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�إرجاء جل�سة انتخاب رئي�س الجمهورية �إلى � 2آذار
وكتلتا «الوطني الحر» و«المردة» �أبرز الغائبين

لقاءات نيابية جانبية
للمرة الخامسة والثالثين ،أرجأ رئيس مجلس الن ّواب
نبيه ب ّري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس ،إلى
األول��ى بعد ظهر األربعاء في  2آذار المقبل ،بسبب عدم
اكتمال ال ّنصاب.
وكان عدد الن ّواب فى الجلسة وصل إلى  58نائباً ،علما ً
أنّ ال ّنصاب القانوني هو  86نائباً ،فيما كان عدد الحضور
في الجلسة السابقة  36نائباً.
والالفت أنّ الرئيس ب ّري كان أول الواصلين إلى المجلس.
وقد حضر ن ّواب كتل« :المستقبل»« ،القوات اللبنانية»،
التحرير التنمية»« ،الكتائب» و«اللقاء الديمقراطي» إضاف ًة
وسجل غياب ن ّواب كتل :المردة،
إلى الن ّواب المستقلينُ .
الحزب السوري القومي االجتماعي ،حزب الله والتيار
الوطني الحر وحزب البعث العربي االشتراكي.
فتوجه
وشهدت الجلسة حضور حشد من الصحافيين،
ّ
النائب جورج عدوان إليهم بالقول« :الحظتم كم هو تأثير
مبادرة القوات اللبنانية على هذا الحضور» .فردّت إحدى
الصحافيات بالقول« :الحضور الصحافي اكتمل ،إ ّنما
النصاب النيابي لم يكتمل».
يُذكر أنّ الجلسة كانت مق ّررة في األولى بعد الظهر بدال ً
من الساعة الثانية عشرة ظهراً ،بسبب بدء الصوم لدى
الطوائف المسيحية.
وق��د دخ��ل ال��ن�� ّواب إل��ى القاعة وع��ق��دوا حلقات من
المشاورات ،بعد ذلك دخل أمين عام مجلس الن ّواب عدنان
ضاهر إلى القاعة وتال بيان التأجيل.
وكان اس ُتعيض عن الجلسة بلقاءات جانبية شهدها
مكتب رئيس مجلس الن ّواب وصالون الن ّواب ،لم يُفصح
عنها.

مؤتمرات

وتحدّث بعد إع�لان إرج��اء الجلسة وزي��ر االتصاالت
بطرس حرب ومعه النائب دوري شمعون ،ثم رئيس حزب
الكتائب النائب سامي الجميّل.
متمسكون ب��أن يبقى المجلس
وق��ال ح��رب« :نحن
ّ
النيابي مصدر السلطات في لبنان ،وهو يقترع وينتخب
رئيس الجمهورية ،وإذا كان المطلوب م ّنا المجيء للبصم
على ق��رار ُي ّتخذ خ��ارج المجلس ،نحن لن نبصم ولن
نشترك في احتفالية تنصيب أي شخص ال يوافق عليه
وال ينتخبه مجلس الن ّواب .ونظرية أ ّنه لن تت ّم انتخابات
طالما هناك أكثر م��ن م� ّ
�رش��ح مرفوضة م� ّن��ا ،و ُتسقط
ميزة لبنان أ ّنه الدولة الوحيدة في العالم العربي دولة
ديمقراطية».
«توصلنا بعد التشاور مع بعض القوى
وأض���اف:
ّ
الحليفة إلى اقتناع أ ّن��ه يجب أن يُصار إلى تعديل في
ّ
ونحضر اقتراح تعديل دستوري
النصوص الدستورية،
ينص على أمرين:
األول ،على كل نائب حضور جلسات مجلس الن ّواب،
وفي حال تغيّب عن حضور ثالث جلسات من دون عذر
شرعي يُعتبر هذا النائب مستقيالً ،وهو مجبور أن يحضر
كل الجلسات إذا أراد الحفاظ على نيابته .األمر الثاني
لتفادي استمرار القوى السياسية في مواقفها كما هو
الحال ،أن نقدّم اقتراحا ً ونرفقه بعبارة تقول إنّ رئيس
الجمهورية يستمر بمتابعة مها ّمه الدستورية حتى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وهذا ما يدفع القوى
السياسية بكاملها إلى أن تعرف في حال لم تنتخب رئيسا ً
للجمهورية أنّ هناك رئيس جمهورية مستمر في تصريف
األعمال ،باإلضافة إلى ذلك يكون هناك مراعاة لما يُس ّمى
وجود كل القوى السياسية في السلطة ،وال سيّما الوجود
المسيحي والدور المسيحي».

«سننكب على إع��داد هذا االقتراح قريبا ً جداً،
وتابع:
ّ
وسنو ّقعه مع القوى السياسية الحليفة ونرفعه إلى
مجلس الن ّواب بغية تعديل الدستور».
ب��دوره أعلن شمعون موافقته على ما أعلنه حرب
وأض��اف« :يجب وضع دفتر شروط لرئيس الجمهورية
حتى نحترم هذا الموقع ،وحتى ال يُقدم من يخطر على باله
ّ
ويترشح».
أن يعمل رئيسا ً للجمهورية أن يتقدّم
من جهته أبدى الجميّل استياءه وغضبه الشديدين
لتعطيل الجلسة ،وقال :نريد أن نعبّر عن أسفنا الشديد
على عملية االستخفاف بموقع رئاسة الجمهورية على
رغم كل هذا الحراك السياسي ،أل ّننا اليوم في جلسة لم
ّ
يكتمل نصابها ولم يحضر فيها إلاّ
مرشح واحد (هنري
حلو) ،والمؤسف أنّ أكثرية الن ّواب الذين حضروا اليوم،
ّ
مرشحين اثنين رفضا ممارسة الحياة
حضروا النتخاب
الديمقراطية واحترام الدستور».
وعُ ��ق��د ف��ي ص��ال��ون ال��ن��واب لقاء جمع الرئيس ف��ؤاد
السنيورة والنائب ع���دوان ،ج��رى خالله التشاور في
مختلف التطورات السياسية الراهنة .وبعد اللقاء تحدّث
االسنيورة ال��ذي ح ّمل التيار الوطني الحر وح��زب الله
مسؤولية ما آل إليه موضوع انتخاب رئيس الجمهورية.
ّ
مرشحكم رئيس تيار المردة النائب سليمان
وقيل له
فرنجية أيضا ً غاب عن الجلسة ،فقال« :ماشي ..والمردة
ومن قاطع مسؤول ع ّما تصل إليه األمور».
وانتقل إل��ى م��وض��وع ال��دف��اع المدني ق��ائ�لاً »:لنكن
واضحين هناك قانون ص��در ،وعندما يصدر قانون من
يرضى ومن ال يرضى في النهاية عليه أن يلتزم بالقانون،
اآلن ما يخص الدفاع المدني هو من مسؤولية وزيري
الداخلية والمالية».
أضاف« :أ ّما في موضوع الضريبة على البنزين فنحن
ف��ي نظام ديمقراطي وه��ن��اك حكومة وم��س��ؤول��ون في
الحكومة لهم وزارات معنيّة ،فمن يحدّد حاجة الدولة أو
عدم حاجتها ألي موارد إضافية؟ وزارة المالية هي من
يقول ،فبالتالي هي األعلم إلى أين وصل الوضع المالي
للدولة ،وهل في إمكانها أن تتح ّمل أعباء إضافية ،وكيف
يمكن تدبّر التمويل ال�لازم لذلك .ف��أيّ كالم آخر من أي
شخص آخر ليس له قيمة .لندع وزارة المالية تتو ّلى هذه
المسؤولية ،وهي من يقول ،وإذا أردنا أن ال يحصل كالم
أناس يتحدّثون في الغرفة شيء وخارجها شيء آخر،
ليتح ّمل كل واحد مسؤولياته ،وبالتالي هناك وزارة مالية
هي من يتح ّمل».
قيل له أنت من اقترح الـ 5000ليرة على البنزين؟ قال:
«أنا نائب ،وكل نائب له حق اإلدالء برأيه ،وفي النهاية من
هو المعني مباشرة في هذا الشأن هو وزير المال ،وطبيعي
وزير الطاقة معني ،لكن المعني األول هو وزير المال».
ث ّم تحدّث عدوان ،الذي قال« :سبق وقلنا إنّ الترشيح
ُحصر بين مرشحين مؤيّدين من « 8آذار» ،مع العلم أنّ
رئيس تك ّتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون هو
ّ
المرشح األساسي لقوى  8آذار».
ّ
ورأى عدوان أنه «كخطوة أولى على حزب الله أن يتفاهم
مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لينسحب
ّ
المرشح األس��اس��ي لهذه
لمصلحة العماد ع��ون ،ألن��ه
القوى .والخطوة الثانية هي ضرورة تفاهم العماد عون
مع مك ّونات  14آذار ،خصوصا ً «المستقبل» و«الكتائب»
للوصول إلى انتخابه رئيساً».
وأشار إلى أ ّنه عقد خلوة مع السنيورة ولقاء مع ن ّواب
«المستقبل» ،مؤ ّكدا ً أنّ «التواصل دائم ومستمر في كل
األوقات خالف كل ما يُحكى» ،وشدّد على «استمرار السعي
للتقارب بين العماد عون وقوى « »14آذار.

�أبوفاعور من عين التينة:
الأمور غير نا�ضجة رئا�سي ًا
لفتَ وزير الصحة وائل أبو فاعور
بعد لقائه في عين التينة أمس رئيس
َ
موفدا ً
المجلس النيابي نبيه ب ّري،
من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط ،إلى ضرورة معالجة
ج���زء م��ن ال��ض��ائ��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة
وااللتفات إلى الوضع األمني.
أضاف« :اللقاء في إطار التشاور
الدائم بين الرئيس ب ّري وبين رئيس
ال��ل��ق��اء الديمقراطي ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط .واض��ح م ّما حصل اليوم
(أم����س) ف��ي الجلسة المفترضة
النتخاب رئيس الجمهورية أنّ األمور
ال تزال غير ناضجة النتخاب رئيس،
بالتالي يبدو أنّ الشغور الرئاسي
سيستمر في ه��ذه المرحلة ،وذلك
ال يعني إلاّ االستمرار في المداوالت
واالت��ص��االت للوصول إل��ى تفاهم
حول مسألة رئاسة الجمهورية».
وت���اب���ع« :وف����ي م������وازاة ذل���ك،
يجب أن تت ّم االستفادة من المناخ
اإليجابي الحاصل على صعيد العمل
الحكومي من دون إغفال الرئاسة،
ولكن يجب أن يكون هناك تحفيز
وتنشيط للعمل الحكومي بحيث تت ّم
معالجة الكثير من القضايا العالقة،

بري مجتمعا ً إلى أبو فاعور في عين التينة
وبحيث يكون هناك ج��داول أعمال
نوعية في مجلس ال���وزراء ُتعالج
ج����زءا ً م��ن ال��ض��ائ��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية واإلداري��ة مع التفات
أس��اس��ي إل���ى ال��م��وض��وع األم��ن��ي،
وبالتالي نكون في ه��ذه المرحلة
ال��ت��ي ُتعطى فيها ف��رص لالتفاق
على رئيس للجمهورية نتو ّقف عن
إضاعة الوقت وعن إضاعة الفرص
على اللبنانيين».

وك���ان أب���و ف��اع��ور اع��ت��ب��ر خ�لال
تمثيله جنبالط ف��ي تشييع رجل
األع��م��ال المهندس محمود سلمان
دالّل ف��ي راش��ي��ا ،أنّ «ال��م��ب��ادرات
األخ��ي��رة ال��ت��ي حصلت ل��م ُت��دخ��ل
تعديالً جوهريا ً في وتيرة تسريع
انتخاب رئيس للجمهورية» ،الفتا ً
إل��ى أنّ «ال��ف��راغ الرئاسي قد يكون
م��دي��دا ً وف��ق ال��ش��روط السياسية
الموجودة حالياً».

ميقاتي التقى با�سيل :الفراغ �سيطول
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي رئيس «التيار الوطني
الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس
في دارت��ه ،وتناول البحث التطورات العامة في لبنان
والمنطقة.

وفي دردشة مع الصحافيين أشار الرئيس ميقاتي ،إلى
ّ
مؤشرات
« أنّ الفراغ الرئاسي سيطول ،وليس هناك من
قريبة النتخاب رئيس جديد بسبب تطورات المنطقة
والتجاذبات المحلية المرتبطة بأمور داخلية».

مزيد من برقيات التعزية للأ�سد
أبرق رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني إلى الرئيس الدكتور
بشار األسد مع ّزيا ً بوفاة والدته ،وجاء في البرقية:
«أتقدم من سيادتكم والعائلة الكريمة ،ومن الشعب العربي السوري الشقيق
بأح ّر مشاعر العزاء بوفاة المغفور لها السيدة الفاضلة والدتكم ،وأسأل الله العلي
القدير أن يُسكنها فسيح جناته».
كما أبرق نائب رئيس مجلس الوزراء األسبق عصام فارس إلى الرئيس األسد
مع ّزياً ،وجاء في البرقية« :ببالغ الحزن واألسى تل ّقينا نبأ وفاة والدتكم الفاضلة
أنيسة أحمد مخلوف ،نتقدّم من سيادتكم ومن العائلة الكريمة بأحر التعازي
راجين الله العلي القدير أن يتغ ّمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانهّ .
عظم
الله أجركم وألهمكم والعائلة الصبر على مصابكم».
وجاء في برقية تعزية لنائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمير قبالن إلى الرئيس األسد ...« :ونحن إذ نع ِّزيكم بهذا المصاب الجلل ،فإنّ
لنا ملء الثقة أ ّنكم أهل للصبر لما ا ّتسمتم به من عزيمة قوية وإرادة صلبة جعلت
من سورية قلعة حصينة في وجه المؤامرات والفتن ،ونحن نشهد اليوم اإلنجازات
الكبيرة التي تح ّققها سورية الشقيقة في مواجهة اإلرهاب ،ونرى تباشير النصر
تلوح فوق سورية التي نسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحفظ جيشها وشعبها
ومؤسساتها من كل سوء.
تغ ّمد الله الفقيدة الفاضلة بواسع رحمته وأسكنها الفسيح من جنانه ،وألهمكم
جميل الصبر والسلوان».
كما أبرق رئيس أساقفة صور للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص
إلى الرئيس األسد مع ّزيا ً بوفاة والدته ،مشيرا ً إلى «أهمية دور األم في الحياة».
كذلك أبرق إلى الرئيس األسد مع ّزيا ً كل من الوزير السابق جان عبيد ،رئيس
«التنظيم القومي الناصري» سمير شركس ،األمين العام لـ«حركة األمة» الشيخ
عبد الناصر جبري واألمين العام للتج ّمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة
د.يحيى غدار.

�أر�سالن زار ال�شيخ الحلبي :الجبل هو
البو�صلة الحقيقية ل�سالمة و�أمن البالد

ت�شاور مع الم�شنوق في التطورات
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مخزومي :االنتخابات البلدية
يجب �أن تكون مقدمة للنيابية
تشاور وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق في مكتبه بالوزارة
مع رئيس حزب «الحوار الوطني»
فؤاد مخزومي ،في األوضاع المحلية
والتطورات في المنطقة.
وأفاد بيان و ّزعه المكتب اإلعالمي
لمخزومي ،أ ّنه «وضع وزير الداخلية
في أجواء لقاءاته المسؤولين الكبار
من مختلف أنحاء العالم ،سواء على
هامش افتتاح مؤتمر دع��م سورية
والمنطقة الذي انعقد في لندن ،أم في
عشاء الكي دورسيه في باريس ونيله
عضوية معهد التوقعات االقتصادية
لدول المتوسط .»IPEMED
وبعد اللقاء ،أش��ار مخزومي إلى
أ ّن���ه «ج���رى البحث ف��ي التطورات
اإليجابية لجهة قرار الحكومة تمويل
االنتخابات البلدية واإلختيارية»،
الف��ت��ا ً إل���ى «أه��م��ي��ة ه���ذه الخطوة
التي يجب أن ُتستكمل بإجرائها،
وإثبات أنّ لبنان لم يزل على س ّكة
الديمقراطية ،رغ��م الغموض الذي
يلف استحقاق رئاسة الجمهورية
إذا لم نقل الالمباالة والخ ّفة التي
ترافق أيضا ً شلل الحكومة ومجلس
النواب».
وأ ّكد أن «إجراء االنتخابات البلدية
يجب أن ي��ك��ون م��ق�دّم��ة للتحضير
لالنتخابات النيابية عبر إنجاز

المشنوق مستقبالً مخزومي
قانون يعتمد النسبية ،ويح ّقق آمال
ال��ش��ب��اب بالمشاركة والتغيير»،
م��ح� ّذرا ً من أنّ «أوض��اع البالد على
مختلف المستويات االقتصادية
واالجتماعية والمعيشية وسواها
ال تحتمل المزيد من إضاعة الوقت
في صراعات ال جدوى منها ،بل هي
مد ّمرة لمؤسسات الدولة ولسمعة
لبنان الدولية».
ودعا إلى «عدم فرض أي ضرائب
ج��دي��دة على المواطنين وتثبيت
عناصر ال��دف��اع المدني ،وااللتفات

ج�دّي�ا ً إل��ى مطالب الشباب بتأمين
ف����رص ع��م��ل وت��ح��س��ي��ن ظ���روف
االستثمار في البلد».
ولفتَ إلى أ ّن��ه جرى «البحث في
ت��ط��ورات المنطقة ،خ��ص��وص�ا ً في
سورية» ،مشيرا ً إلى أنّ «دور لبنان
في مؤتمر دعم سورية والمنطقة مهم
ج��داً ،وال سيّما في ما يخص مسألة
ال��ن��زوح وأع��ب��اؤه��ا القاسية على
لبنان» ،مثنيا ً على «ورقة العمل التي
عمل عليها الوزير المشنوق مع رئيس
الحكومة تمام سالم».

ح َّيا الإنجازات الميدانية للجي�ش

زار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طالل أرسالن ،على رأس وفد
ديني وحزبي ،المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو سليمان
حسيب الحلبي بدارته في بلدة بطمة  -الشوف.
وض ّم الوفد رئيس مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حالوي الخيرية الشيخ
حسان حالوي ،مدير الداخلية في الحزب لواء جابر ،مدير اإلعالم جاد حيدر،
رئيس دائ��رة الشوف بسام ح�لاوي ،في حضور رئيس مؤسسة العرفان
التوحيدية الشيخ علي زين الدين ،رئيس بلدية بطمة الشيخ عامر زين الدين
وحشد من المشايخ.
وق��ال أرس�لان بعد ال��زي��ارة« :جئنا ألخذ بركة الشيخ الجليل المرجعية
الكبرى للطائفة الدرزية في المنطقة ،الشيخ أبو سليمان حسيب الحلبي ،ومهما
فعلنا تجاه هذه المرجعية التي نعت ّز ونفتخر باالنتماء لها تاريخيا ً وحاضرا ً
مقصرين .ونعتبر وجود مشايخ ومرجعيات أمثال الشيخ أبو
ومستقبالً ،نبقى ِّ
سليمان حسيب الحلبي ضمانة معروفية أصيلة للحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا
واألخالق الرفيعة بمجتمعنا التوحيدي ،الذي هو قائم بح ّد ذاته على أ ُ ُسس
الصدق واألمانة واإلنفتاح وحب اآلخر لتعزيز وحدة هذا الجبل ،أل ّننا مؤمنون
أ ّنه بتعزيز وحدته نع ّزز وحدة لبنان واللبنانيين ،ألنّ هذا الجبل بموقعه
التاريخي والجغرافي والسياسي هو البوصلة الحقيقية لسالمة وأمن البالد».
أضاف« :زيارتنا اليوم هي زيارة تف ّقدية لحضرة الشيخ ،كما جئنا لنطلب
دعاءه وبركته في كل األعمال التي نقوم بها ،عسى أن تكون أعماال ً صالحة
لمصلحة هذا الوطن وهذا الجبل وهذه الطائفة الكريمة ،ونؤ ّكد مجدّدا ً اعتزازنا
وفخرنا بمرجعياتنا الروحية والتي على رأسها حضرة الشيخ أبو سليمان
الحلبي في هذه المنطقة وفي لبنان».

ف�ضل اهلل� :شعور �أي طرف بالغبن
هو م�شروع حرب �أهلية
رأى علي فضل الله خالل احتفال تأبيني في بلدة المعيصرة – كسروان،
أنّ «قدر اللبنانيين أن يعيشوا معا ً ويبنوا مستقبلهم معاً ،بعيدا ً من هواجس
الخوف المصطنعة وغيرها من المفردات التي ُتستخدم في شحن النفوس
وإثارة النعرات ،وتفتح األبواب لكي يستعين هذا الفريق أو ذاك ،بهذه الدولة
أو تلك ،أو بهذا المحور أو ذاك ،ونحن نؤ ّكد دائما مبدأ العدالة الذي يحفظ حقوق
الجميع ،ويؤ ّمن االستقرار ،ويدعو إلى تقديم نموذج على قدرة هذه األديان
والمذاهب على التعايش والتواصل مع بعضها بعضاً ،وال سيّما أنّ هدفها
جميعا ً هو خدمة اإلنسان».
وتط ّرق إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ،مؤ ّكدا ً ضرورة «تعبيد
الطرق وإزالة العقبات من أجل التوافق على انتخابه».
أضاف« :أنّ شعور أي طرف ،أو مذهب ،أو دين ما ،أو قومية ،بالغبن ،هو
ّ
للتدخالت الخارجية من هنا وهناك»،
مشروع حرب أهلية ،كما أ ّنه يفتح األبواب
مشيرا ً إلى أنّ «الحلول المبنيّة على العنف والقوة ،قد ال تعالج المشكلة ،بل
تزيدها تعقيداً ،وتأتي بنتائج عكسية».
ونوعي ،من أجل
جاد
عمل
إلى
تحتاج
ورأى فضل الله أنّ «هذه المرحلة
ّ
وسبيت
إعادة إنتاج صورة اإلسالم الحقيقية التي تش ّوهت بعد أن قتل الرجالُ ،
النساء واألطفال ،و ُدمِّرت البلدان تحت عنوان اإلسالم» ،متسائالً« :ماذا يبقى
للس ّنة وللشيعة إذا تش ّوهت صورة اإلسالم؟».
وختم بأنّ «عالج األزمات التي تعيشها األمة اإلسالمية ،يكون بشكل أساسي
من خالل االجتماع والتحاور والتالقي بين الدول األساسية ،كالسعودية وتركيا
وإيران ومصر ،فهذا هو السبيل لمنع تفاقم الصراعات الدولية واإلقليمية ،التي
ستكون السبب في ضياع قضايانا واستباحة أرضنا وبالدنا».
وزار السيد فضل الله قرية زيتون ،وأ َّم الصالة في مسجدها ،ثم عقد لقاء في
حسينية القرية ،بحضور عدد من رؤساء بلديات المنطقة وشخصيات علمائية
وشعبية ،حيث أ ّكد «ضرورة العمل على تعزيز التواصل والتالقي ،وال سيّما في
هذه المنطقة التي عاشت وما تزال تعيش هذا التعايش واالنفتاح والتنوع».

�أبي اللمع :المناف�سة
بين المر�شحين ديمقراطية
أعلن رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع في بيان ،أ ّنه «مع قرب موعد
إجراء انتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ،وعلى الرغم من البيانات
الصادرة أخيرا ً عن المجلس التنفيذي والتي تم ّنت على وسائل اإلعالم مواكبة
هذا االستحقاق عبر استيفاء المعلومات الرسمية من مق ِّرر لجنة اإلعالم في
الرابطة أنطوان قسطنطين ،قامت أخيرا ً بعض وسائل اإلعالم بنشر معلومات
وتعليقات وإيحاءات عن خالفات حصلت بين المرشحين لعضوية المجلس
التنفيذي ،إلى إشاعات عن وجود مراكز قوى في الرابطة تحاول االستئثار
بتأليف اللوائح».
أضاف« :أنّ الرابطة المارونية ،وإزاء هذه المعلومات واألخبار والتعليقات،
وعلى قلّة تأثير هذا النوع من اإلع�لام على النخبة المارونية التي تض ّمها
المرشحين ستبقى حتما ً
ّ
الرابطة ،يه ّمنا التأكيد بأنّ المنافسة الديمقراطية بين
توصل المرشحون إلى توافق حول رئيس
في إطارها األخوي الصرف ،وإذا
ّ
وأعضاء مجلس تنفيذي ،ستكون الجمعية العمومية بال ّ
التوجه
شك داعمة لهذا
ّ
ومؤازرة لعمل المجلس خالل واليته».
وختم« :الرابطة المارونية ومجالسها المتعاقبة ستبقى جامعة للمنتسبين
إلى صفوفها ،مهما يحاول البعض التشكيك بأعمالها أو النيل من مواقفها
الصلبة وإنجازاتها المستمرة ،وا ّتزانها الدائم في مقاربة القضايا المصيرية
بروح المواطنة اللبنانية الصادقة».

«لقاء الأحزاب» :لل�شعب ال�سوري وحده
حق اختيار قيادته ال�سيا�سية
أ ّكدت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى الوطنية
ّ
التدخل الب ّري في سورية من تركيا
اللبنانية أنّ دعوات
والسعودية هي محاوالت فاشلة لن ُتعيق االنتصارات
التي يح ّققها الجيش العربي السوريُ ،مشيرة إلى أنّ
الشعب السوري له وحده حق اختيار قيادته السياسية،
وشدّدت أنّ إرادة المقاومة والتح ّرر ستنتصر في فلسطين
على إرادة االحتالل.
وحيّت الهيئة في بيان بعد اجتماعها ال��دوري في
مق ّرها« ،اإلنجازات البطولية التي ح ّققها الجيش العربي
السوري في الميدان ،والتي أعادت مناطق واسعة إلى
حضن الدولة السورية ،والتي ت��ؤدّي إلى قطع معابر
إم��داد المجموعات اإلرهابية ب��أدوات تدمير الدولة»،

ّ
التدخل الب ّري من تركيا والسعودية
معتبرة أنّ «دعوات
ُ
ما هي إلاّ محاوالت فاشلة لن تعيق االنتصارات التي
يح ّققها الجيش العربي السوري ،وأنّ سورية تحتاج إلى
موحدة تحت قيادتها الشرعية
جهود مخلصة لعودتها
ّ
المنتخبة من شعبها الذي له وحده حق اختيار قيادته
السياسية».
كما حيّت «النضال الفلسطيني في استمرار انتفاضة
الشعب العربي في فلسطين ال��ذي يقاوم المحتل في
ظ ّل صمت عربي مريب» ،مشيد ًة بـ«وقفات الع ّز التي
يجسدها األسير المناضل محمد القيق بأمعائه الخاوية،
ّ
التي ستنتصر من خاللها إرادة المقاومة والتحرر على
إرادة االحتالل».

«تج ُّمع العلماء» و«المرابطون»
ن ّوها ب�إنجازات الجي�ش ّ
�ضد التكفيريين
زار أمين الهيئة القيادية في «حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون»
مصطفى حمدان متر ّئسا ً وفداً« ،تج ّمع
العلماء المسلمين» ،حيث ك��ان في
استقباله رئ��ي��س الهيئة اإلداري����ة
في التج ّمع الشيخ حسان عبد الله
وأعضاء الهيئة.
وعلى اإلث��ر ،قال عبد الله :طرحنا
أم����ورا ً ع��دي��دة لها ع�لاق��ة بالوضع
اإلقليمي واللبناني وكانت وجهات
النظر متطابقة ،وأ ّكدنا أنّ االنتصارات
التي يح ّققها الجيش العربي السوري
البطل ،والمقاومة اإلسالمية ،والشعب
ال��س��وري ف��ي ال�لاذق��ي��ة وح��ل��ب هي
النتيجة الحتمية للصبر والجهاد
والتمسك بالحق ،وإنّ النصر وعد الله
ّ
لكل من ينصر الله ،وخ��ط المقاومة
الذي ُتعتبر سورية ركنا ً أساسيا ً فيه
التمسك
نصرت الله ي��وم اخ��ت��ارت
ّ
بحق المسلمين باستعادة فلسطين.
وق��د أعجبتنا النخوة العربية التي
برزت بعد الهزائم للجماعات التكفيرية
ف��ي س��وري��ة ،فأعلنت دول خليجية
استعدادها إلرس��ال جنود بعشرات
اآلالف للقتال في سورية ،ولكن السؤال
أي��ن كانت ه��ذه النخوة ي��وم احتلّت
فلسطين؟».
«وج��ه��ن��ا تحية للجيش
أض���اف:
ّ
اللبناني على اإلنجازات التي قام بها
أخ��ي��را ً في منطقة وادي األران���ب في
عرسال ،وقد أبدى الجيش جهوزيّته
للقيام بأي مه ّمة لتحرير عرسال من
االحتالل التكفيري ،وه��ذا ما يوجب

على ال��ق��وى السياسية ف��ي الحوار
الوطني أو الحكومة ا ّت��خ��اذ القرار
الوطني البعيد عن المصالح المذهبية
والحزبية لتحرير عرسال وأهلها من
االحتالل التكفيري .وأ ّكدنا اعتبار أنّ
الح ّل األمثل للوضع في لبنان هو في
ق��ان��ون انتخاب عصري مبني على
اعتبار لبنان دائ��رة انتخابية واحدة
وع��ل��ى أس���اس النسبية ،ل��ذا يجب
المسارعة للوصول إلى ذلك بانتخاب
رئ��ي��س جمهورية م��ن خ�لال اتفاق
وطني وعدم انتظار األوامر الخارجية،
فمصلحة الوطن يجب أن تكون فوق
كل اعتبار».
ب���دوره ،ق��ال ح��م��دان« :ن��ق��ول لمن
يستع ّد للذهاب إلى سورية «يطعمكم
الحجة والناس راجعة» ،في سورية
ان��ت��ص��ر ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري
وحلفاؤه ،وأثبتت الجمهورية العربية

السورية أ ّنها عصية على كل اإلرهاب
العالمي الذي أُرسل إليها .ونقول لمن
ي��د ِّرب ويدّعي أ ّن��ه يسعى إلى خدمة
المسلمين على امتداد العالم وهو ذاهب
إلى سورية ،أن يعدِّل من مساره ويدخل
من أج��ل نصرة أهلنا الفلسطينيين
أمس الحاجة إلى
الذين هم اليوم في ِّ
نصرة كل العرب والمسلمين».
أض���اف« :على الصعيد الوطني،
نؤ ّكد أنّ جيشنا الوطني جاهز دائماً.
عرسال ليست بحاجة إل��ى تحرير،
ألنّ أهلها وجيشنا الوطني يمسكون
بزمام المبادرة .في جرود عرسال هناك
الكثير من اإلرهابيين اليوم ،وبحسب
التطورات في سورية فإنّ المقاومين
سيفنون هؤالء اإلرهابيين قريبا ً جداً،
إ ّما على أرض الجرود في عرسال ،وإ ّما
في داخل سورية حيث االنتصار قاب
قوسين أو أدنى».

غندور :هل م�شاركة ال�سعودية
بالحرب في �سورية لم�صلحة الأمة؟
ق��ال رئيس «اللقاء اإلسالمي ال��وح��دوي» الحاج عمر
عبد القادر غندور في بيان أمس« :منذ أن أعلنت المملكة
السعودية عن استعدادها إلرسال قوات بريّة للقتال في
المتوجسة والمتح ّفظة
سورية ،انطلقت سلسلة من المواقف
ّ
والرافضة سرعان ما تنبّهت لها المملكة وأوضحت أنّ إرسال
العسكر إلى سورية هو لمحاربة «داعش» ،وليس من ضمن
عملية الحزم ض ّد الشعب اليمني والمستمرة من نحو ستة
أشهر».
وأضاف غندور« :ال نريد أن نستوضح إذا كان العسكر
المل َّوح ب��ه ه��و م��ن حمَلة الجنسية السعودية ،أم من
جنسيات «صديقة» .وهذا ليس من باب التشكيك في قدرة
وكفاءة المقاتل السعودي ،ال سمح الله ،أل ّننا عرفنا بأسه
في «القاعدة» و«داع��ش» و«النصرة» ،وبقية التشكيالت
التكفيرية اإلرهابية البارعة جدا ً في العراق وسورية ولبنان
واليمن وليبيا وتونس ومصر ومالي ونيجيريا وأوروبا وفي
كل مكان ،وليس أبدا ً في فلسطين.
التوجه إلى سورية ليس
لذلك ،فاإلعالن السعودي عن
ّ

جديداً ،بل هو موجود بفعل الحضور الثقافي الوهّ ابي
والتمويل المالي المتدفق ،ونرى فيه انغماسا ً سعوديا ً
وخليجيا ً إضافيا ً سيؤدّي إلى انهيار الجميع في ضوء
تدهور سعر النفط ،وخصوصا ً في دول تعتمد عليه بنسبة
 95في المئة من إيراداتها.
وهل كان عفويا ً أن يُطلب من السعودية تمويل حرب
الخليج األولى ض ّد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الفتية؟
وتمويل حرب الخليج الثانية من السعودية والكويت؟
وتمويل حرب عاصفة الصحراء الثالثة؟ والغوص في
حرب ال تنتهي في اليمن؟ واستبدال العدو الصهيوني الذي
وهمي اسمه إيران؟
يحت ّل القدس وفلسطين بعدو افتراضي
ّ
وإطالة النزاعات والحروب في الشرق األوسط الستنزاف
الثروات النفطية في شراء الطائرات وأحدث األسلحة .وربما
تحدّثنا باألرقام عن ذلك في بيان الحق».
وختم« :وهل كل ذلك صدفة ،وآخرها اإلعالن السعودي
واليوم اإلماراتي عن المشاركة البريّة في سورية؟ وهل كل
ذلك ،في صالح العروبة واإلسالم أم في صالح إسرائيل؟».

