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«التغيير والإ�صالح» :ا ّتفاق  18كانون
مدخل لم�صالحة وطنية �شاملة
أ ّك���د تك ّتل التغيير واإلص�ل�اح
«الثوابت الدستورية والميثاقية
لمواصفات الرئاسة التي ت ّم التوافق
عليها على طاولة الحوار الوطني،
ّ
المرشح ف��ي بيئته
وأب��رزه��ا ق��وة
ومبدأ العودة إلى الشعب للوصول
إلى رئيس يتم ّتع بشرعية شعبية
واسعة غير قابلة للتشكيك».
وبعد اجتماعه األسبوعي في
ال��راب��ي��ة برئاسة النائب ميشال
عون ،أ ّكد أمين سر التك ّتل النائب
إبراهيم كنعان« :أنّ التك ّتل ق ّرر
التواصل مع مختلف الكتل النيابية
بهدف دع��م االت��ف��اق المسيحي –
المسيحي ،الذي يش ّكل بمضمونه
أساسا ً اللتقاء كل من الثامن والرابع
عشر من آذار على ثوابت وطنية
مشتركة ،وهو بالتالي ليس اتفاقا ً
سياسيا ً أو طائفيا ً بين حزبين».
أض���اف« :ي��ؤ ّك��د التك ّتل دع��وة
الكتل النيابية كافة إلى الحرص
على احترام ميثاق جامعة الدول
العربية ،وال سيّما في بنده الثامن
ّ
التدخل في
وال��ذي يتض ّمن رفض
الشؤون الداخلية للدول العربية،
ويدعو إلى أفضل العالقات معها
ضمن إطار المرجعية الدستورية
تجسدها الحكومة اللبنانية
التي
ّ
ببيانها الوزاري ومق ّرراتها».
وت��اب��ع« :ي��دع��و التك ّتل جميع
األفرقاء في لبنان إلى أن يتابعوا
باهتمام ما حصل في  18كانون
الثاني  ،2016كمدخل لمصالحة
وط��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة ،وإن أت���ى ه��ذا
االت��ف��اق بمبادرة مسيحية ،لكنه
يهدف إلى التقاء وطني سياسي
أبعد م��ن الحزبين وم��ن التمثيل
المسيحي الكبير الذي يتم ّتع به كل
من الطرفين» ،مؤ ّكدا ً «نحن نأمل
ب��أنّ األي��ام المقبلة ستحمل معها
ق���راءات وازن���ة وج��د ّي��ة ووطنية
مج ّردة من كل مصالح شخصية
ضيّقة با ّتجاه السعي إل��ى دعم
وتدعيم ما حصل ،ونقل هذا األمر
إلى رحاب المجتمع اللبناني ككل،

كنعان متحدثا ً بعد اجتماع التكتل
وإلى داخل المؤسسات الدستورية
بما فيه من ال ّنفع لكل اللبنانيين،
ولناحية إعادة التوازن المفقود في
المؤسسات وعلى صعيد تكوين
السلطة».
ور ّدا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن موقف
رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي نبيه
ب�� ّري ،ق��ال كنعان« :نحن ننطلق
م��ن ث��واب��ت وط��ن��ي��ة ت��ش� ِّك��ل م��ادة
للتوافق عليها مع جميع األفرقاء
من دون استثناء ،ويدنا ممدودة
للجميع لتحقيق ذلك .فالوقت ليس
للسجاالت وتسجيل ال��م��واق��ف،
ّ
بل للوصول إل��ى حلول جامعة،
وما طرحناه يأخذ في االعتبار كل
الهواجس والمطالب والثوابت التي
سمعناها على مدى  11عاماً».
وع���ن ال��م��ش��ارك��ة ف��ي مجلس
ال���وزراء غ��دا ً الخميس ،ق��ال« :إنّ
م��وق��ف التك ّتل م��ع��روف لناحية
آلية العمل الحكومي بالتوافق
والتعيينات األمنية التي ت ّم بحثها
والتفاهم عليها ،ف��إذا ما ُترجمت
ال��م��واق��ف إل���ى أف��ع��ال ،فالتك ّتل
سيشارك في الجلسة .وف��ي هذا
السياق نغتنم الفرصة لمطالبة
الجميع ب��ال��ت��ع��اط��ي ب��األس��ل��وب

عينه في الملفات كافة ،أي بترجمة
األق��وال التي أُطلقت في الفترات
الماضية إل��ى أف��ع��ال ،واالل��ت��زام
بها».
من جهته أ ّكد نائب رئيس التيار
الوطني الحر نقوال صحناوي ،أنّ
عون
ّ
مرشح المسحيين فقط،
«ليس
ب��ل ه��و م��رش��ح م��ش��روع ال��دول��ة
والمواطنة».
وأش��ار إلى أ ّن��ه «من وقت ورقة
التفاهم بين التيار الوطني الحر
وحزب الله ونحن نسمع كالما ً بأن
الحزب سيخذلنا ،ومع مرور الوقت
لم يخذلنا حزب الله يوماً ،واليوم
نرى أنّ الحزب ص��ادق في موقفه
بشأن االستحقاق الرئاسي ودعمه
ترئشيح العماد ع��ون ،وال يوجد
أي ت��خ� ّوف م��ن وج��ود مماطلة أو
مواربة».
ولفتَ إلى أنّ «موقفنا معروف
بشأن مشاركتنا في جلسة مجلس
ال��وزراء ،فنحن قد قلنا إ ّنه إذا كان
موضوع التعيينات موجودا ً على
جدول أعمال الجلسة ومتوافقا ً عليه
فعندها سنشارك في الجلسة».

«الم�ستقبل» :لم�شاركة جميع الك ّتل
في جل�سة � 8شباط االنتخابية
عقدت كتلة «المستقبل» النيابية
اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة ،وعرضت األوض��اع في
لبنان والمنطقة ،وأص����درت في
نهايته بيانا ً ت�لاه النائب عمار
حوري ك ّررت فيه دعوتها «المجلس
النيابي للخروج من حال الشغور
الرئاسي والمسارعة إلى انتخاب
رئيس للجمهورية» ،معتبر ًة أنّ
ّ
مرشح يتنافسون
«وجود أكثر من
على موقع الرئاسة األول��ى يعززّ
ص���ورة ال��م��م��ارس��ة الديمقراطية
ال��ت��ي يجب أن ت��ت � ّم تحت سقف
الدستور».

وح ّملت «المسؤولية لجميع الكتل
النيابية في الحضور والمشاركة
ف��ي جلسة  8ش��ب��اط المقبل في
المجلس النيابي النتخاب رئيس
للجمهورية ،الذي بح ّد ذاته يش ّكل
ال��م��دخ��ل ال��ح��ق��ي��ق��ي إلن��ه��اء ح��ال
التعطيل وللعودة إلى تفعيل عمل
المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة وكذلك
مؤسسات الدولة األخ��رى ،والبدء
في استعادتها لعافيتها وحيويتها
ودورها».
وش����دّدت الكتلة على «أهمية
تفعيل وتنشيط العمل الحكومي»،
آملة أن «ي��ك��ون االجتماع المقبل

للحكومة ي��وم الخميس المقبل
منتجا ً وفعّ االً ،من أجل إعادة تجديد
األم��ل ل��دى المواطنين باستعادة
ال��م��ؤس��س��ات ال��رس��م��ي��ة ل��دوره��ا
ولنشاطها في الحرص على مصالح
المواطنين وأرزاقهم» ،الفت ًة إلى أ ّنه
«أصبح واضحا ً أنّ استمرار التعطيل
سيؤدّي حتما ً إلى مزيد من التفاقم
في األوضاع االقتصادية والمالية،
والثقة بالمستقبل لدى اللبنانيين
وأشقاء لبنان وأصدقائه في العالم،
وهو م ّما ينعكس سلبا ً على جميع
المواطنين أينما ك��ان��وا ،وتهديدا ً
الستقرار أوضاعهم المعيشية».

حناوي :ب ّري م ّيال �إلى فرنجية
رأى وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ،أنّ السجال الذي جرى أول
من أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ورئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع «زوبعة في فنجان وذهبت مع الريح ،وهي نتيجة ترشيح
جعجع لرئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون» ،معتبرا ً أنّ «هذا
السجال بيّن أنّ ب ّري ميّال إلى تأييد ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية».
وفي حديث لوكالة «أخبار اليوم» أشار حناوي إلى أ ّنه لم يسمع «أي تهديد
من قِبل وزراء التيار الوطني الحر بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء على خلفية
التعيينات العسكرية» ،الفتا ً إلى أنّ من يقترح األسماء هو وزير الدفاع سمير
مقبل بالتنسيق مع قائد الجيش العماد جان قهوجي ،أل ّنهما على علم ودراية
بسيرة ومناقبية وكفاءة الضباط» ،وقال« :هذه األسماء ُتعرض على مجلس
الوزراء الذي يتأ ّلف من جميع المك ّونات السياسية ،حيث قد يت ّم التوافق على
أحد األسماء ،أ ّما االسم الذي لم يت ّم التوافق عليه فيجب أن يعلّل ذلك باألسباب
الموجبة ،وعندها قد يت ّم طرح اسم آخر».
وش �دّد حناوي على أنّ «حضور جلسات مجلس ال��وزراء في هذا الوقت
هو واجب وطني ،ألنّ كل البنود المطروحة على جدول األعمال هي في خدمة
المواطن ،وهي بالتالي ليست بنودا ً خالفية ،إذا ُوجد بند خالفي فيوضع جانبا ً
أو يُسحب من التداول» ،مؤ ّكدا ً أنّ «اختيار الضباط ينطلق من اختيار قيادة
الجيش خوفا ً من عملية تدمير الجيش ،أي عندما يصبح كل الضباط على
أبواب السياسيين ،وبالتالي أي ضابط يُعيّن في المجلس العسكري يصبح
أسيرا ً للسياسيين ،علما ً أ ّنه يجب أن يكون أسيرا ً للمؤسسة العسكرية فقط».

بارود :العتماد الأكثرية المو�صوفة
بد ًال من الإجماع لتحقيق الميثاقية
رأى الوزير السابق زياد بارود أنّ هناك خلطا ً كبيرا ً بين الميثاقية المطلوبة
النتخاب رئيس الجمهورية وبين اإلجماع ،معتبرا ً أ ّن��ه حتى في المفاهيم
الدستورية المتداولة هذا الخلط واضح.
وسأل بارود« :هل نحن بحاجة دائما ً إلى إجماع بدءا ً في اتخاذ القرارات على
مستوى مجلس الوزراء حتى في تعيين موظف فئة خامسة في إحدى إدارات
الدولة ،وصوال ً إلى انتخاب رئيس الجمهورية؟».
ولفتَ إلى أنّ «اإلجماع يؤدّي إلى تعطيل كامل للمسار الديمقراطي ،ألنّ لبنان
متن ّوع ولديه خصوصيات معيّنة ،فيجب الذهاب باتجاه الميثاقية التي ُتترجم
عمليا ً عبر ما نس ّميه في القانون باألكثريات الموصوفة».
وأض��اف« :هذه األكثرية الموصوفة تعني أ ّنه بدال ً من أن نعتمد األكثرية
العادية ،نذهب إلى رفع ال ّنصاب ،وبالتالي نرفع نسبة التصويت في حال
ذهبنا إلى هذا الخيار».
تنص على ضرورة حصول
وأشار بارود إلى أنّ «المادة  65من الدستور
ّ
أي قرار يتعلّق بالمواضيع الـ 14التي تحتاج الى أكثرية موصوفة في مجلس
الوزراء ،أي ثلثي عدد األعضاء الذين يتأ ّلف منهم مجلس الوزراء وليس عدد
الحاضرين» ،معتبرا ً أنّ «هذه األكثرية الموصوفة هي في الواقع شيء من
الميثاقية».
وفي موضوع رئاسة الجمهورية ،قال بارود« :دستوريا ً ث ّمة أيضا ً أكثرية
موصوفة على مستوى النصاب ،أي معدّل ثلثي أعضاء مجلس الن ّواب ،وبالتالي
ّ
المرشح أو ذاك ليفوز ،على عدد من األصوات التي
هناك ضرورة أن يحصل هذا
تكفي العتبار انتخابه مقبوال ً على المستوى الوطني».
وشدّد على أ ّنه «ال يجوز الخلط بين األكثريات الموصوفة التي يمكن تأمينها،
والتي قد ال يحظى من خاللها أي مرشح بكل أصوات مجلس الن ّواب ،وهذا أمر
طبيعي وفق الديمقراطية التي تقول دائما ً هناك أكثرية وأقلية .دائما ً هناك
تصويت ،وبالتالي هناك مَن يفوز ومَن يخسر ،أ ّما تحويل االنتخاب إلى إجماع
فهو أمر غير ديمقراطي».
وأض��اف« :لست آتيا ً من السويد ،وأع��رف تماما ً صعوبة الوضع في بلد
التوازنات ،ولكن إذا وصلنا إلى ح ّد احترام األكثرية الموصوفة ،أي نصاب
محصن بهذه
الثلثين واالنتخاب بثلثي األصوات ،عندها أ ّيا ً يكن الرئيس فهو
ّ
األكثرية الموصوفة ،وليس بالضرورة اإلجماع».

زا�سيبكين التقى تقي الدين

الراعي العائد من الفاتيكان:
البابا يُنا�شد اللبنانيين انتخاب رئي�س
أ ّك��د البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي،
أنّ البابا فرنسيس يعنيه أمر لبنان وكذلك أمر الشرق
األوسط ،ناقالً عنه مناشدته اللبنانيين والكتل السياسية
والبرلمانية انتخاب رئيس للجمهورية ،الفتا ً إل��ى أنّ
الفاتيكان يتابع هذا الموضوع مع كل األطراف الذين لهم
دور في هذا الشأن.
كالم الراعي جاء بُعيد عودته من الفاتيكان بعد زيارة
استمرت أياما ً عدّة التقى خاللها البابا فرنسيس ،ورافقه
راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله،
والمسؤول عن البروتوكول واإلعالم في الصرح البطريركي
وليد غياض.
وك��ان في استقبال ال��راع��ي في مطار بيروت رئيس
المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن،
وعضو المجلس المهندس ميشال متى ،والمطارنة :بولس
صياح ،طانيوس الخوري ونبيل شكر الله الحاج ،رئيس
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فرع مخابرات جبل لبنان العميد الركن ريشار حلو ،وقائد
جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط ،والدكتور الياس
صفير ،وعدد من الشخصيات.
وق��ال ال��راع��ي في المطار« :إنّ قداسة البابا يعنيه
أم��ر لبنان وك��ذل��ك أم��ر ال��ش��رق األوس���ط ال��ذي يتخبّط
بالحروب .أ ّما في ما يخص شؤوننا الداخلية في لبنان
فيبقى على اللبنانيين أن يحزموا أمرهم ويكونوا على
مستوى انتظارات كل الناس ،فقداسة البابا وأمين سر
دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين واألمين العام
للعالقات مع ال��دول كلّهم يحملون هم لبنان ،وبخاصة
ه ّم انتخاب الرئيس فيه ،ويناشدون اللبنانيين والكتل
السياسية والبرلمانية انتخاب رئيس أل ّنه ال يجوز أن
يستمر لبنان هكذا ،وهذا االهتمام هو اهتمام على األرض،
وهم يتابعونه مع كل األط��راف الذين لهم دور في هذا
الشأن ،ولكن يبقى على اللبنانيين الدور األساسي».

�أ ّيد الو�ساطة الباك�ستانية بين �إيران وال�سعودية

«تج ّمع العلماء» �أ�شاد بانت�صارات الجي�ش ال�سوري:
موحدة وقوية
�ستكون �سبب ًا لإعادة بناء �سورية ّ

جانب من اجتماع تجمع العلماء
أيّد المجلس المركزي في «تج ّمع العلماء المسلمين» في
بيان إثر اجتماعه األسبوعي أمس« ،المبادرة الباكستانية
للوساطة بين الجمهورية اإلسالمية في إيران والمملكة
العربية السعودية» ،ورأى فيها «موقفا ً إسالميا ً مش ِّرفا ً
للخروج من الفتنة التي يعمل لها أعداء األمة» ،متم ّنيا ً أن
«تصل هذه المبادرة إلى خواتيم سعيدة».
وح ّذر التج ّمع من «سعي أميركي بالتعاون مع بعض
الدول الخليجية إلقامة دولة سنيَّة في العراق ُتسهم في
تقسيمه إلى ثالث دول ،مع سعي كردي واضح لالنفصال
عن ال��ع��راق» ،معتبرا ً أنّ «ذل��ك ليس في مصلحة األمة
اإلسالمية والعربية» ،داعيا ً «المخلصين من أبناء العراق،
على اختالف مذاهبهم وقومياتهم ،إلى المحافظة على
وحدة العراق ضمن دستور يحفظ حقوق الجميع».
وأش��اد بـ«االنتصارات التي ح ّققها الجيش العربي
السوري في ريف الالذقية ودرع��ا وبقية المحافظات»،
مشيرا ً إلى أنّ «ه��ذه االنتصارات ستكون سببا ً إلعادة
موحدة وقوية ،وهذا ما يخافه العدو
بناء سورية دولة
ّ
الصهيوني وح��� ّذر منه أخ��ي��را ً عبر معاهد ال��دراس��ات

االستراتيجية لديه» ،مستنكرا ً «التفجير االنتحاري اآلثم
في حمص ،والذي إن ّ
دل على شيء فإ ّنه يدل على عمق
األزمة التي يعاني منها التكفيريون حتى يلجؤوا إلى هذا
األسلوب الجبان».
وأ ّك��د التج ّمع «ض��رورة تصعيد المقاومة في داخل
فلسطين المحتلة» ،داعيا ً السلطة الفلسطينية إلى «وقف
التعاون األمني مع الكيان الصهيوني ،أل ّنه سبب في كشف
المقاومين للعدو وتمكينه منهم ،وهذا ال يجوز شرعا ً وال
وطنياً».
وعلّق التج ّمع على «تساؤل وزير الخارجية األميركية
جون كيري عن سبب وجود سبعين ألف ص��اروخ لدى
حزب الله» ،بالقول« :نحن نقول لكيري إنّ هذه الصواريخ
هي لردع العدو الصهيوني الذي يستعمل آالت الحرب
التدميرية التي تعطيه إياها دولتكم في االعتداء على
شعبنا وتعريض أطفالنا للقتل ،وكان من المفيد بدال ً من
أن يسأل عن هذه الصواريخ أن يسأل من كان بجانبه عن
سبب استمرار التدمير والقتل بالسالح األميركي للشعب
اليمني المستضعف ،وشبه األعزل».

ا�ستقبل وفداً فل�سطيني ًا من البارد

ف�ضل اهلل :نخ�شى حمالت تهجيرية جديدة
زاسيبكين مستقبالً تقي الدين
زار رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين السفير الروسي في لبنان
ألكسندر زاسيبكين في مكتبه في السفارة ،وعرض معه آخر التطورات في لبنان
والمنطقة.
وبعد اللقاء ،ن ّوه تقي الدين بالموقف الروسي الثابت والواضح والدّاعم لكل
قضايا المنطقة ،وعلى المستويات كافة.
وأشاد بالجهود الروسية المبذولة لمكافحة اإلرهاب ،معتبرا ً «أنّ هذه الجهود
أثمرت نتائج إيجابية وح ّققت انتصارات على التكفيريين ،وسيكون لها انعكاسات
إيجابية على الوضع اللبناني».

«ندوة العمل» :الت�سويات الم�صلحية
�ستقود �إلى نتائج وخيمة

جانب من اجتماع كتلة المستقبل

حمدان :لم ي ُعد هناك ا�ستثمار �سعودي
في الحريرية ال�سيا�سية
رأى أمين الهيئة القيادية في
حركة المرابطون مصطفى حمدان،
أنّ م��ب��ادرة ترشيح رئ��ي��س تيار
المستقبل سعد الحريري لرئيس
تيار المردة سليمان فرنجية «هي
مسار يحاول من خالله الحريري
ف� ّ
�ك أزمته المالية والسياسية»،
مشيرا ً إلى أ ّنه لم يع ْد هناك استثمار
سعودي في الحريرية السياسية
في لبنان كما كان الوضع عليه في
السابق ،نتيجة فقدان القرار الواحد
وتعدّد األجنحة داخل المملكة.
ورأى حمدان في حديث إذاعي،
أنّ «بقاء قصر بعبدا فارغا ً طوال
هذه المدة فضيحة».
وإذ أش��ار إل��ى أنّ إع��ادة إنتاج
رئيس حكومة يتطلّب إعادة إنتاج
رئيس جمهورية ،أ ّكد أن ال رئاسة
ف��ي ال��م��دى المنظور «ألنّ رئاسة
الجمهورية ال تنحصر تأثيراتها في
الداخل ،فهناك خرائط جديدة ُترسم

في المنطقة» ،معتبرا ً أنّ «األساسات
النتخاب رئيس غير موجودة ،فكيف
نبدأ بتزيين المنزل قبل إنشائه».
وأضاف حمدان «على المستوى
الداخلي ال رئاسة من دون السلّة
المتكاملة التي طالب بها األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله» مؤ ّكدا ً أ ّنه «حينما يطرح السيد
م��ب��ادرات��ه ،فهو لديه ال��ق��درة على
تنفيذها فيما يعجز اآلخرون اليوم
عن االل��ت��زام بهذه السلّة لتسهيل
انتخاب الرئيس».
ووصف حمدان مبادرة الحريري
ب��ت��رش��ي��ح ف��رن��ج��ي��ة ب��ـ«ال��م��س��ار
الخاطئ ،ألنّ الحريري ل��م يتبنَّ
رسميا ً بعد هذا الترشيح».
واعتبر حمدان أنّ وصول العماد
ميشال عون إلى سدّة الرئاسة هو
تقوية المسيحيين ،مشيرا ً إلى أنّ
«عون ظاهرة وطنية ويملك مشروعا ً
وطنيا ً للبنان ،ال فئوياً» ،مشيرا ً إلى

أنّ العماد عون قطع الطريق أمام
التفسير الخاطئ للطائف .وق��ال:
« ل��دى رئيس ح��زب ال��ق��وات سمير
جعجع حسابات داخلية للسير
بخيار تأييد ترشيح العماد عون،
كما لديه ره��ان��ات على التغيرات
اإلقليمية ،لذلك سار بعكس مسار
داعميه اإلقليميين .فجعجع يحاول
بعد خ��س��ارت��ه ال��دع��م السعودي
نتيجة دع��م ترشيح العماد عون،
بناء مظلّة تحميه في الداخل ،فهو
خسر  3أم���ور :ال��م��ال السعودي،
المظلّة األمنية التي يؤ ّمنها فرع
المعلومات بدعم سعودي ،وثالثا ً
خسر ال��دع��م السياسي م��ن تيار
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،وي��ب��ح��ث ال��ي��وم عن
مظلّة دولية أخرى وهي الفاتيكان
وأوروبا» ،معتبرا ً أنّ «المظلة األمنية
سيؤ ّمنها له العماد عون كونه في
محور الممانعة الذي يحميه».

اعتبرت «ندوة العمل الوطني» في بيان بعد اجتماعها برئاسة الدكتور وجيه
فانوس ،أ ّنه «إذا كان بين السياسيين ،كما بعض المواطنين ،في لبنان ،وبعد أكثر
من خمس وثالثين سنة من االنهيار السياسي الذي ما برح البلد يعيش تحت
وطأته ،من يستمر في االعتقاد بأنّ سالمة لبنان تتح ّقق ضمن آلية المصالحات
الشكلية والتسويات القائمة على المصالح الشخصية والحزبية والطائفية
الضيقة ،فهذا يعني أنّ الوطن ما زال واقعا ً ضمن حتمية القبول باالتفاق على
والمتمسكة بالسلطة،
ما فيه تأمين المصالح الخاصة لهذه القيادات الحاكمة
ّ
والمتعامية عن الوجود الحقيقي للشعب ومصالحه الوطنية».
ورأت الندوة أنّ «من واجبها الوطني التذكير المستمر ،ههنا ،إلى ما لكثير من
هذه القيادات من تاريخ معروف من البُعد عن الرؤى االستراتيجية لالستقالل
الفعلي للوطن والحياة الكريمة للمواطن ،وما لهذا الكثير من القيادات من تعلّق
استراتيجي بالتبعية القائمة على المنافع اآلنية والذاتية .وواقع الحال ،فإنّ في
مثل هذه المصالحات والتسويات ،التي كثر بازارها اليوم ،وكاد يطغى على كل ما
السذاجة السياسية ومساحة مظلمة
عداه في الفعل السياسي الراهن ،كثيرا ً من ّ
من القصور الوطني».
وأش��ارت إلى أنّ «التجارب السابقة ،القائمة على مثل ما يُطرح اليوم من
مصالحات سياسية آنية وتسويات مصلحية وردود فعل ضيّقة األفق ذاتية
المالمح والجذور ،سيقود إلى نتائج وخيمة جدا ً على المستوى الوطني» ،الفت ًة
إلى أنّ «ما شهده لبنان ،وما زال يشهده حتى اللحظة ،من تردّي أحواله على
جميع المستويات ،ليس إلاّ من نتائج استراتيجية هذه المصالحات والتسويات
الضيقة في ممارسة الشأن السياسي العام التي قادت ،وباستمرار ،إلى إعادة
إنتاج هذه الفئة من السياسيين لذواتهم ودوام هيمنتهم».
وأ ّكدت «أنّ بقاء هذا الوضع على حاله ،سيكون من أكبر العوامل المساعدة على
استمرار الحقن الطائفي ،والتش ّنج المذهبي».
ورأت أنّ «الطائفية كلّما نمت عند طائفة ،تنمو تلقائيا ً داخل الطوائف األخرى،
وتصبح أكثر ظالمية واحتكاراً ،والندوة ال ترى حلاّ ً لألزمة الحالية ،إلاّ بدمج وطني
لجميع الطوائف اللبنانية في ما بينها ،على قاعدة االنخراط العملي في المواجهة
مع العدو «اإلسرائيلي» ،وااللتزام بالعمل من أجل تعزيز الديمقراطية والمساواة
بين أبناء شعبنا بإنتاج تمثيل نيابي ،على أساس النسبية ،يكون المسؤول عن
تنفيذ الرؤية االستراتيجية الوطنية السليمة».

فضل الله مستقبالً الوفد الفلسطيني
استقبل السيد علي فضل الله
وف��دا ً شعبيا ً من مخيم نهر البارد،
ب��رئ��اس��ة إم���ام مسجد ال��ق��دس في
المخيم الشيخ إسماعيل أبو شقير،
حيث أطلعه الوفد على «األوض��اع
الصعبة التي يعانيها أهل المخيم،
وخ��ص��وص �ا ً ب��ع��د ق���رار «أون����روا»
خفض المساعدات الطبية وغيرها،
وانعكاس ذلك على المرضى والفقراء
الذين يش ّكلون الغالبية الساحقة
من أهل المخيم» .وشكر الوفد لفضل
الله «اهتمامه بالقضية الفلسطينية
وحقوق الشعب الفلسطيني المقيم
في مخيمات لبنان».
من جهته ،أثنى فضل الله على
«ال��ش��ع��ب الفلسطيني وع��ل��ى ما
يقدّمه أهلنا داخل فلسطين المحتلة
م��ن ت��ض��ح��ي��ات ،وخ��ص��وص��ا ً ه��ذا
الجيل الشبابي ال��ذي يختزن كل
اآلالم والمعاناة ،والذي انتفض في
وجه العدو بعيدا ً من كل العناوين
السياسية أو التنظيمية ،واستطاع
أن ُي��رب��ك االح��ت�لال ومستوطنيه،
ويُثبت للعالم أجمع أنّ فلسطين

هي ألهلها ولمن يقدِّم التضحيات
في سبيلها ،وليست ألولئك الذين
اقتلعوا أهلها منها وعملوا ويعملون
ع��ل��ى تغيير ه��و ّي��ت��ه��ا وش��ط��ب كل
معالمها ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة
واإلسالمية».
وش �دّد على أن «يتحمل الجميع
المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني
الذي يدفع في هذه األيام فاتورتين:
ف��ات��ورة االح��ت�لال وإره��اب��ه داخ��ل
فلسطين المحتلة ،وفاتورة حروب
الفتن ف��ي ط��ول المنطقة العربية
وع��رض��ه��ا ،فهو ي��ت��ع� ّرض لتهجير
جديد ومأساة جديدة ،من دون أن
تلتفت الجامعة العربية أو منظمة
التعاون اإلسالمي إليه ،أو تجعله
في دائرة اهتماماتها».
وأب��دى فضل الله «الخشية من
أن ي��ك��ون ق���رار «أون����روا» بخفض
المساعدات للفلسطينيين جزءا ً من
السعي ال��دول��ي القاضي بتهجير
الفلسطينيين م��ج �دّدا ً وإبعادهم،
ليس عن فلسطين فحسب ،بل عن
األرض المجاورة لها ،وخصوصا ً

بالد الطوق ،ودفعهم نحو خيارات
جديدة لنسيان قضيتهم والتخلي
عن حقوقهم المشروعة».
وأ ّك�����د «أه��م��ي��ة م��واج��ه��ة ذل��ك
ك���ل���ه ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى اح��ت��ض��ان
الفلسطينيين» ،داعيا ً «السلطات
اللبنانية إل��ى تح ّمل مسؤولياتها
في هذا اإلطار على الصعد اإلنسانية
واألخ�لاق��ي��ة ،ووف��ق��ا ً لما تقتضيه
مسؤولياتها القومية وغيرها»،
كما دعا « كل الغيارى على القضية
الفلسطينية أن يتح ّركوا لرفع الضيم
ع��ن الشعب الفلسطيني ،بحسب
إمكاناتهم وقدراتهم».
إلى ذلك ،سادت حال من الغضب
الشديد مخيم البرج الشمالي  -شرق
صور أم��س ،من سياسة «أون��روا»،
خصوصا ً بعد وفاة الالجئ فيصل
محمد م��وح ( 50عاماً) أثناء نقله
من مستشفى «بلسم» التابع للهالل
األحمر الفلسطيني الذي يفتقر إلى
ال��م��ع��دات وال��ت��ج��ه��ي��زات ،إل��ى أحد
مستشفيات ص���ور ،إلاّ أ ّن���ه ف��ارق
الحياة قبل وصوله إليها.

