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�أعطى �ضمانات للحريري في الحكم

تردّ دات ترحيب �سالم بحلف الريا�ض تتو�إلى

فرنجية� :أنا مر�شح لرئا�سة الجمهورية
�أكثر من �أي وقت م�ضى

حزب اهلل رف�ض بالمطلق الدخول في تحالف م�شبوه
فتو�ش� :إعالن الحرب من �صالحية مجل�س الن ّواب

أعلن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية
أنه مرشح لرئاسة الجمهورية أكثر من أي وقت مضى،
مشيرا ً الى أنه ذهب إلى باريس حرا ً وعاد حرا ً وضميره
مرتاح .وقدّم ضمانات للرئيس سعد الحريري في حال
كان األخير رئيس الحكومة في عهد فرنجية.
وتحدث فرنجية في مقابلة مع «المؤسسة اللبنانية
لإلرسال» ضمن «برنامج كالم الناس» وتخللها توجيه
انتقادات لمواقف رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون ،عن لقاء باريس مع الحريري مشيرا ً إلى
أن «اللقاء كان سرياً ،كي نتكلم نحن والحريري .كل
مع فريقه وبعدها يطلق الحريري مبادرته» ،الفتا ً الى
أن لقاء باريس أدى الى مبادرة الحريري وهي نتيجة
التشاور.
وأشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كانا في األجواء
الحاصلة ،مشددا ً على أن��ه «قبل أن تكون المبادرة
رسمية ال جواب رسمياً».
وأوضح فرنجية أن العالقة مع العماد عون «لم تكن
طبيعية منذ سنتين» ،وعون يقول «هو أو ال احد» ،وال
يتكلم عن خطة «ب».
وشدّد على «أنني ال أنتظر إذنا ً من أحد للذهاب إلى
باريس وكنت من الذين يعتبرون أن  14آذار يناورون
علينا ،وك��ل فريق لديه مشروعه الخاص ،وأن��ا لدي
مشروعي الخاص» ،مشيرا ً إلى «أنني لم أعد من باريس
بج ّو «سيتم القبول بسرعة» والطرح كان بسيطا ً من
دون أن يطلب أحد شيئا ً من أحد».
ٌ
معروف ويشهد لي»،
ورأى فرنجية أن «تاريخي
موضحا ً أن «طرح الرئاسة أتى جديا ً من  14آذار وعندها
قلنا يجب التكلم مع العماد عون».
ولفت الى «اننا أرسلنا احد أعضاء الحزب لتبليغ
العماد عون عن المبادرة يوم األح��د بعد العودة من
باريس مباشرة» ،مشيرا ً الى «أنني التقيت الحريري
وتداولنا في اللقاء بدون شروط وحاولنا الخروج من
ه��ذه األزم��ة .وتفاوضت مع الحريري وتوصلنا الى
تفاهم كان سيؤدي الى مبادرة» ،متسائالً« :ما فعلته
انا ،ألم يفعله عون عند سفره الى ايطاليا ومن ايطاليا
الى باريس بطائرة للحريري؟».
وأوضح فرنجية انه «عندما يختار السيد نصرالله
رئيسا ً للجمهورية ه��و غنى للبنان ،وعندما يقبل
الحريري برئيس هذا أيضا ً غنى للبنان» ،مشيرا ً الى
«أنني ال افرض شيئا ً على أحد ولكن ال أقبل أن يفرض
علي شيئاً ،ونحن لم نطلب الرئاسة بل سافرت الى
أحد ّ
باريس مقبول رئاسياً ،وهناك من طلب الرئاسة وذهب
إلى كليمنصو والسفارة السعودية وباريس» ،مشيرا ً
الى «أنني ال ألوم العماد عون ،بل ألوم الطريقة التي
حصلت فيها األمور».
وأك��د فرنجية أن عالقتي م��ع العائلة السعودية
الحاكمة افتخر بها وهناك خالف في السياسة وليس
بالشخصي ،مشيرا ً الى «أنني لم أنافس العماد عون أو
«أقوطب» عليه ،وانا طرحت نفسي كمشروع بديل ،وانا
اعتبر العماد عون وانا واحد في المشروع نفسه».
وقال« :انتقدت بعض المواقف السعودية في السابق
واليوم أعترض على ضم أسماء من حزب الله إلى لوائح
اإلرهاب السعودية ،وانا ال أوافق على ذلك ألنني ال اريد
ان أخرب بلدي».
ومن جهة اخرى ،أشار الى أن ال علم لديه بطرح رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط المبادرة على
السفير األميركي السابق دايفيد هل ،وقال« :هل صديق
واحترمه منذ  20عاما ً وال عالقة للموضوع بالمبادرة
الرئاسية اليوم ،ومن الطبيعي ان يطرح موضوع الفراغ
الرئاسي مع السفراء األجانب الذين يزوروننا».
وأعلن فرنجية أن «الحريري اتصل بي عندما تعرض
ابني لحادث سير وبُنيت العالقة الشخصية بيننا بعد
ذلك» ،مشيرا ً الى «أن مستشار الحريري النائب السابق
غ��ط��اس خ���وري ،زارن���ي وط���رح علي ف��ك��رة أن يسير
الحريري بي مرشحا ً رئاسياً».
ولفت ال��ى «أنني نسقت خطوة خطوة مع السيد
نصرالله منذ اول الطريق ،والسيد نصرالله أيد هذا
الجو ،ولكن لن يتخلى عن عون ،وإذا كان العماد عون

ال يملك خطة «ب»« ،حزب الله» يملك خطة «ب» ،وذلك
ال يعني التخلي عن عون ،ونحن ننتظر ولن نتخطى
الحزب والعماد عون ،ونحن قلنا منذ البداية إنه بحال
كان لعون حظوظ نحن كلنا معه ،ونحن اليوم لم نتآمر
على عون ،بل نحن نريد الذهاب سوياً ،وضجة اإلعالم
غيرت طريق التسوية ،ولكن األمور لم تنته».
وقال فرنجية «أنا مرشح لرئاسة الجمهورية أكثر
من أي وقت مضى ،وأنا أترك المجال لعون كي يُنتخب،
والوقت أنسقه مع الحلفاء» ،وأضاف« :لم أذهب الى 14
آذار وال الحريري أتى الى  8آذار بل التقينا في منتصف
الطريق ،ونحن نتفق على مصالح المواطن اللبناني،
وعلى اإلنماء وتركيب حد أدنى من كيان الدولة».
ورأى أن خطاب ال َق َسم في العام  2015سيكون
األكثر غرابة في العالم إذا ما تكلم عن الكهرباء والمياه
والمشاكل اليومية ،وتابع« :ال أري��د أن أحلم بلبنان
على الخريطة الدولية ،أري��د أن أحلم بلبنان كهرباء
 24على  ،24أحلم بلبنان فرص العمل وال زحمة سير،
وقوانين محد ّثة واستثمارات» ،مشددا ً على انه «علينا
أن نبني الدولة وسوف نرى مَن يدعم ومَن ال يدعم هذا
المشروع».
وق��ال« :وثقت بسعد الحريري ،وأن��ا أح��ب العمل
معه ولكن ال أحد يستطيع إعطاء ضمانة في الحكم 6
سنوات».
وتابع فرنجية «أن��ا أضمن أالّ أطعن الحريري في
ظهره بحال توافقنا وأضمن أالّ أسقط حكومته ،وأتمنى
أن يكون الحريري في الجو اإليجابي وفي منتصف
الطريق» ،الفتا ً إلى أن الحريري لم يطلب أن يكون رئيس
حكومة بل طلب حكومة وفاق وطني ،موضحا ً أنه «إذا
حصل خالف بيني وبين الحريري يكون مجلس الوزراء
هو الحَ َكم ونعالج األمور بروية».
وذ ّكر أن حكومة الحريري سقطت بطريقة ديمقراطية،
ولم يطرده أحد من البلد ،مشيرا ً الى «أنني اريد اعطاء
حلفائي وصاحب كل حق حقه في لبنان ،وإذا أخذت
حقي فسأحفظ حقوق اآلخرين ،والحريري رئيس أكبر
كتلة في لبنان ويجب ان يكون من ضمن المعادلة».
وأكد أنه لن يعزل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع ألن هذا األمر ليس من مصلحته.
وأكد فرنجية انه لم يعِ د الحريري بقانون الستين،
مشيرا ً إلى أنه تقنيا ً ال أحد يستطيع تقديم شيء في هذا
الموضوع ،الفتا ً إلى «أن الحريري في مكان ما يعتبر أن
هناك قانونا ً انتخابيا ً يحاك لضربه سياسياً ،وطمأنت
الحريري أن ال مشروع انتخابيا ً لضربه ،ومصلحتي ال
تكون عبر القانون األكثري ،واقترحت قانون الستين
بطلب من البطريرك السابق نصرالله صفير على أساس
انه يعيد الحق للمسيحيين».
وق����ال« :مصلحتي ف��ي ق��ان��ون االن��ت��خ��اب تكون
بالنسبية ،وأنا ضد أي قانون انتخاب «مسخ» يضرب
أي طائفة».
وأضاف »:نحن والسيد نصرالله واحد حتى بالموقف
مع الجنرال عون ،والسيد نصرالله حريص على لبنان
اكثر مني ،والجنرال عون ال يقل حرصا ً على البلد ،وإذا
لم نستطيع انتخاب رئيس فعلينا تفعيل الحكومة
ومجلس النواب ،واذا لم نستطع انتخاب رئيس فعلينا
تقديم البديل ،والسيد نصرالله ملتزم مع عون بموضوع
الرئاسة وأنا متفهم لهذا الموضوع».
وأكد أن «اللقاء مع العماد عون كان من دون جدوى،
وأنا أتفهّم جو العماد عون ،ونحن نستطيع الوصول
الى حل».
وت��اب��ع« :يجب أن نضع احتماال ً للح ّل والجلوس
سويا ً إليجاد الحلول ،والحريري ال يقبل أن يؤثر الوضع
السوري على لبنان والرئيس بشار االسد ال يطلب مني
أي شيء ،ولن يطلب مني أي شيء ضد لبنان».
وقال« :نحن لم نخرج من عروبتنا ولبنان بالنسبة
لنا أوال ً وأخ��ي��راً ،والحريري يلتقي معي في منتصف
الطريق في الموضوع ،والعالقات الرسمية مع سورية
ليست مقطوعة وهناك سفارات ،وأنا ال اسمح ألحد أن
يتدخل في عالقتي مع الرئيس األسد ،والعالقة الرسمية
هي عالقة رسمية ،وأنا ال اقبل بحال كنت رئيسا ً إال أن
أتعاطى من دولة إلى دولة».

بو �صعب تف ّقد جامعة البلمند:
ما من �شيء يزعزع الحلف مع «المردة»
أعرب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن
أمله بـ«إيجاد ح ّل سريع ألزمة رئاسة الجمهورية لكي نتم ّكن
من تحقيق االستقرار ،خصوصا ً في ظ ّل األزمة الكبيرة من
حولنا» ،وأ ّكد في ما يتعلّق بفريقه السياسي ،أنّ «عالقتهم
متينة مع رئيس تيار المردة سليمان بيك فرنجية ،وهم في
الخط السياسي نفسه» ،مشيرا ً إلى أنّ «ما من شيء بإمكانه
أن يزعزع هذا الحلف» ،وقال« :ما نسمعه عن اختالف في
الفريق الواحد ليس في مكانه ،وفرنجية من أهل البيت».
وأعلن بو صعب خالل زيارة تف ّقدية لجامعة البلمند في
الكورة ،التقى خاللها رئيس الجامعة الدكتور إيلي سالم
وعمداء الكليات ،بحضور المدير العام للتعليم العالي
الدكتور أحمد الجمال ،أنّ «رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون هو ّ
مرشحهم للرئاسة ،وأن ال تغيير في
ً
ّ
وأنّ
مرشحهم ما لم يوافق عليه الفريق مجتمعا ،هذا الفريق
مص ّر على أنّ الجنرال عون هو ّ
مرشحه للرئاسة».
أض��اف« :بعض المواقف التي ص��درت بحق الوزير
فرنجية قد تكون أخطاء من بعض الموظفين ،وهم من
يتح ّملون مسؤوليتها ،أل ّنها ال تعبّر عن الموقف الرسمي
لتك ّتل التغيير واإلصالح ،أو لرئيس التك ّتل العماد ميشال

عون ،فجميع المواقف الرسمية تصدر مباشرة من العماد
عون ،أو في البيان الرسمي بعد اجتماع التك ّتل ،وليس ما
ير ْد عبر وسائل اإلعالم».
وجال بو صعب على عدد من كليات الجامعةّ ،
واطلع
على مجاالت االختصاص فيها ،وعبّر عن تقديره لمسيرتها
األكاديمية المش ّرفة.
وأوضح بو صعب «أنّ زيارة جامعة البلمند هي لتأكيد
طابعها المميّز في منطقة الشمال ،حيث ن ّتكل على جامعة
عريقة سوف ُتحدث تغييرا ً فعليا ً في المجتمع» ،وقال:
«نحن مع تقوية مؤسسات التعليم لكي نحارب التط ّرف
بالعلم والثقافة .من هنا نرى أهمية جامعة البلمند التي
ّ
تتخطى حدود لبنان إلى المنطقة والعالم».
بدوره قال سالم« :نحن جامعة خاصة ،ولكننا بالفعل
جامعة وطنية حدودها حدود لبنان وفكرها فكر لبنان،
وتنظر إلى العالم العربي بنظرة لبنان .فلبنان عالمي
في تفكيره ونظرته إلى الكون .كما أ ّننا نرى في وجودكم
على رأس وزارة التربية فرصة تاريخية لتعزيز التعاون
واإلن��ج��از ،ويش ّرفنا أن نستقبلكم كوزير داع��م للتعليم
العالي».

�ص ّياح ال ي�ستبعد الإتيان برئي�س
من خارج الأقطاب الأربعة
أعلن النائب البطريركي العام
المطران بولس الصيّاح ،أنّ البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
«وج��ه دع��وة إلى األقطاب الموارنة
ّ
األربعة لزيارة بكركي منذ فترة ،وهي
ال ت��زال قائمة ،ألنّ اللقاء ض��روري
ال ّتخاذ قرار في ما يتعلذق برئاسة
الجمهورية ،ولكن يبدو أنّ األمر يل ّفه
الغموض ،وأنّ موضوع االجتماع لم
يستو بعد».
ورأى أنّ «اإليجابية الناتجة عن
ط��رح رئيس «تيار ال��م��ردة» النائب

سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية،
أتت من إرادة جماعية لدى اللبنانيين
بالتفاؤل بحصول حركة ما ،خصوصا ً
لناحية الخروج من األزمات القائمة،
إلاّ أنّ األم���ور أخ���ذت منحى آخ��ر،
وتعرقلت في مكان ما».
وأش���ار إل��ى أنّ «ال��وض��ع القائم
ي��رت��ك��ز إل���ى أم���ور محلية وأُخ���رى
إقليمية ،وليست محصورة بلبنان
فقط» ،الفتا ً إلى أنّ «ال أحد في لبنان ال
يريد انتخاب رئيس للجمهورية ،لكن
لغاية اآلن األم��ور ليست مسهّلة».

وأشار إلى أنّ البطريرك الراعي «يعمل
على تشجيع الجميع على الحوار في
ما بينهم ،بهدف الوصول إلى نتيجة
أو إيجاد مخرج م��ا ،ألنّ المسألة ال
تحتمل تسويفاً ،وما يقوله البطريرك
علنا ً هو الحقيقة التي يراها».
واعتبر أنّ «كل مسيحي ماروني
ّ
مرشح ألن يكون رئيسا ً للجمهورية،
وال نستبعد إمكان اإلتيان برئيس من
خارج األقطاب األربعة ،فبكركي سبق
أن أعلنت أنها ال ّ
ترشح أحدا ً للرئاسة،
ّ
مرشح».
وهي تقف إلى جانب أيّ

توالت ت���ردّدات انضمام رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام إل���ى حلف
الرياض ،والذي قاربته شخصيات
نيابية وأح����زاب م��ن ال��زاوي��ت��ي��ن
القانونية والدستورية والسياسية،
م���ؤ ّك���دة أنّ ال ص�لاح��ي��ة ل��س�لام
بالترحيب بالحلف ،ألنّ األخير
إعالن حرب ،وهو حق سيادي تعود
صالحية ب ّته إلى مجلس الن ّواب،
ودع���تْ إل��ى التنبّه م��ن «م��ش��روع
حرب جديدة يُطل على أرض لبنان
برؤوسها السبعة» ،واصف ًة الحلف
بأ ّنه «مشبوه».
وعبّر ح��زب الله في بيان «عن
شكوك عميقة بالخلفيات واألهداف
وراء إع�ل�ان المملكة السعودية
ل��ل��ت��ح��ال��ف اإلس�ل�ام���ي العسكري
لمحاربة اإلره��اب» ،ورأى «في هذا
اإلع�لان استجابة من السعودية،
ومن دول أخرى ،لقرار أميركي يعمل
على تأمين قوات من أنظمة معيّنة
في المنطقة العربية واإلسالمية
تحت مس ّميات طائفية ومذهبية،
بديالً عن إرسال قوات أميركية بريّة
إلى المنطقة».
وقال« :إنّ إنشاء هذه التحالف
ه��و أم���ر ُد ّب����ر ع��ل��ى ع��ج��ل وبشكل
مشبوه ،ما يطرح الكثير من األسئلة،
وعلى رأس��ه��ا ال��س��ؤال ح��ول مدى
جدارة السعودية في قيادة تحالف
ض � ّد اإلره���اب ،وه��ي التي تتح ّمل
مسؤولية الفكر اإلرهابي المتط ّرف
والمتشدّد ،كما أنها تستمر في تب ّني
هذا الفكر ودعمه في كل العالم.
وم�� ّم��ا ال يخفى ع��ل��ى أح���د ،أنّ
السعودية هي التي تمارس إرهاب
الدولة كما فعلت في اليمن ،وهي
ال��ت��ي ت��دع��م ح��رك��ات اإلره���اب في
سورية والعراق واليمن ،وتقف إلى
جانبها دول أعضاء في التحالف
المفترض ،تقوم بالدور نفسه في
دعم اإلرهاب وحركاته».
وت��اب��ع« :وال ب�� ّد م��ن س���ؤال من
ي��ق��ف��ون وراء ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف عن
اإلرهاب الذي ينوون محاربته ،وما
هي صفاته ومن هم ال ُمدانون به،
وأين هو موقع إسرائيل وعدوانها
وإره��اب��ه��ا المستمر بحق الشعب
الفلسطيني وشعوب المنطقة منه،
فهل سيحاربها هذا التحالف أم أ ّنه
سيحارب ح��رك��ات المقاومة ض ّد
العدو الصهيوني؟».
وأض���اف« :أ ّن��ن��ا ف��ي ح��زب الله
فوجئنا بإعالن السعودية أنّ لبنان
هو جزء من هذا التحالف ،من دون
علم أحد من اللبنانيين بهذا األمر،
وذل���ك ف��ي خ��ط��وة ت��م� ّث��ل انتهاكا ً
للدستور والقانون وك � ّل األص��ول
الم ّتبعة في لبنان» .ورأى «في ما
قاله رئيس الحكومة اللبنانية رأيا ً
شخصيا ً ال يلزم أح��داً ،ألن رئيس
الحكومة ـ أ ّيا ً كان ـ ال يمكنه الموافقة
على ال��دخ��ول ف��ي حلف عسكري
تحوم حوله كل ه��ذه التساؤالت،
إذ إنّ ه��ذا األم���ر ي��ج��ب مناقشته
في مجلس ال���وزراء ال ّتخاذ القرار
المناسب بشأنه موافق ًة أو رفضاً،
وفي حال كان اتفاقية أو معاهدة
عسكرية ،فهو يحتاج أي��ض�ا ً إلى
موافقة مجلس ال��ن� ّواب اللبناني،
وبالتالي فإنّ هذه الموافقة كعدمها
ليس لها أي أثر قانوني أو سياسي
أو إجرائي».
وأع��ل��ن ال��ح��زب رف��ض��ه المطلق
«الدخول في تحالف من هذا النوع،
وب��ه��ذه ال ُمعطيات المشبوهة»،
م��ؤ ّك��دا ً أنّ «لبنان ك��ان سبّاقا ً في
مواجهة اإلرهاب بكل أشكاله ،سواء
كان اإلرهاب «اإلسرائيلي» المزمن،
أو اإلرهاب التكفيري المستجدّ».
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ال��ص��ه��ي��ون��ي وم���ش���روع األوس���ط
الكبير».
وإذ أعلن األمين العام لـ«التج ّمع
ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي ل��دع��م خيار
المقاومة» ال��دك��ت��ور يحيى غ��دار،
أنّ التحالف « ُول��د ميتاً» ،دعا إلى
الحذر «من وقوع لبنان في منزلقاته
وكمينه الذي يستهدف وحدة شعبه
وجيشه وم��ق��اوم��ت��ه ،ف��ي محاولة
لتأجيج الفتنة واالن��ق��س��ام بين
مك ّونات ثالوثه ،الذي أثبت بوحدته
واس��ت��رات��ج��ي��ت��ه م���دى ال��ت��م��اس��ك
وال��ج��ه��وزي��ة ب��م��واج��ه��ة ال��ع��دو
الصهيوني والتكفير واالح��ت��راب
الداخلي ،ال��ذي ما زال عصيا ً على
االستكبار والرجعية واإلرهاب».

غندور

حمدان يتلو بيان األحزاب

لقاء األحزاب

من جهته ،أعلن لقاء األح��زاب
وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ف���ي ب��ي��ان أص���دره
إث���ر اج��ت��م��اع��ه ال����دوري ف��ي مق ّر
«حركة الناصريين المستقلين –
المرابطون» برئاسة أمين الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي ال��ح��رك��ة العميد
مصطفى حمدان« ،عن رفضه للقرار
غير الدستوري بانضمام لبنان
إلى ما يُس ّمى بالتحالف اإلسالمي
لمحاربة اإلرهاب» ،متسائالً «كيف
ي ّتخذ مثل هذا القرار الذي يو ّرط
لبنان في أح�لاف مشبوهة حتى
م��ن دون علم الحكومة صاحبة
الصالحية في ا ّتخاذ مثل هذا القرار
في ظ ّل الفراغ الرئاسي».
ورأى اللقاء «أنّ النظام السعودي
آخ��ر من يحق له االدع��اء بمحاربة
اإلره����اب ،وه��و المص ّنع وال��داع��م
األول له ،والمم ّول الرئيسي لجميع
المنظمات اإلره��اب��ي��ة ف��ي سورية
والعراق».
م��ن ج��ه�� ٍة أخ����رى ،دان ال��ل��ق��اء
«ق��رار الكونغرس األميركي إدراج
«حزب الله» وقناة «المنار» على ما
يُس ّمى الئحة اإلرهاب وفق المنظور
األميركي  -اإلسرائيلي» ،كما دان
«بقيّة بنود هذا القرار» ،مؤ ّكدا ً «أنّ
أميركا و«إس��رائ��ي��ل» هما زعيمتا
اإلرهاب في العالم ،وتقومان بدعم
وتمويل وتدريب المنظمات اإلرهابية
إلس��ق��اط ح��ك��وم��ات دول وطنية
وديموقراطية في العالم والمنطقة،
وذل��ك بهدف ف��رض مخططاتها في
الهيمنة والسيطرة على الشعوب،
وثرواتها».

فتوش

وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،اعتبر النائب
نقوال فتوش ،في بيان أنّ «إع�لان
الحرب حق سيادي ال تبعي» ،وقال:
«ه��ذا ليس بمعاهدة ،فالمعاهدة
تكون خطية وليس باتصال هاتفي
ترحيبي .وليس بحلف المج ّرد من
�ي وليذ
كل إثبات ،إلاّ من أق��وال ول� ّ
العهد األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان»،
مستنتجا ً م��ن أق���وال األخ��ي��ر ،أنّ
«الحلف المزعوم ،هو إع�لان حرب
على اإلره��اب ال��ذي أوج��ده الغرب
وم ّولته بعض الدول العربية بالمال
والسالح».
وأشار فتوش إلى أنّ إعالن الحرب
عالجه الدستور في المادة  65منه،
نصت فقرتها األخيرة على ما
والتي ّ

حرفيّته« :أما المواضيع األساسية
فإ ّنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد
أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم
تشكيلها .ويعتبر مواضيع أساسية
ما يأتي :تعديل الدستور ،إعالن
حالة ال��ط��وارئ وإلغاؤها ،الحرب
والسلم ،التعبئة العامة ،االتفاقات
والمعاهدات الدولية».
ورأى ف��ت��وش أنّ «ال��ت��ح��ال��ف
ال��م��زع��وم ،ه��و إع�ل�ان ح���رب على
اإلره����اب ،أيّ إره����اب؟ وبالتالي
ال ص�لاح��ي��ة ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة
بالترحيب بحلف ال��ري��اض ال��ذي
يفترض أن يصدر عن الملك ،وليس
ولي العهد».
عن ّ
وع����ن ت�����ذ ّرع س��ل�ام ب��ال��ب��ي��ان
الوزاري إلعالن موقفه ،أ ّكد فتوش
أنّ ال��دس��ت��ور يسمو على البيان
ال���وزاري ،الفتا ً إل��ى أنّ «صالحية
إعالن الحرب والسلم التي قد يتو ّقف
على نتائجها مصير االستقالل
والكيان ،تعود إلى مجلس الن ّواب
باعتباره مم ّثالً لسيادة الشعب
وإرادته ،ومن المنطق المتوافق في
هذه الحالة مع العرف الدستوري،
أن ي ّتخذ قرار إعالن الحرب مجلس
الن ّواب كونه المرجع األعلى لسيادة
ال��دول��ة ،وأن ت��ت��و ّل��ى الحكومة،
بالتالي ،تنفيذ هذا القرار بإبالغه
للدولة ال ُمعلَن الحرب عليها .وهذا
التبليغ يت ّم عادة عن طريق وزير
الخارجية ،ال��ذي يستدعي رئيس
البعثة الدبلوماسية المعتمدة في
لبنان من قِبل ال��دول��ة المعادية،
فيسلّمه رسميا ً مذ ّكرة تتض ّمن هذا
اإلعالن».
وتابع ،إنّ «هذا اإلع�لان ال يمكن
الترحيب به ،أل ّن��ه مخالف ألحكام
الفقرة «ب» م��ن مقدمة الدستور
تنص على أنّ  :لبنان عربي
التي
ّ
ال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء .ول��ي��س دول��ة
إسالمية سنية ،ويُخالف الفقرة
تنص على أنّ
«ي» من المقدمة التي
ّ
ال شرعية ألي سلطة تناقض العيش
المشترك» مشدّدا ً على أنّ «التبليغ
الشفهي لرئيس الحكومة وع��دم
وجود مستند ّ
خطي واضح ،يجعل
من التبليغ والترحيب فاقدين كل
قيمة قانونية له».
ولفتَ إلى أنّ «التحالف استبعد
ّ
يحق للبنان
سورية ،وال يمكن وال
أن يأخذ بإعالن الحرب ويتجاهل
االت��ف��اق��ي��ات األم��ن��ي��ة ب��ي��ن لبنان
وس��وري��ة المصدّق عليها من قِبل
المجلس ال��ن��ي��اب��ي ،وأن يخالف
لبنان مضمونها .وال سيّما أنها

في تسلسلها تأتي قبل القوانين
ال��وض��ع��ي��ة» .ك��م��ا أش����ار إل���ى أنّ
«التحالف استبعد إي��ران والعراق
وت��رك ال��ق��ارئ يستنتج أ ّن��ه حلف
س ّني يؤ ّثر على العيش المشترك في
لبنان».
ودعا فتوش إلى «الوعي والحذر
والتنبّه من مشروع ح��رب جديدة
ُت��ط� ّل على أرض لبنان برؤوسها
السبعة» ،مشدّدا ً على أنّ «السيادة
ال ُتعالج أمورها بالترحيب».

تجمع العلماء

واع���ت���ب���ر «ت���ج��� ّم���ع ال��ع��ل��م��اء
المسلمين» أنّ «الحلف الذي أُعلن
موجها ً
عنه ف��ي السعودية ليس
ّ
ض��� ّد «داع����ش» أو «ال��ن��ص��رة» أو
موجه ض ّد
«القاعدة» بقدر ما هو
ّ
ال��م��ق��اوم��ة خ��اص��ة ،وأنّ ال��دول��ة
الراعية اعتبرت سابقا ً أنّ حزب الله
جماعة إرهابية ،»،وس��أل التج ّمع
المتمسك بسياسة
«رئيس الحكومة
ّ
النأي بالنفس عن سبب موافقته
على دخول لبنان إلى هذا الحلف»،
الفتا ً نظره إلى «أنّ الحكم في لبنان
جمهوري ديمقراطي وليس ملكيا ً
ديكتاتوريا ً حتى يتف ّرد برأيه من
دون ال��رج��وع إل��ى مجلس الن ّواب
وإل��ى مجلس ال���وزراء ،وه��ل أدرك
ساعة موافقته أ ّن��ه قد يُطلب منه
بنا ًء لهذا االل��ت��زام محاربة شعبه
من خ�لال اعتبار ح��زب الله حركة
إرهابية؟!» ُمشيرا ً إلى أنّ «قراره هذا
غير دستوري وال قانوني وال أثر له،
ويرفضه أغلب الشعب اللبناني».
ورأى رئ���ي���س ح����زب ال���وف���اق
تقي الدين« ،أنّ عدم
الوطني بالل ّ
تحديد اإلرهاب هو لغم قد يتسبّب
بخطوات كارثيّة» ،معتبرا ً «أنّ أكثر
الدول في التحالف غير قادرة على
المشاركة العسكرية والبشرية».
ولفتَ
تقي الدين إلى «أنّ هناك
ّ
ارت��ب��اط �ا ً بين مؤتمر المعارضة
ال��س��وري��ة ف��ي ال��ري��اض ،وإط�لاق
تحالف الدول اإلسالمية».
وق�����ال« :ه���ن���اك ب��ع��ض ال���دول
العربية تمنح نفسها حق المهاجمة،
وما تراه إرهابا ً في نظرها».
ب���دوره رأى المؤتمر الشعبي
اللبناني في بيان« ،أنّ إنقاذ األمن
القومي يكون بإطالق القوة العربية
المشتركة ،ث ّم االنفتاح على الدول
اإلسالمية على قاعدة االستقاللية
وال��ت��ح � ّرر م��ن األط��ل��س��ي» ،م��ش �دّدا ً
على «أ ّن���ه ال يمكن تشكيل حلف
ض�� ّد ال��ت��ط � ّرف ،وإه��م��ال المخطط

وتساءل رئيس «اللقاء اإلسالمي
الوحدوي» عمر عبد القادر غندور،
«ل���م���اذا ك��ل ال��ج��ه��ود العسكرية
تتوجه صوب فلسطين
السعودية ال
ّ
والقدس؟» .وقال في بيان« :سارع
وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر
إل���ى ت��أي��ي��د ال��ت��ح��ال��ف العسكري
اإلس�لام��ي لمحاربة اإلره��اب الذي
تقوده السعودية ،داعيا ً إل��ى دور
س ّني أكبر ،في حين أعربت مجموعة
م��ن ال���دول ع��ن دهشتها م��ن إع�لان
ال��س��ع��ودي��ة ض � ّم��ه��ا إل���ى تحالف
ع��س��ك��ري ج��دي��د ،وه���ي باكستان
وأندونيسيا وماليزيا وعُ مان».
وأض�����اف غ���ن���دور« :م����ن حق
المواطن العربي أن يطرح سؤالين:
هل كانت الواليات المتحدة ستؤيّد
الحلف السعودي اإلسالمي لو كان
لمحاربة اإلره���اب الصهيوني في
فلسطين المحتلة؟ ولماذا ال تش ّكل
السعودية حلفا ً عسكريا ً لمحاربة
الصهاينة في فلسطين على غرار
تحالفها العربي الدولي لمحاربة
اليمن وحلفها الجديد ض ّد اإلرهاب
الذي حرصت على شموليّته ،والذي
يمكن أن يكون أي��ض�ا ً غير داع��ش
وباقي اإلرهاب التكفيري؟».
وتابع غندور« :ث ّمة مآزق تندفع
إليها مملكة آل سعود التي تخلّت عن
دبلوماسيتها الهادئة ،واندفعت إلى
سياسة حامية تعبّر عن شخصية
ولي العهد ووزير الدفاع محمد
ولي ّ
ّ
بن سلمان مواليد  ،1980ما يجعله
أصغر وزير دفاع في العالم ،ويذكر
دبلوماسيون أنّ األمير الشاب يتحدّث
عن رؤيته لمستقبل السعودية كما
ل��و أنّ حكمها س��ي��ؤول إليه فعالً،
وهو ما تسبّب في بروز غضب بين
أف��راد العائلة المالكة ،وهناك من
يتحدّث عن انقالب في القصر .وفي
تقرير للمخابرات األلمانية أنّ األمير
الشاب «مندفع» وح � ّذر من جنوح
السياسة السعودية إلى االندفاع
تحت تأثيره ،ويشير التقرير إلى أنّ
األمير هو الذي ق ّرر شنّ الغارات على
اليمن ،وإدخال السعودية في حرب
واسعة في المنطقة».
رح�����ب «ل��ق��اء
ف���ي ال���م���ق���اب���لّ ،
الجمهورية» بالتحالف معتبرا ً أ ّنه
«ال يجوز الخلط بين «إعالن بعبدا»
الداعي إلى تحييد لبنان عن سياسة
المحاور والمطالبة باعتماد سياسة
«النأي بالنفس» عن المشاركة في
التحالف العربي لمحاربة «داعش»،
بصرف النظر عن المسار الدستوري
المتعلّق بكيفية انضمام لبنان إلى
ه��ذا التحالف ف��ي ظ � ّل ع��دم وج��ود
رئيس جمهورية يتو ّلى المفاوضة
في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها
باالتفاق مع رئيس الحكومة وأخذ
تنص
موافقة مجلس ال��وزراء ،كما
ّ
المادة  52من الدستور».

ا�ستقبل رابطة �أخو ّيات البقاع

دروي�ش :المطرانية ثابتة وم�شاريعها قوية
استقبل رئيس أساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي����ش ،راب��ط��ة األخ���و ّي���ات في
البقاع برفقة مرشد الرابطة األب
ط��ون��ي ال��ص��ق��ر ورئ��ي��س رواب���ط
األخ��وي��ات ف��ي لبنان إي��ل��ي ف��ؤاد
نورية ،في زيارة معايدة بمناسبة
عيدي الميالد ورأس السنة ،عرض
خاللها أوضاع األخويات في البقاع
وحاجاتها.
وأل���ق���ى ن���وري���ة ك��ل��م��ة ب��اس��م
الرابطة ،أش��اد فيها بـ«اللقاء في
رح��اب مطرانية ال��روم الملكيّين
الكاثوليك ،وتحت كنف صاحب
السيادة المطران عصام يوحنا
دروي���ش ف��ي زم��ن ال��م��ي�لاد ،زمن
المحبة وال���س�ل�ام ،وه���و رس��ول
المحبة والسالم واأللفة في ربوع
ه��ذا ال��وط��ن ،وخ��اص��ة ف��ي زحلة
والبقاع» ،الفتا ً إلى أنّ «زيارتنا
هذه هي وقفة إلى جانب سيادته
وم��وق��ف ت��ج��اه م��ط��ران��ي��ة سيدة
النجاة في هذه الظروف».
ور ّد دروي���ش ش��اك��را ً الرابطة
على زي���ارة ال��م��ع��اي��دة ،وأ ّك���د أنّ
«المطرانية ثابتة ال يستطيع أحد
يمسها ،الله في وسطها فلن
أن
ّ
تتزعزع» ،مشيرا ً إلى أنّ «مشاريع
المطرانية كبيرة ج���دا ً وق��وي��ة،

درويش مع رابطة األخويات
وأل ّنها قوية تتع ّرض من وقت إلى
آخ��ر إل��ى هجمات ،ونحن نتابع
عملنا مؤمنين بما نقوم به خدمة
للمؤمنين».
أض����اف« :وف���ي ه���ذا اإلط���ار،
وبمناسبة سنة الرحمة سنفتتح
ظهر ي��وم السبت المقبل مطعما ً

س ّميناه «طاولة القديس يوحنا
ال��رح��ي��م» ،ف��ي مبنى الجمعية
الخيرية الكاثوليكية القريب من
س��راي زحلة ،طاولة ستقدّم لكل
فقراء زحلة والمحتاجين ما بين
 300و  500وجبة طعام يوميا ً
على مدار السنة».

وأعلن أ ّنه سيغادر لبنان نهاية
ال��ش��ه��ر ال��ح��ال��ي ف��ي زي����ارة إل��ى
أستراليا لمدة شهر واح��د فقط،
وسيعود إلى زحلة في الثاني من
شباط « 2016ي��وم عيد دخ��ول
المسيح إل��ى الهيكل ،وس��أع��ود
لنتابع مشاريع المطرانية».

وأش���ار إل��ى التحديثات التي
أجرتها المطرانية في مستشفى
تلشيحا ،وقال« :كثيرون يقولون
إ ّننا نساعد السوريين وال نعطي
أي مساعدة للبنانيين ،وهذا أمر
غير صحيح على اإلط�لاق .هناك
للمهجرين
مخصصة
مساعدات
ّ
ّ
السوريين ،كما هناك مساعدات
للبنانيين .فهذه السنة الجمعية
الخيرية الكاثوليكية وبالتعاون
م��ع ال��م��ط��ران��ي��ة س��ت��و ّزع 1400
برميل م��ازوت على المحتاجين،
منهم  900ب��رم��ي��ل للبنانيين.
فاللبنانيون لديهم أول��وي��ة في
الحصول على المساعدات التي
تأتي إلى المطرانية».
وع���ن ال��م��ش��اري��ع ال��س��ك��ن��ي��ة،
ق��ال« :انتهينا من بناء  48شقة
س��ك��ن��ي��ة ف���ي ص��غ��ب��ي��ن للشباب
المسيحيين اللبنانيين لكي يبقوا
في مناطقهم .وفي الفرزل أنجزنا
 28شقة سكنية ،وفي أبلح بدأنا
بمشروع  32شقة سكنية للشباب،
وعملنا جاهدين لمنع بيع أراضي
المسيحيين إلى غير المسيحيين،
ه��ك��ذا نتج ّذر ف��ي أرض��ن��ا ونبقى
فيها».
وختم« :أشكركم على زيارتكم
ومعايدتكم ،وأذ ّكركم بأ ّنكم خط
الدفاع األول عن الكنيسة».

