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الحوار :االنتقال من تخفيف االحتقان �إلى احتواء
ال�شروخات التي �أحدثتها التعقيدات الإقليمية

قدم التهنئة لفاعليات زحلة بعيد الف�صح

حزب اهلل :هناك تما ٍه بين م�شروع ثالثي الأطراف
التكفيري ـ الأميركي ـ «الإ�سرائيلي»
أكد حزب الله «أن أي موقف رسمي
للبنان يجب أن يكون ص���ادرا ً عن
مجلس الوزراء وإال فإنه ال يعبر عن
موقف الحكومة» ،الفتا ً إلى أن هناك
تماهيا ً بين مشروع ثالثي األطراف،
المشروع التكفيري  -األميركي -
اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،مشيرا ً إل��ى «أن كل
عدوان يحصل على شعب هو عدوان،
وكل ع��دوان هو جريمة ونحن ندين
ه��ذه الجريمة» .ورأى «أن الصيف
على الحدود اللبنانية  -السورية
حار وسابق ألوانه».
وأك��د ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم «أننا وجدنا
أن هناك تماهيا ً بين مشروع ثالثي
األط����راف ،ال��م��ش��روع التكفيري -
األميركي – «اإلسرائيلي» ،وحيثما
وجدنا ه��ذا المشروع بأحد أطرافه
ال��ث�لاث��ة وج��دن��ا آث���اره السياسية
السلبية ،حيث ي��ك��ون أح��د ه��ؤالء
ال��ث�لاث��ة نجد االح��ت�لال وال��ع��دوان
وتدمير الحياة البشرية والفتنة
والتحريض ،وهذا ينطبق حرفيا ً على
ثالثي هذا المشروع».
وأشار خالل حفل إطالق مسابقة
«الفكر اإلسالمي األصيل» التي تنظمها
التعبئة التربوية في حزب الله في
الجامعة اللبنانية إلى «أن األنظمة
االستبدادية والمتخلفة التي ال تعطي
الشباب حرية االختيار والرأي أنظمة
مفضوحة ومكشوفة ،وال يمكن أن
تكون طريقا ً للتغيير نحو األفضل
تحت عنوان دعم الحركات التكفيرية
وما شابه ،وال يمكن تشريع العدوان
على شعب تحت أي ذري��ع��ة وأي
مبرر ،ألنه ال يوجد نموذج عدواني
صالح ونموذج عدواني فاسد».
وس�����أل «ه����ل ال����ع����دوان على
الفلسطينيين ع���دوان فاسد بينما
ال���ع���دوان ع��ل��ى ش��ع��وب المنطقة
العربية ع���دوان ص��ال��ح»؟ م��ؤك��دا ً
«أن كل ع��دوان يحصل على شعب
هو ع��دوان ،وكل ع��دوان هو جريمة
ونحن ندين هذه الجريمة وأملنا كبير
بهذا الجيل الصاعد أن يغير الواقع
القائم ،وسنرى تهاوي المستبدين
لمصلحة التغييريين وهم الشباب
في منطقتنا».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس
ال��ن��واب محمد فنيش «أن أي موقف
رسمي للبنان يجب أن يكون صادرا ً
عن مجلس ال��وزراء وإال فإنه ال يعبر
ع��ن م��وق��ف ال��ح��ك��وم��ة» ،مشيرا ً إلى
أن «م��ا ص��در ف��ي القمة العربية لم
يدرس ولم يطرح في مجلس الوزراء،
وبالتالي كان من الطبيعي أن نقول

وفد من حزب الله يهنّئ درويش
إن هذا الموقف يمثل وجهة نظر بعض
اللبنانيين ،وبعض األفرقاء ،وال يمثل
موقف الحكومة» .ودع��ا إل��ى «ع��دم
تجاوز المؤسسات ،فنحن تعاملنا
مع بعضنا كحكومة ،واعتمدنا مبدأ
التوافق في أبسط األمور ،فكيف بهذه
المسائل األساسية التي تحدد موقف
لبنان ،ل��ذا ال يمكن ألح��د أن يتفرد
بالموقف وينسبه إل��ى الحكومة،
وم���ا ص���در ال ي��ع��ب��ر ب��ال��ت��أك��ي��د عن
موقفنا ،ونحن جزء أساسي من هذه
الحكومة».
وأك��د في كلمة ألقاها في احتفال
تكريمي أقامه حزب الله لمناسبة مرور
اسبوع على استشهاد هاشم أحمد
أمين في صور «التمسك بمنهج الحوار
سبيالً وح��ي��دا ً لمقاربة المشكالت
والخالفات حرصا ً على استقرار لبنان
وسلمه الداخلي وأم��ن اللبنانيين،
ومهما تبدى من تباين فنحن لن نغير
في اعتماد هذا النهج ،لكن ال يمكن أن
نغفل عما يجري حولنا من أح��داث،
فنحن لسنا جزيرة معزولة ،ولبنان
يتأثر ويؤثر في حركة األحداث ،ومن
حقنا أن نعبر وأن يكون لنا كاآلخرين
رأينا وموقفنا من أي قضية ومشكلة
وح���دث ،ونحن م��ن منطلق حرصنا
على مصلحة وطننا ،فإننا سنمارس
حقنا في التعبير ،وفي إظهار الموقف
وتبيان الحقائق».
وزار وف��د م��ن ح��زب الله برئاسة
نائب رئيس المجلس السياسي محمود

(أحمد موسى)
قماطي رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي��ش في
مطرانية سيدة النجاة ،لتقديم التهنئة
بحلول عيد الفصح المجيد ،وذل��ك
بحضور معاون قماطي الدكتور علي
ضاهر ،مسؤول منطقة البقاع األوسط
في ح��زب الله الحاج خضر زعيتر،
ومسؤول العالقات في القطاع األوسط
حسين جانبين .وقد جرى خالل اللقاء
استعراض لمختلف المواضيع على
الساحتين اللبنانية والعربية.
وعقب اللقاء ،أك��د قماطي وح��دة
الموقف الوطني اللبناني بضرورة
صيانة ه��ذا ال��وط��ن وحمايته لكل
اللبنانيين ،وأن ندعم الجيش الذي
يحافظ على لبنان ويحميه من كل
األخ��ط��ار وخ��ص��وص �ا ً ف��ي مواجهة
اإلره�����اب ال��ت��ك��ف��ي��ري ال����ذي أصبح
الهاجس للمنطقة برمتها وللعالم».
وشدد على ضرورة تزويد الجيش بكل
ما يحتاج إليه وأال يخضع للمهاترات
السياسية ألن قوته قوة لبنان ،ودعمه
هو الطريق الوحيد لحصانة لبنان
خصوصا ً في ال��دور التكاملي الذي
يلعبه الجيش ويقوم به مع المقاومة
والشعب ال��ذي يدعمه ف��ي مواجهة
الخطرين« :اإلسرائيلي» والتكفيري».
وفيما أ ّكد ضرورة إنجاز االستحقاق
الرئاسي ف��ي أس��رع وق��ت ممكن لما
يمثله ه��ذا ال��م��وق��ع م��ن أهمية على
مستوى الشرق ،لخصوصيته وتميزه

يونان في ر�سالة الف�صح :واجب الأ�سرة الدولية
الكف عن �شحن النفو�س في �سورية و�ضخ الأ�سلحة
وجه بطريرك السريان االنطاكي مار اغناطيوس يوسف
الثالث يونان الرسالة السنوية لمناسبة عيد القيامة
المجيدة ،بعنوان «المسيح قام ...وأقامنا معه» ،تناول فيها
األوضاع الحالية في لبنان والمنطقة.
وأشار إلى «المناوشات السياسية بين مختلف األفرقاء،
وما أدت إليه من عدم انتخاب رئيس للجمهورية ،وها نحن
على مشارف مرور عام كامل على حال الفراغ الرئاسية وما
أوجدته من فراغ في المؤسسات كافة ،إلى حد أصبح شبح
الفراغ والتعطيل يلف الدولة اللبنانية بأكملها.
فيما معظم السياسيين منصرفون إلى تحقيق مصالحهم
الخاصة والهثون نحو تقاسم الحصص على حساب الوطن
والمواطن ،متجاهلين واجبهم في دعوة النواب إلى اإللتزام
بمسؤولياتهم الدستورية لعقد جلسات انتخاب رئيس
للبالد».
وقال« :نصلي كي تكون قيامة الرب قيامة للبنان ومناسبة
الجتماع مختلف اللبنانيين وتفاهمهم اليوم قبل الغد على
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،فيقوم بتشكيل حكومة
جديدة تكون حكومة وح��دة وطنية ترعى ش��ؤون البالد،
وتجعل في مقدمة أولوياتها إقرار قانون عصري لالنتخابات
النيابية ال يُغيب أحداً».
وأم��ل« :ب��أن يسرع المعنيون بتحرير الموصل وسهل
نينوى من الجماعات اإلرهابية المفسدة ،ليعود أهلنا إلى
قراهم ومدنهم ومنازلهم آمنين سالمين ،وتعود أجراس
الكنائس لتقرع متهللة وشاهدة على التجذر المسيحي في
بالد الرافدين ،إيمانا ً بإله المحبة والسالم».
وتضرع إلى الله «لينتشل سورية من الصراعات الداخلية

المتفاقمة ومن التدخالت اإلقليمية والدولية ،بحجة لم تعد
تنطوي على أصحاب الضمائر الحية ،بأن هناك شعبا ً يبغي
الحرية والديمقراطية! أربع سنوات من التقاتل والدمار لم
تخل ولم تذر ،قتالً ،خطفا ً وتهجيراً.
ونذكر هنا بخاصة مطراني حلب المخطوفين بولس
اليازجي ويوحنا ابراهيم ،والكهنة .فأين المسؤولون وأين
اصحاب الضمائر ،وهم يتنادون للم المساعدات اإلنسانية،
بينما واجب األسرة الدولية ،ال سيما تلك الدول من أصحاب
القرار ،أن تبذل كل جهدها إليقاف الصراع والتقاتل ،بالكف
عن شحن النفوس وضخ األسلحة .يا ليتها تستجيب إلى
الماليين من أبناء الشعب السوري ،كي توجه الدعوة الحازمة
لجمع األط��راف المتنازعة إلى الحوار والمصالحة ،سعيا ً
لحلول سياسية تحترم حقوق جميع مكونات الوطن».
وأش��ار إلى «أن أرب��ع سنوات ع��ادت بها سورية أجياال ً
إلى ال��وراء ،وسمحت للمجموعات التكفيرية بسط جهلها
وإجرامها وال إنسانيتها على مساحات شاسعة من سورية،
وآخرها كان تهجير المسيحيين من قراهم في ريف الحسكة
في الخابور ،حيث أح ِرقت الكنائس ،وخطف وقتل عشرات
األطفال والنساء والشيوخ ،وحيث اآلالف اقتلعوا غدرا ً من
بيوتهم وقراهم».
وتوجه «بمحبة وتضامن كامل مع أبنائنا وبناتنا في
أبرشياتنا السريانية األربع في سورية ،في دمشق ،وحمص
وحماة والنبك ،وحلب ،والجزيرة ،سائلين رب القيامة
والحياة أن ينهي محنتهم ويبسط أمنه وسالمه في ربوعهم،
ليعودوا إل��ى حياتهم الطبيعية متعايشين مع إخوتهم
المواطنين من كل دين وقومية».

اميل لحود� :أين كانت النخوة العرب ّية
حين ُق�صفت غزة وا�ستباح «داع�ش» المو�صل؟
رأى النائب السابق اميل لحود «أنّ
بعض العرب يص ِّنفون ما يحصل في
اليمن بأ ّنه انقالب يستدعي التدخل
العسكري ،في حين أنّ ما يحصل في
�اب وتدمي ٍر ومجازر،
سورية ،من إره� ٍ
ربيع عربي وث��ورة شعبيّة» ،مشيرا ً
الى «أنّ هناك توصيف واح��د يصلح
ل��وزي��ر خارجيّة يتو ّلى منصبه منذ
أربعين عاما ً ويقدّم لآلخرين دروسا ً في
الديمقراطيّة».
وأض���اف ل��ح��ود« :أي���ن ك��ان��ت هذه
النخوة العربيّة حين كانت ُتقصف
غزة بالصواريخ وتد ّمر مدارسها فوق
رؤوس األط��ف��ال؟ وأي���ن ك��ان��ت حين
استباح تنظيم «داع��ش» مدن العراق
وهجر
وقضى على الطائفة األيزيديّة
ّ
المسيحيّين وسبى النساء؟ وأين كانت
حين تع ّرض لبنان لعدوان ت ّموز ،وقبله
الكثير من الحروب «اإلسرائيليّة»؟ ألم
تتح ّرك مشاعر ملوك وأم���راء العرب
أب يحمل طفلته التي م ّزقت
ل��رؤي��ة ٍ

جسدها قنبلة انشطاريّة رمتها دولة
غاصبة تملك مكاتب تمثيليّة وسفارات
في الدول المتحالفة اليوم لـ «تحرير»
اليمن؟ أم أنّ مشاعر هؤالء ال يح ّركها
سوى النفط والغاز والمصالح»؟
وسأل« :ألم يكن األجدى أن تتح ّرك
ال��ط��ائ��رات وال��ج��ي��وش ال��ع��رب� ّي��ة ،في
تحالفٍ واح��د ،وت ّتجه نحو فلسطين
المحتلّة؟ أل��م يكن األج��دى أيضا ً أن
تجتمع للقضاء على اإلره���اب ك��ي ال
نستم ّر ،نحن أصحاب النوايا السيّئة،
بالتشكيك ب��ت��م��وي��ل ب��ع��ض ال���دول
ال��ع��رب� ّي��ة للتنظيمات اإلره��اب � ّي��ة»؟
وتابع« :ا ّتضح أنّ طائرات وجيوش
منطلق
بعض العرب ال تتح ّرك إال من
ٍ
مذهبي ،أم��ا القضايا العربيّة ،وفي
ّ
طليعتها القضيّة األ ّم الفلسطينيّة،
فتكفيها بيانات االستنكار والتعبير عن
القلق التي مللنا سماعها ،ملكا ً بعد ملك،
وأميرا ً بعد أمير».
ورأى لحود أنّ «هناك من يص ّر ،من
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حي ٍن الى آخر ،على تذكيرنا بأنّ هناك
ما يس ّمى جامعة عربيّة ،وهي تجيد
التفرقة أكثر من الجمع وإن أردن��ا أن
نخلّد ذك��رى إنجازاتها لعجزنا عن
إكمال سط ٍر واح��د ،اللهم إذا استثنينا
بياناتها اإلنشائيّة التي لم ُتعد الجئا ً
فلسطين ّيا ً الى أرضه وال حمت كرام ًة
عربيّة ُد ّنست م��رارا ً منذ بات للعرب
جامعة».
واخ��ت��ت��م ل��ح��ود« :ل���و ك���ان بعض
العرب قادرين على صناعة عاصفة،
غير العواصف الرمليّة في صحرائهم،
ول��و ك��ان��وا ق��ادري��ن على ال��ح��زم على
غير شعوبهم المغلوب على أمرها ،لما
بلغنا ما بلغناه من حال العالم العربي،
إال أ ّننا ال نملك ،وقد عهدنا فيهم عجزهم
وتبعيّتهم ،إال أن ن��ردّد «واع��رب��اه»،
مدركين اليوم ،أكثر من أيّ وقتٍ مضى،
لماذا يتآمر هؤالء على سورية ،إذ إنّ
قيادتها تملك ما يفتقدون إليه ،واللبيب
من اإلشارة يفهم».

بالتعبير عن التعايش اإلسالمي –
المسيحي ،ش��دّد قماطي على عدم
انتظار ال��ت��ط��ورات اإلقليمية وع��دم
الرهان على التدخالت الخارجية ألنّ
هذا الرهان قد يطيل األزمة أكثر ،وألن
التطورات اإلقليمية قد ال تصل الى
نتائج قريبة تؤثر على لبنان».
أما درويش فتوجه الى الوفد بالقول
«دوركم اليوم مهم جدا ً في جمع شمل
اللبنانيين ،مثمنا ً حوار حزب الله -
تيار المستقبل ،ومتمنيا ً في وقت قريب
جدا ً أن يتوسع هذا الحوار وأن يكون
شامالً لجميع المكونات اللبنانية ،آمالً
بأن نخرج من أزم��ة الفراغ الرئاسي
ويصار الى انتخاب رئيس ،رغم كل
التأثيرات الخارجية» .وأضاف «إننا
أص��ح��اب رأي ونستطيع االجتماع
مع بعضنا البعض ،ونختار رئيسا ً
مناسباً ،ق��وي �اً ،ق���ادرا ً أن يجمع كل
أطياف الشعب اللبناني».
وتمنى دروي���ش على ح��زب الله
العمل معا ً من أجل خير لبنان وخير
هذه المنطقة ،وما يحصل اليوم في
اليمن أقلقنا جميعاً» ،آمالً في أن «تسود
الحكمة عند رؤساء الدول العربية وان
يعودوا إلى منطق الحوار حتى نعيش
بسالم في هذا الوقت العصيب».
كما زار وف��د ح��زب الله المطران
اسبيريدون خ��وري ف��ي كاتدرائية
مار نقوال ،ثم انتقل إلى سيدة النجاة
وقدم التهاني لرئيس الكتلة الشعبية
الوزير السابق الياس سكاف ،الذي

أكد «أن زحلة محبة للجميع ومنفتحة
على الجميع».
ونقل قماطي تهاني األمين العام
ل��ح��زب ال��ل��ه وق��ي��ادة ال��ح��زب بعيد
الفصح ،مشددا ً على «تحصين العيش
المشترك ،وخصوصاً ،لما تمثله زحلة
في هذه المحافظة ،وق��ال« :هي رمز
العيش المشترك وزيارتنا اليوم في
هذا السياق».
وأكد قماطي «أن المقاومة في خندق
واحد مع الجيش في الدفاع عن لبنان
ووحدة موقف الجيش مع المقاومة،
وم��ع الشعب اللبناني في تحصين
وحماية لبنان من اإلرهاب التكفيري
الذي أصبح خطرا ً على كل لبنان وكل
األديان واالنسانية».
ولفت قماطي إلى تمسك حزب الله
بالحوار إسلوبا ً ونهجا ً وخطا ً لحل كل
المشاكل والخالفات بين اللبنانيين،
للوصول إل��ى إن��ج��از االستحقاقات
المهمة من رئاسة الجمهورية إلى كل
االستحقاقات األخ��رى في البلد ،لما
لهذا الموقع من أهمية عربية ولبنانية
النه الرمز المسيحي الوحيد في هذا
الشرق».
وقال« :نحن حريصون على إنجاز
ه��ذا االستحقاق م��ن خ�لال ال��ح��وار،
وجدية الحوار اإلسالمي  -اإلسالمي
وال��وط��ن��ي» ،م��ع��ت��ب��را ً «أن انتظار
ال��ت��ط��ورات االقليمية لحل مسألة
االستحقاق الرئاسي في لبنان لن
يؤدي إلى أي نتيجة».
وش���دد ق��م��اط��ي ع��ل��ى االس��ت��ق��رار
السياسي والحكومي ،وقال« :موقفنا
مما يجري في اليمن واضح ،إننا مع
الحوار ومع الحل السلمي ،وبالتالي
ه��ذا ل��ن ي��ؤث��ر على لبنان حتى لو
ذهبنا في موقفنا إلى الحكومة ،فلن
يكون طابع ه��ذا الموقف تصادميا ً
واس��ت��ف��زازي��ا ً وإن��م��ا ال���ذه���اب ال��ى
ال��م��ؤس��س��ات واالع���ت���راف ب��ه��ا لحل
مشاكلنا».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ع���ن الحسم
ف��ي معركة القلمون ،ق��ال قماطي:
«الستكمال تحصين لبنان والحدود
اللبنانية السورية من التدخل االرهابي
والسيارات المفخخة والتفجيرات،
لم يعد هناك أي خيار آخر سوى أن
يحسم هذا األمر وتخرج المجموعات
االرهابية من هذه المنطقة ،واعتقد أن
الصيف على هذه الحدود حار وسابق
ألوانه».

الراعي� :أعداء �صليب الم�سيح
دفعوا �شعبنا �إلى حمل �أثقال �شرورهم
استعيض عن بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي اجتمع امس دوريا ً
برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي بالرسالة الكهنوتية
الخامسة التي وجهها البطريرك الى الكهنة في لبنان والنطاق البطريركي
وبلدان االنتشار لمناسبة خميس األسرار.
وأش��ار ال��راع��ي إل��ى أن��ه ألقي على أبناء الكنيسة إث��م أصحاب الشرور
واالعتداءات في منطقة الشرق األوسط ،الفتا ً إلى «أن المسيحيين يرغمون على
ترك أرزاقهم ومنهم من يؤسر ويخطف ويعتدى على كرامته ويقتل».
وقال« :أعداء صليب المسيح ألقوا يدهم على شعبنا الوادع ،ودفعوه إلى
حمل أثقال شرورهم».

�صقر يلتقي �سفير �أ�ستراليا
التقى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان صقر
سفير أستراليا في لبنان غلين مايلز ،وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية
وعدد من المواضيع العامة .وتطرق اللقاء إلى تحديات اإلرهاب والتطرف ،فكان
تأكيد على ضرورة مواجهة هذه التحديات بوصفها أخطارا ً محدقة تتهدد الدول
والمجتمعات كافة .وأكد المجتمعون على أهمية األمن واالستقرار في جميع
الدول ،وتحصين لبنان بمواجهة التهديدات اإلرهابية.

كنعان :انتخاب عون رئي�س ًا
يعيد الدولة الى كنف الد�ستور
أكد أمين سر تكتل التغيير واالص�لاح النائب ابراهيم كنعان «أن انتخاب
العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية هو جزء من مشروع وطني يهدف إلعادة
الدولة الى كنف الدستور والشراكة الفعلية» ،الفتا ً إلى «أن النضال والسعي الى
االصالح وتحقيق التوازن االسالمي  -المسيحي مستمر».
وشدد كنعان الذي يزور لندن ،في تصريح أدلى به خالل حفل عشاء أقامه
التيار الوطني الحر في بريطانيا على شرفه في مطعم  ،palmyraفي حضور
فاعليات روحية واجتماعية ومناصرين ،على «التكامل بين التيار المقيم
والمنتشر».
وعن الحوار بين التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» ،قال« :إنه تحدٍ،
نواجه فيه أنفسنا ومن ثم اآلخرين ،وهو يؤسس لمرحلة جديدة وبناءة على
الصعيد المسيحي .وقد حققنا خطوات اساسية في هذا االتجاه بدأت معالمها
تظهر تباعاً».
وتوجه كنعان إلى التيار في المملكة المتحدة قائالً« :إن االستمرارية أمانة
ومسؤولية ،وأنا لي ملء الثقة بأنكم لن تفرطوا بها».
وكانت كلمة لمنسق التيار أمين الخوري وجه فيها تحية تقدير وشكر للعماد
ميشال عون ،وحض على الجاهزية الدائمة لمواكبة االستحقاقات الوطنية.

بري مستقبال نواب االربعاء
تلتئم اليوم الجلسة التاسعة من
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل
في عين التينة ،واألج��واء االيجابية
التي أحاطت بجلسة مجلس الوزراء
ستنسحب على جلسة ال��ح��وار ،ال
سيما في ظل تأكيد مصادر نيابية
شاركت في لقاء األرب��ع��اء النيابي
في عين التينة أن مهمة الحوار هي
احتواء الشروخات التي قد تحدثها
التعقيدات االقليمية على الوضع
الداخلي».
وك����ان رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ت��اب��ع
م��ج��ري��ات جلسة مجلس ال���وزراء
التي طرح خاللها وزي��را حزب الله
الموقف الذي طرحه رئيس الحكومة
تمام سالم في الق ّمة العربية .وشرح
رئيس المجلس لزواره ما حصل في
جلسة مجلس الوزراء وأبدى ارتياحه
لموقف الرئيس سالم الذي أكد إلى
ج��ان��ب ح��رص��ه على ال��ت��واف��ق ،أن
المؤتمرات تفرض في بعض األحيان
مواقف معينة ،ال تلغي حرصه على
أن تكون السياسات الخارجية محل

(حسن ابراهيم)
ت��واف��ق» ،وان��ه سيعكس دائ��م �ا ً في
مواقفه ما تم التوافق عليه».
وأش��ار بري ل��زواره إلى «أن كالم
رئ��ي��س الحكومة لقي ترحيبا ً من
ال��وزراء الذين صفقوا له باستثناء
وزي��ر العدل أش��رف ريفي ال��ذي غرد
خ���ارج المناخات االيجابية التي
سادت الجلسة».
وف��ي لقاء األرب��ع��اء حضر الملف
اليمني ال���ذي ل��ن ي��ؤث��ر على ح��وار
ح��زب الله  -تيار المستقبل ،وأكد
بري «أن ال حل عسكريا ً للوضع في
اليمن» ،مؤكدا ً «أهمية التفاهم على
حل سياسي» .وأشار في هذا المجال
الى «ان هناك خيارات وبلدانا ً عديدة،
ف���إذا ك��ان ال��ح��وار سيتم ف��ي إط��ار
خليجي فإن سلطنة عمان هي الدولة
المناسبة» ،الفتا ً إلى «وجود خيارات
أخرى كلبنان والجزائر من اجل اقرار
الحل ،فالمهم حصول الحوار وليس
مكانه».
وأش��ار إلى «أن ما يفسر خطورة
ما يجري في اليمن هي الحسياسية

االستراتيجية ال��ت��ي يثيرها باب
المندب.
تشريعياً ،أكد بري حرصه على
عقد الجلسة التشريعية ،مشيرا ً إلى
أن��ه ينتظر رد الكتل النيابية على
جدول االعمال المؤلف من  34بنداً،
ب��ه��دف أن تنعقد الجلسة ف��ي ظل
اج��واء توافقية» ،مع إص��راره على
عقدها ألنه سبق للكتل السياسية أن
تعهدت على مبدأ تشريع الضرورة»،
مشددا ً على ان ما يجري ال يخرج عن
نطاق تشريع الضرورة».
وع��رض ب��ري أم��ام زواره تقريرا ً
مصورا ً أعده مجلس البحوث حول
المياه العذبة في البحر أظهر نتائج
واع��دة ومهمة لوجود كميات مياه
عذبة وأخ��رى قبالة صور وتحديدا ً
في القاسمية ،حيث يوجد على بعد 6
كيلومترات من الشاطئ بحيرة مياه
عذبة بطول  400متر وعرض 100
متر ،وأ ّكد أنه «سيستمر في متابعة
هذا الموضوع بكل اهتمام ،حتى لو
تلكأت الحكومة».

الطائف تلقى � 5ضربات

الح�سيني :المحا�ضر غير المن�شورة تتعلق
باالنتقادات للعالقات اللبنانية ـ ال�سورية
فلش الرئيس حسيني الحسيني
ك��ل األوراق ح���ول ات��ف��اق الطائف
وفلسفته الميثاقية ،في حوار صريح
وش��ام��ل ف��ي «م��رك��ز عصام ف��ارس»
تناول القضايا المصيرية التي تواجه
لبنان ونظامه السياسي.
وأك��د الحسيني خ�لال ن��دوة عن
«مستقبل لبنان بين عِ بر الماضي
والتغيرات الراهنة أن مصير لبنان
هو أن يحمي فيه ويشرعن كل مكون
لبناني وج��ود اآلخ��ر ،بما أن مصدر
الشرعية والصيغة فيه دستوري،
موضحا ً «أن هذا هو سر بقاء لبنان
الدولة والفكرة ،حتى بعد الحرب».
وشدد على أن اتفاق الطائف صنع
في لبنان ،وأن محاضر كل فقرة منه
منشورة وهي بمتناول الجميع ،الفتا ً
إلى «أن ما هو غير منشور اليوم هي
مجموعة من االنتقادات الالذعة بين
الفرقاء تناولت مسؤولين لبنانيين
والعالقات اللبنانية  -السورية،
وال قيمة لها في تفسير الدستور وال
تحمل حتما ً في طيّاتها حالًّ لألزمات
الدستورية اليوم».
وش����دد ع��ل��ى أن ض���رب ات��ف��اق
الطائف ي���ؤدي إل��ى ض��رب الكيان
ووح��دة اللبنانيين ألن ال بديل عن
الطائف حالياً ،وت��ح�دّث عن ثالثة
اتجاهات لبنانية اليوم :فئة أولى
تتمسك بتطبيق االت��ف��اق ،وثانية
تمارس السكوت عن سوء أو انعدام
سبل تطبيقه ،وثالثة عندما عجزت
عن التقدّم إلى األمام اختارت سبيل
التطرف والرجوع إلى الوراء.
ورأى الحسيني «أنَّ ما أفشل تطبيق
اتفاق الطائف هو سلسلة الضربات
التي تلقاها بعد عام  .»1990وقال:
«إن الضربة األولى تمثلت بالمقاطعة
المسيحية النتخابات  1992التي
أفقدت اإلنتخابات ميثاقيتها وأبعدت
المسيحيين عن المشاركة في الدولة
وأبعدت االعتدال أيضا ً عن المجلس
النيابي» ،الفتا ً إلى «أنَّ اإلستثناء
الذي وضع آنذاك في قانون االنتخاب
المفترض أن يقوم على المحافظة
في كل لبنان ،تكرر في كل قوانين
االنتخاب الالحقة».
ورأى «أنَّ الضربة الثانية للطائف
تم َّثلت في قرار مجلس األمن 1559
في عام  2004الذي شمل بنودا ً عدة
لم ترد في الطائف ،في وقت أن الدول
الكبرى في مجلس األمن هي ملتزمة
رعاية الطائف».
وأض���اف« :أن الضربة الثالثة
تمثلت ف��ي اغتيال الرئيس رفيق
الحريري وما أدى إليه من اصطفاف
م��ذه��ب��ي ون���ش���وء االن��ق��س��ام��ات
العمودية القائمة ال��ي��وم» .ولفتَ
إل��ى «أنَّ ال��ض��رب��ة ال��راب��ع��ة كانت
الحلف الرباعي بين القوى المسلمة
الرئيسية ف��ي ان��ت��خ��اب��ات 2005
واستبعاد المسيحيين الذين ظهروا
وكأنهم ليسوا ش��رك��اء ف��ي الوطن
وال��ن��ظ��ام .أم��ا ال��ض��رب��ة الخامسة
فتمثلت في اتفاق الدوحة الذي كبّل
رئيس الجمهورية من البداية عب َر

خالل الندوة في مركز عصام فارس
منح الرئيس  3وزراء في الحكومة،
ِ
ما يخالف مضمون اتفاق الطائف
الذي جعل رئيس الجمهورية بحكم
م��وق��ع��ه ال��دس��ت��وري م��س��ؤوال ً عن
تشكي ِل حكومات متوازنة وطنيا ً ال
تمتلك فيها أي ق��وة الثلث المعطل
منفردة بناء على قاعدة أن الجميع
يحتاج إلى الجميع ،ومسؤوال ً عن
جميع وزراء الحكومة وعملهم».
وع��ن مسألة رئاسة الجمهورية
والصالحيات ق��ال الحسيني «إنَّ
الطائف وض��ع رئيس الجمهورية
في مرتبة الضامن لوحدة الوطن
وف��وق السلطات ون��زاع��ات الحكم
والمعارضة» ،الفتا ً إلى «خطورة ما
أدى إليه اتفاق الدوحة ( )2008في
ملف الرئاسة لجهة أن يأتي رئيس
في شك ٍل مخالف للدستور ،ما جعله
عمليا ً غير قادر على التجرؤ بالمطالبة
بتطبيق الدستور».
وت���ح���دّث ال��ح��س��ي��ن��ي ع��ن أرب��ع
مسلمات تتعلق مباشرة بالكيان
اللبناني إذ يعيق انعدامها بناء
الدولة وهي الحريّة ،المساواة بين
المواطنين ،العيش الكريم والتكافل
والتضامن.
وأك��د «أن األزم���ة ال��ي��وم ال تكمن
في النصوص الدستورية ،انما في

بقاء لبنان طوال هذه المدة مشروعا ً
ينتظر االنجاز ،إذ إن هناك من حال
دون صدور القوانين التطبيقية الـ 5
األساسية ،وهي عمليا ً آليات العمل
الالزمة لوضع روح اتفاق الطائف
حيز التنفيذ ،وال��ت��ي ترعى عالقة
السلطات ببعضها بعضا ً مع الحفاظ
على لبنان جمهوري ًة ديموقراطية
برلمانية وه��ي :قانون االنتخاب،
النظام ال��داخ��ل��ي لمجلس ال���وزراء
ورئاسة الجمهورية ،قانون الدفاع،
ق��ان��ون خ��ط��ة التنمية ال��م��ت��وازن��ة
والشاملة» .وس��أل م��ا الفائدة من
انتخاب رئيس إذا ل��م تصدر هذه
القوانين؟
ورأى الحسيني «أن خطر النزوح
ال��س��وري على لبنان ال��ي��وم ليس
«كيانياً ،انما اقتصادي واجتماعي»،
وأعرب عن أمله بأن يكون اللبنانيون
متفقين اليوم حول النزوح السوري
ك��م��ا ك��ان��وا س��اب��ق �ا ً ح���ول ال��ل��ج��وء
الفلسطيني ،بأنه «ال تجزئة ،ال تقسيم
وال توطين» .وشدد على «أن سورية
هي عمق لبنان االستراتيجي ،وأنه
لو كان لبنان اليوم في ظل مؤسسات
دستورية فاعلة ،لكان من األجدى
لمصالحه أن يساعد سورية على
تخطي محنتها الحالية».

�شكر يزور الح�ص
أكد الوزير السابق فايز شكر «أن هناك خوفا ً كبيرا ً من استمرار الفراغ على
مستوى الموقع الرئاسي ،وأنه يجب أن نسعى كقوى سياسية موجودة في البلد
وفي الكتل النيابية الدعوة الصريحة تحت عناوين تخدم المصلحة الوطنية
لالسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ألن بقاء سدة الرئاسة في هذه الحال من
الشغور يرتد سلبا ً في شكل أو آخر على كل المؤسسات ،وبالتالي بدأنا نشعر
بأن هناك قلقا ً وخوفا ً وهواجس عديدة جدا ً على مستوى الطوائف اللبنانية ألن
تركيبة لبنان طوائفية مذهبية ألن لبنان يجب أن يكون لكل اللبنانيين عابرا ً
للطوائف والمذاهب ويجب أن تكون مستلزمات وموجبات لهذا العمل وأن يكون
هناك قانون انتخاب خارج القيد الطائفي مع التمثيل النسبي ،ولكن هيهات منا
الوصول الى هذا المنال ،ألن القوى الطائفية ما زالت مهيمنة على هذه القرارات
وبهذا الشكل ال يمكننا الوصول الى ما ننادي به».
وأشار خالل زيارته الرئيس سليم الحص في دارته في عائشة بكار إلى «ان
ما حصل في اليمن هو اعتداء إرهابي موصوف قادته مجموعة الدول العربية
بعنوان «التحالف العربي».
وتساءل« :ما المشكلة في ابن اليمن وهو بعيد كل البعد عن المذهبية في
محاولة لتفتيت المنطقة وتقسيم المقسم»؟

