبب
الرئيسي الذي عطل انتخابات الرئاسة االولى وبالتالي
أطاح بحوار التيار الوطني الحر و«المستقبل» وبالرئاسة
معا ً ليخيم الشغور على قصر بعبدا على مدى عشرة
ش�ه��ور حتى إش �ع��ا ٍر آخ ��ر ،ويبقى ال �س��ؤال ه��ل يطيح
الضغط ال�س�ع��ودي على لبنان بعد «ع��اص�ف��ة الحزم»
بحوار حزب الله «المستقبل»!
عشية اليوم الثاني للعدوان السعودي على اليمن وفي
إطاللة تلفزيونية ح ّمل االمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله السعودية بشخص وزي��ر خارجيتها
سعود الفيصل مسؤولية تعطيل االنتخابات الرئاسية
بسبب فيتو الفيصل على مرشح طبيعي ومنطقي يمثل
الحيثية الوطنية والمسيحية ،ف��ي اش ��ارة ال��ى العماد
ميشال عون.
وكان عون قد اتهم في حديث تلفزيوني في تشرين
الثاني م��ن ال�ع��ام الماضي الفيصل بأنه ه��و م��ن عطل
انتخابات الرئاسة اللبنانية بسبب الفيتو ال��ذي وضعه
على اسمه.
وعلى رغم الحوار بين عون والرئيس سعد الحريري
الذي استمر اشهرا ً اال أنه وصل إلى طريق مسدود على
صعيد االنتخابات الرئاسية ،ما أدى إلى توقفه ،أما السبب
بحسب ع��ون ألن الفيصل وض��ع فيتو على اسمي»،
متسائالً في حديث صحافي« :كيف ان قرارا ً من خارج
لبنان يمكنه ان يعطل انتخاب رئيس جمهوريتنا!» ،ثم
كرر عون اتهامه السعودية بتعطيل االنتخابات الرئاسية
بحديث تلفزيوني في الخامس من كانون الثاني من العام
الحالي.
مرة جديدة يوضع حوار حزب الله «المستقبل» أمام
امتحان صعب في ظل الخالف الحاد بين الطرفين الذي
استجد إثر الحرب السعودية العربية على اليمن ،فقد
وصف السيد نصر الله في خطابه االخير الحرب التي
تنفذها السعودية ودول أخ��رى ضد اليمن بالعدوان،
م�ح��ذرا ً أن استمرارها ستكون نتيجته هزيمة النظام
السعودي وانتصار الشعب اليمني ،كما اتهم السعودية
بالوقوف خلف العديد من الحروب والعمليات االرهابية
في المنطقة.
لم يتأخر الحريري في إعالن الر ّد على مواقف نصر

الله حيث غرد عبر «تويتر» واصفا ً كالم نصر الله بأنه
«عاصفة من الكراهية ضد السعودية ودول الخليج».
لم تكتف السعودية بكالم الحريري بل سارع السفير
ال�س�ع��ودي ف��ي لبنان علي ب��ن ع��واض عسيري للرد،
معتبرا ً في بيان «ان خطاب نصر الله عبّر عن ارتباك لدى
الجهات التي يمثلها وتضمن الكثير من االفتراء والتجني
في حق السعودية إضافة إلى الكثير من المغالطات».
ف��ي ظ��ل ه��ذه المواقف التصعيدية ل��م يكن الضغط
السعودي على ال��دول العربية ال سيما على مصر أقل
ٍ
مواقف داعمة
من الضغط على لبنان وحكومته التخاذ
للسعودية بحربها على اليمن في القمة العربية ،فاضطر
رئيس الحكومة تمام س�لام ف��ي كلمته ف��ي قمة شرم
الشيخ إلى تنفيذ ما طلبته السعودية ،فأعلن تأييد لبنان
الحملة العسكرية على اليمن لكنه في الوقت نفسه طالب
بتحييد لبنان عن الصراعات اإلقليمية.
تصعيد ال�م��واق��ف خ�لال األي ��ام االخ �ي��رة تكاد تنذر
بتهديد الحوار ال بل بنسفه ،ال سيما أن حزب الله حذر
على لسان النائب محمد رعد منذ اسبوعين بعد البيان
الختامي لمؤتمر قوى  14آذار مخاطبا ً المستقبل« :إما أن
تلتزموا بالحوار أو دعونا نذهب كل واحد منا في حال
سبيله».
إال أن ما انتهى إليه كل من نصر الله والحريري في
كالمهما االخير يؤكد أن الطرفين يعمالن على تحييد
الحوار عن الخالفات حول الملفات االخرى ،فقال نصر
الله :اخترنا الحوار مع المستقبل لمنع إنهيار البلد ،مؤكدا ً
مواصلة هذا الحوار رغم محاولة عدد من شخصيات
المستقبلتعطيله.
أما الحريري فقد ختم «تغريداته» على «تويتر» قائالً:
«ألن مصلحة بلدنا تعلو ف��وق ك��ل اعتبار فإننا نؤكد
ضرورة مواصلة الحوار لحماية لبنان».
أما تأكيد استمرار الحوار جاء من عرابه رئيس مجلس
النواب نبيه بري الذي أكد امام ز ّواره أمس أنّ «الحوار
أثبَت ا ّنه حاجة وطنية وأ ّنه ح ّقق استقرارا ًملموساً ،وقال:
«إنّ هناك حرصا ً لدى الجميع على هذا الحوار ،وستُعقد
الجولة الجديدة منه في موعدها الخميس المقبل».
بعد أن تجاوز حوار حزب الله « -المستقبل» عملية
المقاومة األخيرة في مزارع شبعا وبعد أن نجا من قنابل
السنيورة السياسية وعاصفة الشهادات في المحكمة
ال��دول �ي��ة ،ه��ل سيبقى ص��ام��دا ً أم ��ام «ع��اص�ف��ة الحزم»
السعودية؟

أعرب رؤساء الطوائف عن قلقهم
واستيائهم للفراغ في سدة الرئاسة
ل��م��ا يشكله م��ن خ��ط��ر ع��ل��ى لبنان
وأمنه وسالمته ،وحتى على صيغته
الحضارية التي يعتبرها رسالة
الى محيطه والى العالم .وشجعوا
على استمرار ال��ح��وارات على رغم
أنها لم تثمر إال القليل ول��م تالمس
الوجع األساسي ال��ذي هو انتخاب
رئيس الجمهورية .وشددوا على «أن
موضوع انتخاب رئيس للجمهورية
يجب أن يبقى الموضوع المحوري
وال��م��ل��ح ألن رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
المسيحي الماروني هو الضمانة
االساسية الستمرارية العيش معا ً
وبالتالي لبقاء الدولة اللبنانية».
ولفتوا في خالل القمة الروحية
التي انعقدت في الصرح البطريركي
ف��ي بكركي ب��دع��وة م��ن البطريرك
الماروني بشارة ال��راع��ي إل��ى «أن
مسألة ال��ن��زوح ال��س��وري أدت إلى
تخطي قدرة لبنان على االحتمال ما
تسبب بإرهاق كاهل الخزينة ،ودعوا
إلى ضرورة مأسسة القمة الروحية
وجعل اجتماعاتها فصلية ،وأشادوا
بالجيش والقوى االمنية وطالبوا
ب��وج��وب تسليحهم ليتمكنوا من
محاربة اإلرهاب».
وج����دد ال��م��ج��ت��م��ع��ون ف��ي بيان
ت�لاه األم��ي��ن ال��ع��ام للجنة الحوار
االسالمي – المسيحي حارث شهاب
«دع��وة القوى السياسية اللبنانية
كافة إل��ى االحتكام إل��ى المصلحة
الوطنية العامة وإيالئها األفضلية
ع��ل��ى ك��ل مصلحة أخ����رى ،وذل��ك
للخروج من دوامة الدوران في فراغ
جلسات االنتخاب العقيمة التي لم
ت��ؤد حتى اآلن إال إل��ى استمرار هذا
الفراغ والى تضاعف مخاطره».
وأشار المجتمعون إلى «أن التأخير
ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للحمهورية
ينسحب سلبا ً على كل المؤسسات
الدستورية والمؤسسات العامة،
فتتعطل الواحدة تلو األخرى ،ويتم
م��لء ال��وق��ت ال��ض��ائ��ع ف��ي محاولة
استنباط حلول لمشاكل تنجم عن
ه��ذا ال��ف��راغ .بينما المطلوب واحد
وهو االحتكام إلى صندوق االقتراع
في المجلس النيابي وفقا ً للدستور».
ون��اش��د المجتمعون المسؤولين
بضرورة إيالء الشأنين االقتصادي
واالجتماعي عناية فائقة ،لما يترتب
على المواطنين م��ن ثقل االزم���ات
المتراكمة على هذين الصعيدين».
وأك��دوا «أن المدخل لمعالجة هذه
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وعسكريين وروحيين وفي طليعتهم
المطرانان يوحنا ابراهيم وبولس
يازجي.
وأشادوا بالدور المسؤول والب ّناء
الذي يقوم به الجيش والقوى األمنية
ف��ي ح��م��اي��ة أم���ن ل��ب��ن��ان وسالمته
واس��ت��ق��راره ،ورد ال��ع��دوان ال��ذي
يحاول التسلل اليه عبر الحدود.
ودعوا إلى تأمين كل حاجات الجيش
والقوى األمنية من أسلحة ومعدات
حتى تتمكن من مواصلة اداء هذه
المهمة الوطنية.
وأق���ام البطريرك ال��راع��ي مأدبة
غداء على شرف المشاركين.

الخازن :القمة وقفة
وطنية في وجه التحدّيات

رؤساء الطوائف بعد اجتماعهم في بكركي
ال��ق��ض��اي��ا ه��و التعجيل ف��ي إق���رار
الموازنة العامة للدولة ،والعمل على
ضبط االنفاق غير المجدي ،وتعزيز
االنفاق االستثماري الذي يعود بالنفع
على الحركة االقتصادية لتنشيطها،
بحيث يستفيد المواطنون منها ان
لجهة ايجاد فرص عمل جديدة ،او
لمساعدة الفئات األكثر فقراً».
ولفت رؤس��اء الطوائف إل��ى «أن
ال��ح��روب وال��ص��راع��ات ال��دائ��رة في
سورية وال��ع��راق قد خلفت مآسي
ال تعد ،من مقتل مئات اآلالف ،إلى
تدمير العديد من المدن والبلدات
والقرى ،إضافة إلى تهجير ما يزيد
ع��ل��ى م��ل��ي��ون ون��ص��ف م��ل��ي��ون من
النازحين السوريين إل��ى لبنان،
فضالً عن آالف النازحين العراقيين،
ناهيك عن ما يزيد على نصف مليون
الج��ئ فلسطيني .وق��د أدى دخ��ول
النازحين السوريين غير المنظم
وانفالشهم على امتداد الجغرافيا
اللبنانية ،إلى تخطي طاقة لبنان
على االحتمال على أكثر من مستوى،
من األم��ن إل��ى السكن والعمل ،الى
الصحة والتعليم ،والمياه والكهرباء،
والغذاء والنقل وسواها ،ما يتسبب
في إرهاق كاهل خزينة ترزح الهثة
تحت األثقال والعجز والديون .وال
يمكننا أن ننسى الظروف المأسوية
والالانسانية التي يعيشها هؤالء
ال���ن���ازح���ون ،وال��ت��ي ت��ح��ت��اج إل��ى
تحرك دولي فاعل يهدف إلى زيادة
المساعدات االنسانية وتكثيفها.
كما يجب أن يدرك المجتمع العربي

(ت ّموز)
وال���دول���ي أن ل���دى ل��ب��ن��ان ق���درة
استيعاب محدودة لعدد النازحين
ال��ذي��ن يمكنه احتضانهم لفترة
محددة ،فيمنع تحول لجوئهم إلى
لبنان من موقت إل��ى دائ��م ألن ذلك
يشكل خطرا ً كبيرا ً على وحدة لبنان
واستقراره.
وشدد رؤساء الطوائف على «أن
ظاهرة اإلرهاب التي تجتاح المنطقة،
والتي تتلبس لباس الدين وتتوسل
التكفير والعنف ورفض اآلخر ،يجب
التصدي لها ومواجهتها بجدية
ثقافيا ً وتربويا ً واقتصاديا ً وسياسياً.
كما تكون مواجهتها بتوحيد صفوف
االع��ت��دال وتعزيز مواقعه وتطوير
الخطاب الديني ال��ذي يؤكد على
المصالحة والتسامح والتعايش
ويبتعد ع��ن مصطلحات االق��ص��اء
وااللغاء».
وح���ذر المجتمعون م��ن إلباس
الحياة السياسية وج��ه �ا ً طائفيا ً
أو م��ذه��ب��ي�ا ً ف��ي ع��ال��م��ن��ا ال��ع��رب��ي،
م��ت��وق��ف��ي��ن أم����ام م��ا أق��دم��ت عليه
الحركات االرهابية من إلغاء الحدود
والتوجه نحو الخيار التقسيمي في
المنطقة ألن هذا يلتقي مع المخطط
الصهيوني المعروف ،والهادف الى
تفتيت المنطقة بأسرها الى دويالت
طائفية صغيرة ،متحاربة باستمرار،
ما يتيح للكيان االسرائيلي ان يكون
األقوى في المنطقة».
ورأى ال��م��ج��ت��م��ع��ون «أن ه��ذه
الموجات من العنف واإلره���اب لم
ت��وف��ر أي��ا ً م��ن ال��ط��وائ��ف والمذاهب

والمكونات المجتمعية في البلدان
المختلفة ،وت��وق��ف��وا مليا ً عند ما
يتعرض له المسيحيون المشرقيون
بمختلف تالوينهم من مالحقة وقهر
وتشريد وتهجير وكأن آخرهم أبناء
الطائفة األش��وري��ة ،وأك���دوا «أن ما
يميّز بلداننا المشرقية منذ القديم،
هو التعايش بين أدي��ان متعددة،
والتفاعل بين ح��ض��ارات متعددة،
وأن الحضور المسيحي ف��ي هذه
البلدان هو حضور أصلي وأصيل
سبق ظهور اإلس�ل�ام بعدة ق��رون،
وه��و مستمر .وكانت للمسيحيين
على مر العصور مساهمات جليلة
ف��ي الحفاظ على اللغة العربية،
وإغناء الحضارة العربية .وال يزال
لهذا الحضور اليوم دور أساسي في
إعطاء هذا المشرق مكونا ً أساسيا ً
في هوية المنطقة ،ونشر حضارة
المحبة والمغفرة والسالم».
وك��ان��ت القمة ال��روح��ي��ة توقفت
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر أم����ام ال��ت��ط��ورات
السياسية والعسكرية التي تعصف
بالمنطقة العربية وبخاصة في اليمن
وأعربت عن تمنياتها في احتواء هذه
التطورات بما يحفظ للدول العربية
أمنها وسيادتها ووحدتها ،ويحقق
ل��ه��ا م��ا تصبو ال��ي��ه شعوبها من
استقرار وازدهار.
وأق�����ر ال��م��ج��ت��م��ع��ون م��أس��س��ة
القمة الروحية وجعل اجتماعاتها
العادية فصلية .وج��ددوا المطالبة
والسعي من أجل االفراج عن جميع
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن واألس�����رى مدنيين

وت��ع��ل��ي��ق �ا ً ع��ل��ى ان��ع��ق��اد القمة
ال��روح��ي��ة ،اعتبر رئ��ي��س المجلس
العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن «أن انعقاد القمة الروحية
ف��ي بكركي تم ّثل وقفة وطنية في
وج���ه ال��ت��ح �دّي��ات ال��ت��ي يواجهها
المسيحيون والمسلمون ف��ي هذا
تصريح له« :إذا
الشرق» .وقال في
ٍ
لم تح ّقق القمة الروحية في بكركي
الحلول السحرية ،فإنها وقفت وقفة
وطنية ف��ي وج��ه التحديات التي
يواجهها المسيحيون والمسلمون
ف��ي ه��ذا ال��ش��رق وف��ي ه��ذه اللحظة
بالذات».
وقال« :لقد عاد القادة الروحيون
إل��ى تأكيد فعل إيمانهم بنموذج
العيش السماوي في لبنان في وجه
نماذج التط ّرف والعنصرية التي
تحاول أن تقيم دويالت طائفية في
المنطقة .يكفي أنهم أنعشوا ،في
لقائهم ،هذا التناغم الذي أ ّكده اإلرشاد
الرسولي قاطعين على العابثين
ب��وح��دة المسيحيين والمسلمين
على العيش بسالم الطريق من أول
الطريق .وإذا ما تط ّرقوا إلى الشأن
الوطني في بيانهم ،فلِ َكي يقيلوا أهل
السياسة من تخبّطهم ليعودوا إلى
صواب الحوار الوطني ،وليشرعوا
للحال في انتخاب رئيس للجمهورية
لتستقيم المؤسسات حيث ال يجوز
اإلستهانة بخطورة بقاء لبنان من
دون رأس في أعلى سلطة الهرم،
ألنه عامل أساسي في وحدة البالد».
وأش����ار إل���ى «أن م��ث��ل ه���ذه القمم
الروحية تم ّثل أرقى درجات االرتقاء
س الوطني لتفعيل أواصر
إلى الحِ ّ
ورص الصفوف».
التفاهم
ّ

«نواجه التحري�ض الطائفي بالإ�صرار على الحوار»

حزب اهلل :موقف �سالم في القمة العربية ال يعبر عن لبنان الر�سمي
أكد حزب الله «أن موقف رئيس الحكومة تمام سالم في القمة
العربية يعبر عن وجهة نظر قسم من اللبنانيين ال عن لبنان
الرسمي» .ولفت إلى أنه «لوال المقاومة لكنا اليوم نبحث عن
بلدنا في مخيمات النازحين» ،مشيرا ً إلى «أن أحدا ً ال يمكنه أن
يعيد شعوبنا إلى مرحلة االستعباد والخضوع» .وشدد على
«أن مواجهة التحريض الطائفي تكون باالصرار على الحوار
ألنه يضيق مساحات الخالف واالفتراء بتبيان الحقائق».
وفي السياق ،أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش «أن ما تحقق هنا في لبنان من انتصار المقاومة على
العدو «اإلسرائيلي» ليس أمرا ً بسيطاً ،بل هو بداية تحول في
مستقبل لبنان ال��ذي بات يعيش أبناؤه ح��اال ً من الطمأنينة
والثقة بقدرة المقاومة بعد ط��ول اختبار ،وبعدما أثبتت
المقاومة وقادتها وقائدها صدقية في إدارة الصراع ،وفهم
معادالته واإلعداد واالستعداد لمواجهة التحديات والمخاطر،
فبات العدو «اإلسرائيلي» يشعر بمعادلة الردع ،وبات يضيق
بقدرة المقاومة على محاصرة دوره ،بل بات يشعر ويستشعر
مع الذين دعموه بخطورة انتشار هذا النهج».
وقال فنيش في احتفال تكريميا ً أقامه حزب الله في صور
لكبار السن في المدينة« :ال يمكن ألحد أن يعيد شعوبنا إلى
مرحلة االستعباد والخضوع ،فهذه مرحلة مضت بعد انتصار
الثورة اإلسالمية في إيران التي هي شوكة في عيونهم ،ومع
تجربة المقاومة في لبنان ومع الصمود الرائع في سورية،
ومع هزيمة المشروع األميركي في العراق ال يمكن ألحد أن يعيد
عجلة الزمن إلى الوراء ،فهذه الشعوب عرفت معنى الحرية،
وأدرك��ت قيمة نهج المقاومة ،وه��ي اليوم منخرطة في هذا
المشروع ،مهما طال الزمن».
وعلق وزي��ر الصناعة حسين ال��ح��اج حسن ف��ي تصريح
أمس على مواقف رئيس الحكومة تمام سالم في مؤتمر القمة
العربية بالقول« :استمعنا لخطاب الرئيس سالم في مؤتمر
القمة العربية في شرم الشيخ ،وال��ذي برر فيه ما تقوم به
بعض الدول العربية من عدوان على اليمن وشعبه ،وأيضا ً
تأييده إلنشاء قوة عربية مشتركة من خالل الجامعة العربية.
ولفت إلى «أن هذين الموقفين :العدوان على اليمن وإنشاء
القوة العربية المشتركة ،لم يناقشا في الحكومة اللبنانية ،وما
أدلى به الرئيس سالم يعبر عن وجهة نظر قسم من اللبنانيين
وال يعبر عن وجهة نظر لبنان الرسمي المتمثل بالحكومة
اللبنانية ،وس��وف نطرح ه��ذا األم��ر للنقاش في أول جلسة
لمجلس الوزراء اللبناني».

وأك��د النائب ن��واف الموسوي «االستعداد التام للمضي
في حوار يشكل حاجة للبنانيين جميعا ً بالقدر نفسه وليس
لطرف محدد ،ألن من شأن الحوار أن يضيق مساحات الخالف
وأن يفتح إمكان التوصل إلى تفاهمات».
وقال« :نحن لطالما كان نهجنا على المستوى الوطني نهج
من يسعى إلى الحوار والتفاهم والتوافق ،ألننا كنا وال نزال
نعتقد بأن مهمتنا الوطنية هي حماية بلدنا وأن ذلك ال يكون
إال بتوجيه البندقية نحو العدو الحقيقي الذي يتربص بنا
جميعا ً وهو العدو الصهيوني وأداته المعاصرة وهي العدو
التكفيري الذي يشبه العدو الصهيوني في منطلقاته وغاياته
وأساليبه».
وأكد في احتفال تأبيني في بلدة حداثا الجنوبية «مواجهة
التحريض الطائفي باإلصرار على الحوار ومواجهة االفتراء
بتبيان الحقائق على طاولة ال��ح��وار وحيث يلزم .ونحن
نعتقد بأن جميع الجماعات اللبنانية مهددة وفي طليعتها
المسيحيين ال في لبنان فحسب ،وإنما في الشرق أجمع ،حيث
في كل مكان اعتمدت سياسة أميركية أو سياسة التكفير ،تهجر
المسيحيون بسبب ذلك .ومن هنا نحث القوى السياسية على
إيجاد التفاهم الذي يفتح الطريق أمام انتخاب رئيس قوي
يعبر عن األكثرية المسيحية ،وعن اإلرادة المسيحية الحقة
بحيث تكون في ذلك رسالة للمسيحيين في العالم وفي الشرق
بأن عليهم أن يبقوا هنا لنواصل معا ً صوغ تجربة فريدة من
العيش الواحد بين أتباع الديانات المختلفة في مواجهة
الصيغة الصهيونية القائمة على أحادية الدين ،وفي مواجهة
الصيغة التكفيرية القائمة أيضا ً على أحادية التنظيم وإعدام
ما عداها».
وحذر الموسوي من «اإلنجرار تحت أي ظرف من الظروف
إلى انقسام مفتعل ومختلق تعمد وسائل إعالم مدفوعة األجر
إلى فرضه على الواقع ،وهو االنقسام الطائفي والمذهبي»،
مشددا ً على «أن الصراع ال��ذي ي��دور في هذا الموقع أو ذاك
ليس إال صراعا ً بين أصحاب حق في تقرير مصيرهم ألنفسهم
واستعادة حرية قرارهم ،وبين طغاة مستكبرين ال يرون في
األرض إال جغرافيا سياسية يعملون على تكييفها بحيث
تحفظ مصالحهم النفطية واالستراتيجية ،فالشعوب ليست
كميات تقاس ،وال األوطان كانت جغرافيا سياسية ،إنما هي
تعبير عن إرادة الشعب الحر في أن يكون له قراره المستقل».
وأشار إلى «أن إضعاف مؤسسات الدولة السورية يصب في
خدمة االتجاهات التكفيرية المتطرفة ،وباألمس أطل أحدهم

لجنتا الإعالم والدفاع
تابعتا جدول �أعمالهما
واصلت لجنة االع�لام واالت��ص��االت درس قانون اإلع�لام وتعديل قانون
المطبوعات في جلسة عقدتها العاشرة والنصف من قبل ظهر امس برئاسة
النائب حسن فضل الله وحضور عدد من النواب األعضاء كما حضر الجلسة
وزير االعالم رمزي جريج .وتابعت اللجنة درس ومناقشة
اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المطبوعات المقدم من النائب
روبير غانم واقتراح القانون المتعلق بقانون االعالم المقدم من النائب غسان
مخيبر .واستكملت اللجنة النقاش وأقرت بعض البنود الواردة في االقتراحين
وستواصل درس ما تبقى من مواد في جلسة يحدد موعدها الحقاً.
وتابعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في جلسة عقدتها برئاسة النائب
سمير الجسر درس مشروعي قانون أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات
وهي الجلسة الثانية عشرة على التوالي ،واقتصر النقاش فيها على المادتين
الخامسة والسادسة المتعلقتين باالشخاص المحكومين أو الموقوفين وحفظ
البصمات الوراثية .ولم تحسم اللجنة أمرهما على أن تتابع نقاشهما في
الجلسة المقبلة بعد تحديد المعايير التي ستعتمدها لهذا القانون .وتواصل
اللجنة دراسة المواد المتبقية في جلسة تحدد الحقاً.

في مدينة إدلب ممن يحلو للبعض زورا ً أن يطلق عليه أو على
هذه المجموعة إسم الثوار ،ليتحدث عن انتصار مجموعته،
ومن تحدث هو الذي شق صدر الجندي السوري وكدش قلبه،
فهل هذا هو المصير الذي ينتظره من يسمون أصدقاء سورية
أو أصدقاء ما يسمى الثورة السورية ،أن تنتصر المجموعات
التي تقطع األجساد وتنهش القلوب واألك��ب��اد ،هل ه��ذا هو
االنتصار على الرئيس بشار األسد؟ عبر اإلتيان بتكفيريين
يهدمون ويدمرون ويذبحون ويستبيحون ويسبون ،هل هذا
هو المطلوب؟ من هنا يأتي تمسكنا ببقاء الدولة السورية قوية
بمؤسساتها جميعها».
واعتبر النائب حسن فضل الله «أن الذين أزعجهم موقف
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأثارهم إنما
يقولون اشهدوا لي عند األمير ،فهذه هي مقولتهم اليوم،
ويريدون أن يسجلوا شهادة عند السالطين واألم��راء أنهم
اعترضوا واحتجوا وشتموا» ،متسائالً« :متى كانت الشتيمة
تؤثر على مواقفنا وثباتنا .ومتى ك��ان التهويل يغيّر من
قناعاتنا .ومتى كانت الحرب النفسية واإلعالمية والسياسية
والعسكرية تؤثر على عزيمتنا».
وأكد فضل الله في كلمة له خالل إحتفال تأبيني في مدينة
بنت جبيل لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد خطار توفيق
عبد الله ،أنه «لوال المقاومة لك ّنا اليوم نبحث عن بلدنا في
مخيمات النازحين ،أو في الزواريب والسياسات الملتبسة هنا
وهناك ،ولكن بفضل هذه المقاومة وتضحيات شهدائها بقي لنا
بلد اسمه لبنان ،وشعب اسمه الشعب اللبناني» ،مشيرا ً إلى
«أن ما كان واضحا ً للمقاومة منذ بدايات المعركة في مواجهة
ه��ؤالء التكفيريين ،قد ثبت اليوم للجميع ،ولذلك فإن الكل
يتحدث في لبنان عن هذا الخطر التكفيري الذي دعونا الجميع
ليكون ج��زءا ً من مواجهته ضمن استراتيجية وطنية يؤدي
الجيش اللبناني فيها دورا ً أساسياً».
وأضاف فضل الله« :نقف إلى جانب الجيش في مواجهة
الجماعات التكفيرية أو في اإلن��ج��ازات التي يحققها على
المستوى األمني في تفكيك هذه الشبكات التكفيرية ،وآخرها
الشبكة التي اعترفت أنها قتلت فواز بزي ابن هذه المدينة،
واغتالته في طرابلس» ،مؤكدا ً «أننا عندما نقدم التضحيات
في مسيرة المقاومة ،فإننا نقدمها دفاعا ً عن الجميع حتى
عن أولئك الذين يختلفون معنا في السياسة أو الذين ال يرون
رؤيتنا ،ألن هذا الخطر هو خطر على الجميع ،وواهم من يعتقد
أنه بمنأى عنه».

الجمعيات ﻷ
كرم عطا اهلل
ا�هلية في البقاع ُت ّ

ال�سيد ين ّوه بدوره على �صعيد المنطقة
ك� ّرم��ت الجمعيات اﻷهلية في
البقاع برعاية رئيس المجلس
السياسي ف��ي ح��زب الله السيد
ابراهيم أمين السيد ،راعي أبرشية
دي���ر األح��م��ر وال��ب��ق��اع الشمالي
المارونية المطران سمعان عطا
ال��ل��ه ،ف��ي احتفال أقيم ف��ي قاعة
ت��م��وز ف��ي مدينة بعلبك حضره
نواب حاليون وسابقون ،محافظ
بعلبك الهرمل بشير خضر ،رجال
دين ،رؤوساء بلديات وفعاليات،
وعدد كبير من أهالي المنطقة.
وقد استهل الحفل بكلمة لراعي
التكريم ابراهيم أمين السيد عبّر

فيها عن تقديره واحترامه للدور
ال��ذي لعبه المطران على صعيد
المنطقة ،شاكرا ً له مواقفه الوطنية
وحرصه على التالقي والتواصل
مع الجميع.
وم���ن ث��م ك��ان��ت ك��ل��م��ة لمفتي
بعلبك الهرمل خالد صلح الذي
دع��ا إل��ى ال��ت��واف��ق بين الطوائف
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية.
وأع����رب ال��م��ط��ران ع��ط��ا ال��ل��ه عن
سعيه في خدمة كل أبناء البقاع
الشمالي من دون استثناء ،وعزمه
العمل بكل ق��واه من أج��ل ازده��ار
المنطقة .واعتبر ان «الحوار بين

أبناء الديانات في لبنان أرسى
أساسات البناء الوطني للحوار
الذي أسقط الحواجز بين المناطق
أعاد اللبنانيين إلى مسيرة العيش
الواحد».
وأشار إلى أنه «لو لم يكن مؤمنا ً
شخصيا ً بهذا الحوار وبالعيش
ال��واح��د ،لما اس��ت��ط��اع أن يكون
خ��ادم�ا ً لمسؤولية رعاية جميع
أب��ن��اء البقاع الشمالي م��ن دون
استثناء».
وفي الختام ،منح السيد أمين
السيد درعا ً تقديريا ً للمطران عطا
الله.

