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�شهادة جنبالط...
والإرث الذي ينتظره تيمور
} يوسف الصايغ
تتجه األنظار الى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
الذي سيدلي اليوم االثنين بشهادته امام المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان في قضية اغتيال رئيس ال��وزراء األسبق رفيق الحريري،
فماذا ستتض ّمن شهادة جنبالط هذه من إرث لنجله تيمور الذي بات
قاب قوسين أو أدنى من تولي عرش «الزعامة الجنبالطية»؟
مما ال شك فيه انّ جنبالط رفع من منسوب خطابه السياسي ض ّد
محور المقاومة مع بدء العدوان السعودي على اليمن ،فهو التقط
ذبذبات المرحلة التصعيدية التي باشرتها السعودية ،وبالتالي
رأى أنّ ال��وق��ت ق��د ح��ان لكي ي�ق�دّم أوراق اع�ت�م��اده م��ن جديد إلى
الرياض ،عبر إعالن تأييده لما ُس ّمي بـ«عاصفة الحزم» ،وفي هذا
السياق تلفت مصادر مطلعة إلى انّ جنبالط ظهر في اآلونة األخيرة
متصلّبا ً في موقفه الداعم للعمل العسكري السعودي حيث ر ّد على
من نصحه بعدم رفع سقف خطابه السياسي ض ّد إيران بالقول إنه
«عربي بدمه ،وال يقبل ان يساوي بين العربي واإلي��ران��ي»! لكنها
تسأل« :أليس الشعب اليمني الذي يتع ّرض للموت والقتل بالغارات
السعودية جزءا ً من الدم العربي الذي أعلن جنبالط االنتماء اليه؟»
�ب ف��ي خانة
ب��ال�ع��ودة ال��ى ش�ه��ادة جنبالط ف��إنّ التوقعات ت�ص� ّ
استكمال مواقفه التصعيدية ض ّد سورية وقيادتها المتمثلة بالرئيس
بشار األس��د لجهة تحميله المسؤولية عن اغتيال الحريري ،كما
دأب منذ شباط من العام  ،2005لكنه سيستفيد من مسألة وفاة
رئيس شعبة األم��ن السياسي السابق في الجيش السوري اللواء
رستم غزالي ليعزز روايته القائلة بأنّ النظام في سورية يتخلص
من «المتو ّرطين» باغتيال الحريري بحسب رأي��ه ،وبالتالي يكون
جنبالط قد استكمل موجة التصعيد ض ّد دمشق ،فهو خرج ببيان
قبل أي��ام يعلن فيه دعمه للمجموعات المسلحة التي باتت تسيطر
على مدينة إدل��ب ،داعيا ً أبناء طائفة الموحدين ال��دروز لالنضمام
اليهم على ح ّد قوله.
المحصلة يمكن القول إنّ شهادة جنبالط سوف تش ّكل محطة
في
ّ
جديدة بالنسبة اليه يوظفها في سبيل استكمال انعطافته باتجاه
السعودية من جهة ،كما ستكون المحكمة منصة هجوم جنبالطية
جديدة على دمشق ونظامها وجيشها ،فهل ق ّرر جنبالط ان يلعب
جميع أوراق��ه السياسية من خالل المحكمة؟ أم انه سيترك بعضا ً
منها لنجله تيمور ال��ذي سيتابع إف��ادة وال��ده من إح��دى ضواحي
ّ
ليستشف ماذا ينتظره من مسؤوليات في اآلتي من األيام؟
الهاي،
ويبقى السؤال برسم شهادة جنبالط التي يبدأ مسلسلها اليوم؟

جعجع :الأولوية لقانوني
االنتخاب وا�ستعادة الجن�سية
شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على أن «األولوية
يجب أن تكون إلقرار قانوني االنتخاب واستعادة الجنسية» ،مؤكدا ً«عدم المشاركة
في أي جلسة تشريعية إذا لم يوضع القانونان على جدول أعمالها».
وقال« :نحن بكل صراحة نضع ثقالً كبيرا ً للوصول إلى قانون جديد لالنتخابات
ألنه كما تعاني منطقة دير األحمر من عدم تمثيلها ،فالكثير من المناطق اللبنانية
األخ��رى تعاني األمر نفسه ،ولن يتحقق إنماء حقيقي وصحيح في منطقة دير
األحمر ،قبل أن يُعدّل قانون االنتخابات».
وأضاف جعجع في مداخلة عبر الشاشة في ندوة ضمن المؤتمر السنوي األول
الذي نظمته منسقية البقاع الشمالي في «القوات» في بلدة برقا« :في األسابيع
الثالثة األخيرة ،قمنا بخطوة جبارة على صعيد قانون االنتخاب ،وتفاهمنا مع
التيار الوطني الحر على أن يكون هذا الموضوع أولوية وأال نذهب إلى أي جلسة
تشريعية إال إذا كان قانون االنتخاب مع مشروع استعادة الجنسية على رأس
جدول أعمالها».

«الم�ستقبل» :ال فيتو على �أحد
في اال�ستحقاق الرئا�سي
لفت تيار المستقبل إلى إمكان تأثر الحوار بينه وبين حزب الله بنتيجة التوتر
في المواقف بين الطرفين على خلفية المجريات اإلقليمية المحيطة ،مؤكدا ً أنه ال
يضع فيتو على أي اسم في موضوع االستحقاق الرئاسي ،ورأى أن الحكومة غير
قادرة على االستقالة.
وسأل النائب هادي حبيش خالل احتفال تكريم للمختار في عيده في منيارة:
«إذا كان شغور موقع المختار يعطل عالقة الشعب ب��اإلدارة ،فما بالكم بشغور
موقع رئاسة الجمهورية ،بل ماذا عن شغور رأس الدولة كلها وإلى أين يمكن لهذا
الشغور أن يقود؟».
ورأى أن «شغور الرئاسة هو أول مؤشرات موت الدولة ،فإذا مات الرأس كيف
للجسد أن يعيش ،فهذه الدولة البال رأس منذ قرابة السنة ،هل ما زالت فعالً على
قيد الحياة؟».
واعتبر أن «الحديث عن أن انتخاب الرئيس ال يتم إال بالوفاق ،هو نوع من
النفاق ،وإذا كنا كفريق سياسي مع التوافق على رئيس للجمهورية ،فهذا ال يعني
أبدا ً أننا وضعنا انتخابات الرئيس خلفنا ،فالقاعدة أن الرئيس ينتخب وال يعين
باتفاقات سرية تعقد خارج الحدود أو داخلها».
وفي الشأن الحكومي ،قال حبيش« :ال يهددنا أحد بتعطيل الحكومة أو إسقاطها
ألنها حتى لو أرادت بكامل أعضائها أن تستقيل فهي غير قادرة على االستقالة ،ألنه
ال يوجد أصالً رئيس للجمهورية تقدم إليه االستقالة ،إذا ً الحكومة باقية ألنها ال
تستطيع إال أن تبقى».
ورأى النائب جمال الجراح أن «كالم الرئيس نبيه بري عن وجود مسلحين
صح ذلك فإن هذا األمر هو من صلب
داخل األراضي اللبنانية غير دقيق ،لكن إذا ّ
مسؤوليات الجيش الذي يتولى وحده حماية الحدود».
ولم ينف في حديث إلى «صوت لبنان « :»93,3إمكان تأثر الحوار بين تيار
المستقبل وح��زب الله بنتيجة التوتر في المواقف بين الطرفين على خلفية
المجريات اإلقليمية المحيطة ،وفي ظل انعدام فرص وصول أي من مرشحي  8و14
آذار إلى الرئاسة ال بد من إيجاد شخصية توافقية تحظى بقبول جميع األطراف وال
سيما المسيحيين» ،مؤكدا ً أن «ال فيتو من تيار المستقبل على أي اسم».

وهّ اب :ال�سنيورة يمار�س �ضغوط ًا
على متعهدي النفايات لم�صلحة «�سوكلين»
أعلن رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب أنه «لن يراعي
أحدا ً من  8آذار وال من  14آذار في موضوع الفساد» ،وقال« :سأكشفهم باألسماء
واألرق��ام قريبا ً في حلقة تلفزيونية تفصيلية مخصصة لملف الفساد ،بدءا ً من
النفايات مرورا ً بالمرفأ والهاتف والقضاء وكل المؤسسات».
واستغرب خالل استقباله وفودا ً شعبية أ ّمت دارته في الجاهلية «كيف يتفق
جزء من  8و 14آذار على موضوع النفايات ويتوحدون في هذا الملف وهم لم
يتوحدوا ال في موضوع «إسرائيل» وال في موضوع اإلص�لاح وال في موضوع
االنتخاب» ،وقال« :هم يلهون اللبنانيين بما يجري في العراق وسورية واليمن،
وكل الصفقات تتم على أحسن ما يرام في الدولة .وسيكون لنا موقف خالل المرحلة
المقبلة من كل القضايا المطروحة».
وكشف أن «(رئيس كتلة المستقبل النائب) فؤاد السنيورة يمارس ضغوطا ً
على المتعهدين الجدد في مناقصات النفايات التي افترض فيها أن ينتظم موضوع
النفايات أكثر بحيث تتحمل كل منطقة نفاياتها وال يتحمل مكب الناعمة كل نفايات
لبنان» .وقال« :كنا نأمل أن تصبح المناقصة وفق القوانين والشروط التي وضعت
في مجلس الوزراء ،ولكن نتفاجأ بوجود ضغوط كبيرة تمارس قبل الوصول إلى
تلك المناقصة من فؤاد السنيورة الذي يرسل وراء متعهدين ويهددهم ويمارس
عليهم ضغوطا ً لالنسحاب لتسهيل األمر لسوكلين لتتسلم هي المناقصة».
وتابع« :في حلقة تلفزيونية قريبة ،سأوضح باألسماء من هم المتعهدون
الذين يرسل إليهم السنيورة وكيف يهددهم رجل المؤسسات والسيادة الذي أيّد
االستقالل والمؤسسات الرسمية».

«جاهزون لمواجهة الم�شاريع الأميركية -الإ�سرائيلية»

حزب اهلل :انتخابات الرئا�سة يجب �أن تكون
ذات معنى تمثيلي وتعك�س روح الطائف
أكد حزب الله أن المقاومة كما مرغت أنوف الصهاينة
جاهزة دائما ً للوقوف في وجه كل المشاريع التي تديرها
أميركا و«إس��رائ��ي��ل» ،منبها ً إل��ى «أن التقسيم ال��ذي عمل
لتنفيذه في العراق ،لن يتوقف هناك إذا ما تم ،بل هو مخطط
لكل المنطقة ،وح ّمل قوى  14آذار مسؤولية إطالة أمد الفراغ
في رئاسة الجمهورية مشددا ً على
«أننا ال نريد لالنتخابات الرئاسية أن تشكل خطوة شكلية
أو مجرد طقس دستوري ،بل أن تكون ذات معنى تمثيلي
وتعكس روح الطائف.

صفي الدين

وأكد رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» السيد هاشم
صفي الدين خالل رعايته احتفاال ً للمؤسسة اإلسالمية
للتربية والتعليم في م��دارس المهدي ولجنة إم��داد اإلمام
الخميني في البقاع ،أن المقاومة كما مرغت أنوف الصهاينة
عام  2000و ،2006هي «حاضرة وجاهزة دائما للوقوف في
وجه كل المشاريع التي تديرها أميركا و«إسرائيل»».
وقال« :وظيفتنا أن ندافع عن شعبنا وأهلنا وأمتنا ،وأن
نقف إل��ى جانب المظلوم ،لذلك نقف إل��ى جانب الشعب
اليمني المظلوم المتروك وحيداً» ،معتبرا ً أن «ما يحصل
في اليمن اليوم فضيحة كبرى لكل من حمل راية الدفاع عن
حقوق اإلنسان».

يزبك

ورأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد
يزبك ،خالل رعايته افتتاح قسم التصوير الطبقي المحوري
المتطور من الجيل الرابع ،في مستشفى دار الحكمة في بعلبك:
«أننا بحاجة إلى دولة قوية وإلى بناء مؤسسات ،لكن ليس
كما تريد أميركا ،إمارة هنا وإمارة هناك ،بل وحدة وطنية
يلتقي فيها كل مكونات الوطن على العزة والكرامة والشرف،
من خالل تضامن الشعب والجيش والمقاومة لحماية البلد
من التهديد «اإلسرائيلي» ،ومن التهديد التكفيري».
وق��ال« :لو كان باستطاعة اإلرهابيين التكفيريين أن
يفعلوا شيئا ً للبنان فلن يتوانوا لحظة ،لكن ال يجرؤون ،ألن
أبناءكم وشبابكم والمجاهدين يحرسونكم ويحافظون على
أمن الوطن واستقراره».
وأشار إلى «أن عاصفة الحزم التي استبدلوها بعد قرابة
شهر بإعادة األمل ،ليست إال ذرا ً للرماد في العيون ،فكل هذه
الدماء التي تسفك في اليمن لمصلحة من؟» ،منبها ً إلى «أن
التقسيم الذي يحكى عنه ،ويعمل على تنفيذه في العراق،
لن يتوقف هناك إذا ما تم ،بل هو مخطط لكل المنطقة ،وكل
ذلك خدمة للكيان الصهيوني والمصالح األميركية المرتبطة
به».
وأكد «أن الخطر على أهل الخليج ليس خارجياً ،بل من
أهل الخليج أنفسهم ،ومن الفكر الوهابي التكفيري» ،الفتا ً
إلى أن
«الربيع العربي وم��ا قبله وبعده لم يحقق أي شيء
لمصلحة األمة التي ستبقى تدفع األثمان ما لم تستيقظ من
سباتها وتخبطها».

قاووق

ودعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»
الشيخ نبيل قاووق إلى «ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية
خصوصا ً في هذه المرحلة التي تشهد عواصف الحقد ،ألن
المسؤول األول عن إطالة أمد الفراغ في موقع الرئاسة األول
هم قوى  14آذار» ،الفتا ً إلى أن «النيات وحقيقة المواقف
انكشفت ،فهذه القوى ليست جاهزة لقبول ترشيح الرئيس
األقوى وطنيا ً وشعبياً ،بل تتعمد افتعال أزمات سياسية
داخلية في البلد لترهق وتعطل وتعرقل مسار الحكومة».
وس��أل« :لمصلحة من استنزاف وح��دة وق��وة لبنان وهو
يخوض معركة ال��دف��اع عن ح��دوده وأهله وشعبه ضد
الغزوات التكفيرية؟».

فنيش

ورحب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش،
خالل رعايته احتفالية أقامتها جمعية أجيال السالم لنزع
األلغام ،لمناسبة السنوية السادسة لتأسيسها ،في مركز
باسل األسد الثقافي بمدينة صور «بكل خطوة تقوم بها
الدولة من قوى أمنية وجيش لبناني في بسط األمن الذي

فيّاض متحدّثا ً في حسينية مجدل سلم

(رانيا ّ
العشي)

يشهد تقدما ً واضحاً ،وفي تطبيق القانون ومنع التعديات
وحفظ النظام في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء،
ألنه ليس هناك من منطقة محظورة على الدولة».
وأش��ار إل��ى أن «هناك تقدما ً واضحا ً أيضا ً في مجال
التصدي لإلرهاب التكفيري وتفكيك شبكاته ،وهذا لم يحصل
لو لم تكن هناك تغطية سياسية مطلوبة ،لكنه أكد أنه «ال
ينبغي االكتفاء بهذا التقدم في المجال األمني فقط ،فهناك
خالفات سياسية كبيرة في هذا البلد تتطلب وقتا ً وجهدا ً
للمعالجة».
واعتبر أنه «ال يمكن مقاربة مسألة شغور موقع الرئاسة
بإلقاء التهمة على اآلخرين ،وتوجيه التهم بالتعطيل لفريق
معين ،فمن يخالف قواعد التمثيل الصحيح ،ويريد أن يتحكم
بهذا الموقع ،ويفرض قراره وغلبته عليه مختزال ًطائفة كبيرة
من اللبنانيين ،هو من يتحمل مسؤولية التعطيل وليس
أي شيء آخر» ،موضحا ً أن «اتفاق الطائف أرسى توازنات
وقواعد في العمل السياسي وتمثيالً للطوائف والمناطق ،وأن
أي إخالل في هذه التوازنات سيكون حتما ً هو السبب في
الوصول إلى تعطيل هذا االستحقاق الرئاسي».
وتطرق فنيش إلى الوضع في سورية ،مؤكدا ً أن «ما
يجري في سورية بات واضحا ً أنه ال صلة له بشعارات
التغيير ،وليس هناك من معارضة تريد إصالحاً ،بل إن ما
يجري هو حالة من الفلتان لعصابات إجرامية تكفيرية،
تحظى بدعم من قوى إقليمية ،في محاولة منها إلسقاط دور
وموقع سورية» .ورأى أنه «بعد أن عجزت هذه الحرب عن
تحقيق أهدافها» ،أن القوى اإلقليمية «التي صنعت ودعمت
ووفرت الغطاء للحركات اإلرهابية تعمد اليوم إلى ممارسة
كل أشكال الهمجية ،في وقت يدعون أنهم يريدون مواجهة
اإلرهاب واإلرهابيين».
وشكر فنيش« :الجيش الوطني على كل جهوده ،ال سيما
في مكافحة األلغام ،ولجمعية أجيال السالم التي أثبتت
حضورها وقامت وال ت��زال بالواجب المفروض ،وقدمت
الشهداء أسوة بشهداء المقاومة».

فياض

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ،خالل
احتفال تكريمي أقامه حزب الله في ذكرى أسبوع الشهيد
مشهور شمس الدين في حسينية بلدة مجدل سلم« :أننا
نعمل في لبنان لمزيد من تحصين األمن وحماية االستقرار،
والفترة المقبلة ستشهد مزيدا ً من تهاوي قدرة التكفيريين
على تهديد أمن اللبنانيين».
وأوض��ح «أننا ال نريد لالنتخابات الرئاسية أن تشكل
خطوة شكلية بال معنى أو مجرد طقس دستوري ،بل نريدها
أن تكون ذات معنى تمثيلي وتعكس روح الطائف ،وتشكل
خطوة نوعية باتجاه نقل الواقع اللبناني إلى مرحلة جديدة
تكون نافذة باتجاه االنفراج».

الساحلي

وح ّمل عضو الكتلة النائب نوار الساحلي خالل احتفال
بوالدة اإلمام علي في حسينية البيادر في الهرمل« :فريق
الرابع عشر من آذار مسؤولية تعطيل المجلس النيابي
بذرائع مختلفة وواهية ،كما يعطل انتخاب الرئيس ويحمل
المسؤولية لغيره ،ويمنع إق��رار سلسلة الرتب والرواتب
ويعطل التشريع ويحاول إيهام الناس عدم مسؤوليته عن
األمر».

ار�سالن ي�ستقبل خليل و�صفا
اس���ت���ق���ب���ل رئ����ي����س ال���ح���زب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس��ل�ان ي���وم الجمعة الماضي

المعاون السياسي لألمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله
ح��س��ي��ن خ��ل��ي��ل وم���س���ؤول وح��دة

دعا البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي في ق��داس األح��د في
بازيليك سيدة لبنان في حريصا،
لمناسبة بدء الشهر المريمي،
إل��ى «ال��ص�لاة للعذراء مريم من
أجل انتخاب رئيس للجمهورية»،
وقال« :لكي يتواصل نشيد «الطوبى
لمريم م��ن جيل إل��ى ج��ي��ل» ،وهو
تمجيد لعظائم الله فيها وفي تاريخ
البشر ،كرسنا ،منذ ثالث سنوات،
لقلبها الطاهر ،ألمومتها المقدسة
ولشفاعتها القديرة ،وطننا لبنان
وبلدان الشرق األوسط .ونجدد هذا
التكريس في عيدها ،ملتمسين للبنان
الخروج من أزمة فراغ سدة الرئاسة،
ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د ل��ل��ب�لاد،
اليوم قبل الغد ،تتوافق عليه الكتل
السياسية والنيابية ،على أن يقود
هذا التوافق المسؤولون الموارنة
وه��م أول المعنيين ،ب��روح التجرد
وال��م��س��ؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ،م��ن أجل
حماية الجمهورية وإع��ادة الحياة
إلى المجلس النيابي ،وتسهيل عمل
الحكومة ،وح��ل عقدة التعيينات
ف��ي ال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة ،وإع���ادة
لبنان إلى موقعه الطبيعي الفاعل،
ف��ي األسرتين العربية والدولية؛
وملتمسين لبلدان الشرق األوسط،
وال سيما لفلسطين وسورية والعراق
واليمن ،السالم واالستقرار ونهاية
النزاعات والحروب ،وحماية الكنيسة
ورعاتها وشعبها ،لكي يعلنوا في

هذه األرض الممزقة بالحديد والنار
إنجيل الخالص والسالم ،وقد أٌعلن
منها منذ ألفي سنة للعالم كله».
وأض���اف« :إن المسيحيين في
بلدان الشرق األوسط يلقون حالياً،
وت��ح��دي��دا ً ف��ي ال���ع���راق وس��وري��ة
اضطهادا ً واضحا ً واعتداء سافراً،
بدأ بشكل مباشر في الموصل وسهل
نينوى ،على يد تنظيمات إرهابية.
وما زالوا مشردين ويعيشون تحت
الخيم بالذل والقهر والظلم» ،مطالبا ً
بإلحاح «السلطات المحلية واألسرة
الدولية بعودتهم وسائر النازحين
والمشردين إلى بيوتهم وممتلكاتهم
م���وف���وري ال���ك���رام���ة ،م���ع ح��م��اي��ة
حقوقهم بحكم المواطنة» .وتابع:
«وف��ي س��وري��ة ،وحاليا ف��ي حلب،
وق��د سبقتها م��دن وب��ل��دات أخ��رى،
الكنائس تدمر واألحياء المسيحية
تقصف ويسقط القتلى ،ويتشرد
المؤمنون ،وتهدم المنازل والمتاجر
ودور العبادة .وكم هو مؤسف ومخز
أن دوال ً تعتدي على المواطنين
اآلم��ن��ي��ن وع��ل��ى المسيحيين ،بمد
المتحاربين والتنظيمات اإلرهابية
ب��ال��م��ال وال��س�لاح وال��م��رت��زق��ة! هل
فقدت الحياة البشرية نهائياً ،عند
أمراء الحروب والمحاربين ،قيمتها
وقدسيتها وكرامتها؟»
وتابع« :أم��ام هذا الواقع المؤلم
ن��ت��س��اءل بخيبة أم���ل :كيف تبرر
منظمة األمم المتحدة وجودها ،فيما

تتخلى عن مسؤوليتها المنصوص
عليها ف��ي مقدمة ميثاقها« :نحن
شعوب األمم المتحدة ،قد آلينا على
أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من
ويالت الحرب .وأن نؤكد من جديد
إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان
وبكرامة الفرد» .وعن أحد أهدافها
التي تحددها ال��م��ادة األول��ى وهو:
«حفظ السلم ومنع األسباب التي
تهدده وإزالتها ،وقمع أعمال العدوان
وغيرها من وجوه اإلخالل بالسالم،
باعتماد الوسائل السلمية ،وفقا ً
لمبادئ العدل والقانون الدولي».
وت��س��اءل« :أي��ن دور مجلس األم��ن
كسلطة تنفيذية لحفظ السلم واألمن.
كيف يسمح اليوم أن يترك شعب آمن
فريسة للحرب والنزاعات السياسية
واالقتصادية بين ال��دول النافذة،
وال��س��اع��ي��ة ف��ق��ط وراء مصالحها
وحساباتها التجارية واالقتصادية،
ومآربها السياسية والمذهبية ،تحت
س��ت��ار الديمقراطية واإلص�لاح��ات
ورفع الظلم».
وك���ان ال��راع��ي استقبل أول من
أم��س الرئيس أمين الجميل ال��ذي
أعلن أنه «جرى البحث في مجموعة
من الحلول وال��م��ب��ادرات في األي��ام
المقبلة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��داخ��ل��ي
بشكل أساسي ،إضافة إلى التحرك
الخارجي ،للتوصل إلى حل إلنهاء
االنقالب على المؤسسات والدستور
الذي نعيشه».

الراعي مترئسا ً القداس في حريصا

«و�ضع ال�شروط للت�شريعية غير د�ستوري»

«�أمل» :المجل�س �سيد نف�سه
بوجود رئي�س الجمهورية �أو بغيابه
أك���دت ح��رك��ة أم��ل أن المجلس
النيابي سيد نفسه بوجود رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة أو بغيابه وف���ي ظل
حكومة حتى ول��و كانت مستقيلة،
الفتة إلى أن وضع شروط لحضور
جلسات التشريع غير دس��ت��وري،
وأشارت إلى أن البعض ّ
يعطل إنجاز
سلسلة الرتب والرواتب ألنه يريد أن
يقطف مرحلة من التجاوزات التي
كان اإلنفاق فيها ال يستند إلى مس ّوغ
قانوني.

زعيتر

اإلرت��ب��اط والتنسيق ف��ي الحزب
وفيق صفا .وجرى عرض للتطورات
في لبنان والمنطقة.

«اللقاء اللبناني الفل�سطيني»:
م�شاريع م�شبوهة ُتر�سم للأمة كافة
ح�� ّذر «اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني» من
«المشاريع السياسية المشبوهة التي ترسم لألمة العربية
كافة ،ومنها لبنان والوجود الفلسطيني على أرضه» ،داعيا ً
«القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية كافة ،إلى مزيد
من الوعي والحذر والعمل على التصدي لهذه المشاريع
وتحصين ساحات المواجهة».
وأكد اللقاء في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري في
مركز معروف سعد الثقافي في صيدا ،بحضور األمين
العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة
سعد ،موقفه «الثابت وال��داع��م للقضية الفلسطينية
ولحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه فلسطين»،
مشددا ً على «أن حق العودة هو الثابت األساسي الذي
تحاول «إسرائيل» ،ومن ورائها أميركا واألنظمة العربية
المتآمرة ،إلغاءه».
وإذ اعتبر أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ومخيم
عين الحلوة في شكل أساسي «تشكل العنوان الحقيقي
لحق العودة» ،نبّه إلى أن «كل األنظار المتآمرة تتجه إلى
مخيم عين الحلوة إلضعافه وضربه ،كما حصل في اليرموك
والبارد وغيرهما ،تسهيالً إللغاء حق العودة» ،داعيا ً إلى

الراعي :دول تعتدي على الم�سيحيين
ّ
بمد التنظيمات الإرهابية بالمال وال�سالح
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«دعم القوة األمنية في المخيمات الفلسطينية ،وإعطائها
دورها األساسي في معالجة القضايا الداخلية في المخيم،
خصوصا ً القضايا ذات الطابع األمني».
من جهة أخرى ،عاهد أمين سر فصائل «منظمة التحرير
الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات خالل احتفال
تأبيني لـ«فتح» في حسينية بلدة العباسية ،عن روح العقيد
في الحركة موسى فواز ،كل شهداء فلسطين ولبنان «أن
نبقى أوفياء للقضية الفلسطينية ،ألنها القضية المركزية،
وأن البوصلة ستبقى فلسطين ،ولن نسمح ألحد أن يحرفنا
عن هذا الطريق في ظل وضع ملتهب يجرف المنطقة».
وقال« :نحن في منظمة التحرير نعاهد الشهداء أن نبقى
أوفياء لرفاق النضال في لبنان ،وسنبقى جسر محبة
وتواصل بين جميع األطراف ،سنبقى مع لبنان ومقاومته
وشعبه وجيشه في مواجهة أي عدوان «إسرائيلي» ،وفي
مواجهة أي خطر يواجهه ،ولن نسمح باستدراجنا إلى
معارك جانبية تمس أمن لبنان واستقراره».
ثم ألقى الشيخ سعيد قاسم كلمة األس��رى .واختتاماً،
قدمت قيادتا فتح ومنظمة التحرير في لبنان درع القدس
ودرع الشهيد ياسر عرفات لعائلة الشهيد وفاء له.

ورأى وزي���ر األش��غ��ال العامة
غازي زعيتر أمام زواره في بعلبك
أن «لبنان يمر بمرحلة استثنائية
وصعبة ج��دا ً س��واء على الصعيد
األم��ن��ي أو لجهة ال��ف��راغ ف��ي سدة
رئاسة الجمهورية»،الفتا ً
إل��ى «أن المعطيات والمواقف
السياسية ف��ي م��وض��وع انتخاب
رئيس توافقي حتى الساعة غير
ناضجة».
ووض���ع زع��ي��ت��ر م��واق��ف الكتل
النيابية في موضوع التشريع «في
خانة االجتهادات غير القانونية،
فاجتهادات بعض الكتل النيابية
ب��وض��ع ش���روط لحضور جلسات
التشريع ب��إدراج بعض القوانين
على ج��دول األعمال لقبول حضور
الجلسات التشريعية أو مقاطعتها،
كالم غير دستوري».
ول��ف��ت ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق إل��ى أن
قانون الجنسية «موجود في اللجان
المشتركة وقبل أن ُيبتّ في اللجان
ال يمكن لرئيس المجلس النيابي
إدراج���ه على ج��دول األع��م��ال ،وال
يمكن الطلب من اللجان المشتركة
وقف البحث فيه واالكتفاء بإقراره
إلحالته على الهيئة العامة».
واع��ت��ب��ر «أن ه����ذه ال��م��واق��ف
السياسية ليست لخدمة التشريع،
فالمجلس ال��ن��ي��اب��ي س��ي��د نفسه
ب���وج���ود رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة أو
بغيابه وفي ظل حكومة حتى ولو
ك��ان��ت مستقيلة ،فكيف ب��وج��ود
حكومة وتقوم بصالحيات رئيس
الجمهورية».
وأع���ل���ن زع���ي���ت���ر« :أن رئ��ي��س
مجلس ال��ن��واب نبيه ب���ري أبلغ
كتلتي اإلص�لاح والتغيير والقوات
اللبنانية ،أنه أحال قانون الجنسية
على اللجان المشتركة اختصارا ً
للوقت بدل إحالته على لجان عدة
حتى ال يتأخر».

حم ّيد

ودع��ا عضو المكتب السياسي
في حركة أمل النائب الدكتور أيوب
حميد ،خالل احتفال تأبيني في بلدة

زعيتر مستقبالً وفودا ً
تولين إلى «اإلق�لاع عن الشعارات
ّ
تعطل مسيرة الحياة
والحجج التي
ف��ي لبنان ،والعمل على تحصين
ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي لتجاوز المحن
وال���م���آزق ال��ت��ي يعيشها ال��وط��ن
في ظل أوض��اع عالمية مضطربة
ومنطقة مشتعلة باإلرهاب والتآمر
وع��دو «إسرائيلي « يخطط ويكيد
المكائد لنا جميعاً».
واع��ت��ب��ر أن��ه «ال ي��ج��وز تعطيل
ال��ح��ي��اة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ت��ي تخدم
مصالح ال��ن��اس» ،مشيرا ً إل��ى أن
«البعض يعمل على تعطيل إنجاز
سلسلة الرتب والرواتب ،ألنه يريد
أن يقطف مرحلة م��ن التجاوزات
ال��ت��ي ك��ان اإلن��ف��اق فيها ال يستند
إلى مسوغ قانوني على اإلطالق»،
ورأى أن»االس��ت��م��رار ف��ي تعطيل
ال��م��ؤس��س��ات ي��زي��د األع��ب��اء التي
تتوالى تباعا ً والدين العام يرتفع
ليتجاوز السبعين مليار دوالر».
وأك��د أن ح��رك��ة أم��ل «ستستمر
في نهج الحوار» ،الفتا ً إلى «أن هذا
الوطن هو صيغة تسووية قامت
منذ قبيل عهد االستقالل واستمرت
إلى ما وصلنا إليه في الطائف ومن
ثم إلى الدوحة».

قبيسي

وقال النائب هاني قبيسي خالل
احتفال تأبيني في بلدة زبدين« :لعل
ظروف المنطقة والحريق الذي شب
فيها ومع األس��ف ارتباطات بعض
اللبنانيين عطلت انتخاب رئيس
للجمهورية ،ون��ح��ن غير راضين
عن ه��ذا التعطيل ولكن إذا تعطلت
انتخابات الرئاسة يجب أال يتعطل
البلد وينكشف لبنان ونتجه به نحو
الفراغ» .ورأى أن «هذا األمر يشكل
دع���وة للفتنة ك��ي ت��دخ��ل الساحة
اللبنانية» ،مشددا ً على «أننا سنبقى
بقيادة الرئيس بري ،من دعاة الحوار
لكي ال يغرق لبنان في الفتنة».

المصري

وج����دد ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة أمل الشيخ حسن
ال��م��ص��ري خ�ل�ال اح��ت��ف��ال ب��ذك��رى
والدة اإلم��ام علي في ط��ورا الدعوة
إل��ى «التوافق على انتخاب رئيس
للجمهورية» ،معتبرا ً أن��ه «ف��ي ظل
االنقسامات السياسية والخالفات ال
يمكن انتخاب الرئيس».
وح ّذر من «عواقب تفريغ وتعطيل
المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة» ،سائالً:
«لمصلحة من ش ّل قدرة المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة خ��ص��وص �ا ً المجلس
النيابي عن العمل التشريعي؟» ،قائال:
«المجلس النيابي ليس ملكا ً للشيعة
هو ملك لكل اللبنانيين ،لماذا معاقبة
المجلس النيابي مع كل استحقاق؟
والمقاطعة للمجلس النيابي ُتعتبر
خيانة للمسؤولية الوطنية».

نصرالله

ووص��ف رئيس الهيئة التنفيذية
لحركة أم��ل محمد نصر الله ،خالل
رعايته حفل توقيع سلسلة إصدارات
للكاتب عباس الزيناتي ف��ي بلدة
حومين الفوقا ،الواقع الذي تعيشه
ال��دول��ة «بالمزري ،دول��ة بال رأس،
دولة مجلسها النيابي معطل ،دولة
بتراء في أعمالها ،دول��ة منقوصة
القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه
الشعب وحقوقه».
وق��ال« :ع��ار علينا بعد اليوم أن
ننتظر التوافقات اإلقليمية من أجل
ال��وص��ول إل��ى رئيس للجمهورية،
ألن أي رئ��ي��س للجمهورية يصل
نتيجة اتفاق إقليمي س��وف يكون
مرتهنا ً لهذا التوافق ،الرئيس يجب
أن يكون نتيجة توافق إلرادة وطنية
جامعة وهذه اإلرادة ال تكون إال من
خالل تكثيف الحوار بين اللبنانيين
والمكونات السياسية واالجتماعية
كافة».

