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عون يراهن على «�صولده» الرئا�سي

حمل «� 14آذار» م�س�ؤولية تعطيل الحلول
ّ

«الم�ستقبل» :ال�سوخوي �أنهت �صيغة الرئي�س التوافقي

حزب اهلل :بم�شروع المقاومة �صمدت �سورية
فانك�سر العالم ولم تنك�سر

هتاف دهام
خرج أحد نواب المستقبل أمس على هامش
جلسة التمديد للجان وهيئة مكتب المجلس عن
منطق المجاملة للسعودية وعن منطق تياره
القائل إنّ روسيا تتو ّرط في سورية ،بتأكيده
أنّ «األزرق» في لبنان ال يزال جزءا ً من الحرب
التي تخوضها المملكة على لبنان ،في حين أنّ
المرحلة تتطلب مراجعة الحسابات ،وانّ دخول
ط��ائ��رات السوخوي األج���واء السورية أنهت
صيغة الرئيس التوافقي.
َ
ض َرب الشلل المجلس النيابي منذ نحو عام.
لم يعقد المجلس منذ كانون األول الماضي أيّ
جلسة ،فنوابه الذين سارعوا للتمديد ألنفسهم
الرب
مرة ثانية العام الماضي ،ويتض ّرعون إلى ّ
للتمديد مرة ثالثة تحت حجج أمنية واهية،
جلسوا أمس تحت قبة البرلمان بمحبة ووئام،
مع بدء العقد العادي الثاني للبرلمان ليُبقوا
القديم على قدمه ف��ي هيئة مكتب المجلس
وأعضاء لجانه النيابية الـ  16ورؤساء ومق ّرري
اللجان النيابية ،باستثناء بعض التعديالت
الطفيفة المتوافق عليها ،حيث ح ّل نائب القوات
اللبنانية أنطوان زه��را في لجنة المال مكان
النائب روبير فاضل الذي أصبح عضوا ً في لجنة
االقتصاد بدال ً من النائب القواتي فادي كرم.
لم يعرض أصحاب السعادة أمس ،مسرحية
لجنة األشغال مرة ثانية ،اكتفوا بعرض واحد
لها ،ليس من مصلحة أحد نقل اإلشكال الذي
اف ُتعل عن قصد أو غير قصد أم��ام مص ّوري
التلفزيونات إلى القاعة العامة ،أو المطالبة
باستبدال النائب محمد قباني من رئاسة لجنة
األشغال بآخر ،فالنواب البرتقاليون الذين
منهم من التزم الصمت في تلك الجلسة واضعا ً
جيبي بنطاله متف ّرجا ً كالنائب ابراهيم
يديه في
ْ
كنعان ،ومنهم من استخدم األلفاظ النابية التي
رافقتها زجاجات المياه الفارغة كالنائبين فادي
األعور وزياد أسود ،يدركون جيدا ً أنّ أيّ كالم
جديد عن قباني ،سيطيح بأمين س ّر تكتلهم عن
رئاسة لجنة المال والموازنة التي تعتبر من أه ّم
اللجان النيابية.

وإذا كان النائب نبيل نقوال هو األصدق مع
نفسه بين زمالئه العونيين ،بعدم حضوره
الجلسة ومتابعة أوض��اع أهالي منطقته من
مكتبه في ج ّل الديب ،وهو الذي قاطع جلسة
منح الثقة لحكومة المصلحة الوطنية ،فإنّ
األعور الذي وصف قباني بال َم ْو ُتور ومن أكبر
السارقين والفاسدين حضر الجلسة بك ّل ثقة
ول��م يقدّم أيّ اع��ت��راض أو يبدي ايّ تحفظ،
وال��ح��ال نفسها تنطبق على النائب حكمت
ديب الذي لم يقدّم أيّ تعليق على بقاء زميله
المستقبلي في رئاسة لجنة األش��غ��ال ،فهُما
وقعا إلى جانب زمالئهم في التكتل على تعيينه
رئيسا ً للجنة.
غير أنّ الجديد الذي خرجت به الجلسة هو
«توسل» رئيس المجلس النيابي نبيه بري في
ّ
نهايتها تأمين حضور جميع الكتل السياسية
في ساحة النجمة الهيئة العامة المقبلة مع بدء
العقد العادي ،تالفيا ً إلنذارات البنك الدولي التي
تهدّد لبنان باستبعاده عن الئحة المساعدات.
وإذ أشار إلى «أنه سيراعي بعض الكتل» ،قال
ب��ري« :يجب أن تتح ّملوني إذا ما دع��وت إلى
جلسة ولن أسمح أن يصل البلد إلى مثل هذه
الحالة .ولست غيورا ً أكثر من أيّ واحد منكم
ولكن يجب أن تتفهّموني».
إنّ أول م��ن اس��ت��خ��دم مصطلح الجلسة
الميثاقية التي ال ُتعقد بغياب مك ّون أساسي
من طائفة معينة هو الرئيس بري ،وبالتأكيد لن
يعقد جلسة تشريعية من دون التيار الوطني
الحر الذي يبدي استعداده للمشاركة في أيّ
جلسة عامة تكون على ج��دول أعمالها بنود
لها عالقة ب��إع��ادة تكوين السلطة اللبنانية
وبمصلحة لبنان الوطنية العليا .لقد أوضح
بري على هامش جلسات الحوار الوطني أن ال
مانع لديه من وضع قانون استعادة الجنسية
على جدول أعمال الجلسة التشريعية ،فيما لو
تقدم أحد النواب باقتراح قانون معجل مك ّرر،
باعتباره أنّ هذا االقتراح يشكل مخرجا ً لمطالب
التيار الوطني وال��ق��وات اللبنانية باشتراط
وضع هذا البند على جدول األعمال ،علما ً أنّ
هناك مشروع قانون على جدول أعمال اللجان

المشتركة ،أما في ما يتعلق بقانون االنتخاب
وهو البند الثاني الذي اشترط الوطني الحر
والقوات وضعه على ج��دول األعمال لحضور
الجلسة ،ف��إن ال مانع عند الرئيس ب��ري من
أن يُدرج؛ لكن الواضح والمؤكد أنّ هناك عدم
إمكانية للتوافق عليه وإقرار قانون ما .وعندها
تكون الجلسة انعقدت إلقرار اتفاقيات وقروض
يكاد أن يخسرها لبنان ،وتكون أيضا ً أعادت فتح
الباب استثنائيا ً أمام تشريع الضرورة ،وشكلت
في ظ ّل الجمود الحكومي ضربة لتيار المستقبل
الذي ال يزال رئيس كتلته فؤاد السنيورة يؤكد
أنّ حضور «النواب الزرق» سيكون فقط لتشريع
الضرورة ،مشدّدا ً على «أنّ ك ّل الحلول في البلد
تأتي من انتخاب رئيس للجمهورية».
وعلى ضوء فشل تسوية التعيينات األمنية
وانتقال لبنان إلى مرحلة جديدة تؤكد على
الشلل الحكومي والمرتبط حصرا ً بملف النفايات
المعرقل بذاته وفي ظ ّل الشروط العونية العالية
السقف ،الواضح أنه سيكون من الصعب جدا ً
الوصول إلى أيّ معادلة تفعيل حكومية جديدة،
فتلويح وزير الداخلية نهاد المشنوق باستقالة
تياره من الحكومة واالنسحاب من الحوار مع
حزب الله ،ور ّد األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله العالي سياسيا ً وقوله« :إذا
شعرتم بم ّنة في بقائكم بالحكومة فالله معكم»،
أدخ��ل عناصر جديدة في األزم��ة ،جعلها أكثر
تعقيدا ً وش � ّد الخناق على رقب َت ْي الحكومة
وال��ح��وار معاً ،وأف��رغ الكالم عن الرئاسة من
أيّ مضمون وحيوية مع سقوط لعبة الرئيس
التوافقي والمشروع الفرنسي الذي كان يسعى
إلحداث اختراق عبر زيارة لم تحدث للرئيس
فرنسوا هوالند.
وب��ان��ت��ظ��ار م��ا س��ي��ت��رت��ب ع��ن االت��ص��االت
والمشاورات التي سيجريها الرئيس بري مع
األفرقاء السياسيين األسبوع المقبل على طاولة
الحوار ،بخاصة أنّ بند تفعيل عمل المجلس
النيابي هو من البنود السبعة المدرجة على
جدول أعمال الحوار ،فإنّ الجنرال ميشال عون
ال��ذي ال ي��زال في صلب المعركة وتستهويه
المعارك حتى خواتيمها القصوى ويعتبر أنّ ك ّل

ما يجري (حكومة وترقيات وغيرها ...انتهى)
غدت كلها تفاصيل صغيرة أمام المعركة الكبرى
المتأرجحة بين الرئاسة والنظام السياسي،
أيّ بين تحسين التمثيل المسيحي واستعادة
حقوق المسيحيين ،فالوقائع الداخلية أضحت
مرتبطة بالواقع الميداني السوري وما أحدثه
التدخل الروسي بحدّة وبق ّوة من معطيات على
المستويات االستراتيجية والميدانية باتت
تشكل واقعا ً جديدا ً من شأنه أن ينعكس ليس
على مستوى سورية فحسب ،إنما على مستوى
المنطقة كك ّل.
ففي قراءة منطقية ألحد نواب تيار المستقبل
«المنسجم مع نفسه» ،يقول «إنّ التدخل الروسي
في سورية جعل حظوظ الرئيس التوافقي صفرا ً
في المئة ،ورفع من حظوظ مرشح فريق  8آذار
الجنرال عون أو من يُس ّميه األخير ،بعيدا ً عن
رئيس تيار ال��م��رده النائب سليمان فرنجية
الذي يعلم أكثر من أي شخص آخر أنّ الرئاسة
لن تكون له في هذه المرحلة ،فالنائب وليد
جنبالط الذي لم يلمس مرونة سعودية حيال
ح ّل األزمات ،يبدو أنه يراجع حساباته بواقعية
م��ع التدخل ال��روس��ي وال��ت��ط��ورات الميدانية
ّ
بغض النظر عن موقفه من الدولة السورية،
ً
على عكس تيار المستقبل الذي ال يزال جزءا من
الحرب السعودية على لبنان بدال ً من مراجعته
حساباته السياسية على ضوء االتفاق النووي
ستتحسن بشكل
وال��ع�لاق��ة الغربية ال��ت��ي
ّ
مضطرد بعد رفع العقوبات ،وليس مستغربا ً أن
يك ّرر جنبالط الموقف الذي اتخذه عند تشكيل
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالتصويت
لمصلحة عون ،إيمانا ً منه بأنّ مقاربة الرئاسة
أفضل طريقة لح ّل عقدة مجلس الوزراء وتفعيل
عمل المجلس النيابي.
وإذا كان هذا الكالم لخصوم الجنرال ،فليس
عجبا ً أن يكون الحليف البرتقالي لمحور
المقاومة من أكثر المراهنين على الواقع الجديد،
وهذا يجعله يراهن بـ«صولده» الرئاسي ،ربطا ً
بالمعطى االستراتيجي الذي و ّفره الروسي على
أجنحة طائرات السوخوي.

مزيد ًا من المواقف المت�ضامنة مع االنتفا�ضة :اللجان على حالها
�أعادت ر�سم الأولويات وك�شفت زيف الأنظمة

متضامنون في الخيارة مع االنتفاضة
توالت المواقف المتضامنة مع الشعب الفلسطيني
وانتفاضته ضد االح��ت�لال «اإلسرائيلي» معتبرة أن
االنتفاضة أعادت رسم األولويات في المنطقة وكشفت
زي��ف األنظمة العربية والمجتمع الدولي الذين الذوا
بالصمت بشأن انتهاكات قطعان المستوطنين في القدس
والضفة.

ميقاتي

وفي السياق ،قال الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح
«إن الشعب الفلسطيني يقلب وح��ي��دا ً كل المعادالت
ويضرب كل المحاوالت لتهويد القدس ومصادرة الهوية
العربية من فلسطين ،وها هي انتفاضة ثالثة تنطلق
لمواجهة عدو حاقد ال يقيم وزنا ً لمفاوضات وال لمبادرات
عربية أو أممية ،بل ال يحترم أي قرار ،ولو صدر عن أعلى
مرجع دولي كالقرار .»194
أضاف« :في خضم النزاعات والحروب في المنطقة،
يندفع الشعب الفلسطيني دفاعا ً عن المسجد األقصى
والقدس وكل فلسطين ،في الوقت الذي نتلهى فيه ،أنظمة
وشعوبا ً بحروبنا ومشاكلنا الداخلية ونزاعاتنا التي ال
تصب إال في مصلحة هذا العدو ليتسلل لمصادرة المسجد
ّ
األق��ص��ى وف��رض المزيد م��ن مخططات تهويد األرض
الفلسطينية المحتلة وإلغاء الهوية العربية».
ورأى أن «أمام هذا الواقع الجديد وسقوط ما يزيد عن
خمسين شهيدا ً في مواجهات فرضها اإلسرائيليون على
المقدسيين ،نجد أن على العرب ،جميع العرب ،أن يعودوا
إل��ى تصويب البوصلة إل��ى قضيتنا المركزية ،وعلى
المجتمع الدولي أالّ يتغاضى عن االعتداءات واالرتكابات
اإلسرائيلية بحق شعب أعزل وقضيته محقة» ،داعيا ً في
الوقت نفسه« ،الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية
الى االلتحام معا ً لتحصين مناعته وإعطاء الدروس في
الوحدة والمقاومة والشهادة».
وختم« :ستبقى فلسطين والقدس قبلة أنظارنا جميعاً،
مسلمين ومسيحيين ،وملتقى الديانات السماوية ،ولن
ينجح العدوان اإلسرائيلي المتجدد على البشر والحجر
والمقدسات في تغيير الواقع والتاريخ».

مراد
والتحالف الفلسطيني

والمستجدات على الساحة الفلسطينية عرضها
رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،مع
مسؤول «الجبهة الشعبية  -القيادة العامة» في لبنان
أبو عماد رامز ،ومسؤول العالقات السياسية لـ«الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» أبو جابر ،وأمين سر حركة
«فتح االنتفاضة» حسن زيدان على رأس وفد من الحركة،
ورئيس «الحزب الوطني» غازي منذر على رأس وفد.
وحيّا المجتمعون االنتفاضة الفلسطينية« ،التي تشكل
اليوم انتفاضة الحق في وجه الباطل» ،ودعوا «األمة على
المستويين الرسمي والشعبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة
لحماية أقدس مقدسات المسلمين من انتهاكات العدو من
خالل حماية االنتفاضة الشعبية وتصعيدها بكل األشكال
والوسائل ،والدعوة إلى وحدة فلسطينية تتجاوز كل
الخالفات ضمن برنامج وطني كفاحي ،والقيام بحملة
ديبلوماسية وإعالمية لكشف مخططات العدو واستغالل

(أحمد موسى)
الجهد الديبلوماسي والدولي ردا ً على جرائم االحتالل
بحق المسجد األقصى وإمعان الصهاينة في تدنيس
حرمته وقدسيته وسعيهم ال��دؤوب لمسح معالمه من
خالل استمرار الحفريات تحت أساساته تمهيدا ً لتدميره
بغية بناء هيكلهم المزعوم».
وأكد المجتمعون أن «المسؤول العربي يخطئ عندما
يقول إن األمور الداخلية أهم من فلسطين ،ألن فلسطين
هي القضية المركزية وقضية القضايا».

حزب الله و«فتح»

كذلك ،التقى مسؤول الملف الفلسطيني في حزب
الله حسن حب الله أمين سر حركة «فتح» في لبنان
حسن زيدان وأعضاء وفد قيادة اإلقليم ،وتناول البحث
«المستجدات على الصعيد الفلسطيني وال سيما
االنتفاضة في القدس والضفة والقطاع ومناطق الـ48
والمنطقة» ،بحسب بيان.
وحيّا المجتمعون نضاالت الشعب الفلسطيني داعين
«كل الشرفاء وأحرار العالم لدعم االنتفاضة الباسلة في
الداخل ألنها تؤرخ لعصر جديد يشهد زوال االحتالل».
ورأى اللقاء أن «انتفاضة الشعب الفلسطيني في
ال��داخ��ل تعيد تصويب البوصلة للصراع العربي -
اإلسرائيلي من جهة ،وتعيد رسم األولويات في المنطقة
من جهة أخرى ،وتكشف زيف األنظمة العربية والمجتمع
ال��دول��ي الذين الذوا بالصمت أم��ام انتهاكات قطعان
المستوطنين في القدس والضفة وممارساتهم التعسفية
باستخدامهم فنون القتل والحرق واالعتقال في مواجهة
الشعب األعزل».
ودع���ا المجتمعون إل��ى «وق���ف ال��م��ف��اوض��ات ونبذ
الخالفات وتوحيد الصف ودعم االنتفاضة ،ألنها الخيار
الوحيد النتصار مشروع ثقافة المقاومة ونهجها في
المنطقة».
وفي ختام اللقاء أك��دوا «فشل المشروع الصهيو -
أميركي بدعمه الحالة التكفيرية في تحقيق أهدافه
الفتنوية في قلب عالمنا العربي واإلسالمي».

«حماس»

من جهته ،أكد عضو القيادة السياسية لحركة «حماس»
في لبنان جهاد طه خالل لقاء تضامني أقامته «حركة
أنصار الله» في «مخيم البرج الشمالي» ،أن «انتفاضة
القدس جاءت عنوانا ً لتجديد العهد على التمسك بخيار
المقاومة في مواجهة المخططات الصهيونية».
ونظمت في الجامعة اللبنانية الدولية في الخيارة في
البقاع الغربي« ،وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني»،
بدعوة من نادي اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني،
وحضور مسؤول الجبهة الديمقراطية في البقاع عبدالله
كامل ،المدير األكاديمي للجامعة اللبنانية في فرع البقاع
احمد فرج ،المدير اإلداري للجامعة باسم هزيمة وحشد
من طالب الجامعة.
وألقيت كلمات أكدت أن النصر سيكون حليف الشعب
الفلسطيني
وأن العصر اليهودي وه ٌم سوف ينهار».

بدأ انتخاب أعضاء اللجان بلجنة المال والموازنة فاستبدل النائب روبير
فاضل بالنائب انطوان زهرا ،كما حل النائب روبير فاضل مكان النائب فادي
كرم في لجنة االقتصاد الوطني والتجارة.
وجاءت النتائج كاآلتي مع رؤساء اللجان ومق ّرريها:
 لجنة المال والموازنة :إبراهيم كنعان رئيسا ً وفادي الهبر مقرراً ،أحمدفتفت ،أنور الخليل ،أيوب حميد ،جمال الجراح ،حسن فضل الله ،انطوان زهرا،
عاطف مجدالني ،عباس هاشم ،عبد المجيد صالح ،علي فياض ،غازي يوسف،
فؤاد السعد ،كاظم الخير ،هنري حلو ،ياسين جابر.
 لجنة االدارة والعدل :روبير غانم رئيسا ً ونوار الساحلي مقرراً ،إميل رحمة،إيلي عون ،إيلي كيروز ،زياد أسود ،سمير الجسر ،سيرج طورسركيسيان ،عبد
اللطيف الزين ،علي خريس ،عماد الحوت ،غسان مخيبر ،نديم الجميّل ،نعمة
الله أبي نصر ،نواف الموسوي ،هادي حبيش وهاني قبيسي.
 لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين :عبد اللطيف الزين رئيسا ً وفريدالخازن مقرراً ،أحمد فتفت ،أحمد كرامي ،آغوب بقرادونيان ،انطوان سعد ،إيلي
ماروني ،جوزف المعلوف ،خالد زهرمان ،خضر حبيب ،سليم سلهب ،علي
بزي ،محمد قباني ،نعمة طعمة ،نواف الموسوي ،وليد خوري ،ياسين جابر.
 لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه :محمد قباني رئيسا ً وبدرونوس مقرراً ،أسطفان الدويهي ،الوليد سكرية ،جمال الجراح ،جوزف المعلوف،
حكمت ديب ،خضر حبيب ،سامر سعادة ،عاصم قانصوه ،عالء الدين ترو ،علي
عمار ،فادي األعور ،محمد الحجار ،معين المرعبي ،نبيل نقوال ونضال طعمة.
 لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة :بهية الحريري رئيسة ورياضرحال مقرراً ،حسين الموسوي ،خالد ضاهر ،سامي الجميّل ،علي خريس،
علي عسيران ،علي فياض ،فريد الخازن ،محمد الحجار ،مروان فارس ،نضال
طعمة.
 لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون االجتماعية :عاطف مجدالنيرئيسا ً وعاصم عراجي مقرراً ،بالل فرحات ،رياض رحال ،طوني أبو خاطر،
علي المقداد ،عماد الحوت ،قاسم عبد العزيز ،ميشال موسى ،ناجي غاريوس،
وليد خوري ويوسف خليل.
 لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات :سمير الجسر رئيسا ً وأنورالخليل مقرراً ،ادغ��ار معلوف ،اسطفان الدويهي ،أالن عون الوليد سكرية،
انطوان سعد ،باسم الشاب ،خالد ضاهر ،زياد القادري ،سامي الجميّل ،عبد
المجيد صالح ،علي عسيران ،علي عمار ،فادي كرم ،قاسم هاشم ،محمد كبارة.
 لجنة شؤون المهجرين :شانت جنجنيان رئيسا ً ومحمد كبارة مقرراً ،أالنعون ،أمين وهبي ،إيلي كيروز ،دوري شمعون ،سيرج قلبكيان ،سليم كرم ،عالء
الدين ترو ،فؤاد السعد ،قاسم هاشم  ،نوار الساحلي.
 لجنة الزراعة والسياحة :أيوب حميد رئيسا ً ونعمة الله أبي نصر مقرراً،أحمد كرامي ،إيلي ماروني ،جيلبرت زوين ،طوني أبو خاطر ،عاصم عراجي،
عباس هاشم ،عصام صوايا ،قاسم عبد العزيز ،كاظم الخير ،معين المرعبي.
 لجنة البيئة :مروان حمادة رئيسا ً وعاصم قانصوه مقرراً ،أمين وهبي،جيلبرت زوي��ن ،حسين الموسوي ،حكمت دي��ب ،سيمون أبي رميا ،شانت
جنجنيان ،غسان مخيبر ،ميشال موسى ،نايلة تويني ،نبيل نقوال.
 لجنة االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط :جان أوغاسبيانرئيسا ً وعلي بزي مقرراً ،آغوب بقرادونيان ،باسم الشاب ،بدر ونوس ،سيرج
قلبكيان ،سليم سلهب ،روبير فاضل ،فادي الهبر ،كامل الرفاعي ،نقوال غصن،
هنري حلو.
 لجنة اإلعالم واالتصاالت :حسن فضل الله رئيسا ً وعمار حوري مقرراً،إميل رحمة ،جان أوغاسبيان ،زياد اسود ،زياد القادري ،سامر سعادة ،غازي
يوسف ،كامل الرفاعي ،نايلة تويني ،هادي حبيش ،هاني قبيسي.
 لجنة الشباب والرياضة :سيمون أبي رميا رئيسا ً وعلي المقداد مقرراً،ابراهيم كنعان ،بالل فرحات ،بهية الحريري ،خالد زهرمان ،دوري شمعون،
عمار حوري ،فادي االعور ،ناجي غاريوس ،نديم الجميّل ،يوسف خليل.
 لجنة حقوق أالنسان :ميشال موسى رئيسا ً وغسان مخيبر مقرراً ،أمينوهبي ،ايلي كيروز ،باسم الشاب ،جيلبرت زوين ،حكمت ديب ،سامي الجميّل،
عاطف مجدالني ،مروان فارس ،نوار الساحلي ،نواف الموسوي.
 لجنة المرأة والطفل :جيلبرت زوين رئيسا ً ونايلة تويني مقرراً ،أنورالخليل ،بالل فرحات ،جمال الجراح ،سيرج طورسركيسيان ،شانت جنجنيان،
عبد المجيد صالح ،علي عسيران ،قاسم هاشم ،مروان فارس ،نبيل نقوال.
 لجنة تكنولوجيا المعلومات :سامر سعادة رئيسا ً ووليد خوري مقرراً،سليم سلهب ،جوزف المعلوف ،خضر حبيب ،رياض رحال ،عباس هاشم،
محمد الحجار ونديم الجميّل.

أك��د ح��زب الله أن��ه ل��وال مشروع
المقاومة لما صمدت سورية خمس
سنوات في الوقت الذي وقف العالم
بأسره من أجل أن يكسرها ،فانكسر
العالم ولم تنكسر هي .واتهم فريق
« 14آذار» عموما ً وتيار المستقبل
خصوصا ً بعرقلة الحلول الداخلية
بسبب ارتهانه للخارج.

قاسم

وفي هذا اإلطار تطرق نائب األمين
العام للحزب الشيخ نعيم قاسم
خالل مجلس عاشورائي في ثانوية
شاهد طريق المطار ،إل��ى أه��داف
التكفيريين ،معتبرا ً أنهم «مشروع
تدمير لإلنسانية ليس على مستوى
لبنان وسورية والمنطقة ،بل على
مستوى العالم».
وأض���اف« :نستطيع أن نقول
إن التكفيريين م��أزق دول��ي ،ولكن
االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��ال��م��ي وم��ع��ه دول
إقليمية دع��م��وا التكفيريين بكل
إمكاناتهم ليقفوا بوجهنا ووجه
م��ش��روع ال��م��ق��اوم��ة ،ظ��ن��ا ً منهم
أنهم يتخلّصون منا بواسطتهم
بسرعة ،ولكن الحقيقة غير ذلك،
ه��م أع��ج��ز م��ن أن يتخلصوا منا.
الوحيدون القادرون على مواجهة
الخطر التكفيري هم المنتمون إلى
م��ش��روع المقاومة ،والدليل على
ذل��ك أن التكفيريين ل��م يضربوا
ضربة قاسية إال في لبنان وسورية
والعراق بسبب هذا االلتفاف حول
مشروع المقاومة».
وأض���اف« :مَ��ن ك��ان يعتقد أنه
يمكن أن يستغل التكفيريين قوة
ضدنا فهو مخطئ ،وسيدفع ثمنا ً
كبيراً ،وسيضاعف النتائج التي
تحصل ،ومشروع المقاومة فعّ ال
ّ
وسطر نجاحات في المنطقة ،فهل
هناك مشروع ناجح في المنطقة إال
مشروع المقاومة؟».
ورأى أنه «لوال مشروع المقاومة
لما صمدت سورية خمس سنوات
في الوقت الذي وقف العالم بأسره
من أجل أن يكسرها ،فانكسر العالم
ولم تنكسر هي».
واعتبر أن��ه «ال يمكن أن يستقر
البلد طويالً بعقلية تخ ّرب وتثير
النعرات وتطلق تصريحات مستبدة
بحسابات دنيئة ال يمكن أن تكون
منسجمة مع مصلحة لبنان ومع
مصلحة م��واط��ن��ي��ه» ،م��ؤك��دا ً أن
«نجاح الشراكة في لبنان يتطلب
حلوالً ،ولكنهم ال يقدّمون الحلول،

قاسم مستقبال تقي الدين
نحن قدّمنا حلوال ً في مواقع مختلفة
لتنشيط المجلس النيابي وتنشيط
مجلس ال��وزراء ومحاولة معالجة
الخطوات التي تؤدي إلى انتخاب
رئيس جمهورية ،ولكن كلها باءت
بالفشل ألن الطرف اآلخر لم يقبل بها
وال يزال يعرقل حتى اآلن».
وك���ان ق��اس��م أك��د خ�لال مجلس
عاشورائي في بلدة تمنين التحتا ،أن
«حزب الله هو الجهة األكثر حرصا ً
على الوضع واالستقرار الداخلي
يستجب
ف��ي ل��ب��ن��ان ،ل��ذا فهو ل��م
ِ
للفتنة ال��ط��ائ��ف��ي��ة ،وق���د ح��اول��وا
تسعيرها كثيرا ،ووأَده��ا في المهد،
ولم ينج ّر إلى المهاترات السياسية
لبعض المتشدقين الذين يتحدثون
بالمطوالت على المنابر وكأنهم
يفهمون ،وكأن معهم جماعة ،لكن
حزب الله طوى عنهم كشحا ً وتركهم
يتكلمون في الفراغ ألنه يعلم أنه ال
أثر لكالمهم وال لمواقفهم».

رعد

من جهة أخرى ،أشار رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
خالل مجلس عاشورائي في «مجمع
سيد الشهداء» في حارة صيدا ،إلى
«أن الدول العربية التي كانت تحمل
ل���واء قضية فلسطين ونصرتها
لسبعين سنة لم تقم بشيء لتحصين
الشعب الفلسطيني وتسليحه ،حتى
ب��ات يفتش عن سكين لكي يطعن
به جنديا ً أو مستوطناً» ،معتبرا ً
أن «ه��ذه ال��دول كانت ق��ادرة على
أن تسلح هذا الشعب ،لكنها تقوم
بتسليحه فقط ليتقاتل في ما بينه،
ولكي تقسمه وتأخذ كل منها قطعة

منه ،أما تسليح الشعب الفلسطيني
من أجل أن يقاتل به إسرائيل فهو
م��ح� َّرم عند ال���دول العربية ،وأم��ا
ال��س�لاح ال��ذي يقصف ب��ه الشعب
اليمني ف��ه��و م��ت��واف��ر ،وت��دف��ع له
مليارات الدوالرات ،حتى لو اقتضى
األم��ر وفرغت مستودعات الذخائر
في أميركا فإنهم يشترون من الكيان
اإلسرائيلي».
وأش��ار إلى «معلومات متداولة
ع��ن أن بعض الذخائر والقذائف
التي تتساقط على الشعب اليمني
مصدرها هذا الكيان».

الساحلي

وات���ه���م ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���وف���اء
للمقاومة» النائب ن��وار الساحلي،
في مجلس عاشورائي في بلدة بيت
شاما« ،فريق  14آذار عموما ً وتيار
المستقبل ،خصوصا ً بعرقلة كل
حل وبالتعطيل كلما ظهرت حلحلة،
ألنهم ال يزالون يحلمون باالستئثار
والتسلط ،األم��ر ال��ذي فشلوا فيه،
ولذا فهم يرفضون كل شيء».
على صعيد آخ��ر التقى الشيخ
قاسم رئيس حزب الوفاق الوطني
بالل تقي الدين وت ّم البحث في آخر
التطورات على الساحة اللبنانية
واإلقليمية.
وبعد اللقاء ،لفت تقي الدين إلى
ان��ه «ب��ح��ث م��ع ق��اس��م ف��ي قضايا
محلية أبرزها االقتراحات المتداولة
الع��ت��م��اد ق��ان��ون انتخابي يعتمد
النسبية  ،»100%معتبرا ً «أن من
حق اللبنانيين ان يتمثلوا فعليا ً في
الندوة البرلمانية بعيدا ًعن الصفقات
المالية والمحادل السياسية».

«التغيير والإ�صالح» :ن�شارك في الت�شريع
وفق موا�صفات نتفق عليها
رأى تكتل «التغيير واإلصالح» أن «تشريع الضرورة
يتعلق بكل القوانين التي تشكل مصلحة عليا وتلك التي
تتعلق بتكوين السلطة ،ومنها بعض القوانين المالية
المطروحة وقانون االنتخاب واستعادة الجنسية .من
هنا ،فإن تشريع الضرورة يحتاج إلى بحث وإلى االعتراف
ميثاقيا ً ودستوريا ً وديمقراطياً ،بأن هناك اتفاقا ً يجب أن
يتم حول مضمون التشريع لنتخذ موقفا ً منه ونشارك
فيه ،إذا احترم المواصفات التي نتحدث عنها».
وبالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية أوضح أمين
سر التكتل النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل في
الرابية ،برئاسة العماد ميشال عون ،أنه «على الرغم
من وضوح موقف التكتل ،إال أنه وفي ظل الحمالت التي
تحاول استهدافنا إلسقاطنا من موقفنا المبدئي إلى
الزواريب ،نعيد تأكيد صفتين ال يمكن تجاوزهما ،وهما
شخص الرئيس ال��ذي يجب أن يكون ميثاقيا ً قويا ً في

بيئته ،وهو ليس بمصطلح اخترعناه بل وارد في اتفاق
الطائف( .)...أما الصفة الثانية المطلوبة فهي العودة الى
الشعب».
ودعا إلى إقرار اقتراح القانون المقدم من العماد عون
المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
وقال« :على كل من يتحدث عن الفساد ويريد محاربته
ان ينزل معنا الى المجلس النيابي إلقرار هذا القانون في
اول جلسة تشريعية ووقف المهاترات التي تدين كل من
يثيرها ،ألنها مسألة باتت مجرد إثارة ومحاولة إسقاط
التهم وتعميمها على الجيد والعاطل ،إلضاعة المسؤولية
وتجهيل المسؤولين عن الفساد».
وردا ً على س��ؤال ق��ال« :ال��ح��وار ال��ه��ادف والمجدي
يجب ان يأخذ في االعتبار األمور التي نشكو منها ،وهي
الميثاقية والدستورية .والهدف األساس يجب أن يكون
بالعودة إلى الناس لردم الهوة مع الشعب».

حمدان :انتفا�ضة �شعب الج ّبارين
تنقذنا وحدها من الفتنة والتق�سيم
استقبل أمين الهيئة القيادية في
«حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون» العميد مصطفى حمدان
في حضور أعضاء الهيئة ،وفدا ً من
«جبهة العمل اإلس�لام��ي» برئاسة
منسق عام الجبهة الشيخ الدكتور
زهير الجعيد يرافقه وفد من قيادة
الجبهة ضم الشيخ غ��ازي حنينة،
الشيخ هاشم منقارة ،الشيخ شريف
توتيو ،وعبدالله الترياقي ،واإلعالمي
في الجبهة الشيخ محمد اللبابيدي.
وق��ال الجعيد إثر اللقاء« :اليوم
نعيش انتفاضة ثالثة في فلسطين،
ل��ذل��ك ك���ان ال��ه�� ّم األول المشترك
بيننا وبين األخ��وة في المرابطون
كيفية دع��م المقاومة واألقصى في
فلسطين».
واستنكر «قصف طائرات التحالف
العربي وغيرها البلدان العربية
وقتلها األط��ف��ال والنساء م��ن دون
أن تهب لحماية المسجد األقصى
واألطفال والشيوخ» ،واصفا ً صمت
جامعة ال���دول العربية ومنظمة
ال��ع��م��ل اإلس�ل�ام���ي ح��ي��ال تعرض
الشعب الفلسطيني للذبح يوميا ً
بـ«المعيب».
على الصعيد ال��داخ��ل��ي ،وصف
الجعيد الواقع اللبناني «بالمزري
بسبب غياب رئيس الجمهورية،
وتعطيل عمل المؤسسات كافة».

حمدان مستقبال ً جبهة العمل االسالمي
ودع��ا إل��ى «إن��ت��اج طبقة سياسية
جديدة من خ�لال إج��راء انتخابات
مبكرة وفق القانون النسبي».
وانتقد «هجوم فريق سياسي على
المقاومة وقيادتها» ،مؤكدا ً أن «هذه
المقاومة هي التي ش ّرفت وأع � ّزت
وك ّرمت لبنان».
من جهته ،أكد حمدان أن «انتفاضة
ش��ع��ب ال��ج � ّب��اري��ن ه��ي ال��وح��ي��دة
التي تنقذنا جميعا ً من نار جهنم،
ن��ار الفتنة والتقسيم ،وأن القدس
الشريف معراجنا إلى السماء بوابة
عبورنا ال��ى جنة رب العالمين»،
مؤكدا ً أن «ك�لام الدعم المعسول ال

يكفي».
وأعرب عن تأييد الحراك الشعبي
«الذي يطالب بتأمين أبسط مقومات
العيش الكريم».
وفي الشأن السوري قال حمدان:
«أثبتت القيادة السورية وأهلنا في
سورية والجيش العربي السوري
بصمودهم أنهم خارج أطر المذهبية
والطائفية وأنهم سيبقون دائما ً قلب
العروبة النابض ،واليوم ما نراه من
دعم روسيا بتسريع الواقع الميداني
ضد ه��ؤالء اإلرهابيين والمخربين
ّ
يبشر بالحل السياسي الدائم لما
يجري على أرض سورية العربية».

