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حمليات �سيا�سية

العروبة المقاومة...
ون�صر � 25أيار
عبدالله خالد
شكلت ه��زي�م��ة ال�خ��ام��س م��ن ح��زي��ران  1967تتويجا ً
لمرحلة االنحدار العربي التي بدأت مع االنفصال األسود
ال���ذي أج �ه��ض أول ت �ج��رب��ة وح ��دوي ��ة ف��ي ت��اري��خ العرب
�س��دت بالجمهورية العربية المتحدة التي
المعاصر ت�ج� ّ
ض ّمت مصر وس��وري��ة وجعلت الكيان الصهيوني أسير
فكي الكماشة العربية التي تريد تحرير تراب فلسطين من
رجس الغاصب الصهيوني الذي احت ّل فلسطين في إطار
تطبيق مخططات سايكس – بيكو ووع��د بلفور التي أراد
االستعمار البريطاني – الفرنسي الهيمنة من خاللها على
األرض العربية وثرواتها ومنع وحدتها.
وإذا ك��ان االن�ف�ص��ال وهزيمة ح��زي��ران ق��د أنعشا قوى
االنعزال والرجعية وأدوات الغرب االستعماري إال أنهما
دفعا قوى الحرية والتقدّم والعروبة إلى بدء مرحلة جديدة
استذكرت فيها بطوالت عبد الكريم الخطابي وعمر المختار
والقسام والحسيني .وب��دأت مرحلة جديدة من المقاومة
من خالل المقاومة الفلسطينية التي استقطبت المناضلين
من أقطار عربية إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين أعطوا
مقاومة االحتالل الصهيوني بعدا ً قوميا ً ترافق مع استعداد
تجسدت
م�ص��ري – س��وري ل�ب��دء معركة التحرير ال�ت��ي
ّ
بحرب تشرين المجيدة التي أك��دت ق��درة المقاتل العربي
على تحطيم أسطورة الجيش الصهيوني الذي «ال ُيقهر»،
وخرافة عدم قدرة المقاتل العربي على التعامل مع السالح
ال�ح��دي��ث .إال أنّ ال��رئ�ي��س ال �س��ادات وب�ت��واط��ؤ م��ع اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة ح � َرف �ه��ا م��ن ح��رب ت�ح��ري��ر إل��ى ح��رب تحريك
حين انسحب تاركا ً الجيش السوري وحيدا ً في مواجهة
الصهاينة.
ّ
وك��ان م��ن الطبيعي ف��ي ظ�ل تلك المستجدات أن يتقدّم
خيار المقاومة الشعبية وأن تتعزّز المقاومة الفلسطينية
وأن تبرز إلى الساحة المقاومة الوطنية اللبنانية ،وبعد ذلك
المقاومة اإلسالمية ،خصوصا ً بعد االجتياح الصهيوني
لجنوب لبنان ع��ام  1978وع��ام  1982وتتابعت فصوله
عام  1993و .1996
ً
لقد تبدّل المشهد كليا بعد أن أثبتت المقاومة جدارتها
في حمل راية التحرير وبدء مسيرة تحجيم ولجم العدوان
الصهيوني مستندة إلى دعم سوري غير محدود ،وإيراني
بعد انتصار الثورة اإلسالمية ،وهذا ما أجبر الصهاينة على
االنسحاب في الليل تاركين أسلحتهم في أرض المعركة.
ه�ك��ذا أص�ب��ح  25أي��ار ع�ي��دا ً وطنيا ً قوميا ً بعد أن أجبر
الصهاينة على الهرب ،وبذلك ت ّم تسجيل أول هزيمة فعلية
للكيان الصهيوني وحماته ليتأكد الجميع أنّ المقاومة
الشعبية وحدها قادرة على تحرير التراب العربي مستندة
إلى المؤمنين بخيار المقاومة.
لقد أحدث نصر الخامس والعشرين من أيار عام 2000
زل��زاالً في الكيان الصهيوني ت��ردّدت أص��داؤه في الغرب
وت �ح��دي��دا ً ف��ي واش�ن�ط��ن ال�ت��ي وج��دت أنّ ال ��دور الوظيفي
للكيان الصهيوني في المنطقة بدأ يتصدّع وأنّ حزب الله
أصبح يشكل تهديدا ً جديا ً لمخطط الهيمنة على المنطقة
العربية وثرواتها وأن��ه ال ب ّد من تحرك سريع الستكمال
تنفيذ المخطط األم �ي��رك��ي ع�ب��ر إع���ادة تشكيلها وفرض
خريطة ال �ش��رق األوس ��ط ال�ج��دي��د .وه �ك��ذا دف�ع��ت اإلدارة
األميركية الكيان الصهيوني للقيام بعدوان تموز 2006
بهدف تصفية المقاومة كخطوة على طريق تدمير سورية
ومن ومحاصرة إي��ران .إال أنّ ذلك العدوان فشل واضطر
الصهاينة للمطالبة بوقف إط�لاق النار لتسجل المقاومة
ومعها سورية وح��زب الله وإي��ران نصرا ً ج��دي��دا ً ال قدرة
ل�ل�غ��رب ع�ل��ى اح�ت�م��ال��ه ،خ �ص��وص �ا ً ب�ع��د ص �م��ود غ��زة عام
.2008
مع اكتشاف اإلدارة األميركية أنّ سورية تشكل الحلقة
المركزية ف��ي م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة ،ك��ان ال ب � ّد م��ن أن يصبح
تدميرها وإس �ق��اط ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د مهمة أساسية
للمخطط األم�ي��رك��ي .وه�ك��ذا ب��دأت ال�ح��رب الكونية عليها.
ومرة أخرى فشل مخططها بعد صمود سورية األسطوري
ليتأكد أنّ العروبة المقاومة هما الطريق الوحيد إلسقاط
المخطط األميركي – الصهيوني وتحرير األرض العربية
المحتلة.

دريان ودبور يبحثان
الو�ضع الفل�سطيني
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،سفير
فلسطين أشرف دبور الذي قال بعد اللقاء« :وضعت سماحة المفتي في صورة
األوضاع في األراضي الفلسطينية ،واالعتداءات اإلسرائيلية التي يتعرض لها
شعبنا الفلسطيني ،خاصة المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وما تتعرض له
مدينة القدس من محاوالت للتهويد».
وردا ً على سؤال عن أوضاع الفلسطينيين في لبنان ،أجاب دبور« :وجدته
ملما ً كثيرا ً وحامالً الهم الفلسطيني في لبنان ،وبالعكس هو الذي بدأ بطرح
كيفية مساعدة هذا الالجىء الفلسطيني المعذب في هذه األرض ،هذا الالجئ
الذي ال يستطيع أن يعمل في العديد من المهن ،كيف علينا أن نساعده؟ كيف
علينا أن نقف معه وإلى جانبه ليعيش حياة كريمة».
أضاف« :كذلك وضعته في التنسيق الفلسطيني الكامل ما بين الفصائل
والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية ،والحفاظ على األمن واألستقرار في
المخيمات والجوار اللبناني ،والعالقة األخوية التي تجمعنا مع اللبنانيين».
كما استقبل دريان رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال
عيتاني الذي أطلعه على النشاطات والمشاريع التنموية التي سوف تقوم بها
البلدية ،وأكد عيتاني «أهمية تفعيل العمل البلدي وتحديثه وتطويره لما له من
دور تنموي» ،داعيا ً جميع اللبنانيين إلى «التعاون مع المجلس البلدي الجديد
لمدينة بيروت للنهوض بها نحو األفضل» ،الفتا ً إلى أنّ «أبواب المجلس البلدي
مفتوحة لجميع أهل بيروت لمساعدتهم في أي امر يتعلق بالبلدية التي هي في
خدمة أبنائها».
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خفايا
خفايا

خال�صات و�سيا�سة« :م ّرت على خير» ولكن!
 روزانا ر ّمال
ك ّل شيء كان تحت السيطرة وك ّل شيء كان ممكنا ً معالجته،
ه��ذا ما يقوله وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ،فيسجل إنجازا ً
للحكومة ورئيسها في إجراء االنتخابات البلدية خالل الحديث
عن إنجاز االستحقاق الشمالي ،حيث ختام المعارك البلدية.
في الواقع ال يبدو المشهد ،كما هو عليه لجهة ارتياح القوى
الحزبية والسياسية لإلنجاز الديمقراطي المنتظر كما «تتغنى
الداخلية باإلنجاز« ،فالحساب ال��ذي ص��ار بين أي��دي القوى
السياسية اليوم وهو األول منذ األزمة السورية أي بعد انقالب
المشهد في المنطقة برمتها وما كان لالزمة السورية من تأثير
على تغيير الواقع النفسي للناخب بتشعباتها وباالصطفافات
ال�ت��ي أرس�ت�ه��ا وتأثيرها على أم��زج��ة ال�ن��اس يختلف ع��ن كل
السنوات السابقة حيث خاض اللبنانيون هذا االنجاز ،فمفاعيل
أزمات الجوار استطاعت أن تبلور من التحالفات والتفاهمات
التي استقدمت كمخارج من «خارج الحدود» ما يكفي لقلب كل
شيء.
قياس االنتخابات النيابية بعد إقفال صناديق االقتراع يبدأ من
هذا النهار ،حيث ستعيد كل القوى السياسية المحلية والدولية
حساباتها لكن ابرز ما لفت او نتج عن هذه التجربة هو انخفاض
ملحوظ في نسب المشاركة بكل المحافظات اللبنانية .فقد كانت
نسبة الحضور والمشاركة اكثر من الذي عاشته البالد في أيار
هذه السنة؛ وبغض النظر عن اهمية نسبة المشاركة من عدمها،
فان الظواهر السياسية والعناصر الجديدة التي دخلت على خط
النتائج تبقى أكثر ما يهم المعنيين.
تحضر المصالحة المسيحية هنا كأه ّم هذه العناصر والتي
كان من المتوقع أن تدخل في مختبر االستحقاق البلدي للتأكد

من متانتها وللبناء على أساسها «مشاريع تحالفات مستقبلية»،
لتبين أن التفاهم بين التيار الوطني الحر وال�ق��وات اللبنانية
«موضعي» ففي األماكن التي تتواجد فيها مصلحة مشتركة
للطرفين ،ف��إن التفاهم يسود المشهد أم��ا ف��ي المكان الذي
يحتاج الى «تضحية» – جونيه ،الحدث  -فقد كان هذا التفاهم
فيصح فيه القول إنه مصالحة وليس تحالفاً ،على غرار
ينسف
ّ
التحالفات المعروفة سياسيا ً مهما ح��اول الطرفان تسويق
صحة ال�خ�ي��ارات المطروحة ليتبيّن أنّ التحالفات الوحيدة
المتماسكة هي بين حزب الله وأمل ،وحزب الله والتيار الوطني
الحر ،وحزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي وحزب
البعث ،حيث لم تتوفر فرصة التحدي أو خوض معارك انتخابية
بأي منطقة او محافظة.
ولم يقدموا على هذا األمر ّ
لم تتوفر فرصة إنجاح محاوالت تقديم العالقة بين حزب
الله وال�ت�ي��ار الوطني الحر على أس��اس اه �ت��زاز شابها جراء
الطروحات والترشيحات الرئاسية ،وهو أمر ع ّولت عليه قوى
داخلية وخارجية من دون أن ينجز ففي الحدث ظهر اختبار
تأثير قوة التحالف بين حزب الله والتيار وبين األخير والقوات
ليتضح العكس ،حيث ترك العونيون القوات اللبنانية وص ّوتوا
اي صوتوا لحزب الله.
لصالح التحالف األساسي ّ
ا ّم��ا تيار المستقبل فقد اتضحت ص��ورة حضوره بشكل
اي حليف في هذه االنتخابات؛ فهو خاض
اكبر وبدا من دون ّ
االستحقاق على اساس حسابات توافق فقط ،فبدا متجها ً نحو
التعاون مع كل «القوى السنية» في مناطق مفترض ان تكون
حاضنته او ركيزة اساسية لتف ّوقه بين القوى وغيرها من
الشخصيات واألسماء الحاضرة .فتحالف ت��ارة مع الوزير
عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي ،وأخرى مع عبد الرحمن
البزري والجماعة االسالمية في صيدا ،وطورا ً مع حركة امل
وح��زب الكتائب وف��ؤاد مخزومي في ب�ي��روت ،وم��ع الرئيس

نجيب ميقاتي وال��وزي��ري��ن فيصل كرامي ومحمد الصفدي
في طرابلس .ك ّل هذا كان دليالً على ان تيار المستقبل بات
تيارا ً انتخابيا ً وليس تيارا ً سياسيا ً ما كشف عن ضعف بارز
ومستجدّ.
األمر نفسه ينطبق على القوات اللبنانية التي بدت ايضا بدون
حلفاء ،بل تفاهمات مناطقية إلثبات الحضور والقوة.
يبدو التيار الوطني الحر «مخلصاً» للتحالفات ،لكنه مربك
بحلفين متناقضين حزب الله – القوات ،اما جمهوره فيقول
في الصناديق انه متف ّهم ومتمسك بالتحالف مع حزب الله ،لكنه
«فرح» بالمصالحة مع القوات.
سياسياً ،تظهر الخالصات والنتائج بشكلها النهائي ويبدو
ح��زب الله بعدها ال�ح��زب الوحيد المحكوم فعليا ً بالسياسة
أي
ومفاعيلها وك ّل ما يترتب عليها من تماسك مبدئي قد يعني ّ
تح ّول فيه أو تراجع تح ّول بميزان القوى ويبدو العماد ميشال
عون الزعيم األقوى مسيحيا ً بتحالف متين وصلب مع حزب
الله عكس محاوالت تجريده منه بعنصر الرئاسة ال��ذي كاد
يشكل في أذه��ان خصومه فرصة مؤاتية لكشف «ا ّدع ��اءات»
ح��زب الله (كما يصفونها) بتمسكه بترشيح ع��ون للرئاسة،
فقدّمت االنتخابات البلدية رسالة جدية للمعنيين أو المراقبين
دوليا ً وإقليميا ً بعبثية االعتماد على هذا العنصر في معرض
البحث في سبل عزل حزب الله وتكريسه حزبا ً يذوب بتفاصيل
طائفية وعقائدية؛ من جهة أخرى ،يتع ّرف اللبنانيون اليوم على
تيار المستقبل الجديد الفاقد للحيوية« ،المحتاج» لتحالفات
وليس «صانعها» بقوته ويبدو التيار «ملتحقا ً بالغير» في مشهد
يفسر ببعده اإلقليمي بامتياز وهو يوضع في إطار فشل الحرب
ّ
الناعمة والسياسة السعودية في لبنان .فال عزل حزب الله نجح
وال كبر العداء له شعبيا ً وال تم ّتفكيك االرتباط بينه وبين حلفائه
المسيحيين.

اعتبر سياسي مخضرم
أنّ التحاق الرئيس
سعد الحريري بتحالف
الثالثي الطرابلسي
(ميقاتي ـــ كرامي ــــ
الصفدي) يد ّل في
الدرجة األولى إلى
أنّ تيار المستقبل
يعاني من شبه إفالس
سياسي في المدينة
خاصة ،وفي الشمال
عامة ،حيث لم يخض
أي منافسة
ِباسمه ّ
انتخابية على اإلطالق،
ويمثل في الدرجة
نفسها اعترافا ً مباشرا ً
ببطالن ك ّل االتهامات
التي كالها هو وتياره
وإعالمه للثالثي
الطرابلسي المشار
إليه بعد إسقاط حكومة
الحريري مطلع العام
...2011

حزب اهلل« :الم�ستقبل» ال يريد الن�سبية بل اال�ستئثار بال�سلطة
اعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،خالل احتفال تكريمي
أقامه الحزب للشهيد حسين عبد الكريم حمدان في حسينية ميس الجبل،
أنّ «ذكرى التحرير هي انتصار عظيم لم يمر مثله في تاريخ الصراع العربي
اإلسرائيلي ،وهذا االنتصار أدى إلى أن يتسابق المتنافسون على رئاسة الوزراء
حول النقطة اآلتية :أيهما ينسحب أسرع من لبنان ،وأيهما يهرب من دون خسائر
من لبنان».
ولفت قاسم إلى «أنّ التكفيريين في هذا الزمان هم رأس حربة المشروع
األميركي ـ اإلسرائيلي لضرب محور المقاومة ،وليس هناك من مهمة للتكفيريين
إال ضرب محور المقاومة» ،الفتا ً إلى أنّ هؤالء «يستهدفون محور المقاومة ،وهم
ال يقاتلون ضد إسرائيل ،بل العكس ،فإنّ وظيفتهم أن يخدموها».
وقال« :هؤالء ال يرون إسرائيل خطراً ،بل ما هو أكثر من ذلك أنّ إسرائيل تقول
إنه إذا كانت داعش تشكل خطرا ً علينا ،فخطرها يأتي في نهاية المطاف ،أي أنّ
الخطر األول هو حزب الله وإيران والمقاومة ووجود النظام السوري ،الذين
يشكلون الخطر بالنسبة إلسرائيل ،أما داعش فهي في األسفل ،ألنها في خدمة
هذا الكيان».
وأض��اف« :لوال مشاركتنا في سورية لما توقفت المفخخات التي أتت من
منطقة القلمون إلى الضاحية والبقاع وبعض المناطق اللبنانية ،ولوال مشاركتنا
في سورية ألعلنت إمارات إسالمية داعشية في مناطق مختلفة من لبنان ،وبدأ
سرطانها يتوسع باإلرهاب والقتل واإلجرام ،فلبنان ال يتحمل مثل هذه األعمال،
وال يمكن ألي فريق فيه أن يتباهى ببطوالته في أنه يستطيع مواجهتهم».
وتابع« :إن الصيف ساخن بسبب التطورات الموجودة في المنطقة وانشغال
اإلدارة األميركية باالنتخابات ،حتى ببعض االتصاالت التي جرت من أجل الح ّل
في سورية ،كانوا يقولون ساعدونا بح ّل على قياسهم ،أي على قياس أميركا من
أجل أن ننجح في االنتخابات األميركية ،يعني حتى ينجح الحزب الديمقراطي
في مقابل الحزب الجمهوري ،وما الحركة الموجودة اليوم في محاولة دعم من
يقاتل داعش في العراق أو في سورية ،إال حركة جزئية تستهدف أن يسجل
األميركيون أنهم استطاعوا تحقيق شيء ما ،ليوظفوا هذا األمر في االنتخابات
عندهم ،وانطالقا ً من ذلك وبما أن االنتخابات األميركية ستكون في آخر السنة،
فمن المؤكد أنّ الصيف لن يكون فيه حلول ،والمقصود بالصيف الحار في
منطقتنا ،يعني في سورية والعراق واليمن ،أما في لبنان فيبدو أنه سيكون
هناك كالما ً حارا ً وليس صيفا ً حاراً ،يعني هناك كثرة بالكالم ،وهناك طلعات
كثيرة على المنابر ،وهناك شتائم على قدر ما تعد في القاموس ومن خارجه

قاسم متحدثا ً في ميس الجبل
أيضاً ،وسيصعد عناتر على المنابر ويتكلمون عن الحلول في لبنان ،وهم
يعلمون مسبقا ً أن ما يتكلمون به ليس حالً ،فإذا سيكون لدينا في لبنان صيفا ً
حارا ً كالمياً ،ألنّ االحتمال أن يكون حارا ً عمليا ً هو أن تهجم إسرائيل ،وال يوجد
ما يبين أنّ إسرائيل مستعدة للعدوان على لبنان ،وإذا اختارت ذلك فإنها ستجد
أن المقاومة في أعلى جهوزية لها عددا ً وعدة وتصميما ً وإرادة ،وهذا هو األهم».
وختم قاسم« :إننا مع إجراء االنتخابات النيابية سواء في موعدها أي في
أيار  ،2017أو في موعد الحق ،إذا تبين أن قانون االنتخابات قد عدل وتغير،
وليس لدينا مشكلة في هذه المرحلة من إجراء االنتخابات ،ولكن السؤال في
أنها ستجري وفق أي قانون ،ونحن لطالما دعونا لقانون النسبية ألنه األعدل
واألمثل ،ولكن هل تعلمون لماذا يرفض المستقبل وغيره قانون النسبية؟ ألن
قانون النسبية بك ّل صراحة يخسرهم عددا ً من المقاعد السنية والمسيحية ،فهم
يريدون االستئثار من خالل قانون الستين لتبقى األعداد لديهم أكبر ،وليكون
التمثيل غير واقعي ،بينما بالنسبية يكون التمثيل واقعياً ،ألنّ ك ّل مجموعة

«�أمل» تحيي عيد المقاومة والتحرير باحتفاالت في لبنان وفرن�سا و�أ�ستراليا

خليل :االنتخابات البلدية �أثبتت
�أن ال �أحد ي�ستطيع �أن يختزل ق�ضايا الوطن
لفت وزير المال علي حسن خليل إلى
«أنّ االنتخابات البلدية األخيرة أثبتت
أن ال أحد يستطيع أن يختزل قضايا
الوطن أو أن يصادر الوطن لحسابه».
وق��ال خليل خ�لال رعايته احتفاال ً
نظمته جمعية ك��ش��اف��ة ال��رس��ال��ة
اإلس�لام��ي��ة ،ب��ذك��رى ع��ي��د المقاومة
والتحرير في قصر األونيسكو« :لقد
أثبتت االنتخابات وك ّل المحطات التي
م��رت أن ال أح��د أكبر من وطنه وأن ال
أحد أكبر من دولته وأنّ علينا أن نكون
جميعا ً خ��دام ه��ذه ال��دول��ة وحراسها
ال أن نسخر إمكانياتها وقدراتها من
أجل مصالحنا الخاصة ،لهذا علينا أن
نفتش عن مخارج ألزماتنا ،أن نس ّرع
باتجاه إقرار قانون جديد لالنتخابات
النيابية المقبلة بعد أشهر على أساس
النسبية يكسر منطق المراوحة التي
نعيش يفتح البلد على حلول ألزماته
تسمح بمشاركة الجميع في صياغة
هذا المستقبل،المستقبل الذي نريده،
مستقبل ال يقلق فيه اللبناني على
معيشته ،على ثقافته ،على تربيته
على لقمة عيشه ،ال يقلق على وجوده
كإنسان يمارس انسانيته كما يجب
أن يكون بعيدا ً عن منطق الطائفية
والمذهبية والتقوقع ليقدم منطق
المواطنية على ما عداها ،المواطنية أو
المواطنة التي دعا إليها اإلم��ام القائد
السيد موسى الصدر بعيدا ً عن ك ّل
ما يعظم ويحجم ق��درات إنسان هذا
الوطن».
وأض��اف« :لقد أطلق دولة الرئيس
نبيه بري أكثر من محطة حوار خالل
المرحلة الماضية لكننا بصراحة نقول
في هذا البلد ربما أشخاص يعتقدون
أنفسهم أكبر من أوطانهم فال يذهبون
إل��ى معالجة القضايا الوطنية على
ق��اع��دة ت��ج��اوز الحسابات الخاصة
والمصالح الخاصة لإلطاللة على ما
يه ّم الوطن ك ّل الوطن ،ربما في هذا البلد
من ال يعرف بعد أنّ المنطقة تغلي وأنّ
التحوالت فيها تذهب باتجاه مجهول
لن يكون بالتأكيد لصالح أوطان هذه

األمة ،منطقتنا تذهب بسرعة نحو أق ّل
الشرور وهو الفدرلة وربما إلى تقسيم
المقسم وعلينا كلبنانيين أن ننتبه إلى
أنّ المسؤولية الوطنية تقتضي أن نقدم
مصلحة الوطن على ما عداها ،أن نعيد
تكريس منطق الوحدة الذي غنته اليوم
قبل قليل انشودة الشباب ،أن نعود إلى
منطق تقديم هذه المصلحة الوطنية
على مصالحنا الخاصة لننتج قدرة
على الخروج من األزم��ة عبر انتخاب
سريع لرئيس الجمهورية وعبر إقرار
قانون جديد لالنتخابات».
وف��ي السياق عينه ،أحيت حركة
«أمل» واألحزاب والجمعيات الوطنية
اللبنانية ف��ي فرنسا العيد ال��ـ 16
للمقاومة والتحرير ،باحتفال حاشد
في باريس ،في حضور النواب :إميل
رح��م��ة وس��ي��م��ون أب���ي رم��ي��ا ،رئيس
مجلس الجنوب وعضو هيئة الرئاسة
ف��ي الحركة قبالن ق��ب�لان ،وع��دد من
الدبلوماسيين والصحافيين وممثلي
األح�����زاب وال��ج��م��ع��ي��ات والمجتمع
المدني.

الراعيّ :
معطلو اال�ستحقاق الرئا�سي
يهدمون مكونات الدولة
ت��رأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ق��داس األح��د في
كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي ،وألقى عظة قال فيها:
«وحدها المحبة والحقيقة والسالم تولد الثقة بالنفس والثقة باآلخرين.
لقد تبين أنّ فقدان هذه الثالث مع فقدان الثقة هو في أس��اس عجز الكتل
السياسية والنيابية في لبنان عن الحضور بمسؤولية وحرية إلى المجلس
النيابي لالقتراع والتشاور وانتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة الدستور
والميثاق الوطني وروح التوافق .وها نحن في اليوم الرابع من سنة الفراغ
الثالثة في سدة الرئاسة األولى ،اآلخذة في خراب مؤسسات الدولة اللبنانية
ومكتسباتها بعد أربع وتسعين سنة من حياتها ،ونحن على مسافة أربع
سنوات من االحتفال بمئويتها األولى .وإنا نحمل المسؤولية التاريخية لك ّل
الذين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعطلون انتخاب الرئيس ،ويهدمون
مكونات الدولة».
وختم الراعي« :إننا في ك ّل حال نصلي إلى الله ،بشفاعة أمنا مريم العذراء
سيدة لبنان ،ونحن نختتم في هذا األح��د شهر أي��ار المخصص لتكريمها،
من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان يعيد إحياء الدولة بكيانها
ومؤسساتها وكرامتها ،ويعيدها إل��ى مقعدها وس��ط األسرتين العربية
والدولية ،ومن أجل إيقاف الحروب في فلسطين والعراق وسوريا وسواها،
وإيجاد الحلول السياسية للنزاعات ،وتوطيد السالم العادل والشامل
والدائم ،وإعادة النازحين والمهجَ رين والمخطوفين إلى أوطانهم وبيوتهم
وممتلكاتهم ،واستعادة حقوقهم كمواطنين أصيلين».

من احتفال سيدني
ودع���ا ق��ب�لان إل��ى «وق��ف��ة لبنانية
وال��ت��ف��اف وط��ن��ي ح��ول المؤسسات
األمنية والعسكرية وإلى حوار وطني
ج��دي وان��ت��خ��اب رئيس للجمهورية
إلخراج لبنان مما يتهدده».
وط��ال��ب ال��ع��ال��م ب��ـ «ال��وق��وف إلى
جانب لبنان في وجه أطماع إسرائيل
والجماعات التكفيرية واإلرهاب الواحد
الذي يضرب سورية وفلسطين ولبنان
وال��ع��راق كما فرنسا وبلجيكا وكل
أوروبا».
ووجه رحمة ،من جهته ،تحية إلى
أرواح الفرنسيين واألوروبيين الذين
سقطوا ضحية لإلرهاب الذي ال يعرف
هوية وال دين».
ودع��ا إلى «احترام ثالثية الشعب
والجيش والمقاومة لما لذلك من أثر
على صعيد حماية لبنان م��ن خطر
اسرائيل والربيع العربي» .وقال« :هذا
العيد هو سبب وجودنا وهو سبب دحر
الجيش االسرائيلي عنا» .وهنأ المقاومة
والمقاوميين بتضحياتهم وجهادهم
سواء في الجنوب أو البقاع».

بحسب عددها تأخذ ممثالً لها ،وبالتالي يكون ك ّل الشعب اللبناني ممثالً،
أما بغير النسبية فال إمكانية ليأخذ الناس حقوقهم ،أما ما يدعونه بأنهم ال
يريدون النسبية في ظ ّل وجود سالح ،فكل العالم يعلم أن هذه الحجة واهية
وباطلة ،بدليل أنه كيف جرت االنتخابات البلدية والمقاومة موجودة ،وكيف
جرت االنتخابات النيابية السابقة والمقاومة كانت موجودة ،فهذا يعني بأنكم
ال تريدون انتخابات نيابية عادلة ،ألنكم ال تريدون إنتاج السلطة بشكل يمثل
حقيقة الناس ،لذلك فإننا ندعو إلى أن تكونوا جريئين في مخاطبة جمهوركم
بشكل صحيح ،فتتركوا حسن التمثيل للناس ،وإال فإنّ البلد سيبقى في هذه
الدوامة التي لم نخرج منها منذ فترة ،ولن يكون هناك نتائج إيجابية ،كما أنه
وفي حال جرت االنتخابات ال سمح الله على قانون الستين بسبب عدم إنتاج
قانون جديد مالئم ومناسب ،فهذا يعني أنّ من هم اآلن في السلطة سيبقون كما
هم ،ولن نغير شيئا ً في الواقع ،وبالتالي فإنّ هذا هو مصيبة لبنان ومشكلته».
من جهة أخ��رى ،ق��ال قاسم خ�لال احتفال تكليف لجمعية النور« :نحن
مع انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد ،ونحن واضحون وقد حددنا
خيارنا ،وسأقول لكم أين هي العقدة :العقدة هي أنّ حزب المستقبل ال يخطو
خطوة باتجاه التفاوض المباشر مع الجنرال عون ،وعندما تفاوض معه سابقا ً
ّ
التف على االتفاق وخرج منه بناء على أمر من السعودية ،والح ّل أن يعالج
حزب المستقبل هذه الخطيئة وأن يعود للحوار مع الجنرال عون ويتفقان مع
بعضهما ،عندها نرى أنّ الرئيس في لبنان أصبح موجودا ً في بعبدا ،عندما
يكون هناك صدق في الحوار والتزام بمن يمثل الناس حقيقة ومن تريده هذه
الجماهير المختلفة».
ور ّد الرئيس سعد الحريري ،على دعوة نائب األمين العام لحزب الله تيار
المستقبل إلى الحوار مع النائب ميشال عون النتخاب رئيس للجمهورية،
بالقول في سلسلة تغريدات عبر تويتر قائالً« :فليعلن ح��زب الله ما هي
الخطوات الذي اتخذها النتخاب حليفه ومرشحه العماد ميشال عون رئيساً ،أو
فليصارح اللبنانيين بأنّ من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية اليوم هي إيران،
بعدم إصدارها التكليف لحزب الله بانتخاب أحد المرشحين في  8آذار».
أض��اف« :بانتظار التكليف ،ون��زوال ً عند رغبة الشيخ قاسم ،يقترح تيار
المستقبل على السيد نصر الله جمع حليفيه ميشال عون وسليمان فرنجية
إلى طاولة حوار معه ،على أن تنتهي طاولة الحوار بين نصرالله وحليفيه
المرشحين بإعالن انسحاب أحدهما لمصلحة اآلخر ،برعاية صاحب الخطوات
والمبادرات حزب الله».

وأش���ار إل��ى «ت�ل�ازم دور المقاومة
العسكرية مع المقاومة الدبلوماسية
المتمثل بشخص دول��ة الرئيس نبيه
ب��ري» .وأك��د «ان انتصار تموز مرده
للمقاومين والمجاهدين االبطال وللقادة
العظماء».
وف��ي سيدني ـ أس��ت��رال��ي��ا ،أحيت
«ح��رك��ة أم��ل» المناسبة ف��ي حضور
ممثل المجلس اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى الشيخ كمال مسلماني ،القنصل
اللبناني العام ج��ورج بيطار غانم،
عضو المجلس التشريعي األسترالي
شوكت مسلماني ممثالًزعيم المعارضة
والنائبين بول لينش وليندا بيرني.
ك��ذل��ك ش���ارك ممثلون ع��ن «ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي»« ،التيار
الوطني الحر»« ،تيار المردة»« ،جمعية
ال��م��ش��اري��ع ال��خ��ي��ري��ة اإلس�لام��ي��ة»،
«ح��رك��ة الشباب المسلم العلوي»،
«جمعية الزهراء اإلسالمية»« ،الحزب
الديمقراطي الوطني»« ،حزب البعث
العربي االشتراكي» وحشد من أبناء
الجالية اللبنانية والعربية.

�أبو فاعور :هناك قوى �سيا�سية
تتمنى عودة قانون ال�ستين
أعرب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن اعتقاده أنّ «المحظور
الذي فرض وهما ً سابقا ً على االنتخابات النيابية قد سقط وزال ،بعد إجراء
االنتخابات البلدية بهذا النجاح ،ولم يعد من الممكن الحديث عن أي تأجيل
لالنتخابات النيابية» ،مؤكدا ً «أننا ندعم مبادرة الرئيس نبيه بري ،إما
باالتفاق على قانون انتخاب ،أو إجراء االنتخابات وفق القانون الحالي،
الذي يرجم في ك ّل يوم عشرات المرات ،وقسم كبير من القوى السياسية
في قرارة نفسها تتمنى عودته ،إنما يرجم فقط ألجل الدعاية وألجل الرأي
العام».
ورحب أبو فاعور خالل لقاء حاشد تخلله عشاء جامع في دارة عضو
مجلس بلدية راشيا المنتخب الشيخ صالح أبو منصور ،بـ«مبدأ تقديم
موعد االنتخابات النيابية ،أي إجراء انتخابات نيابية مبكرة ،وإذا لم يكن
هذا األمر ،فلتجر االنتخابات النيابية في موعدها ،وفق أي قانون نتفق عليه،
وإذا استعصى هذا األمر ،وفق القانون الحالي المعمول به ،والذي أجريت
انتخابات عديدة سابقا ً على أساسه».
واعتبر «أنّ الحديث م��ج��ددا ً ع��ن تأجيل أي استحقاقات دستورية
سواء نيابية أو رئاسية ،هو مزيد من التهشيم في جسد الدولة اللبنانية
وبنيتها».
وختم أبو فاعور« :نحن ال نفرض على راشيا خيارات تعيدها إلى الوراء،
بل نستنبط من خيرات راشيا وكفاءاتها أفضل ما فيها ،مثلما أقدمنا عليه
سابقا ً في بلدية راشيا ،فال يُعاب علينا هذا الخيار».

