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حكومة �سالم تغمز للتن�سيق مع �سورية؟

«الأ�سيريون»
في قب�ضة الإرهابيين

 روزانا ر َّمال

حسين ح ّمود
بعد اغ�ت�ي��ال الفلسطيني علي رض��ا ع��وض الشهير
بـ «البحتي» ،ع��اد مخيم عين الحلوة إل��ى دائ��رة الضوء
ن�ظ��را ً للتداعيات التي سببّها ه��ذا االغ�ت�ي��ال ال��ذي أعاد
التوتر إلى المخيم وسط غضب فلسطيني عارم كاد أن
يفجر الوضع العسكري في المخيم المذكور لوال كثافة
ّ
االتصاالت التي أجرتها اللجنة األمنية العليا من أجل
تطويق ذيول الحادث ومنع تفاعله.
ومع أن تصريح قائد األم��ن الوطني الفلسطيني في
لبنان اللواء صبحي أبو عرب بوصفه «جريمة اغتيال
البحتي حصلت على خلفيات شخصية وليس لها أي
خلفية سياسية» ،فقد شهد مخيم عين الحلوة اجتماعات
توسعت لتشمل فاعليات مدينة صيدا
أمنية فلسطينية
ّ
وصوالً إلى المسؤولين األمنيين في الدولة ،بعد النقمة
الشعبية إن في المخيم أو خارجه ،من التسيّب األمني
ال��ذي استفحل في اآلون��ة األخ�ي��رة .وك��ان الالفت غير
المسبوق ،أو على األقل النادر ،هو مطالبة الفلسطينيين
في المخيم بدخول الجيش اللبناني إليه «وتطهيره من
القتلة والمجرمين والمطلوبين للقضاء اللبناني الذي
ين ّغصون على أهالي المخيّم حياتهم».
وب��ال�ف�ع��ل ج��رت ات �ص��االت ب�ي��ن ق �ي��ادات فلسطينية
ومسؤولين في األجهزة األمنية اللبنانية لبحث السبل
الكفيلة بإنهاء الصراعات في المخيم ،حتى لو اقتضى
األمر دخول الجيش.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ق��ال��ت م��ص��ادر ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إن
المطلوبين تم تقسيمهم إل��ى متهمين بجرائم بسيطة
ي�م�ك��ن م �ع��ال �ج��ة أم��ره��م ب� ��إج� ��راءات س �ه �ل��ة ،وآخ��ري��ن
متورطين باغتيال شخصيات فلسطينية ،الفتة إلى أن
عشرات المطلوبين من الصنف األول سلّموا أنفسهم
لألجهزة اللبنانية.
أما النوع الثاني فقد ارتؤي إرجاء البحث في أمرهم
إل��ى مرحلة أخ��رى مالئمة ،من حيث ال�ظ��روف األمنية
والسياسية على الساحة الفلسطينية.
ه��ذا م��ن ج�ه��ة وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،رأت ال�م�ص��ادر أن
موضوع المخيم بات يحتاج إلى معالجة سريعة قبل
أن يتضاعف ع��دد المتطرفين في المخيم الذين باتوا
بالمئات ،ويج ّروا المخيم إلى أحداث دموية وتدميرية
على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد.
ً
وف ��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب ك�ش�ف��ت ال �م �ص��ادر أن ع� ��ددا من
مناصري الموقوف أحمد األس�ي��ر ل�ج��أوا إل��ى المخيم
بعد توقيف األخير ،يريدون تسليم أنفسهم إلى القضاء
اللبناني ،لكن التنظيمات المتطرفة تمنعهم م��ن ذلك
خوفا ً من اإلبالغ عنهم وكشف هوياتهم وبعض األمور
األمنية الحساسة التي ب��ات يعرفها مناصرو األسير
المشار إليهم بحكم اختالطهم مع اإلرهابيين .إال أنه
مع ذلك تم ّكن بضعة أشخاص من الخروج من المخيم
وتسليم أنفسهم.
ووسط هذه األجواء المستجدة في مخيم عين الحلوة،
أكدت المصادر أن المخيم مقبل على مرحلة جديدة من
االس�ت�ق��رار األم�ن��ي وأن ه�ن��اك سلسلة إج ��راءات أمنية
ستتخذ على هذا الصعيد بتنسيق لبناني – فلسطيني،
خصوصا ً أن الفلسطينيين باتوا على اقتناع ت��ام بأن
م�لاذه��م اآلم��ن ه��و ال��دول��ة اللبنانية وت�ح��دي��دا ً الجيش.
وقد كان هذا الموضوع محور زيارة مسؤول الساحة
الفلسطينية ع �زّام األحمد األخيرة إل��ى لبنان ولقاءاته
م��ع المسؤولين اللبنانيين وال سيما وزي��ر الداخلية
وال �ب �ل��دي��ات ن �ه��اد ال�م�ش�ن��وق وق��ي��ادات ف�ص��ائ��ل منظمة
التحرير الفلسطينية والتحالف الفلسطيني.

ن�شاطات

ليس واردا ً بالنسبة للحكومة اللبنانية ال�خ��روج عن مبدأ
يجسد واح��دا ً من أب��رز الخالفات بين
«ال�ن��أي بالنفس» ال��ذي
ّ
الحكومة اللبنانية والحكومة السورية منذ ان��دالع األزم��ة في
دمشق .وهو الطرح ال��ذي تك ّفل بترجمته رئيس الجمهورية
السابق ميشال سليمان مع ّمما ً المنهج على وزرائه في الحكومة
وعلى مواقفه التي حفلت بالتشنّج مع حزب الله األكثر انغماسا ً
بالحرب السورية م��ن دون أن يشكل ه��ذا األم��ر الحساسية
نفسها عند أفرقاء آخرين مثل تيار المستقبل ال��ذي أنتج فئة
داخلية عملت إعالميا ً وسياسيا ً في متابعة األزم��ة السورية،
مجنّدة ما أمكن من قدرات لدعم «الثورة» على النظام الحالي.
وفي الحالتين يؤكد التدخل بالشأن السوري من هؤالء األفرقاء
صعوبة فصل الملف عن الحالة اللبنانية عمالً بما تشكله عوامل
الجغرافيا والتاريخ بين البلدين .وبالتالي فإنّ فصل لبنان ع ّما
يجري في سورية يعتبر من المهمات األكثر صعوبة بالنسبة
ألفرقائه الذي يع ّولون اليوم على مصير ذلك المشهد للبت في
استحقاقات داخلية كبرى.
تك ّفل مبدأ النأي «السياسي» الحكومي بالنفس بتحويل
العالقة من عالقة طبيعية بين لبنان سورية الى عالقة حذرة
وصوالً الى كونها معدومة بين البلدين .وبكالم بآخر ال تشكل
حالة النأي بالنفس بمعناها الحقيقي واقعا ًيمكن اعتباره مقبوالً
ضمن صياغة مرحلة بهذا الحجم .فالنأي الحكومي بالنفس
تح ّول «قطيعة» مع الحكومة السورية بدالً من الحياد في ملفات
أمنية أو سياسية تعيشها دمشق ،بالتالي فإن حكومة سالم
ال تعدو كونها اليوم ترجمة لموقف عربي موحد حول رفض
العالقة مع النظام السوري.

سالم مجتمعا ً إلى وفد بلدية كفرشوبا
 بحث رئيس الحكومة تمام سالم مع وفد من المجلس البلدي في
كفرشوبا ـ قضاء حاصبيا برئاسة رئيس البلدية الدكتور قاسم عزالدين
القادري ،جملة مطالب تنموية تتعلق بالبلدة.
 استقبل الرئيس سعد الحريري بعد ظهر أمس في «بيت الوسط»،
وزير المال علي حسن خليل وعرض معه شؤونا ً مالية وسياسية .ثم التقى
النائب عمار حوري وبحث معه التطورات.
واستقبل الحريري أيضا ً رئيس «جمعية آل المصري» ،ثم وفد «جمعية
تجار اللحوم المجلدة والمبردة» سميح المصري الذي أوضح على األثر،
أنّ «البحث تناول األوضاع االقتصادية بشكل عام والمشاكل التي يعاني
منها القطاع».
 التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،وفدا ً
من المجلس البلدي لبلدة العقيبة برئاسة جوزف الدكاش.
ثم التقى وفدا ً من المجلس البلدي لبلدية رميش برئاسة مارون شبلي،
وتناول البحث شؤونا ً إنمائية تتعلق بالبلدتين.

(مديرية التوجيه)

يحضر ملف النزوح السوري اليوم بشكل بارز في كلمة
لبنان بالقمة العربية في نواكشوط التي سجلت انطباعا ً بارزا ً
لدى األوساط العربية الديبلوماسية المتابعة التي تؤكد هزالة
الكلمات وتقليديتها ما خال الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة
اللبنانية ت�م��ام س�لام أم��ام رؤس ��اء وممثلي ال ��دول العربية
الحاضرة ،خصوصا ً لجهة طرح مبادئ محددة لحل األزمة
قال فيها «لبنان ليس بلد لجوء وليس وطنا ً نهائيا ً إال ألهله»،
وأضاف أن أخطر األزمات التي تم ّر بالمنطقة وتع ّرض األمن
القومي للخطر هي األزم��ة السورية التي لفحت لبنان وألقت
عليه أعباء هائلة .فهناك مليون ونصف نازح في بلد له إمكانات
م�ح��دودة أقفلت الحرب ح��دوده وانقطع التواصل التجاري
بسبب الحرب .وعلى هذا األساس اقترح سالم تشكيل هيئة
عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق آمنة للنازحين
داخ��ل األراض��ي السورية ،وإقناع المجتمع الدولي بها ،ألن
رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول الجوار والدول
المانحة .وفي انتظار تحقيق ذلك دعا رئيس الحكومة اللبنانية
ال��ى إنشاء صندوق عربي لتعزيز ق��درة المضيفين ،خاتما ً
بهذا اإلطار بتشديده على الطابع المؤقت للوجود السوري أو
النزوح السوري في لبنان.
يطرح وزير في الحكومة اللبنانية عبر «البناء» على السفير
السوري في لبنان تقديم إعالن نيات واضح وصريح عن رغبة
سورية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية إلعادة النازحين إلى
بالدهم وتقديم ما أمكن من تسهيالت في هذا اإلطار ،لئال تبقى
الرغبات مجرد تصاريح غير منتجة وتثبت مصداقيتها .في
المقابل كان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي قد
عبّر في موقف سابق عبر «البناء» عن أنّ بالده مستعدة لم ّد يد
العون الى الحكومة اللبنانية ،لكنها ال تجد هذه اليد ممدودة ،وأنّ
ك ّل ما ُيحكى عن رفض سوري أو عدم تعاون هو غير صحيح.

ينطلق الرئيس تمام سالم من مصاعب جدية تحول دون
استطاعة لبنان تح ّمل ما هو مطلوب الستضافة عدد هائل كهذا
من النازحين ُتضاف اليهم المخيمات الفلسطينية التي تحتاج
هي أصالً الى اعادة النظر بسوء اوضاعها واحوالها االجتماعية
التي أدت ال��ى تشكيل حالة أمنية مضطربة بجوارها بسبب
الحاجة الى تأمين ما يلزم الندماج الفلسطينيين في لبنان ،وهذا
ما لم يتم علما ً أن النزوح الفلسطيني قارب السنوات الـ  68في
لبنان من دون التوصل لحلول توفر الحد االدنى من المعيشة
الالزمة.
ال�ق��وى اللبنانية ب��دوره��ا التي اتعظت م��ن تجربة النزوح
الفلسطيني تبدو كأنها موحدة ضمن عنوان استحالة تمرير
المشروع ،وربما يكون هذا أبرز ما يدفع سالم للتسلح بهذا
اإلج�م��اع ال��ذي ال يبدو قابالً للطرح .وعلى أي ح��ال ف��إنّ هذا
الخطاب يشكل موقفا ً واض �ح �ا ً للبنان قبل انعقاد الجمعية
العمومية باألمم المتحدة وما ُيحكى عن مبادرة أميركية بقيادة
الرئيس ب��اراك اوباما في العشرين من أيلول المقبل مفادها
الحث على خلق صيغ تبقي على الالجئين في أماكن وجودهم
مع ما يلزم النخراطهم داخل النسيج اللبناني.
رغ�ب��ة س�ل�ام ف��ي إع� ��ادة ال�س��وري�ي��ن إل��ى ب�لاده��م وطرحه
المخصص لتأمين ع��ودت�ه��م للمناطق اآلم�ن��ة وب �ل��ورة فكرة
إنشاء مناطق آمنة للنازحين داخ��ل األراض��ي السورية تعني
بمكان ما ض��رورة التواصل مع السلطات السورية المعنية
بهذا األمر .فاقتراح منطقة آمنة قريبة من الحدود اللبنانية يعني
المناطق التي تعتبر بأغلبيتها تقع تحت سلطة النظام السوري،
بالتالي فإن تطبيق هذا المقترح لن يجد مهربا ً من هذا التواصل
المحتوم ،فهل يغمز سالم لضرورة التنسيق مع سورية ،أم أنه
يضع األمر ضمن فرق عربية وسيطة على غرار دور اليونيفل
الذي يسيّر األمور مع إسرائيل من الجهة الجنوبية؟

لوحظ أنّ وزيرا ً
ونائبا ً سابقا ً أكث َر
من التصريحات
الصحافية واألحاديث
التلفزيونية
بالتزامن مع انعقاد
القمة العربية في
العاصمة الموريتانية
نواكشوط ،والالفت
أنّ مواقف الوزير
المشار إليه عادت إلى
السياسة التي كان
يعبّر عنها خالل فترة
توليه المسؤولية في
عهد الرئيس الراحل
الياس الهراوي ،علما ً
أنه كان قد اعتمد
خطابا ً آخر اعتقد أنه
من خالله يمكنه أن
ينافس انتخابيا ً في
منطقة كسروان!...

اللجان ت�شدّ د على عدم العودة �إلى قانون ال�ستين

فار�س :الن�سبية المطلقة والدائرة االنتخابية الواحدة
و�إال �ستم�ضي بنا الطائفية من انهيار �إلى �آخر
عقدت اللجان النيابية للمال والموازنة ،اإلدارة والعدل،
الداخلية واألمن والبلديات ،واإلعالم واالتصاالت جلسة
مشتركة عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر أمس
في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس فريد
مكاري وحضور النواب :عبد اللطيف الزين ،مروان فارس،
مروان حماده ،روبير غانم ،جان أوغاسابيان ،أحمد فتفت،
علي عسيران ،علي عمار ،محمد قباني ،نقوال غصن ،عباس
هاشم ،سيرج طورسركسيان ،علي بزي ،عاطف مجدالني،
غسان مخيبر ،هنري حلو ،أنطوان سعد ،عمار حوري،
جمال الجراح ،علي خريس ،ابراهيم كنعان ،أنطوان زهرا،
جورج عدوان ،زياد القادري ،كاظم الخير ،سامر سعادة،
هاني قبيسي ،فادي كرم ،سامي الجميل ،نوار الساحلي،
االن عون ،علي فياض ،عماد الحوت ،نديم الجميّل وأمين
وهبي .وحضرت عن وزارة العدل القاضية نبال محيو.
بعد الجلسة ،تحدث مق ّرر اللجان الخاص النائب روبير
غانم ،الفتا ً إلى أنّ اللجان «تابعت درس ومناقشة اقتراح
قانون تعديل قانون االنتخابات والمعتمد على صيغة
النظام المختلط بين األكثري والنسبي ،وه��ذه الدعوة
وجهت إل��ى اللجان على ه��ذا األس���اس .وبعد مناقشة
عامة تناولت مختلف صيغ النظام المختلط بين األكثري
والنسبي ،ق ّررت اللجان ،أوالً :ضرورة وضع نظام انتخاب
جديد وثانيا ً تأكيد مناقشة النظام المختلط ألنه يشكل
أكبر مساحة مشتركة بين مختلف الكتل النيابية والتي
يمكن أن تؤدّي إلى تفاهم الحقا ً على هذا القانون المختلط.
وحتى اآلن لم تتوصل إلى أيّ قرار نهائي ،ولكن البحث
سيستم ّر في الجلسات المقبلة».
وعن موعد الجلسة المقبلة ،قال« :هذه من مهمات دولة
الرئيس مكاري باالتفاق مع دولة الرئيس نبيه بري ،ولذلك
نترك لهما أن يوجها الدعوة».
وف��ي السياق عينه ،ج��دّد النائب م��روان ف��ارس في
مؤتمر صحافي الموقف الثابت للحزب السوري القومي
يخص قانون االنتخابات ،خصوصا ً
االجتماعي في ما
ّ
«أننا كنا تقدّمنا باقتراح قانون إلى المجلس النيابي
اللبناني ،حول ض��رورة اعتماد لبنان دائ��رة انتخابية
واحدة ،واعتماد مبدأ النسبية ،وإلى اآلن ،الثابت أنّ هناك

اليوت ماري
تزور رئي�س الحكومة
والراعي ومقبل

قهوجي مستقبالً وفد بلدية رميش

خفايا
خفايا

ف��ي إط��ار جولتها على ع��دد من
ال��م��س��ؤول��ي��ن ،زارت ال��ن��ائ��ب في
البرلمان الفرنسي ميشيل أليوت
ماري كالً من رئيس الحكومة تمام
سالم والبطريرك الماروني بشارة
الراعي.
كما زارت ال��ي��وت ن��ائ��ب رئيس
الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل.
وقال مقبل بعد اللقاء« :وعدتنا
بمتابعة السعي والتنسيق بشأن
دع��م الجيش اللبناني ومساندة
لبنان في محنه ،ال سيما معالجة
وض��ع النازحين وإي��ج��اد الحلول
الناجعة لهذه األزمة».
وقالت إليوت ماري« :نحن نعتمد
كثيرا ً على الجيش اللبناني الذي
يشكل دعامة لوجود لبنان .ونحن
على دراية بالدور الذي يضطلع به
في مجال ضمان الوحدة الوطنية
والدفاع عن األراضي اللبنانية كافة
وحماية الشعب اللبناني .من هنا،
ال بد من الحفاظ على التعاون القائم
بيننا بشكل م��ل��م��وس ،والسعي
إلى تعزيزه وتوطيده في مجاالت
عدة».
وأض��اف��ت« :أن���ا مقتنعة تماما ً
بأننا سنتمكن معا ً من التصدي لما
نواجهه من تحديات ،وخصوصا ً
اإلره����اب ال���ذي ي��ه��دّد المواطنين
كافة .فالمسؤولية األولى التي تقع
على عاتق الدولة تتمثل بحماية
المواطنين .ويتعين على الجيش
في ال��درج��ة األول��ى المساهمة في
هذه الحماية .من هنا ،نحن نثق ك ّل
الثقة بالجيش اللبناني ونؤكد دعم
الجيش الفرنسي له».

كحزب وهذا الكالم الذي أكدنا عليه في اللجان النيابية
المشتركة ونتم ّنى أن يتوصلوا إلى النتيجة المرجوة في
هذا االجتماع».

فياض :نتائج النقاش صفر

المادة  95من الدستور اللبناني المؤلفة من فقرتين األولى
تدعو إلى تشكيل الهيئة الوطنية العليا إللغاء الطائفية
السياسية والفقرة الثانية إلغاء الطائفية ،ولكن إلى
اآلن ومنذ العام  1989لم تشكل اللجنة الوطنية إللغاء
الطائفة السياسية ولم تلغ الطائفية السياسية وال يمكن
إلغاء الطائفة في لبنان بموجب الحالة التي نحن فيها،
أيّ بموجب قوانين االنتخابية القائمة .فإلغاء الطائفية
يت ّم باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة ،ويت ّم باعتماد
مبدأ النسبية ألنّ مبدأ النسبية يفسح في المجال أمام
جميع الفرقاء أن يكونوا ممثلين في المجلس النيابي،
ونحن أص ّرينا على هذين المبدأين األساسيين في جلسة
اللجان».
وتابع« :أم��ا النقطة الثالثة التي أو ّد التطرق إليها
هي عمل المؤسسات ومنذ العام  1989ف��إنّ المجلس

النيابي لألسف لم يق ّر المواد التي ت ّم االتفاق عليها في
العام  1989بخصوص تشكيل الهيئة الوطنية العليا
وبخصوص إنتاج قانون انتخابات جديدة .فالكالم اآلن
في اللجان النيابية المشتركة ي��دور حول اقتراح مبدأ
قانون المختلط ،أيّ الذي يجمع النسبية مع األكثرية ،وهو
االقتراح الذي تقدّم به دولة الرئيس نبيه بري لما س ّمي
بالقانون المختلط».
وختم« :نو ّد التأكيد مجدّدا ً على موقفنا الذي سنص ّوت
بموجبه في الهيئة العامة وهو موضوع النسبية المطلقة
والدائرة االنتخابية الواحدة ،ألنّ في ذلك مصلحة للبنان
للخروج من األزم��ة الطائفية ،وإال سنبقى في الوضعية
الطائفية التي نعيشها ،وبذلك نكون قد مضينا من انهيار
إلى آخر ،فإذا أردنا الولوج إلى مستقبل أفضل على الساحة
اللبنانية علينا أن نسير بهذا الطرح الذي نتمسك به نحن

وأعلن فياض ،في دردشة مع الصحافيين ،أنّ «نتائج
النقاش حتى اآلن صفر».
وت��س��اءل« :ه��ل هناك نية في حسم موضوع قانون
االنتخابات بالتصويت أو أنّ هذا الموضوع هو توافقي
وينتظر التوافق عليه ،وقد يكون ذلك خالل جلسات الحوار
الثالثية األسبوع المقبل».
وق��ال« :أن��ا من األشخاص الذين دع��وا إلى مصارحة
الرأي العام اللبناني ،خصوصا ً أننا لغاية اآلن لم نسجل
أيّ تقدّم ،وك ّل ما حققناه لغاية اآلن هو االتفاق على مبدأ
النقاش بالقانون المختلط من زاوي��ة استكشاف فرص
التوافق وليس من زاوية من وافق على المختلط .وموقفنا
نحن ككتلة «ال��وف��اء للمقاومة» ال ي��زال لغاية اآلن هو
النسبية الكاملة ،ونعتبر أنّ الرأي العام اللبناني وهيئات
المجتمع المدني والنخب والغالبية مع النسبية الكاملة،
وبالتالي من يعطل التوافق على النسبية الكاملة يقطع
الطريق على تحقيق هذا األمل ويدفع في اتجاه إبقاء األزمة
كما هي وإعادة إنتاجها».
وحول إمكانية تصويت الكتلة على القانون األرثوذكسي
إذا ُطرح في الهيئة العامة ،أجاب فياض« :هذا الموضوع
ليس مطروحا ً اآلن ،والنقاش الدائر هو المختلط ،وهدفنا
النسبية الكاملة .وهذا الموضوع طرح على طاولة الحوار
الوطني ،كما طرح القانون األرثوذكسي أيضا ً على قاعدة
تشكيل مجلس الشيوخ الذي يمثل الطوائف ،كما طرح
اقتراح النائب سامي الجميّل حول إج��راء االنتخابات
خ��ارج القيد الطائفي .لذلك ك ّل االنظار متجهة اآلن إلى
الحوار الوطني في جلساته الثالث المتتالية ب��دءا ً من
الثلثاء المقبل».
وأكد عدوان ،من ناحيته ،أنّ «االتفاق حصل على أمرين:
عدم العودة إلى قانون الستين وعلى القانون المختلط».

و«تجمع العلماء» و«الوطني الديمقراطي»
لحود التقى من�صور والداود ويتيم
ّ

حمدانّ :
حل م�شكلة النازحين بالتن�سيق مع �سورية
استقبل الرئيس العماد إميل لحود
في دارته في اليرزة ،وفدا ً من الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين ـ المرابطون برئاسة
ال��ع��م��ي��د م��ص��ط��ف��ى ح���م���دان ال���ذي
قال»:تشرفنا بلقاء الرئيس لحود
وتقدمنا منه بالتهنئة والمباركة
بعيد الجيش وبذكرى انتصار لبنان
على ال��ع��دو الصهيوني ف��ي العام
.»2006
ول���ف���ت إل����ى «ال�������دور ال��ف��اع��ل
واألساسي للرئيس لحود في بناء
جيشنا الوطني ال��ذي ما زال حتى
يومنا هذا يقوم بالدفاع عن لبنان
سواء ضد العدو الصهيوني او هؤالء
االرهابيين التكفيريين».
ودع��ا «الجميع إلى عدم التلهي
ب��ال��ص��راع��ات السياسية وغيرها
من األمور التي ال نرى أنّ اليوم هو
وقت مناسب إلثارتها» ،مشددا ً على
ض���رورة «ال��وق��وف خلف الجيش
واألجهزة األمنية كافة من أجل أن
ننتصر ضد هؤالء اإلرهابيين».
أضاف« :من يريد أن يح ّل مشكلة
النازحين عليه أن يتكلم مع الحكومة
ال��س��وري��ة ك��ي ي��ص��ب��ح التنسيق
واضح المعالم في ما يتعلق بهؤالء
النازحين».
وخ��ت��م« :إنّ ال��ق��ان��ون األم��ث��ل
لالنتخابات في لبنان فهو القانون
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى أس����اس النسبية
والدائرة الوطنية الواحدة والحفاظ
على المناصفة»
كما التقى لحود ،وفدا ً من تجمع
العلماء المسلمين ،وص��رح باسم
الوفد الشيخ حسان عبد الله الذي

لحود مجتمعا ً إلى حمدان والوفد
ق��ال بحسب بيان للتجمع« :ك��ان
اللقاء مناسبة للتباحث باألوضاع
السياسية ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا لبنان
والمنطقة ،وقد كانت وجهات النظر
متطابقة ،كما ه��ي دائ��م��ا ،فالذي
يجمعنا مع فخامته هو انتماؤنا
لخط المقاومة الذي دافع عنه بك ّل
ق��وت��ه وت��ع��رض ل��ض��غ��وط كبرى
دول��ي��ة وإقليمية ومحلية ولكنه
وقف بوجهها جميعا حتى استحق
بجدارة لقب الرئيس المقاوم ،نقول
ه��ذا ال��ك�لام ف��ي أج���واء ح��رب تموز
واالنتصار اإللهي للمقاومة والجيش
ع��ل��ى ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي ،لنشهد
للتاريخ أن جزءا مهما من هذا النصر

يعود لهذا الرئيس البطل».
وأض������اف« :إنّ م���ا ت���ق���وم به
الجماعات التكفيرية في المنطقة
والعالم ال عالقة له باإلسالم وفي
هذا السياق استنكرنا ما حصل في
فرنسا من ذبح للكاهن جاك هامل
في كنيسته ،ما يؤكد على وحشية
هذه الجماعات مع التذكير أنها لم
تنتهك مقدسات المسيحيين بل هي
انتهكت مقدسات المسلمين وكل
األدي��ان والمعتقدات ،ما يؤكد أنها
جماعة ال عالقة لها بالدين ،بل ال
عالقة لها باإلنسانية».
وشدّد على «ضرورة حماية لبنان
من الهجمات اإلرهابية ،ويكون ذلك

بمنع تسلل اإلرهابيين الذي يحصل
كما تقول األجهزة األمنية من خالل
منافذ عبر الحدود ويتوارون داخل
مخيمات الالجئين ،والحل يكون
م��ن خ�لال نقل مخيمات الالجئين
إلى أماكن آمنة وبعيدة عن الحدود
وت��ح��ت إش���راف ال��دول��ة اللبنانية
وأجهزتها األمنية والتنسيق بين
الجيش اللبناني والجيش السوري
للقضاء على المجموعات المتواجدة
على ال��ح��دود م��ع إع��ط��اء صالحية
للجيش لتنفيذ هذه المهمات على
كامل األراضي اللبنانية».
وقال« :أكدنا على أنّ الذي حمى
لبنان من األطماع الصهيونية وهي

الثالثية الماسية الجيش والشعب
والمقاومة ،هي الوحيدة القادرة
على المحافظة على سيادة لبنان
ومنع العدو من تحقيق أطماعه على
الساحة اللبنانية».
وختم« :أكدنا ض��رورة اإلس��راع
في انتخاب رئيس للجمهورية يكون
قويا ومعبرا ً عن طائفته وممثالً لها،
ودعونا إلى قانون انتخاب نيابي
ع��ص��ري ن���راه كما صرحنا دائ��م��ا ً
م��ن خ�لال النسبية ولبنان دائ��رة
انتخابية واحدة».
والتقى لحود وف��دا ً من «التجمع
الوطني الديمقراطي» ف��ي لبنان
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س��ه غ��س��ان جعفر،
ال��ذي نوه بـ«الدور البارز للرئيس
لحود في تشكيل الجيش الوطني
الموحد العابر للطوائف والمذاهب
والمناطق ،ودعم المقاومة ،وزياراته
لمواقع المقاومين ،التي لم يفعلها أي
مسؤول رسمي سواه».
وأشار إلى أنّ «الرئيس لحود أثنى
على دور التجمع المقاوم ،وأكد أهمية
اقرار نظام انتخابي جديد قائم على
النسبية والدائرة الواحدة ،كمدخل
لإلصالح السياسي ،وإنشاء الهيئة
العليا إلل��غ��اء الطائفية وتشكيل
مجلس شيوخ ،تطبيقا ً لنصوص
دستور الطائف ،وض��رورة التمسك
بثالوث الشعب والجيش والمقاومة،
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو الصهيوني
واإلرهاب التكفيري».
ومن زوار لحود الوزير السابق
عدنان منصور والنائبان السابقان:
فيصل الداود وحسين يتيم.

