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لقاء مفاجئ بين عون وجعجع في الرابية:
بداية حوار وتوافق على انتخاب رئي�س قوي مقبول في بيئته
في خطوة مفاجئة لم يعلن عنها
مسبقاً ،عقد السابعة مساء أمس،
اإلجتماع المنتظر بين رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب ميشال
عون ورئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،ف��ي دارة ع��ون في
الرابية في حضور أمين سر التكتل
النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز
االعالم والتواصل في «القوات» ملحم
رياشي.
وبعد اإلج��ت��م��اع ال��ذي استغرق
حوالى الساعتين ،تال كنعان مذكرة
إعالن النيات بين التيار الوطني الحر
و«القوات اللبنانية» ،والتي شددت
على «انتخاب رئيس قوي ومقبول
في بيئته وقادر على طمأنة البيئات
األخ����رى» ،ودع��ت إل��ى ال��ت��زام نهج
الحوار والخطاب السياسي الب ّناء».
كما أك��دت الوثيقة على «ضبط
األوض���اع على ال��ح��دود بين لبنان
وس���وري���ة» وح���ل م��س��أل��ة ال��ن��زوح
السوري المتعاظمة وإق��رار قانون
جديد لالنتخابات».
ثم تحدث جعجع فقال« :أنا مسرور

اجتماع عون وجعجع بحضور كنعان ورياشي
ألنني موجود في الرابية ،وكنت أقول
لعون يا ليت االجتماع حصل منذ
سنوات عدة .أنا موجود هنا ليس ألي
سبب من األسباب المطروحة اليوم،

بل إن السبب الرئيسي هو التقاء
القوتين السياسيتين« ،ال��ق��وات»
والتيار الوطني الحر ،وهما قوتان
سياسيتان في ح��ال التقيتا يمكن

أن يكون لهما تأثير إيجابي على
لبنان».
وأضاف« :اجتماعنا اليوم هو بداية
حوار ألن األشهر الماضية كانت تمهيدا ً

« اال�ضطرابات في المنطقة ال تخدم �سوى العدو الإ�سرائيلي»

وتحضيرا ً ألجواء هذا اللقاء .ووصلنا
اليوم إلى النقطة الصفر ،وعملنا سيبدأ
منذ اليوم ،وسنبذل جهدنا كي ال تفشل
هذه المحاولة ،وأي موضوع يمكن ان
نختلف عليه سنضعه جانبا ً ونكمل
في المواضيع األخرى».
وت��اب��ع« :ات��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى ض���رورة
وضع قانون انتخابي جديد وقانون
اس��ت��ع��ادة ال��ج��ن��س��ي��ة ،ع��ل��ى رأس
أعمال أي جلسة تشريعية .ونحن ال
نعارض المبادرة التي طرحها العماد
عون عن استطالع ال��رأي بشرط أن
تكون تحت سقف الدستور».
أما عون فقال« :زيارة الحكيم كانت
مفاجئة ،ونحن نوافق على النيات
التي أعلنت ومصممون على تنفيذها،
لكننا نؤيده .وإن اللقاء اليوم كان
إيجابياً ،وه��و هدية للمسيحيين
القلقين على الوضع في لبنان».
وأض����اف« :ال��وض��ع المسيحي
ارت��اح ،وسترون مزيدا ً من االرتياح
في الفترة المقبلة .القرار في يدنا ،ال
في يد أي جهة أخرى ،وال إرادة لنا في
المس باآلخرين».

�إعالن النيات الم�شترك
لما كان الحوار هو الوسيلة الفضلى لتبادل
اآلراء وتفاعلها من أجل صوغ رؤية مشتركة
ح��ول القضايا والمواضيع ذات االهتمام
ال��م��ت��ب��ادل على جميع الصعد السياسية
واالقتصادية واالدارية واالجتماعية.
ولما ك��ان التيار الوطني الحر و«القوات
اللبنانية» قد عقدا أكثر من لقاء وبحثا أسس
التفاهم في ما بينهما ،فوجدا أن التنافس
السياسي أمر مشروع وواجب إلرساء قواعد
الديمقراطية وبلورتها في نظام الحكم.
ولما كان حزبا التيار الوطني الحر و«القوات
اللبنانية» قد أجريا مراجعة للعالقة التي
سادت بينهما خالل أكثر من ربع قرن وذلك
من أجل تنقية الذاكرة من مناخات الخصومة
السياسية التي طبعت تلك العالقة ،والتطلع
بالتالي نحو مستقبل ي��س��وده التنافس
السياسي الشريف و/أو التعاون السياسي.
 إلتزام نهج الحوار والتخاطب السياسيالب ّناء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت
وقواسم مشتركة.
 تأكيد اإليمان بلبنان كوطن نهائي سيد حرمستقل وبصيغة العيش المشترك وبضرورة
التمسك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور
بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة.
 اعتماد المبادئ السيادية في مقاربةال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي ه��ي على ارت��ب��اط وثيق
بالقضايا اإلقليمية والدولية على أن تؤخذ في
االعتبار إمكانات الدولة اللبنانية والمعادالت
اإلقليمية والدولية.
 االلتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطنيالتي أق�� ّرت في الطائف والتعهد باحترام
أح��ك��ام ال��دس��ت��ور كافة م��ن دون انتقائية
وبعيدا ً من االعتبارات السياسية واالبتعاد
عن كل ما من شأنه التالعب بأحكام الدستور

أو إساءة تفسيره.
 التأكيد أن وثيقة الوفاق الوطني قد طبقتمنذ إقرارها وخالل عهد الوصاية وحتى اليوم
في شكل معتور مما يوجب تصويب المسار
من خالل العودة إلى مرتكزات الميثاق الوطني
وأحكام الدستور المتعلقة بالمناصفة الفعلية
وصحة التمثيل النيابي الفعّ ال والشراكة
الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني كافة
بما يحفظ قواعد العيش المشترك وترجمة ذلك
في قانون انتخاب يؤمن القواعد المشار اليها
أع�لاه وفي انتخاب رئيس للجمهورية قوي
ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكونات
األخرى واإليفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة
بما يؤمن الشراكة الفعلية الميثاقية والمصلحة
الوطنية العليا.
 العمل على تعزيز مؤسسات الدولةوتشجيع ث��ق��اف��ة االح��ت��ك��ام ال���ى ال��ق��ان��ون
والمؤسسات الشرعية لح ّل أي خالف أو اشكال
طارئ وعدم اللجوء إلى السالح والعنف مهما
تكن الهواجس واالحتقانات.
 دعم الجيش على الصعيدين المعنويوالمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة
واألمن القومي وتكريس الجهد الالزم لتمكينه
وسائر القوى األمنية الشرعية من التعامل مع
كل الحاالت األمنية على األراضي اللبنانية كافة
بهدف بسط سلطة الدولة وحدها على كامل
األراضي اللبنانية.
 ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلةبما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون
الدولي وذلك بنسج عالقات تعاون وصداقة
مع جميع ال��دول ال سيما العربية منها مما
يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسيا ً
وأمنيا ً ويساعد على استقرار األوضاع وكذلك
اعتبار «إسرائيل» دولة عدوة والتمسك بحق

الفلسطينيين بالعودة إل��ى أرضهم ورفض
التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت
.2002
 الحرص على ضبط األوض��اع على طولال��ح��دود اللبنانية  -السورية باالتجاهين
وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان
وباستعمال لبنان مقرا ً أو منطلقا ً لتهريب
السالح والمسلحين ويبقى الحق في التضامن
االنساني والتعبير السياسي واالعالمي مكفوال ً
تحت سقف الدستور والقانون والمصلحة
الوطنية العليا.
 احترام ق��رارات الشرعية الدولية كافةوااللتزام بمواثيق األمم المتحدة وجامعة الدول
العربية.
 العمل على تنفيذ القرارات السابقة التي تماالتفاق عليها في طاولة الحوار الوطني.
 اي��ج��اد ح��ل لمشكلة ال��ن��زوح ال��س��وريالمتعاظمةوالتيأصبحتبمثابةقنبلةموقوتة
أمنيا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً ال سيما
مع تفاقمها مع مشكلة الالجئين الفلسطينيين
وذل��ك من طريق تأمين ع��ودة النازحين إلى
المناطق اآلمنة داخل األراضي السورية.
 ض��رورة إق��رار قانون جديد لالنتخاباتيراعي المناصفة الفعلية وصحة التمثيل بما
يحفظ قواعد العيش المشترك ويشكل المدخل
األساسي إلعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة.
 االل��ت��زام بوثيقة الوفاق الوطني لجهةاعتماد الالمركزية اإلدارية والمالية الموسعة
ونقل قسم كبير من صالحيات االدارة المركزية
ال سيما اإلنمائية منها إلى سلطات المركزية
منتخبة وفقا ً لألصول وتأمين االيرادات الذاتية
الالزمة لذلك.
 االل��ت��زام بأحكام ال��دس��ت��ور المتعلقةبالمالية العامة وبأحكام قانون المحاسبة

حزب اهلل يلتقي «حركة ال�شعب» و«جبهة العمل»:
لتتح ّمل الدولة م�س�ؤولية حماية �أرا�ضيها
استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد
إبراهيم أمين السيد وف��دا ً من حركة الشعب برئاسة النائب
السابق نجاح واكيم ،في حضور محمود قماطي والدكتور علي
ضاهر .وتناول اللقاء التطورات في لبنان والمنطقة عموماً.
وأعلن بيان للحزب أن المجتمعين توقفوا «عند استمرار
العدوان السعودي على الشعب اليمني» ،داعين إلى وقفة
شجاعة في وجه السياسات السعودية المتآمرة على أمتنا».
ولفت الى أن الحاضرين توافقوا على «ضرورة أن تتحمل
الدولة مسؤوليتها في استعادة وحماية األراض��ي اللبنانية
خصوصا ً في الجرود من العصابات التكفيرية ،مستنكرين
األص��وات التي ارتفعت في األي��ام الماضية من خالل إثارة
النعرات المذهبية ،والتي تعتبر مشاركة في الجرائم اإلرهابية
التكفيرية بحق أهلنا في البقاع الشمالي وكل لبنان».
وث ّمن المجتمعون «عاليا ً تضحيات الجيش اللبناني
والمقاومين األبطال لدفع الخطر اإلرهابي عن حدود الوطن»،
مؤكدين «ضرورة إعطاء الجيش الغطاء الالزم للقيام بمهماته
الوطنية الكبرى».
كما التقى السيد وفدا ً من جبهة العمل اإلسالمي بحضور
منسق ع��ام الجبهة الشيخ زهير الجعيد .وأك��د الجانبان
«وجوب وحتمية وحدة األمة لمواجهة أعاصير الفتن وأمواج
الشر المحدقة بنا جمعيا ً من كل حدب وصوب».
وش��ددا على «وج��وب مواجهة مشاريع الفتنة الداخلية
والوقوف بحزم وصرامة في وجه التفرقة والشرذمة وعدم
السماح للمشروع األميركي  -الصهيوني وللمشروع التكفيري
أن يكون بديالً عن أي شيء آخر كي ال تضيع بوصلة فلسطين
ومقاومة العدو الصهيوني الغاشم».
من جهة أخرى ،سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ن��واف الموسوي ،خالل كلمة القاها في ذك��رى أسبوع أحد

عناصر حزب الله في بلدة كفرتبنيت «المتأزمين من الفريق
اآلخر عن موقفهم من واقع احتالل جزء من األراضي اللبنانية
في عرسال وجرودها ،وهل أعطيت األوامر للجيش اللبناني
من أجل أن يتحرك لتحرير بلدة عرسال التي قال عنها وزير
الداخلية نهاد المشنوق بأنها محتلة ،هل أعطت الحكومة قرارا ً
من أجل تحرير البلدة وأهلها الذين أكد المشنوق في اجتماع
مجلس ال��وزراء األخير ان خمسة وتسعين في المئة منهم
يرفضون التكفيريين وداعش والنصرة؟».
ولفت إلى أن «هذا الفريق قام بتأجيل بحث موضوع جرود
عرسال الى جلسة الحقة» ،مستغربا ً «مبرر استمرارية أي
حكومة وهي عاجزة عن اتخاذ ق��رار بتحرير أرضها ،وغير
قادرة على ملء الفراغ في األجهزة التي أوكل إليها ضمان أمن
اللبنانيين» ،وقال« :كيف لحكومة كهذه أن تبرر بقاءها».
من جهة أخرى ،عقدت عشيرة آل الحاج حسن اجتماعا ً في
منطقة الهرمل ضم وفودا ً من العائلة من بلدات حوش الرافقة،
شمسطار والهرمل ،استهل بعرض عسكري باألسلحة الخفيفة
والمتوسطة والثقيلة ،ثم تال حسين الحاج حسن بيانا ً باسم
العائلة توجه فيه الى أهل عرسال وجاء فيه« :كما جاهدنا
وناضلنا وقدمنا الشهداء في خندق واح��د لتحرير ارض
الجنوب من االحتالل «اإلسرائيلي» ،نحضر انفسنا اليوم وفاء
لكم لدحر االحتالل التكفيري الغاشم من البلدة وجرودها.
ونقول لمن وضع لهذه البلدة العريقة حدودا ً مذهبية طائفية،
بأن حدود عرسال هي حدود كل الوطن اللبناني وكرامة اي فرد
من عرسال هي من كرامة كل اللبنانيين».
وأضاف« :لن نتهاون في أداء الواجب ،ألنه إذا تفشى هذا
الوباء ،فالسالم على لبنان واللبنانيين جميعاً» داعيا ً الدولة
اللبنانية «إلى القيام بواجباتها» ،قائالً« :نحن سنجاهد خلف
وعلى يمين ويسار الجيش اللبناني والمقاومة».

وا�صل ا�ستقبال الوفود في ذكرى ا�ست�شهاد الر�شيد

ً
�سوية لحفظ لبنان
كرامي :للعمل
أكد الوزير السابق فيصل كرامي أن
المهم هو ان «نحفظ دماء شهدائنا وأن
نعمل سوي ًة لحفظ لبنان وأن ال نجره
الى المهالك».
ك�لام ك��رام��ي ج��اء بعد استقباله
أمس وف��دا ً من المنسقية العامة لتيار
«المستقبل» في طرابلس والشمال
تقدمه النائب السابق مصطفى علوش.
وتمحور اللقاء حول «مزايا ومواقف
وان���ج���ازات الشهيد ال��رئ��ي��س رشيد
كرامي ،إضافة الى قضايا تهم مدينة
طرابلس والشمال».
بعد اللقاء ،رح��ب كرامي بالوفد،

وقال« :كان هناك تطابق في وجهات
النظر ،كون وجعهم ووجعنا واحد،
ول��ق��د م��رت علينا وعليهم ال��ظ��روف
ذاتها» ،الفتا ً إلى ان أمرين «األول أن
نحفظ دم��اء شهدائنا واإلرث الكبير
الذي أورثونا إي��اه .اما األمر الثاني،
فهو أن نعمل سوي ًة لحفظ لبنان وأن
ال نجره الى المهالك ،ال سيما أننا نرى
األزم��ات السياسية التي تعصف في
المنطقة».
من جهته ،قال علوش« :إن زيارتنا
ليست من باب الواجب فقط ،بل إنها
زي��ارة محبة .ونشكر معالي الوزير

فيصل ك��رام��ي على حسن استقباله
لنا ،والحق نقول إن روح المحبة التي
ورثناها ع��ن آبائنا وأج��دادن��ا ،وعن
الرئيس الشهيد رشيد ك��رام��ي وعن
المرحوم دول��ة الرئيس عمر كرامي،
والتي يتمتع بها أبناء المدينة ،هي
ال��روح الطرابلسية الكريمة والطيبة،
التي تنم عن رفض هدر الدماء في كل
وقت».
وكان كرامي واصل استقبال الوفود
السياسية والشعبية ف��ي ال��ذك��رى
الثامنة والعشرين الستشهاد الرئيس
رشيد كرامي.

العمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها
وأصول ومهل إعدادها وتقديمها إلى المجلس
النيابي وك��ذل��ك إع���داد الحسابات المالية
وتدقيقها وتصديقها وفقا ً لألصول وكذلك
االلتزام بضرورة تحديد سقف لالقتراض ال
يمكن تجاوزه إال بإجازة جديدة من المجلس
النيابي وب��ض��رورة ترشيد اإلن��ف��اق والحد
من الهدر واإلن��ف��اق غير المجدي ومحاربة
الفساد المستشري وإعمال قانون اإلثراء غير
المشروع وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم
المالية.
 التأكيد على التمسك بالمبادئ الكيانيةالمؤسسة للوطن اللبناني والتي هي سبب
وجوده وجوهر رسالته في التسامح والتنوع
والتعايش الفريد القائم على المشاركة الكاملة
في الحكم والعمل المشترك من أج��ل إق��رار
القوانين المحققة لذلك وفي طليعتها قانون
استعادة الجنسية وقانون تملك األجانب كما
العمل من أجل الحؤول دون القيام بأي إجراءات
تخالف المبادئ المنبثقة من الصيغة اللبنانية
ومن الميثاق الوطني.
وإذ يعتبر الطرفان أن إع�لان النيات هذا،
ي��ه��دف إل���ى وض���ع ال��م��ب��ادئ الديمقراطية
ومعاييرها كأساس لتنظيم عالقتهما ،يؤكدان
على ابقاء المبادئ الدستورية والميثاقية فوق
سقف التنافس السياسي ،كما يؤكدان على
ارادتهما ورغبتهما بالعمل المشترك والتواصل
في جميع المجاالت والمواقع الممكنة لتنفيذ
التزاماتهما المنوه عنها اعاله ويعتزمان العمل
على تفعيل انتاجية اتفاقاتهما حيث يتفقان،
والتنافس من دون خصام حيث يختلفان ،كما
يتعهدان بالتواصل الدائم والتباحث المستمر
للتفاهم على كافة المواضيع ذات الشأن العام
والوطني.

اللقاء الوطني :ال يمكن حل الأزمة
من دون �إ�صالحات في النظام الطائفي
توجهت أمانة السر في اللقاء الوطني ،خالل اجتماعها أمس برئاسة
األمين العام لرابطة الشغيلة الوزير السابق زاهر الخطيب ،من آل كرامي،
خصوصا ً الوزير السابق فيصل كرامي ،بأحر التعازي في ذكرى استشهاد
«أحد رجاالت لبنان الكبار دولة الرئيس رشيد كرامي».
وأك��دت «أن الرئيس الشهيد كان في طليعة المدافعين عن الوحدة
الوطنية وعروبة لبنان ،ومقاومته ضد االحتالل الصهيوني ،وفي العمل
على وأد الفتنة وإخراج لبنان من آتون الحرب األهلية المدمرة».
كما شددت على أن «الواجب الوطني يقتضي رد االعتبار لهذا الرجل
الكبير في مواقفه الوطنية والقومية ،وعدم السماح لقاتل الرشيد الذي
أطلق سراحه بقرار سياسي ،بأن يكافأ على جرائمه ،ويجري تلميع
صورته والسماح له أن يستمر في ترشحه لرئاسة الجمهورية في تح ٍد
سافر لمشاعر اللبنانيين».
ورأت األمانة أن «الدفاع عن القضاء والعدالة كل ال يتجزأ ،ومن يسمح
لجعجع أن يخرج من السجن بعفو سياسي ،وأن يستعيد كامل حقوقه
المدنية ،ال يحق له اليوم أن يدعي الحرص على تطبيق العدالة».
وأكدت «رفضها العودة إلى انتخاب رئيس ال يتمتع بتمثيل وازن على
المستويات النيابية والشعبية والوطنية ،وال يمتلك برنامجا ً اصالحيا ً
ويدعم المقاومة» ،مشيرة ال��ى أن��ه «ال يمكن حل األزم��ة العاصفة في
البالد من دون إجراء إصالحات جدية في النظام الطائفي ،يكون مدخلها
إق��رار قانون لالنتخابات على أساس لبنان دائ��رة واح��دة وعلى قاعدة
النسبية».
كما ش��ددت على «أن من واج��ب الحكومة أن تعمل بكل إمكاناتها
الستعادة عرسال وجرودها إلى كنف الدولة ،وعدم القبول ببقاء أي شبر
من األرض اللبنانية محتالً ال من قبل الجماعات اإلرهابية التكفيرية ،وال
من قبل العدو الصهيوني».
ورأت «أن على الحكومة عدم االستمرار في المماطلة والتسويف أو
التردد في اتخاذ القرار الوطني الصريح والواضح في تكليف الجيش
اللبناني لتحرير عرسال وجرودها من احتالل العصابات اإلرهابية،
فشعارات السيادة واإلستقالل والحرية إنما تتجسد قوال ً وفعالً في العمل
على تحرير كل شبر محتل من األرض اللبنانية ،وليس التخلي عن هذا
الواجب الوطني والعمل على إث��ارة الفتنة والتمترس خلف الطائفية
لتحقيق مآرب سياسية فئوية على حساب امن اللبنانيين واستقالل
وسيادة لبنان».

«الم�ستقبل» :للحفاظ على الحكومة وحمايتها
شددت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة
«عشية انعقاد الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس النواب اليوم والتي دعا إليها
رئيس المجلس النتخاب رئيس الجمهورية ،وحيث ال شيء يشي باكتمال
نصابها» ،على «أهمية الحفاظ على الحكومة الحالية وحمايتها في ظل استمرار
الشغور الرئاسي الذي يفاقم المخاطر المحدقة بالبالد وبمصالح المواطنين».
واعتبرت أن «االستمرار في ادارة االمور بحكمة وبرصانة واتزان مسألة يجب
الحفاظ عليها ال سيما أن الحكومة ما زالت تجهد وفي هذه الظروف العصيبة
لتأمين الحد األدنى من المصالح العليا للمواطنين».
وج��ددت «موقفها الثابت ب��ض��رورة العمل على إنجاز ه��ذا االستحقاق
الدستوري والوطني فورا ً درءا ً للوقوع في لجة المزيد من المخاطر» .ورأت
«أن جميع الجهود يجب أن تتركز في الوقت الحاضر من أجل انتخاب رئيس
الجمهورية التوافقي القوي ال��ذي يمثل رمز وح��دة اللبنانيين والقادر على
جمعهم وحماية مؤسساتهم».
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القمة الإ�سالمية دانت كل �أ�شكال التطرف والتكفير
واالعتداءات على م�سيحيي ال�شرق

اجتماع الرؤساء الروحيين في دار الفتوى
دان��ت القمة اإلسالمية الطارئة
«كل أشكال التطرف والغلو وتكفير
المؤمنين بالله الواحد والسلوك الذي
يالزمه» ودعت إلى «اعتماد الصراط
المستقيم في العالقات االسالمية -
االسالمية ،وفي العالقات االسالمية
– المسيحية» .كما دانت االعتداءات
ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا وي��ت��ع��رض لها
مسيحيو الشرق على خلفية دينية.
وحضر القمة التي انعقدت في دار
الفتوى :مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دري����ان ،ن��ائ��ب رئيس
المجلس االسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن ،شيخ عقل
طائفة الموحدين ال���دروز الشيخ
نعيم حسن ،رئيس الطائفة العلوية
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��ش��ي��خ أس���د ع��اص��ي.
وتداول المجتمعون األوضاع العامة
لبنانيا ً وعربياً ،وتوقفوا باهتمام
أمام انعكاسات هذه األوض��اع على
العالقات االسالمية  -االسالمية وعلى
العالقات االسالمية  -المسيحية.
وأب��دت القمة في بيانها الختامي
الذي تاله أمينها العام للقمة محمد
السماك «قلقها الشديد ج ّراء استمرار
االضطرابات التي تعصف بالعديد
من الدول العربية والتي تأخذ طابعا ً
طائفيا ً ومذهبيا ً وعنصرياً ،األمر الذي
يشكل خطرا ً على وح��دة مجتمعات
هذه الدول بما فيها لبنان ،وتاليا ً على
أمنها واستقرارها» .وح�� ّذرت «من
أن هذه االضطرابات ال تخدم سوى
العدو «اإلسرائيلي» ،وأنها ال تصب إال
في مشروعه».
كما أبدت القمة قلقها «من تبادل
االتهامات بين بعض المسؤولين
السياسيين على خلفية مذهبية،
األم��ر ال��ذي يعطي خالفاتهم بعدا ً
مذهبيا ً من شأنه أن يع ّمق الهوة
التي يعمل العدو «اإلسرائيلي» على
حفرها وتوسيعها واستغاللها .وفي
الوقت الذي تمضي فيه «إسرائيل»
باحتالل األراضي العربية المحتلة،
وبناء المزيد من المستوطنات عليها،
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��واص��ل تهويد
مدينة القدس واالعتداء على حرمات
المسجد األقصى وكنيسة القيامة،
وعلى العديد من المقدسات االسالمية
والمسيحية األخرى ،تأتي الصراعات

واالضطرابات داخل الدول العربية،
وبينها ،لتوحي خطأ ،بأن المسلمين
عموما ً والعرب خصوصاً ،تخلوا عن
أول��وي��ة القضية الفلسطينية ،وأن
األولوية التي تستقطب اهتماماتهم
وت��س��ي��ل م��ن أج��ل��ه��ا دم���اؤه���م هي
للمشاريع المذهبية والطائفية».
وخلصت القمة إلى الثوابت اآلتية:
أوالً :دع���وة المسلمين ،جميع
المسلمين ،الى التمسك بحبل الله
المتين ،وال��ى ع��دم التفرق ،وه��ذا ال
يعني عدم االختالف ،بل انه يعني
تقبل االختالف واحترامه على اساس
القاعدة اإليمانية الجوهرية «انما
المؤمنون أخوة» .إن تعدد المذاهب
واالجتهادات ال يلغي وال يضعف هذه
األخوة()...
ثانياً :تأكيد حرمة قتال المسلم
للمسلم.
ثالثاً :إدان��ة كل أشكال التطرف
والغلو وتكفير المؤمنين بالله الواحد
والتي تخرج في الشكل واألس��اس
عن سماحة االس�لام وتتناقض مع
قيمه ومبادئه السامية ،وتسيء الى
رسالته وتشوه صورته.
رابعاً :الدعوة إلى اعتماد الصراط
المستقيم في العالقات االسالمية -
االسالمية ،وفي العالقات االسالمية
– المسيحية ( )...وه��ي ص��راط
العدل واالع��ت��دال واح��ت��رام التعدد
واالختالف بين الناس.
خامساً :إدان��ة السلوك اإلرهابي
الذي يالزم التطرف والغلو والتنطع
الذي نهانا عنه وحذرنا منه قدوتنا
وأسوتنا الحسنة رسول الله .وهو
السلوك الذي يتناقض مع الشريعة
االسالمية ومبادئها وتأكيد كرامة
االن��س��ان وح��رم��ة النفس البشرية
على ق��اع��دة «م��ن قتل نفسا ً بغير
نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل
الناس جميعاً ،ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعاً» .ان االس�لام
الذي يؤمن برساالت الله جميعها،
وب��رس��ل الله وأنبيائه جميعاً ،ال
يضيق بتعدد االجتهادات الفقهية
داخل الدين الواحد (.)...
س��ادس�اً :تدعو القمة االسالمية
المسلمين م��ن ك��اف��ة ال��م��ذاه��ب في
لبنان وفي الدول العربية واالسالمية

األخرى الى وعي الثوابت اإليمانية
التي تقوم عليها العقيدة االسالمية
واإللتزام بها لتجنب الوقوع في فخ
التأويالت الضالة والمضللة التي
تق ّول االس�لام ما لم يقله ،ولتجنب
االنجرار الى فخ الفتنة التي ينفخ
ف��ي ن��اره��ا ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
والقوى الداعمة له.
سابعاً :تدين القمة االسالمية،
وم��ن منطلقات إيمانية وانسانية
ووطنية ،االعتداءات التي تعرض لها
ويتعرض لها مسيحيو الشرق على
خلفية دينية والتي استباحت ظلما ً
وعدواناً ،بيوتهم وقراهم وممتلكاتهم
ومقدساتهم التي أوصى رسول الله
باحترامها وحمايتها والذود عنها.
وتعتبر هذه االعتداءات التي ارتكبت
باسم االسالم والتي شملت مسلمين
أي��ض��ا ً ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع ،وغير
مسلمين من أهل العقائد والثقافات
المختلفة كاالزيديين ،بمثابة اعتداء
على االسالم نفسه ،شرعة ومنهاجاً.
كما تعتبرها اعتداءات ضد المجتمع
االنساني كله.
ثامناً :إن القمة االسالمية إذ تؤكد
إيمانها باحترام الكرامة االنسانية،
وبالحريات الخاصة والعامة ،بما
فيها حرية اإليمان والعقيدة ،وبرفض
االكراهية في الدين وعلى الدين ،وإذ
تؤكد التزامها بالدولة الوطنية التي
ت��س��اوي بين جميع مواطنيها في
الحقوق والواجبات ،تهيب بجميع
أبنائها خصوصا ً وبجميع اللبنانيين،
احترام مؤسسات الدولة وااللتزام
ب��دس��ت��وره��ا وقوانينها وأنظمتها
والدفاع عن السلم األهلي على قاعدة
االعتراف بتعددية المجتمع الوطني
الواحد».
كما ج���ددت القمة أملها ف��ي أن
يتمكن لبنان ،انطالقا ً من انتخاب
رئيس جديد للجمهورية هو الرئيس
المسيحي الوحيد في العالم العربي،
من أن يرتفع ال��ى المستوى الذي
يجعل منه قدوة صالحة لمعالجة
األزم��ات التي تعصف بالعديد من
الدول العربية الشقيقة».
وق��د ان��ض��م ال��ى االج��ت��م��اع عدد
من العلماء من المذاهب االسالمية
األربعة.

حمدان من بكركي :بقاء الجمهورية بال ر�أ�س
يجعل الجميع يتجه �إلى الكانتونات

الراعي مستقبالً وفد «المرابطون»
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس
الراعي ،في بكركي ،وزير العدل أشرف ريفي على رأس
وفد ضم :رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي جان فهد،
القاضي هنري الخوري ،رئيس بلدية جونيه السابق
جوان حبيش ،المحامي فادي بركات ومستشار الوزير
العميد روبير جبور.
وأوض��ح ريفي «أن الزيارة ألخذ بركة غبطته بعد أن
قدم وقف مار جرجس في ساحل علما قطعة أرض لبناء
قصر عدل في منطقة كسروان يليق بالجسم القضائي
اللبناني ،حيث أصبحت قصور العدل بحاجة الى ترميم
وتطوير وانشاء هذا القصر يساهم بالالمركزية القضائية
في لبنان».
من جهة ثانية ،اعتبر ريفي «ان تعطيل االنتخابات
الرئاسية ه��ي جريمة تنعكس على عمل المؤسسات
كافة».
والتقى الراعي نائب رئيس المجلس النيابي فريد
مكاري والنائب هادي حبيش .كما استقبل أمين الهيئة
القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون
العميد مصطفى حمدان يرافقه وفد من أعضاء الهيئة.
وبعد اللقاء ث ّمن حمدان «موقف بكركي وسيّدها في
ظ ّل الفوضى العارمة على مستوى أمتنا العربية ووطننا

اللبناني» مشيدا ً «بخطابها الجامع الذي يدعو الى شركة
المحبّة بين كل أبناء الوطن اللبناني ،والهادف الى إعادة
تصويب األمور بغية الحفاظ على وحدة وطننا ومواجهة
اإلرهاب األسود الذي يهدّدنا جميعا ً على اختالف طوائفنا
ومذاهبنا».
وأش��ار حمدان ال��ى أ ّن��ه «ج��رى ع��رض ألوض��اع أهلنا
اللبنانيين االقتصادية واالجتماعية ،ال سيما معاناتهم
نتيجة سوء تصريف االنتاج الزراعي في المناطق اللبنانية
كافة بعد سيطرة اإلرهابيين على المعابر الحدودية في
سورية واألردن» ،الفتا ً الى «أن انعكاسات هذه األزمة
وكساد المنتوجات الزراعية التي يعيش المزارع اللبناني
من مردودها ستتفاقم خالل فصل الصيف» .
ودعا «اللبنانيين بعامة والسياسيين بخاصة ،إلى
وج��وب تناسي الترف السياسي خالل هذه المرحلة»،
مشددا ً على ضرورة أن يتوحدوا جميعا ً بجميع طوائفهم
ومذاهبهم ليدعموا الجيش الوطني اللبناني وقيادته
وعلى رأسها العماد جان قهوجي».
وحذر «من خطورة بقاء الجمهورية بال رأس للهرم األمر
الذي يجعل الجميع يتجه إلى مشروع الكانتونات الطائفية
والمذهبية التي تقضي على وحدة الوطن اللبناني وعلى
كينونته الوجودية».

