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�إلى عائلة �أنطوان لحد...
 روزانا رمال

راسم عبيدات
دائ��م��ا ً كانت قضية الالجئين الفلسطينيين وح��ق عودتهم
الى ديارهم وفق القرار األممي ( )194في دائ��رة االستهداف
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وال���ق���وى االس��ت��ع��م��اري��ة م��ن أم��ي��رك��ان وغ��رب
استعماري ،فهي شاهد على أط��ول نكبة في التاريخ البشري
��ج��ر م��ن أرض���ه بفعل القوة
ال��ح��دي��ث ش��ع��ب ك��ام��ل ُي��ط��رد و ُي��ه ّ
الصهيونية والتواطؤ االستعماري الغربي معها ،ويمنع بالقوة
من العودة الى أرضه ،وعدم عودته وبقائه في مخيمات اللجوء
في ظروف تفتقر إلى ك ّل شروط ومقومات الحياة اإلنسانية،
هي في ال��درج��ة األول��ى ماساة إنسانية ،تتح ّمل مسؤوليتها
هيئة األمم المتحدة وك ّل وكاالتها الدولية ،وفي المقدمة منها
وك��ال��ة غ��وث وتشغيل الالجئين (أون����روا) ،وب��ق��اء واستمرار
هذه المأساة وإص��رار أهلها على العودة إلى أراضيهم ،يبقى
شاهد على عجز العالم والمؤسسات الدولية عن تطبيق قرارات
الشرعية الدولية ،في انتقائية وازدواجية غير مسبوقتين في
تطبيق وتنفيذ ق��رارات الشرعية الدولية عندما يتصل ويتعلق
األمر بـ«إسرائيل» ،واستمرار وجود قضية الالجئين حية في
ذاكرة الشعب الفلسطيني يعني بأنّ ذلك يشكل خطرا مستقبليا
ووجوديا على دولة االحتالل التي احتلت أرضهم بقوة السالح
وطردتهم منها ،وبقاؤهم بمثابة الكابوس لهذه الدولة ،ولذلك
وجدنا بأنّ اسرائيل ومعها اميركا ودول االستعمار الغربي،
كانت جاهدة من أجل إيجاد حلول تضمن عدم عودة الالجئين
ال��ى دي��اره��م ،بل خيضت صراعات وح��روب وطرحت الكثير
من المبادرات ،والتي تحمل في جوهرها التصفية والتوطين
لالجئين الفلسطينيين ،إم��ا ف��ي ال���دول الموجودين فيها ،او
الترحيل القسري الى العديد من الدول األوروبية ،وعلى وجه
التحديد كندا واستراليا والدول اإلسكندنافية ،ولكن تلك الحلول
وال��م��ب��ادرات فشلت ،بفضل صمود الفلسطينيين ورفضهم
المغادرة الى أي بلد ك��ان ،سوى العودة الى ديارهم وبلدهم
وأرضهم التي طردوا منها.
م��ع ان��ه��ي��ار وتفكك ال��ن��ظ��ام ال��رس��م��ي ال��ع��رب��ي ،وال��ت��غ��يّ��ر في
دوره ووظيفته وبنيته في المنطقة ،وحدوث تح ّول في نظرته
وعالقاته مع دولة االحتالل ،بحيث باتت اطراف من هذا النظام،
ال ترى في «اسرائيل» العدو المركزي لألمة ،بل بعض اطراف
النظام العربي الرسمي (مشيخات الخليج) ،أصبحت تنسق مع
العدو أمنياً ،ناهيك عن العالقات السياسية واالقتصادية ،وهذه
األطراف لم تعد ترى في فلسطين قضية العرب األولى ،وتجد
بأنها عبئا ً عليها يجب التخلص منها ،وبالتالي هي ال تعترض
على أية مشاريع متعلقة بقضية الالجئين ،حتى لو كان الثمن
التوطين او حتى التصفية.
وك��ان��ت «ال���ب���روف���ا» األول����ى لتصفية ح��ق ال���ع���ودة وتدمير
المخيمات الفلسطينية ،ومنع إعمارها وع��ودة سكانها إليها
قد بدأتها عصابات «فتح اإلس�لام» عام  2007بالهجوم على
الجيش اللبناني وقتل وج��رح العشرات من جنوده ،وم��ن ثم
ال��ه��روب والتحصن ف��ي مخيم نهر ال��ب��ارد ،حيث ق��ام الجيش
اللبناني بمحاصرته وتدميره بغرض القضاء على تلك الجماعة
اإلره��اب��ي��ة ،وتسبّب ذل��ك ف��ي ن���زوح س��ك��ان المخيم ع��ن��ه ،بعد
تدميره ،وحتى اللحظة لم يتم السماح للكثير منهم بالعودة إليه،
ناهيك عن تباطؤ عمليات إعماره المقصودة ،كحلقة في تصفية
قضية الالجئين.
ح��رب التصفية للقضية الفلسطينية وب��ال��ذات مرتكزها
األس��اس��ي قضية ال�لاج��ئ��ي��ن ...ت��ش��ارك فيها أط����راف عربية
وإقليمية ودول��ي��ة ،حيث ال��ص��ورة تتضح أكثر فأكثر بعد ما
ُيس ّمى بـ«الثورات العربية» ودخول كامل المنطقة العربية في
حروب التدمير الذاتي ،المستهدفة للجغرافيا العربية تفكيكا ً
وتركيباً ،وكذلك المستهدفة لثرواتها وخيراتها وجيوشها
ومؤسساتها نهبا ً وتدميرا ً وتفكيكاً.
تدمير مخيمي اليرموك وعين الحلوة ،قتل وتشريد سكانهما
من قبل ما ُيسمى بعصابات «جند الشام» أو «أح��رار الشام»
يحمل أكثر من رسالة خطيرة وذات بعد استراتيجي ،في أولها
وأخطرها تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين ،وإلغاء الدور
التاريخي والوطني والرمزي للمخيمين ،فهما األكبر جغرافياً،
وهما عاصمتا اللجوء الفلسطيني في سورية ولبنان ،ورمز
كفاح شعبنا الفلسطيني ونضاله ،وتمسك أهلهما بحق العودة،
سيبقى شاهدا ً على مأساة شعبنا وجرائم اإلحتالل الصهيوني
بحقه.
م��خ��ي��م��ا ال���ي���رم���وك وع���ي���ن ال���ح���ل���وة ي��ش��ك�لان ث��ق��ل ال���ق���رار
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ...وال��م��س��أل��ة أب��ع��د م���ن ال���ص���راع ع��ل��ى النفوذ
والقيادة ،بل القوى التي أوكل لها تحالف قطر -تركيا تدمير
مخيم اليرموك ،هي التي تلعب نفس ال��دور في عين الحلوة،
واالستهداف في عين الحلوة يطال منظمة التحرير ،وعلى وجه
التحديد حركة فتح والتي جرى اغتيال اكثر من قائد ومسؤول
لها هناك ،وتفجير األوضاع في المخيم أتى بعد القاء القبض على
المجرم أحمد األسير ،والذي كان يقود ويشرف على عمليات
القتل والتفجيرات هنا وفي الشام وبالتحديد في اليرموك واكثر
من منطقة لبنانية ضمن المخطط المرسوم...
ال مجال للتعايش مع تلك العصابات المجرمة ممن يس ّمون
أنفسهم جند الشام ،فالمطلوب من فتح وقوى منظمة التحرير
وك��ل ال��ق��وى الشريفة سحق تلك ال��ع��ص��اب��ات ألنّ لها أهدافا ً
واجندات مشبوهة وحجم الخسارة المترتبة على سحقها اآلن
سيكون أق ّل بكثير عن المستقبل.
مخيم اليرموك لحق بعين ال��ب��ارد ،وع��دد كبير م��ن سكانه
هجروا منه ،وجزء كبير خرج الى المنافي في رحلة تيه ونكبة
ج��دي��دة ،ناهيك عن أنّ المخيم ال يسمح بإعماره ،وم��ن تبقى
م��ن سكانه يفرض عليهم حصار م��ش��دّد وي��ج��ري اختطافهم
من قبل تلك العصابات التكفيرية المجرمة ،واآلن ج��اء دور
مخيم عين الحلوة ،فتفجير وتدمير مخيم عين الحلوة كأكبر
مخيم فلسطيني في لبنان ،يجعل من السهل تصفية الوجود
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي ال��م��خ��ي��م��ات األخ�����رى ،ه��ن��ا ال��ث��ق��ل البشري
والسياسي والعسكري والقيادي أيضاً.
الحرب على الوجود الفلسطيني وعلى حق العودة يدار من
قبل الكثير من األطراف المتورطة به على المستوى التخطيطي
«إسرائيل» وأميركا وقوى الغرب اإلستعماري ،وقوى عربية
وإقليمية ،تسلح وتم ّول وت��د ّرب ،وعصابات متسترة بالدين
تقوم بعملية التنفيذ ،ولذلك الصوت الفلسطيني في ك ّل أماكن
تواجد شعبنا في الداخل والخارج والشتات ،يجب أن يرتفع
عاليا ً وبشكل موحد ،من أجل إنقاذ مخيمات شعبنا مما تتع ّرض
ل��ه م��ن ع��م��ل��ي��ات ح��ص��ار وت��ج��وي��ع وت���روي���ع وت��ش��ري��د وقتل،
ويجب على الدول العربية التي شكلت ما ُيس ّمى القوة العربية
المشتركة» للدفاع عن األم��ن القومي العربي ،والتي مارست
اولى «بطوالتها» على فقراء اليمن ،ان تعمل على توفير األمن
والحماية لمخيمات شعبنا في سورية ولبنان ،وكذلك على الدول
العربية ،وبالذات التي ترتبط بعالقات قوية وتشغيلية وتمويلية
للعصابات التي تحاصر مخيم اليرموك وتمنع عودة سكانه،
وتحاول تفجير األوضاع في مخيم عين الحلوة في لبنان ،ان
تطلب منها إخالء مخيم اليرموك وتركه وشأنه ،وان تلجمها عن
إجرامها ومحاوالتها لتفجير األوضاع في مخيم عين الحلوة.
وكذلك على المؤسسات الدولية ،وفي المقدّمة منها وكالة غوث
وتشغيل الالجئين (أونروا) أن تتح ّمل مسؤولياتها تجاه شعبنا
ه��ن��اك ،فهي المسؤولة ع��ن رع��اي��ة الالجئين ،وال��م��أس��اة التي
حصلت لهم بفعل النكبة.
Quds.45@gmail.com

خفايا
خفايا

مات عميل لبنان األكبر وخائن العلم وأرزته والجيش
والمؤسسة العسكرية أنطوان لحد في فرنسا عن عمر
ناهز  88عاماً ،لكنه لم يمت ربما كما كانت تحلم أمهات
الجنوب دائماً ...أو كما كانت تراودهن أحالم في اليقظة
والمنام عبر قنصه أو قتله أو خطفه أو ضربه أو سجنه
حتى يموت بين يدي العدالة والقضاء اللبناني ،وربما
إعدامه لشفاء غليل أرملة أوأم أو ابنة انتظرت والدها أحد
ضحاياه طويالً ليعود فلم يعد إال شهيداً ...لم يمت كما
خطط الرجال وبعض النسوة البطالت كسهى بشارة
التي سعت إلى قتله ألنه كان الهدف الوحيد القادر على
تهدئة روع الجنوب وأهله.
لم يكن لحد عميالً عادياً ،فهذا الرجل كان عميالً ألكثر
من عشرين عاماً ،كان قائدا ً لمجموعة تعلن اليوم أنها
غير نادمة على ما اقترفته أيديها من خيانة وطن وغدر
أمة ،وتنعاه كـ»قائد عظيم رحل».
أن��ط��وان لحد مدرسة بح ّد ذات��ه��ا ،مدرسة لـ»الجيش
الحر» في سورية ورياض األسعد وغيرهم من الخونة
ال��ذي��ن تعاملوا وت���واط���أوا م��ع جيش ال��ع��دو ف��ي القرى
والبلدات المتاخمة للجوالن المحت ّل وغيره ،وهم يتمنّون
سقوط الجيش السوري ،جيش بالدهم وانهياره أمام
دولة االحتالل وأحزمة «جبهة النصرة» الناسفة.
أيتها العائلة وي��ا أف��راد عائلة أنطوان لحد ...ال يحق
لكم التفكير أو التلويح برغبتكم في نقل جثة العميل
لحد إلى أرض لبنان ،ال س��را ً وال جهراً ،فهذا شرف ال

يستحقه ،وال تحاولوا خلق بلبلة في األوساط السياسية
ال��ت��ي ت��ض�� ّم خ��ون��ة أي��ض��ا ً كفيلين بمسايرتكم م��ن باب
الصفح أو معايير محبة ووجهات نظر عمالة ألنّ هناك
من لن يسايركم وأنتم تعرفون كيف تعاملت المقاومة
المنتصرة معكم كعائالت ال ذنب لها بما اقترفه بعض
رجالها.
ال ت��دخ��ل��وا ال��ب�لاد ب��ح��رب ت��خ��س��رون��ه��ا ح��ت��م��اً ،فأهل
الجنوب أقسموا أنها لن تم ّر!
ل��ن تم ّر جثة العميل لحد لساعة واح��دة ف��وق أجواء
لبنان وفي لبنان أم شهيد ومقاوم ووالدة شاب غ ّرر به
وضاع عليه مستقبله ومستقبل أوالده.
اللبنانيون لن يستقبلوا هذه الجثة التي لن تطأ مطار
بيروت ،نعني «مطار رفيق الحريري الدولي» ،واذا كان
اي فصيل سياسي من مجموعة «السيادة
الرهان على ّ
والحرية واالستقالل» هو رهانكم جديا ً عليكم بنسيان
ال��ف��ك��رة وك��� ّل م��ا بثته وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع��ن ن��واي��ا تنفيذ
وصية العميل ف��ي دفنه ف��ي لبنان ،وأن��ت��م تعرفون انّ
اللبنانيين ج ّهزوا انفسهم اليوم ليقفوا دروع��ا ً بشرية
حتى «ال تم ّر».
ايتها ال��ع��ائ��ل��ة ...ي��ا عائلة أن��ط��وان ل��ح��د ،كبير عمالء
الشرق االوس��ط ،وقصة حب لعشرين سنة مع الكيان
الغاصب ،تنص المادة  274من قانون العقوبات اللبناني
دس الدسائس لدى دولة أجنبية
على ما يلي« :ك ّل لبناني ّ
او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان
او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب باألشغال الشاقة
المؤبدة وإذا افضى فعله الى نتيجة عوقب باإلعدام».
دس
باإلضافة الى المادة  275التي تقول« :ك ّل لبناني ّ

دربا�س :لم يبق من الدولة �إال طيفها
ش��ارك وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس في
االحتفال الذي نظمته جامعة الجنان في طرابلس بتخريج
الدفعة  24للعام الجامعي من طالبها ،في حضور النائب
سمير الجسر ممثالً الرئيس سعد الحريري ،نبيل صوفي
ممثالً الرئيس نجيب ميقاتي ،المحامي طوني ماروني
ممثالً النائب العماد ميشال ع��ون ،أمين الفتوى في
طرابلس الشيخ محمد طارق إمام ممثالً مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دريان ،الدكتور مصطفى الحلوة ممثالً
النائب محمد الصفدي ،العميد الركن ماجد علوان ممثالً
قائد الجيش العماد جان قهوجي ،العميد سيزار شدياق
ممثالً المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
رئيس حزب الشباب والتغيير الدكتور سالم يكن وحشد
من أهالي الطالب وأعضاء الهيئة التعليمية.
وفي كلمة ألقاها خالل االحتفال ،قال درباس« :لست في
معرض الدفاع عن الدولة ،فما هي إال ما علمتم وذقتموه وما
هو عنها بالحديث المرجم كما قال زهير بن أبي سلمى .بل
إنني ،كوزير طال لبثي في الحكومة خالفا ً لقوانين الطبيعة
الدستورية ،أشعر بالخجل وأتمنى حين أعبر شارعا ً أال
يتعرف علي الناس ،لشدة ما نحن فيه من تقصير ،غير
ناتج عن ضعف في الرؤية والرؤيا ،وال عن جهل بالواقع

وبآليات تطويره ،ولكنني في موقف نقد ذاتي أتألم الزدهار
المناكفات السياسية وكساد العمل التنموي المرتبط
بمصالح المواطنين ،وأحزن لعدم وجود مجلس أو هيئة
أو غرفة للتخطيط تواكب الطفرة العلمية وتستفيد من
المواهب والطاقات الوطنية .فأمتنا تصدر مبدعيها ليثري
منهم البلد الغريب .وفي طرابلس بالذات ،وبسبب من حق
أهلها الكبير علينا فرادى وجماعات ،أنا مضطر للقول  :لم
يبق من الدولة إال طيفها  ،فال نعولن عليها كثيرا ً في ظ ّل
ما هي فيه من زحام األهوال اإلقليمية ،وصخب المواقف
التعطيلية .ولنعملن على أن تمسك السلطات المحلية أي
البلديات بزمام دورها وتبادر إلى تحريك الخطط اإلنمائية
والمشاريع التطويرية ،فإذا كانت الحكومة في وضعية
تصريف أعمال ظاهرة أو مقنعة ،فالمجالس البلدية ليست
كذلك ،وال يجب أن تكون .الجامعات تؤسس لبنى فوقية،
لكن إذا لم تكن هناك بنى تحتية تثبت األساس فالدار آيلة
إلى السقوط .وهذه في األصل مه ّمة السلطات المحلية التي
تحفظ لها القوانين صالحيات واسعة في مجال التخطيط
والتنفيذ والتطوير ،فلماذا التغافل عن هذا الدور وإلقاء
الالئمة على الحكومة وحدها؟ بل أين المجتمع المدني من
هذه الحقيقة المغيبة؟»

كنعان :العودة �إلى ال�شعب �أولويتنا الوحيدة

كنعان في عشاء التيار الوطني في بسكنتا
أكد أمين سر تكتل «التغيير واإلص�لاح» النائب إبراهيم
كنعان «أنّ االنتخابات النيابية على أساس النسبية هي
المدخل الرئيس لك ّل حوار ومفتاح نجاحه».
وق��ال كنعان في كلمة ألقاها خالل عشاء هيئة بسكنتا
في التيار الوطني الحر ،ممثالً النائب العماد ميشال عون:
«أمام هذا المشهد من رفاق وأهل تحضرني أسئلة سأتشارك
فيها معكم أولها :لماذا يبقى التيار الوطني الحر حاضرا ً
وموجودا ً في ك ّل الظروف واألوقات الصعبة ويبقى حصاره
مستحيالً؟ لماذا ينجح التيار دائما ً في ّ
فك حصاره من خالل
شعبه ويصنع المعجزة ويضرب ك ّل التوقعات والرهانات
الداخلية والخارجية؟ ولماذا يلبي أكثر من  100ألف لبناني
نداء التيار إلى ساحة الشهداء بعد أيام على دعوته بالرغم من
ك ّل الحمالت المنظمة ضده ومحاوالت عزله وحصاره حكوميا ً
ونيابياً»؟
وأضاف« :اإلجابة بسيطة ،ألننا نؤمن بشعبنا ونحترم
إرادته ونناضل ونقاتل من أجل منع تجاوزها ولنا صوالت
وج��والت في هذا المجال ،وألننا قدسنا حقه بدولة عادلة
يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات وقائمة
على المحاسبة والمساءلة فعالً وليس ق��والً ،وألننا رفعنا
على مدى عشر سنوات ك ّل المطالب االجتماعية المهملة على
مدى عقدين من الزمن من ضمان شيخوخة وفروقات الرتب
والرواتب وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ،كما اإلنماء
المتوازن من خالل حقوق البلديات وعائدتها وتسليح الجيش

وترجمنا ذلك بقوانين واقتراحات قوانين».
وتابع« :اليوم ،وفي ظ ّل أزمة النفايات ،يجب عدم نسيان
األساس ،وفي هذا السياق أسأل :من رفض احتكار سوكلين
المخالف لمبدأ الالمركزية اإلداري��ة الموسعة وإستقاللية
السلطات المحلية والذي استمر  20سنة ،إلى كشف سرقة
عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل والهاتف
الخلوي ،إلى اقتراح قوانين منذ العام  2009لتوزيع أموال
البلديات لحسابها مباشرة من الخلوي والصندوق البلدي
من دون أي حسومات ،إلى تكوين حساباتها وتجميدها في
حساب وزارة االتصاالت»؟
وسأل كنعان« :لماذا العودة الى الشعب مرفوضة واألعذار
دائما جاهزة؟ فهل يسمح أي نظام ديمقراطي في العالم،
برلماني أم رئاسي ،بانتخاب رئيس من مجلس ال يتمتع
بشرعية شعبية التي وحدها تعطيه الصفة القانونية؟ وهل
صحيح أنّ إرادتنا مسلوبة أو تخلينا عنها للغير أو للخارج؟
أين قوانين الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والالمركزية
اإلداري���ة الموسعة وهل الطائف الئحة طعام يختار منها
القابض على بيت المال ما يشاء ويهمل ما يشاء»؟
وختم« :إنّ أولويتنا الوحيدة هي العودة للشعب وهذا هو
مدخلنا الوحيد للحوار انطالقا ً من ثوابت ساحاتنا ،ساحات
الشعب ،وعدا عن ذلك فهو ابتعاد واضح عن من نمثل وعن
قناعاتنا ،فكما اعتبرنا يوما ً أن ال سيادة مجتزأة ،نجزم اليوم
أنه ال ديمقراطية أو شرعية مجتزأة».

الخازن :النت�شال لبنان من العبث
شدّد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن على أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية.
واعتبر خالل لقائه وفدا ً من رؤساء الجمعيات التابعة
للمجلس في بعبدات ،أنّ «من المحزن جدا ً رؤية لبنان يتبعثر
ويتضعضع في أجواء متفجرة وأن يترك بال سقف توافقي
لحسم الوضع سياسيا ً واجتماعيا ً في ظ ّل غياب رأس الهرم
في الدولة والناظم لمسار المؤسسات فيها» ،متسائالً« :ماذا
ينتظر المتمسكون بمواقعهم ومواقفهم ،أن يخرب لبنان حتى
يجتمعوا ويقرروا خطوة إنقاذية للحال المتدهورة على شتى
المستويات ،فيبادروا إلى انتخاب رئيس للجمهورية»؟
ورأى أنه «آن أوان التنادي من أجل الوطن والتداعي
للم الشمل ،وانتشال لبنان من العبث الذي تتداخل فيه ك ّل
المصالح الخارجية بعيدا ً من أية مصلحة لبنانية إال مصالح
سياسية آنية عابرة».

وسأل« :لم االنتظار لتفعيل الحوار الذي دعا إليه رئيس
مجلس النواب نبيه بري للتفاهم على كيفية الخروج من
المأزق الذي بات يضغط على الجميع ألنّ مصلحة البالد في
الميزان؟ ال يجوز أن نفرط بأدنى فرصة ليواجه المسؤولون
معا ً المخاطر التي تتهدّد السلم األهلي ويلبوا فورا ً المطالب
بح صوت المواطن وهو ينادي بتنفيذها».
التي ّ
وطالب الخازن القادة السياسيين بـ «االجتماع لتدارس
إم��ك��ان ال��خ��روج م��ن ه��ذا ال��وض��ع ال��م��أس��اوي المنذر بشر
مستطير ،وكأننا سفينة في بحر هائج تتجاذبها الرياح
العاتية من الخارج وتتنازع قيادتها أياد من الداخل بغير
اتجاه ومصيرها ،في هذه الحال ،هو الغرق المحتوم» ،داعيا ً
الجميع إلى «أن يفهموا أنّ سقف الوفاق الوطني ،المبني
على أسس متح ّررة من التأثيرات الخارجية ،يحمي ظهرنا
ومستقبل أبنائنا من أية فتنة أو استدراج».

الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان
على فوز قواته عوقب باإلعدام».
لم ُيعاقب العميل ب��اإلع��دام الن��ه لم يسلّم نفسه الى
القضاء اللبناني ال��ذي ك��ان م��ن الممكن ان يحكم عليه
بالسجن المؤبد ...أنطوان لحد لم يطلب التوبة والمعذرة
من القضاء ولم يعبّر أمام ماليين الناس عن ندمه ورغبته
بتوبة يعرف انه ال يمكن ان يطلبها إال من ربه...
ال ت��ط��ل��ب��وا م���ن ق���وى س��ي��اس��ي��ة ت��غ��ط��ي��ت��ك��م ،ف��أن��ت��م ال
ت��س��ت��ط��ي��ع��ون ت��ح��دي م��ش��اع��ر ش���اب وع���د ب��ن��ب��ش قبره
ورم��ي��ه فتاتا ً على ال��ح��دود م��ع ال��ع��دو ...ل��ن تستطيعوا
ت��ح��دّي مشاعر ماليين اللبنانيين ،ف�لا ت��راه��ن��وا على
وع���ود وت��رت��ي��ب��ات ال يمكن ان تتحقق إال ف��ي خياالت
بعضهم ،واذا ك��ان ه��ن��اك م��ن ي���و ّد جعل قضية الجثة
قضية القضايا ،فهي نعم ستكون قضية القضايا ،فال
تج ّربوا أهل الجنوب واعدلوا عما فكرتم به إذا كنتم قد
فكرتم ...ال تدخلوا هذه الدوامة ،فمن عاش خارج أرضه
فأي
ولم يطلب منها المغفرة ُيدفن خارجها قوالً واحدا ً ّ
حق تطالبون به؟ وأي وصية يمكن ان يطلبها لمماته لم
يتج ّرأ عليها في حياته؟
أما الحكومة اللبنانية الغير قادرة على البت بالملفات
وغير قادرة على التفريق بين النفايات والمكبات تعرف
أنها سترمى في مزابل التاريخ وحكومات االهتراء اذا ما
تمادت أو فكرت في أي استسهال ،خصوصا ً انّ الملفات
الكبرى تكفي لتحكي مخاطر االن��زالق ال��ى المجهول،
وهي مسؤولة اليوم عن هذا الملف الخطير وعن السماح
ألي أخ��ذ ور ّد بالفكرة الجنونية التي ستستنفر الك ّل
ّ
وتستعجل ما ال يتمنّون.

أكد وزير فاعل أمام
زواره في عطلة نهاية
األسبوع أن ال إمكانية
ألي تدخل خارجي
ّ
في االستحقاق
الرئاسي ،نظرا ً إلى
االختالف الكبير
بين القوى الخارجية
التي لها تأثير على
األطراف اللبنانية،
ولذلك ال مف ّر أمام
هذه األطراف ،من
السعي إلى لبننة
االستحقاق من خالل
مقاربات داخلية ،ألنّ
االستمرار في انتظار
الخارج يعني أنّ لبنان
سيبقى بال رئيس إلى
أجل غير مس ّمى...

حزب اهلل :لإنجاح الحوار وانتخاب رئي�س
من دون تدخالت خارجية
اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب محمد رع���د «أنّ ال��ح��راك
الشعبي ال���ذي نشهده ف��ي وسط
العاصمة ب��ي��روت احتجاجا ً على
المباﻻة السلطة وعدم اهتمامها في
الموضوعات الخدماتية والحياتية
للناس من كهرباء وم��اء ونفايات
وما شاكل ذلك ،نقول أنّ هذا الحراك
بطبيعته عفوي ويجب أن يكون
إيجابيا ً يفضي إلى ضغط» .
ولفت رعد ،خالل احتفال تأبيني
في جباع ،إلى «أنّ التسييس لهذا
الحراك يفضي به إلى اﻻنقسام ،وما
يمكن أن يُلغي ويُعطل هذا الحراك
هو أن تتجه اﻻتجاهات السياسية
للدخول عليه من أج��ل أخ��ذه بهذا
ال��س��ي��اق أو ذاك ،وحينئ ٍذ نصبح
متماهين م��ع األزم����ة السياسية
المزمنة التي نعيشها في البلد».
وأض������اف« :ث��م��ة وج��ه��ت��ا نظر
نناقشها على ط��اول��ة ال��ح��وار ،من
ي��رى أنّ األول��وي��ة هي اﻻنتخابات
الرئاسية ،وم��ن ي��رى أنّ األول��وي��ة
ه��ي تغيير طاقم السلطة بكامله،
ألنّ اﻻتفاق على رئيس للجمهورية
اﻵن يبدو ،إذا لم يُجمع الحاضرون
على المرشح األكثري للمسيحيين،
يبدو أمرا ً متعذرا ً للمرحلة الراهنة.
إذا ً لنفكر في الطريق اآلخر ،عادة إذا
تعقدت األم��ور تذهب المجتمعات
والدول إلى تغيير الوجوه السياسية
ع��ب��ر اس��ت��ح��داث ق��ان��ون انتخابي
يعدل من التمثيل الشعبي ويُدخل
دم �ا ً ج��دي��دا ً إل��ى الحياة السياسية
وخصوصا ً البرلمانية».
ورأى وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
الحاج حسن أنّ «الدولة أصبحت في
زمن ال تحسد عليه ،ال رئيس منتخبا ً
أو مجلسا ً نيابيا ً يجتمع وال حكومة
تنتج بفضل األزمة السياسية التي
ت��ض��رب ب��ل��دن��ا وب��ف��ع��ل الضغوط
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي عطلت الحلول
وم��ن��ع��ت ال���وص���ول إل���ى ان��ت��خ��اب
رئيس للجمهورية يمثل اللبنانيين
جميعاً».
وخ�ل�ال رع��اي��ت��ه تدشين «دوار
شهداء غربي بعلبك ،حدث بعلبك،
والنبي رش��ادي» ،وج��ادة الشهداء
في تمنين الفوقا ،قال الحاج حسن:
«نحن أمام مرحلة صعبة ،لذلك نحن
مدعوون إلى إنجاح الحوار الذي دعا
إليه الرئيس نبيه بري إلنجاح بعض
المخارج بانتخاب رئيس للجمهورية
وت��ف��ع��ي��ل ع��م��ل م��ج��ل��س ال���ن���واب
والحكومة ونحن في حزب الله نريد
انتخاب رئيس للجمهورية اليوم
قبل الغد فتعالوا لنلبنن االستحقاق
بدون تدخالت خارجية».
واع��ت��ب��ر وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون
مجلس النواب محمد فنيش ،خالل
رعايته نشاطا ً إنمائيا ً في مدينة بنت

فنيش متحدثا ً في بنت جبيل
جبيل ،أنّ «المدخل السليم والصحيح
واألس��اس للمحاسبة الحقيقية هو
إقرار قانون انتخابات يمكن المواطن
م��ن محاسبة ال��م��س��ؤول بعيدا ً من
العصبيات الطائفية والمذهبية أو
المناطقية ،وساعتئذ يفكر المسؤول
في دور ال��رأي العام في المحاسبة
قبل أن يخطئ وقبل أن يكون جزءا ً من
مقصرا ً
منظومة الفساد وقبل أن يكون ِّ
أو أن يكون شريكا ً في جني المغانم،
وأما إذا بقي قانون االنتخابات يفصل
على أساس هذا الزعيم أو ذاك ،وبقيت
المقاييس واالعتبارات التي تحكم
اختيار الناس على أساس الحسابات
العصبية التي يستغلها القيمون على
الشأن السياسي لمآربهم ليغطوا
مواقفهم وف��س��اده��م وتقصيرهم،
فيكون عبثا ً محاولة البعض تغيير
هذا النظام السياسي» .
وش���دّد النائب علي فياض على
«ض����رورة أن ت��رف��ع ال��ن��اس سيف
ال��رق��اب��ة على الطبقة السياسية،
وسيف التشهير اإلع�لام��ي ،وسيف
المطالبة وال��م�لاح��ق��ة ل��ك � ّل مفسد
ف��ي ه��ذه ال��دول��ة وف��ي ه��ذا النظام
السياسي ،ونحن أمام فرصة يجب
أن يتالقى عندها كل الشرفاء في هذا
الوطن من أجل معركة وطنية تضع
ح ّدا ً للفساد والمفسدين».
وقال فياض خالل احتفال تربوي
في بلدة طلوسة الجنوبية« :على
الرغم من أنّ أولوياتنا كانت على
م��دى س��ن��وات ال��دف��اع ع��ن األرض
وحماية ال��وط��ن ،إال أننا قد دخلنا
إل��ى السلطة ف��ي سبيل أن نساعد
شعبنا ،لكن الخصوصيات الطائفية
والمذهبية قد تحولت إلى قيد على
ك ّل محاولة لمحاربة الفساد ،فدعونا
نكسر ه��ذا القيد ون��خ��رج م��ن هذه
األنفاق المذهبية الطائفية إلى حيث
رحابة الوطن المشترك الذي يجمع
بين بنيه .ما من شيء يبرر الفساد،
فالطائفية والمحاصصة تحولت

إلى مشذب يعلق عليهما ك ّل فاسد
ف��س��اده ،ليستا مبررتين حتى في
أقصى المناخات الطائفية وحتى في
لحظة ترهل مؤسسات الدولة».
ولفت النائب ن��واف الموسوي،
خالل احتفال تربوي أقامته بلدية
بافليه ،إلى أنّ «دعوة وزير الداخلية
اللبناني إل��ى وض��ع استراتيجية
لمكافحة اإلرهاب التكفيري هي دعوة
تلقى القبول من جانبنا ،ونأمل بالفعل
أن تعمد ال��ق��وى اللبنانية جميعا ً
على اختالف انتماءاتها وأحزابها
وتياراتها إلى تجاوز االنقسام ،وأن
تجلس معا ً لوضع االستراتيجية
الوطنية لمكافحة اإلرهاب التكفيري
ال���ذي ال يميز بين سني وشيعي،
وال بين مسلم ومسيحي ،ب��ل إنّ
التكفيريين ال ي��ت��وان��ون ع��ن ذبح
بعضهم بعضا ً كما نرى ما يفعلونه
في العراق وسورية».
وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية،
اع��ت��ب��ر ال��م��وس��وي «أنّ م���ن حق
المسيحيين أن ي��ك��ون لهم رئيس
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة يستند إل���ى ق��اع��دة
شعبية صلبة ،وفي هذا اإلطار يعرف
اللبنانيون أنّ الجنرال ميشال عون
ه��و م��ن يتمتع بالقاعدة الشعبية
ال��واس��ع��ة س���واء عبر االنتخابات
النيابية في عام  2009أو عبر الحشد
الشعبي ال��ذي كان باألمس ،ولذلك
فإنّ االنتخابات لرئاسة الجمهورية
التي ال تعيد ال��ح� ّ
�ق إل��ى أصحابه،
والتي ال ت��ؤدي إلى وص��ول الرئيس
الفعلي والحقيقي إلى سدة رئاسة
الجمهورية ،ه��ي سرقة موصوفة
واغ��ت��ي��ال ل��ل��ش��راك��ة وال��ت��ع��ددي��ة
وال���ت���وازن ،وم��ن هنا فإننا ندعو
من يحمل سيف النقد على رئاسة
الجمهورية أن يزيح سيفه جانباً،
ّ
الحق إلى أصحابه
وأن يسمح بإعادة
بحيث يكون لهذه الجمهورية الرئيس
المسيحي القوي المتمثل بالجنرال
ميشال عون».

ن�شاطات
 أق��ام رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد
جنبالط ،في قصر المختارة ،حفال تكريميا وداعيا للسفير
األميركي ديفيد هيل ،لمناسبة قرب مغادرته لبنان.
بدأ الحفل التكريمي باستقبال من قبل رج��ال الدين
الممثلين للطوائف اإلسالمية والمسيحية ،ألقى خالله
جنبالط كلمة ترحيبية بالسفير األميركي .بعدها أقيم
الحفل الوداعي في حضور جنبالط وزوجته نورا وكريمته
داليا ،والرئيس نجيب ميقاتي ،وزير التربية الياس بو
صعب ممثالً رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون ،وزير الثقافة روني عريجي ممثالً رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية ،ونواب اللقاء الديمقراطي وسفراء.
وحضر أيضاً :حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،المدير العام ألمن الدولة
جورج قرعة ،المدير العام لطيران الشرق األوسط محمد
الحوت ،رئيس فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي
العميد عماد عثمان ،رئيس األرك��ان في الجيش اللواء

الركن وليد سلمان ،قائد الشرطة القضائية العميد ناجي
المصري ،نقيب المحامين ج��ورج جريج ،رئيس غرفة
التجارة والصناعة محمد شقير ،رئيس جمعية الصناعيين
فادي الجميل.
 رعى وزير اإلعالم رمزي جريج في قصر «أونيسكو»
في بيروت احتفال التكريم السنوي الثالث الذي أقامته
نقابة مخرجي الصحافة ومصححي الغرافيك ،في حضور
ال��ن��واب :غ��ازي العريضي ،حكمت دي��ب وعمار ح��وري،
رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان ،مدير
التوجيه في الجيش العقيد علي قانصو ممثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،نقيب المحررين الياس عون ،العقيد
عدنان شعبان ممثالً مديرية قوى االمن الداخلي ،المقدم
أسعد كيروز ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم  ،الشيخ مروان القصف ممثالً دار الفتوى ،المديرة
العامة لوزارة السياحة ندى سردوك ،رئيس منتدى الحوار
الوطني فؤاد مخزومي ،وحشد من اإلعالميين ومؤسسات
المجتمع المدني واألهلي.

