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«الد�ستور لي�س وجبة تمر نتناولها حين نجوع»

للتم�سك بخيار العي�ش الواحد والعمل لأجل الوطن والمواطن

حزب اهلل :نقاتل عدوان ًا �صهيوني ًا ي�ستهدف �سورية
لإخراجها من معادلة ال�صراع

ج���دّد ح��زب ال��ل��ه التمسك بخيار
العيش الواحد وتخفيف المناكفات
وال��ت��وج��ه ال��ى عمل الخير م��ن أجل
الوطن والمواطن .وخالل كلمات لعدد
من ن��واب ومسؤولي ال��ح��زب ،أشار
الى أننا نقاتل عدوانا ً صهيونيا ً على
الدولة والشعب السوري يستهدف
إسقاط سورية وإخراجها من معادلة
الصراع مع العدو الصهيوني ،كما
دعت الى العمل على استعادة مشروع
تحرير فلسطين والقدس.

صفي الدين

رأى رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن
«ما يقوم به فريق  14آذار ،وتحديدا ً
ف��ري��ق «المستقبل» ع��ل��ى مستوى
السياسة الداخلية من خالل االلتزام
الكامل بتوجيهات السعودية ،سيأخذ
لبنان ليكون يمنا ً جديداً» ،الفتا ً إلى ان
ذلك «سيكون فشالً جديدا ً لسياسة
السعودية».
وخالل احتفال تكريمي أقامه حزب
الله في بلدة الحلوسية الجنوبية،
ل��م��ن��اس��ب��ة م����رور ث�لاث��ة أي����ام على
استشهاد علي حسين فتوني ،شدّد
صفي ال��دي��ن على أنّ «ال��ح � ّل يكون
بالعودة إلى الشركاء اللبنانيين الذين
هم أبقى من السعودية ومن أي دولة
إقليمية ،وبالحفاظ على الحد األدنى
م��ن ال��ش��راك��ة الوطنية التي يحفظ
فيها الجميع وال يقصى وال يعزل فيها
أحد».

رعد

ودعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رع��د اللبنانيين الى
«ال��ت��م��س��ك ب��خ��ي��ار ال��ع��ي��ش ال��واح��د
وتخفيف المناكفات والتوجه الى عمل
الخير من أج��ل الوطن والمواطن»،

«التحرير والتنمية» :للحفاظ
على عمل الم�ؤ�س�سات وانتظامها

وشدد على ضرورة البحث عن «نافذة
ضوء إلع��ادة اللحمة من أجل تجاوز
كل المخاطر والتحديات وهذا يتطلب
تآلف القوى وتفاهمها وهي التي تدير
شؤون البلد ،محذرا ً االستسهال في
مواجهة التحديات والمخاطر التي
تواجهنا وتتطلب من الجميع تشابك
األيدي».
وسأل رعد خالل إفطار في جباع:
«لماذا نقصي لونا ً ونعزله ونضعه
جانباً ،فال مبرر لذلك فثمة تصرف أو
سلوك من قبل اآلخرين غير مقبول،
فعلى أهل السلطة ان يتصرفوا بسلوك
واح��د ،وان الديمقراطية والتنوعية
مطلوبتان لكل عمل نريده وان تكون
الشفافية مطلوبة في التعامل».

فياض

السيد

وشدد رئيس المجلس السياسي في
حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد
موسع في وادي
خالل لقاء علمائي
ّ
الحجير ّ
نظمه القسم الثقافي للمنطقة
األول��ى في ح��زب الله تحت عنوان:
«نبض القدس في وجدان األمة» أنه
«في الوقت الذي يجب علينا نحن في
لبنان أن ال نستهين بدورنا وبقيمتنا
وباالنجازات التي حققناها ،والتي
يمكن أن تتحقق في المستقبل على
رغم كل الظروف الصعبة الموجودة،
فإن هناك أمرين يجب تحقيقهما :األول
يكمن ف��ي العمل م��ن أج��ل استعادة
المشروع اإلس�لام��ي الصحيح على
الصعيد الفكري والثقافي والديني
والسياسي أي المشروع اإلسالمي
بالمعنى ال��س��ي��اس��ي وه���و ال��ق��دس
وفلسطين ،بينما الثاني يكمن في
العمل على استعادة مشروع تحرير
فلسطين والقدس ،وهذا الكالم موجه
للفلسطينيين أوالً ،وم��ع األس��ف فال
يعتب علينا أح��د ،فنحن ال نستطيع
أن نكون مع أح��د في فلسطين ،وال

رفع راية فلسطين قبالة مستعمرة المطلة
يستطيع أحد فيها أن يفرض علينا أن
نكون معه إذا لم يكن هو مع فلسطين
والقدس».

الموسوي

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب ن���واف ال��م��وس��وي إل��ى أننا
«حين نقاتل اليوم في سورية ،فإننا
نقاتل عدوانا ً صهيونيا ً على الدولة
والشعب السوري ،وال��ذي يستهدف
إسقاط سورية وإخراجها من معادلة
الصراع مع العدو الصهيوني ولذلك
فإن معركتنا في سورية هي معركة
ضد العدو الصهيوني ال��ذي يتجلى
بأشكال مختلفة تحت عناوين تكفيرية
من النصرة إلى داعش وما بينهما».
وخ�لال احتفال أق��ام��ه ح��زب الله
وجمعية كشافة اإلم��ام المهدي في
مارون ال��راس ،لمناسبة يوم القدس
العالمي ،أضاف الموسوي أننا «اليوم

(رانيا العشي)
نشهد محاولة من قبل البعض في
الحكومة إلقصاء مكون أساسي من
المعادلة اللبنانية أال وه��و التيار
الوطني ال��ح��ر ،ف��إن��ه م��ن الطبيعي
أن ي��ك��ون موقفنا ه��و ال��وق��وف إلى
جانبه في مواجهة اإللغاء والتهميش
واإلقصاء».
وتوجه الموسوي الى الرئيس تمام
سالم قائالً« :ال نريد لدولة الرئيس
وابن البيت العريق أن يكون هو من
يسجل ف��ي ت��اري��خ��ه أن��ه عمل على
إقصاء مكون من المكونات السياسية
اللبنانية ،ألنه هو الذي حرص على
التوافق منذ ت��رأس الحكومة ،ولهذا
ف��إن ما ننتظره منه هو أن يواصل
سياسته التوافقية ،بحيث ال يعقد
جلسة فيما أح��د المكونات يشعر
بالتهميش واإلل��غ��اء ،فنحن أعطينا
الثقة لرئيس الحكومة وهي ال تزال
قائمة حتى اآلن».

وأك��د النائب علي فياض ،بدوره
«دع���م ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ف��ي مواقفه
ومطالبه السياسية تجاه ان تكون
ه��ن��اك ش��راك��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة.وان تت ّم
معالجة المسائل في إطارها القانوني
والدستوري دون ان يت ّم تجاوزها.
وندعم التيار في مطلبه في ان يأتي
رئيس قوي يعبّر عن حيثية تمثيلية
فاعلة  ،مؤكدين دعمنا لما ق��ام به
التيار الوطني الحر مؤخراً».
ورأى انّ قضية التيار الوطني
ومطالبه هي قضية عادلة ومحقة.
وقد سعى على مدى فترات طويلة في
ان يضع االمور في نصابها ضمن إطار
المؤسسات والدستور ،لكن على ما
يبدو ان الطرف اآلخر يمعن في تهديد
الشراكة والنيل من مقومات الشراكة
الحقيقية .لذلك حشر التيار في زاوية
التحرك الذي قام به مؤخراً».
ك�لام ال��ن��ائ��ب ف��ي��اض ،ورد خالل
مشاركته رفع حزب الله راية فلسطين
في تلة الحمامص عند الحدود قبالة
مستعمرة المطلة لمناسبة يوم القدس
العالمي ،وذل��ك بحضور مسؤولي
حزب الله في المنطقة وفاعليات ،حيث
أدّت ثلة من عناصر المقاومة قسم
البيعة اثناء رفع العلم الفلسطيني،
وس��ط استنفار لجيش العدو داخل
المستعمرة ودوري���ات ج��اب الخط
الحدودي لها ،في وقت حلقت مروحية
دولية في أجواء المنطقة .حيث اعتبر
النائب فياض ،ان «القدس هي قضية
اسالمية ومسيحية وانسانية وعلى
كل األ ّم��ة ان تتوحد من اج��ل دعمها
ومؤازرة شعبها مشيرا ان الصراع مع
العدو االسرائيلي هو اولويتنا ،وندعو
الجميع ب��ان يقفوا ف��ي موقع تذكر
اولوية القضية الفلسطينية والعمل ما
امكن على دعم الشعب الفلسطيني».

البرلمان لي�س �صالح ًا النتخاب رئي�س �إال بعد ت�سوية وطنية

أش����ار رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واالص�ل�اح النائب العماد ميشال
عون الى أن «التيار الوطني الحر
يتابع موضوع «االعتداءات» على
شبابه ،في ش��ارع المصارف في
بيروت الخميس الماضي ،معتبرا ً
أن ما قام به بعض عناصر الجيش،
يدل على اعتماد سياسة انتقامية
ض��د ك��ل م��ن ي��ع��ارض ال��ق��ائ��د ،ال
من يعارض الجيش» ،مصنفا ً ما
حصل بأنه «اعتداء منظم يرقى إلى
محاولة قتل».
واعتبر عون أن «البرلمان الحالي
ل��ي��س ص��ال��ح �ا ً الن��ت��خ��اب رئيس
إال بعد تسوية وطنية ،ولكن أن
يختار هو الرئيس ،ف�لا ،ألن��ه غير
شرعي» ،مؤكدا ً «لن نقبل أال تكون
لنا األرجحية في رئاسة الجمهورية
وه���ذا ح��ق ل��ن��ا ،م��ش��ددا ً على اننا
سنمارس حقوقنا كاملة وح��دود
هذه الحقوق أوسع بكثير من جلسة
وصالحيات رئيس».
وق��ال عون في كلمة ألقاها أمام
وف � ٍد شعبي من قضاء عاليه زاره
في درات��ه في الرابية« :م��ا حصل
يوم الخميس شكل صدمة كبيرة،
ن��زل الطالب إل��ى ش��ارع المصارف
في وسط بيروت ،في ظل تعليمات
مشددة من قبلنا بعدم االصطدام مع
الجيش اللبناني ،ولكننا تفاجأنا من
رد فعل بعض العسكريين ،مما يدل

تكون وثيقة للتاريخ ،وخالية من أي
خطأ ،ال أن نجد في البيان بروباغندا
للتغطية على الجريمة المرتكبة،
العسكري ال يتصرف من دون أوامر
القيادة ،إن تسييس الجيش وجعله
فئة ضد قسم من مواطنيه خطيئة ال
يسامح عليها أحد في هذه المرحلة
الصعبة».
وأض����اف« :ل��ق��د سمعت بعض
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��ت��ه��م ال��ع��م��اد
ع��ون بأنه يتكلم طائفياً ،هل لمن
يتهمنا ب��ال��ط��ائ��ف��ي��ة أن يخبرنا

ميقاتي� :أي اجراءات �ستتخذ الحكومة؟

�سقوط طائرة «�إ�سرائيلية» قبالة ال�ساحل ال�شمالي
في خرق «إسرائيلي» جديد ومتك ّرر للسيادة اللبنانية،
سقطت طائرة «إسرائيلية» بال طيار في البحر قبالة مدينة
طرابلس الساحلية الشمالية أول من أمس ،بحسب الجيش
اللبناني الذي أشار إلى أنّ هذا الحادث هو الثاني من نوعه
في البالد خالل ثالثة أسابيع.
وأعلن الجيش اللبناني في حسابه على «تويتر»
عن سقوط طائرة «اسرائيلية» من دون طيار في مرفأ
طرابلس ،ونشر صورتين لعملية سحبها وفيديوا ً يتض ّمن
لقطات للطائرة.
وجاء في بيان قيادة الجيش أنه «حوالى الساعة 8:30
من صباح يوم السبت (أول من أم��س) ،سقطت طائرة
استطالع تابعة للعدو «االسرائيلي» في مرفأ طرابلس
وباشرت قوى الجيش القيام باإلجراءات الالزمة».
طائرة االستطالع «االسرائيلية» كانت تحمل صاروخا ً
سقط معها في البحر ،ويذكر أن طائرة «إسرائيلية»
سقطت ،الشهر الماضي ،في منطقة جبلية شرق لبنان
ود ّمرها الجيش «اإلسرائيلي» بعد سقوطها.

ميقاتي

وتوالت المواقف المستنكرة للخروقات «االسرائيلية»،
فوجه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي سؤاال ً إلى
ّ
الحكومة عن طبيعة «اإلجراء الذي ستتخذه بعد سقوط
ط��ائ��رة تجسس «اسرائيلية» عند الشاطئ اللبناني
الشمالي يوم أمس».
مضي اكثر من  24ساعة على
وقال في تصريح« :بعد
ّ
سقوط طائرة تجسس «اسرائيلية» ،عند الشاطئ اللبناني
في الميناء ،لم نسمع من الحكومة اللبنانية ،أي موقف
عن االج���راء ال��ذي ستتخذه تجاه ه��ذا الخرق الفاضح

والمتمادي للسيادة اللبنانية ،والقرار الدولي الرقم .1701
أما التحجج بالظروف الراهنة واألزمة الحكومية ،فال يجب
أن يكون مب ّررا ً ألي سكوت عن هذا الخرق الفاضح للسيادة
اللبنانية».
وأضاف« :االسبوع الماضي في البقاع ،وباالمس في
الشمال ،لذلك فالمطلوب من الحكومة موقف واضح تجاه
ه��ذا التعدي «االسرائيلي» للسيادة اللبنانية ،واب�لاغ
المراجع الدولية المختصة بما حصل».

أك��دت كتلة «التحرير والتنمية»
ضرورة الحفاظ على عمل المؤسسات
وانتظامها سواء في مجلس الوزراء
أم في المجلس النيابي ،ودعت الى
ضرورة استمرار الحوار وتوسيعه.
وخ��ل�ال ك��ل��م��ات ع���دد م��ن ن��واب
الكتلة ،شددت على عدم الدخول في
تفسيرات مغلوطة للدستور ال سيما
في القضايا المصيرية.

خليل

وفي هذا السياق ،شدد وزير المال
ع��ل��ي ح��س��ن خ��ل��ي��ل ،ع��ل��ى ض���رورة
استمرار الحوار وتوسيعه ،متمنيا ً
«على ك��ل األط���راف السياسية في
لبنان ،أن تحاول عدم ه ّز االستقرار
الداخلي ،وأن نحافظ على القوى
األمنية والعسكرية في البلد ،ألنه
ل��ي��س م��ن مصلحة أح���د ان يدخل
في تفسيرات مغلوطة لدستورنا»،
ف��ـ»ال��دس��ت��ور ل��ي��س ك��وج��ب��ة التمر
نتناولها عندما نجوع ،فالقضايا
ال��م��ص��ي��ري��ة ال ي��م��ك��ن ان نقاربها
بالتس ّرع».
وخ�لال كلمة ألقاها خالل تمثيله
رئيس مجلس النواب نبيه بري في
حفل إفطار أقامته حركة أمل ،في فندق
ومنتجع «الجية  -مارينا» ،دعا خليل
إل��ى «إط�لاق عمل المجلس النيابي
م��ن خ�لال فتح دورة استثنائية،
والنزول الى المجلس إلقرار العديد
من القوانين المهمة ،وتفعيل عمل
الحكومة» ،الف��ت�ا ً إل��ى أن «ق��وة كل
فريق ان يحاول توظيف عناصر قوته
في حفظ حق الناس وحقوق الدولة،
وحقوقه على الدولة».
وج����دد خ��ل��ي��ل «ال����ت����زام ح��رك��ة
أم��ل ،بالمناصفة مدافعين عن حق
ك��ل اللبنانيين المسيحيين قبل
المسلمين ،ان��ط�لاق�ا ً م��ن أن لبنان
الوطن النهائي لجميع ابنائه هكذا
كان وسيبقى كذلك».

زعيتر

وأكد وزير األشغال العامة غازي

عون� :سنمار�س حقوقنا كاملة وحدودها
�أو�سع بكثير من جل�سة و�صالحيات رئي�س
على أن ما حصل كان اعتداء منظما ً
يرقى إلى محاولة القتل ،أما شبابنا
وعلى رغم تعرضهم للضرب المبرح
على الرؤوس ،وهذا ما ظهر بعد أن
شاهدنا كل التسجيالت المصورة،
فظلوا ي��ق��ول��ون :تسلم ي��ا عسكر
لبنان» ،معتبرا ً أن «هذا االعتداء كان
منظماً ،نظرا ً الى إقفال الطرقات على
الطالب من كل الجهات وعزلهم عن
محيطهم» ،سائالً «هل كان المطلوب
هو قتل الشباب في الشارع؟» ،محمالً
«قائد الجيش مسؤولية ما حصل،
ألن هكذا مسألة ال يمكن أن تبت
إال إذا أعطى القائد أمرا ً بتنفيذها»،
مستفهما ً «فما هي الجريمة التي
ارتكبها الشباب لينالوا هذا الكم من
الضرب؟ هل أقفلوا الطرقات على
المواطنين؟ هل قاموا بضرب أحد؟
هل كانوا يحتلون أرض �ا ً لبنانية؟
ماذا فعلوا؟»
أضاف« :بيان الجيش الذي صدر
بعد الحادث كان مزريا ً جداً ،حيث
جاء فيه ان ما قام به عناصر الجيش
ه��و للمحافظة على األم���ن ،وعلى
المباني الحكومية والمؤسسات
ال��ع��ام��ة .م��ن يسمع ه��ذا البيان،
يعتقد ان شباب التيار اقتحموا
السراي ودم��روا ش��وارع بيروت»،
آسفا ً «لهكذا تصرفات ص��ادرة عن
القيادة» ،مكررا ً القول« :إن الوثيقة
الصادرة من قيادة الجيش ،يجب أن
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كيف للمسيحيين أن يستعيدوا
حقوقهم؟ وكيف يستقيم البلد إذا
انعدم التوازن وضربت الشراكة؟
يجب المحافظة على توازن الحكم
والشراكة لضمان استقرار هذا البلد.
أما دفاعنا عن الدستور والقوانين
المخترقة فهو للجميع ،ألن القوانين
ال تقترح فقط للمسيحيين ،وعندما
ندافع عن حقوقنا فنحن ندافع عن
حقوق جميع المواطنين ،البرلمان
ال��ح��ال��ي ليس ص��ال��ح�ا ً النتخاب
رئيس إال بعد تسوية وطنية كبرى

يكرسها ه��ذا البرلمان ،ولكن أن
يختار هو الرئيس ،ف�لا ،ألن��ه غير
ش��رع��ي ،يمكنه أن ي��ص��دق على
قانون انتخاب ألنه يكون قد حصل
على موافقة اللبنانيين».
وت���اب���ع« :ال��م��ط��ل��وب ق��ان��ون
ان��ت��خ��اب��ات ،ث��م ان��ت��خ��اب مجلس
ثم انتخاب رئيس ،أو تسوية ،لن
نقبل أال تكون لنا األرجحية في
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ،األرجحية
ك��ان��ت تعطى س��اب��ق�ا ً للمسلمين
عندما كانت كل السلطة اإلجرائية
بيد رئيس الجمهورية ،أما اليوم،
فالرئيس ليس ل��ه م��ن رأس مال
س���وى شخصه ال��ك��ري��م ،ل���ذا لن
نقبل أن تكون الحكومة بيدهم،
ويضمنون من ناحية أخرى قبول
وس��ك��وت رئيس الجمهورية قبل
انتخابه».
وأس��ف عون لبعض التعليقات
التي ص��درت والتعاطي اإلعالمي
وأن «تجتزئ صحيفة ك�لام�ا ً لي
وتضعه عنواناً ،وتقول ما معناه أن
عون يطالب بالفيدرالية ،كنت أشرح
الالمركزية الموسعة فسئلت عن
الفيدرالية وقلت :إنها أحد الحلول
ولكنها تحتاج الى توافق لبناني،
أنا الذي أمضيت حياتي في الجيش
اللبناني أداف��ع عن لبنان الواحد،
أق��ول عندما تس ّد ك��ل المنافذ في
وجهنا فأيّ ح ّل يصبح صالحاً»؟

حمدان :ندعم عون من منطلق وطني
أكد أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»
العميد مصطفى حمدان عن تأييده التيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال
عون في «مساره االستراتيجي العام وموقفه التاريخي في دعم المقاومة
والحرص على العالقات الممتازة مع سورية العربية ،وترسيخه للفكر
المسيحي المشرقي الذي يعتبر أنّ أهلنا المسيحيين هم الجذع األساسي في
المشرق العربي وهم قادة في كل مكان وليسوا اتباعا ً لمكتب صغير في وزارات
الخارجية الغربية األوروبية أو األميركية».
وفي بيان له لفت حمدان الى أ ّنه مع العماد عون في «موقفه الحازم والجازم
بإعادة بناء نظام لبناني جديد قائم على تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية
والسياسية على أنقاض هذا النظام الفاسد والمفسد المذهبي والطائفي والذي
ضرب عهد ميشال سليمان األسود آخر مسمار في نعشه».
وأبدى العميد حمدان تأييده للتحركات التي يقوم بها التيار الوطني الحر
من منطلق وطني وليس فقط إلحقاق حقوق أهلنا المسيحيين» ،موضحا ً «أننا
جميعا ً نعاني اليوم من تسلّط الفكر المذهبي على مفاصل إدارة الدولة في
مختلف فروعها السياسية واالقتصادية واإلجتماعية ،هذه المجموعة المذهبية
التي تدار من الخارج والتي نرى ان أركانها يمضون معظم أوقاتهم في السعودية
ويزورون لبنان في المناسبات كي يعيثوا فيه فتنة وفسادا ً وإفساداً».
وأكد حمدان رفضه القاطع لما ُطرح بصورة مم ّوهة أو مباشرة حول مشاريع
التقسيم والتفتيت ،سواء أكانت كونفدرالية أو فيديرالية أو دويالت طائفية على
يصب اليوم في مشروع إقامة جمهوريات الموز
الساحة اللبنانية ،ألنّ ذلك
ّ
التعصب والجهل اإلرهابي المذهبي من أجل إعالء مشروع
والزواريب وإمارات
ّ
يهودية دولة إسرائيل» ،مضيفاً« :في ظ ّل المناكفات السياسية ،نحن نربأ أن
نسمع من مسؤولي التيار الوطني الح ّر أيّ كالم عن الفيديرالية ،بخاصة أنّ
العماد ميشال عون هو صاحب شعار «لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من ان
قسم».
ُي ّ
ودعا حمدان العماد عون إلى «تصويب هذا النقاش السياسي ،وإسقاط
إعالن النوايا مع المجرم المدعو سمير فريد جعجع ،والدعوة الى عقد مؤتمر
وطني شامل يُنتح برنامجا ً وطنيا ً جامعا ً إلعادة إنتاج النظام اللبناني الجديد
بدءا ً من وضع قانون انتخابي يُنتج مجلسا ً نيابيا ً يم ّثل حقيقة ك ّل األطياف
اللبنانية ،وعدا ذلك فإنّ ك ّل الطروحات المشبوهة سنقاومها من أيّ جهة
أتت».

خليل متحدثا ً في اإلفطار
زعيتر على «ض��رورة الحفاظ على
عمل المؤسسات وانتظامها سواء
في مجلس ال��وزراء ام في المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ،م��ن خ�لال إع���ادة العمل
التشريعي ألهميته وضرورته على
كل الصعد واألهم من كل ذلك انتخاب
رئيس للجمهورية».
واعتبر زعيتر خ�لال حفل افطار
في تبنين ان «م��ا يقال عن تفسير
الدستور ليس إال مواقف سياسية
ال عالقة لها بالتفسير الدستوري
الصحيح وال��س��ل��ي��م ،وف��ت��ح دورة
استثنائية لمجلس ال��ن��واب تتيح
التشريع وإقرار القوانين الضرورية
لحياة المواطنين بدءا ً بسلسلة الرتب
والرواتب وصوال ً الى كل التشريعات
ال��ت��ي ت��ه��م ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى كافة
مستوياتهم وطوائفهم والتشريع في
المجلس النيابي ليس لفئة معينة بل
لكل اللبنانيين».

صالح

واعتبر عضو المكتب السياسي
ل��ح��رك��ة أم���ل ال��ن��ائ��ب ع��ب��د المجيد
صالح ،خالل إفطار في يحمر ان «هذا
الهيجان وهذه الفوضى لن يوصال
ال��ى نتيجة ،نخشى ما نخشاه ان
ينقلب ش���ارع ض��د ش���ارع ومذهب
ضد مذهب وطائفة ضد طائفة ،هذه

(مصطفى الحمود)
ال��ظ��روف العصيبة التي ن��رى فيها
التكفيريين وقوى الظالم تتربص بنا
ش��راً ،فإن السلم الداخلي هو افضل
رد بوجه «اسرائيل» وأفضل سالح
في مواجهتها والمنظمات التكفيرية
واالرهابية التي قدمت اسوأ النماذج
عن الجنس البشري المتوحش وليس
عن االسالم الذي هو براء منهم».

هاشم

ورأى عضو الكتلة النائب قاسم
هاشم في تصريح بعد ل��ق��اءات له
مع فاعليات اجتماعية وبلدية في
قرى حاصبيا ومرجعيون ان «األيام
األخ��ي��رة كشفت اآلث��ار والتداعيات
السلبية للخطاب السياسي المتشنج
وال��م��ت��وت��ر ،وال����ذي ينعكس على
المناخ السياسي ،ويزيد من مساحة
ال��ت��وت��ر واالن��ف��ع��ال ،وه���ذا ال يخدم
االستقرار السياسي واألمني ،وهنا
تكمن مسؤولية القوى السياسية
ل��ت��ق��وم ب��واج��ب��ه��ا ال��وط��ن��ي وتعمل
ع��ل��ى التخفيف م��ن ح���دة ال��ت��وت��ر،
وذلك باالبتعاد عن لغة التحريض
والشحن واإلثارة ومقاربة كل الملفات
المطروحة بحكمة ووعي ومسؤولية
لنجنب وطننا اية منزلقات في هذه
المرحلة الدقيقة التي يم ّر بها وطننا
والمنطقة العربية».

الحريري :الأبواب لي�ست مغلقة
وال فيتو على �أي ا�سم للرئا�سة
رأى الرئيس سعد الحريري ،أن السد الواضح «لحصر
أض��رار النيران التي تحيط بنا هو االجماع الوطني أو
الوحدة الوطنية» ،منبّها ً إلى ان «المزايدات والتصعيد
والتطرف هي وصفة لضرب السلم األهلي وخطوة أولى
وأخيرة ونهائية باتجاه الحرب األهلية».
وتطرق الحريري الى موضوع رئاسة الجمهورية ،واعتبر
أن «األبواب ليست مغلقة في وجه أي مخرج واقعي ،وأن ال
فيتو على أي اسم ،ودائما ً تحت سقف التوافق الوطني».
مواقف الحريري جاءت خالل كلمة ألقاها مساء أمس عبر
الشاشة من مق ّر إقامته في جدة ،خالل حفل اإلفطار المركزي
الذي أقامه «تيار المستقبل» في مجمع «بيال» في بيروت.
وتابع« :مشهد المراوحة في الفراغ وتعطيل المؤسسات
الدستورية واحدة بعد األخ��رى ،يقابله مشهد القلق لدى
األكثرية الساحقة من اللبنانيين على االستقرار وعلى لقمة
العيش ،وقلق يتالزم مع التمزق الجغرافي واالنساني الذي
تعانيه سورية ،هذا المشهد يزيدنا تصميما ً على المبادرة
إليجاد المخارج ،وقد بادرنا في أكثر من مناسبة من أجل
ذلك ،ولم نتأخر عن أي دعوة الى الحوار ،وقلنا إن مسألة
حماية لبنان من الفتنة ،تتقدّم على أي أولوية ،وهي سياسة
سنستمر بها ،مع كل ما يواكبها من مالحظات وانتقادات».
وأك��د أن «األب���واب ليست مغلقة في وج��ه أي مخرج
واقعي ،وأن ال فيتو على أي اسم ،ودائما ً تحت سقف التوافق
الوطني».
وقال« :إنّ الرهان على متغيّرات في سورية لن يصنع
رئيسا ً للجمهورية وانتظار نتائج المفاوضات النووية لن
يصنع رئيساً ،ال خيار أمامنا جميعا ً سوى التقيّد بالدستور،

والعودة إلى التواصل السياسي لالتفاق على مخرج عملي
لمأزق الرئاسة».
وتابع« :الذهاب إلى الحرب السورية لن يحمي لبنان.
عندما تذهب إلى النار ،توقع أن تأتي النار عليك ،المجال
المتاح أمامنا واضح ومحدد أن نقيم سدا ً لحصر أضرار
النيران التي تحيط بنا .هذا السد اسمه االجماع الوطني أو
الوحدة الوطنية ،لنعطي الدولة ما للدولة ،من مسؤوليات
أمنية وعسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية،
وتحديد اإلطار الكامل لمكافحة اإلرهاب وحماية البلدات
البقاعية وضبط الحدود في االتجاهين ،ومعالجة النزوح
السوري».
ولفت الحريري الى أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره على
أكمل وجه ،والتجارب من عرسال إلى طرابلس ال تحتاج
إلى دليل ،وتؤكد أن المواكبة الوطنية لمهمات الجيش في
عرسال وطرابلس وعكار وصيدا والعديد من المناطق ،هي
الحد الفاصل بين حقيقة البيئة الحاضنة للدولة وأجهزتها
وبين حمالت التجني التي تروج لوجود بيئات حاضنة
لالرهاب».
وق���ال« :ه��ن��اك رأي غالب ف��ي الحكومة وبين القوى
السياسية ،ورأي واضح من وزير الدفاع ورأي راجح من
دولة الرئيس نبيه بري ،بأنه في ظل الخالف ،موضوع
قيادة الجيش يبحث في وقته ،أي في شهر أيلول؟ وفجأ ًة،
باتت كل الحقوق مهدورة ،وعدنا نفتح دفاتر منذ  30سنة.
نحن لسنا في مواجهة طائفية مع أح��د .وإذا كان هناك
من يريد فتح هكذا مواجهة سيجد نفسه في مواجهة مع
نفسه».

