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مجل�س ْي النواب وال�شيوخ برعاية قان�صو
ندوة «البناء» بالتعاون مع قناة «�أن بي �أن» عن
َ

3

الفرزلي وبارود ومن�صوري لحتمية تالزم مجل�س نيابي الطائفي ومجل�س �شيوخ للطوائف
التح�سب لخديعة تمديد جديد �أو انتخابات على �أ�سا�س الـ« »60لإجها�ض م�سعى بري
ّ
قان�صو :ال �أفق لإ�صالح �أو لخروج �آمن من الأزمة بغير �صيغة المجل�سين الآتية من الطائف

قانصو يلقي كلمة االفتتاح

نحن من المطالبين ب�إلغاء الطائفية باعتبارها
مو ّلد االنق�سامات والنزاعات والحروب والأزمات
بين اللبنان ّيين ،وقد قال زعيمنا �سعاده في
ثالثين ّيات القرن الما�ضي �إنّ «لبنان يهلك
بالطائف ّية ويحيا بالإخاء القومي»
أرادت «البناء» تقديم مساهمة ب ّناءة في النقاش الدائر حول األزمة الوطنية
التي تعصف بلبنانّ ،
فنظمت ندوة بالتعاون مع الشبكة الوطنية لإلرسال (قناة
أن بي أن) بدأت حلقتها األولى أمس كورشة عمل فكرية سياسية تحت عنوان
«مجلسي النواب والشيوخ من اتفاق الطائف إلى الفراغ الرئاسي فالحوار
وخصصت الحلقة األولى لإلطار السياسي
الوطني بين اإلمكان والضرورة»،
ّ
للبحث.
عقدت الندوة برعاية رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير
السابق علي قانصو ومشاركة نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي،
وزير الداخلية السابق زياد بارود واألستاذ الجامعي في القانون الدستوري
الدكتور وسيم منصوري.
الندوة تعانقت مع بحث مهمتها في مسار تصاعدي بدأ من كلمة الراعي
الوزير قانصو ،الذي قدّم صورة عن أزمة النظام السياسي ومحورها ،النظام
الطائفي القائم على س ّد ك ّل اآلفاق أمام التمثيل الصحيح ،وتعقيم فرص التط ّور
يؤسس ألزم��ات خانقة وح��روب أهلية
والتحديث للنظام السياسي ،ال��ذي
ّ
بصور دورية ،يدفع اللبنانيون ثمنها أوراحا ً وأرزاقا ً وعمراناً ،ليكتشفوا رقعة
لهذا الثوب المهترئ ويعودوا بعد استنفاد زمنها إلى دورة جديدة من الحرب
واألزمات.
تداول المشاركون أفكارهم ووضعوها فوق الطاولة ،بعيدا ً عن لعبة السجال
وتسجيل المواقف لمحاولة تقديم أجوبة على أسئلة حقيقية ،تبدأ من التمييز
بين األزمة الراهنة واألزم��ات التي سبقت كما قال الدكتور منصوري ،فللمرة
األولى يصل النظام السياسي للعقم ويعجز عن استيالد مؤسساته كرئاسة
الجمهورية ومجلس النواب ،وهو ما لم يحدث بالتزامن واالمتداد الذي هو
عليه اآلن من قبل ،مرورا ً بالتناوب على موقع الشعور بالغبن بين الطوائف
والمذاهب ،وهو ما بات التناوب على توزع الصالحيات والحصص عاجزا ً عن
طمأنته ،فقد صار وفقا ً للرئيس الفرزلي قلقا ً وجوديا ً يعززه اضطراب إقليمي
مخيف ،يستحيل الخروج منه من دون اعادة تكوين منصفة للسلطة تعيد إنتاج
الشراكة الوطنية ،بعيدا ً عن ايّ خداع كالذي حملته المناصفة الشكلية منذ
اتفاق الطائف ،ويصير نظام المجلسين أكثر من ضرورة إصالحية ،كما التمثيل
النسبي ،حاجة وجودية كما قال الوزير زياد بارود ،ويصير على اللبنانيين
التنبّه من مكيدة أخذهم إلى تمديد جديد لمجلس النواب أو إلى انتخابات على
أساس قانون الستين ،قطعا ً للطريق على المسار الذي يحاول رئيس مجلس

النواب نبيه بري أن يفتح عبره ك ّوة في الجدار المسدود.
تنشر «البناء» اليوم كلمة راع��ي الندوة رئيس الحزب السوري القومي
اإلجتماعي الوزير علي قانصو ،لتنشر وقائع الحلقة األولى في عدد الغد وتبثها
قناة «أن بي أن» غدا ً أيضاً ،لتنعقد الحلقتان الثانية والثالثة الخميس المقبل
والذي يليه ،وتنشر وقائعهما تباعا ً السبت المقبل والذي يليه.

كلمة راعي الندوة

حين فاتحني رئيس تحرير «البناء» األستاذ ناصر قنديل بشأن هذه الندوة
ورعايتي جلسة افتتاحها ،وبالموضوعات التي تتناولها ،وبأسماء الشخصيات
رحبت وسعدت.
المشاركة فيهاّ ،
ألتوجه إل��ى المنتديات اإلعالمية والثقافية
وإ ّنني أغتنم ه��ذه الفرصة
ّ
والسياسيّة ،إلطالق ورش حوار من نمط هذه الورشة حول أزمتنا الراهنة
وسبُل الخروج منها ،بعد أن استحكمت هذه األزمة وطالت ،وضربت بمفاعيلها
ُ
ك ّل جوانب الحياة في الدولة والمجتمع.
مطلوب ،أل ّنه
إنّ الحوار بين وجهات نظر متباينة أو مختلفة حول أزمتنا
ٌ
يُغني الجميع ،ويق ّرب بين اآلراء ،ويفيد في عملية تشكيل رأي عا ّم ضاغط
على من بيدهم الح ّل والربط ،علّهم يخرجون من دائرة االنتظار والمراوحة،
ويتفاهمون على مخارج لهذه األزمة الطاحنة.
أزمتنا اليوم واحدة من سلسلة أزمات عرفها لبنان ،منذ االستقالل ...من أزمة
 1952إلى الـ ،58والـ ،75فإلى األزمة الراهنة الممتدّة منذ العام  .2005وبمعدّل
أزمة ك ّل خمسة عشر عاما ً تقريباً .وفي ظ ّل هذه األزمات ،شهدنا حربين أهل ّيتين
أتت األخيرة على األخضر واليابس .هذا التاريخ ّ
يدل على أنّ مصدر هذه األزمات
ّ
ضخ
ومو ّلدها لم ينجح اللبنان ّيون في إقفاله وتعطيل سمومه ،فاستم ّر في
النزاعات ،وهذا المو ّلد هو في رأينا النظام السياسي الطائفي .فاألزمة اليوم ،كما
األزمات السابقة هي أزمة نظام .وهذا النظام أفرز على امتداد تاريخ لبنان طبقة
سياس ّية على شاكلته ،فلم تنجح ،بل لم تر ْد بناء دولة ُتطمئن اللبنان ّيين على
اختالف مك ّوناتهم وتكون مرجع ّي ًة للمواطنين جميعاً .م ًرة كان الغبن شعورا ً
لدى المسلمين وم ّرة لدى المسيح ّيين ،ولكن وال م ّرة كانت المك ّونات مطمئن ًة
غير قلق ٍة على حاضرها ومستقبلها .وهذه الطبقة السياسية وجدت أنّ تأبيد
مصالحها ومنافعها ال يكون إال بتأبيد النظام السياسي الطائفي ،فاستماتت في
مواجهة ك ّل محاولة إصالحية ،وفبركت قوانين انتخابيّة على النظام األكثري

�أعربت عن ارتياحها لأداء الأجهزة الأمنيّة والع�سكر ّية في مالحقة الإرهابيّين

«الوفاء للمقاومة» :الحوار نافذة ال�ضوء ال�ضروريّة
للتفاهم حول المخارج ال�سيا�س ّية
أ ّك��دت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان ،بعد
اجتماعها ال��دوري أم��س برئاسة النائب محمد
رع��د« ،أنّ ال��ح��وار الوطني المستمر بالرعاية
المسؤولة من دولة الرئيس نبيه ب ّري هي مبعث
ثقة اللبنانيّين وأملهم بإمكان وضع البالد على
مسار االستقرار وإيجاد الحلول» ،معتبر ًة أنّ «هذا
الحوار يبقى نافذة الضوء الضروريّة والمتاحة
للتفاهم حول المخارج السياسيّة المؤاتية ،سواء
على الصعيد الرئاسي أو على صعيد إنجاز قانون
انتخاب ع��ادل أو على صعيد إع���ادة النهوض
بالدولة».
وأشارت إلى أ ّنها ُتتابع بإيجابيّة تا ّمة االتصاالت
واللقاءات الجارية بين مختلف المعنيّين بإنجاز
االستحقاق الرئاسي ،آمل ًة «أن تتوافر الجديّة
للتوصل سريعا ً إلى تفاهم
والصدقيّة المطلوبتان
ّ
يُنهي الشغور الرئاسي ،ويُتيح الفرصة للشروع
في تفعيل عمل السلطات الدستور ّية ،والنهوض
بمؤسسات الدولة وأجهزتها كا ّفة وفق الدستور
ّ
والقوانين المرعيّة اإلجراء» .وأبدت أسفها الشديد
«لخروج البعض عن مسار المعالجة المنهجيّة
المسؤولة ،عبر تصريحات كيديّة متع ّمدة ال تهدف
إلاّ إلى التخريب واالستفزاز وإثارة الفتن».
ولفتتْ إلى أ ّنه «على الرغم من اكتمال عدد من
ملفات الهدر والمخالفات في ّ
قطاع االتصاالت
الشرعي ،وإحالتها على القضاء
واإلنترنت غير
ّ
المختص ،فإنّ التباطؤ في متابعة هذه الملفات
لم يع ْد مفهوما ً وال مب َّرراً» ،مجدّد ًة «دعوتها القضاء
المعني كي يتح ّمل مسؤوليّته في هذا المجال،
ّ

ويقول كلمته بحزم ومن دون أيّ تردّد».
المؤسسات
وأعربت الكتلة «عن ارتياحها ألداء
ّ
واألجهزة األمنيّة والعسكريّة كافة ،وفي مقدّمها
الجيش اللبناني ومخابراته ،خصوصا ً في مجال
مالحقة اإلرهابيّين التكفيريّين ،وحماية الوطن
والمواطنين من شرورهم وجرائمهم» .واعتبرت أنّ
«تكامل الجهود بين الشعب والجيش والمقاومة
كفيل بدفع األخطار عن البلد وحماية االستقرار
�ي فيه ،خصوصا ً ف��ي ه��ذه المرحلة التي
األم��ن� ّ
تشهد فيها منطقتنا العربية الكثير من االهتزازات
والتفجيرات اإلرهابيّة على أيدي التكفيريّين الذين
امت ّد خطرهم ليطال شعوب ودول المنطقة كلّها،
والعالم».
ال��س��وري وجيشه
وح � ّي��ت «ص��م��ود الشعب
ّ
واإلقليمي ،الذي
�ي
ّ
الباسل بوجه التآمر ال��دول� ّ
تخريبي مد ّمر
يستخدم اإلرهاب التكفيريّ كذراع
ّ
لحياة الشعوب ،والمستن ِزف ل��ق��درات ال��دول
المستهدفة».
وقالت« :على الرغم من ا ّتساع حجم التواطؤ
واستمرار الدعم الدولي واإلقليمي لإلرهابيّين من
ِقبَل اإلدارة األميركيّة وكل أدعياء مكافحة اإلرهاب،
والحرص على حقوق اإلنسان ،فإنّ مسار الصمود
والمقاومة في سورية استطاع أن يد ّمر قدرات هذا
اإلرهاب إلى ح ٍّد كبير ،ويُحبط كل هجماته ويمنعها
من تحقيق أهدافها المرسومة ،األمر الذي يع ِّزز
قناعتنا بقدرة سورية جيشا ً وشعبا ً وقيادة على
إلحاق الهزيمة باإلرهابيّين التكفيريّين وإسقاط
العدواني لمشغليهم ،وصوال ً إلى ح ّل
المشروع
ّ

وطني يضمن وح��دة وسيادة سورية،
سياسي
ّ
ّ
ويحفظ حق شعبها في تقرير خياراته ،ويضع
ح ّدا ً للمحنة في هذا البلد الشقيق».
ورأت أنّ «استمرار النظام السعودي بانتهاك
سيادة اليمن وارتكابه جرائم حرب ض ّد اإلنسانيّة
وتعطيله لعمليّة التفاوض بين اليمنيّين ،يش ِّكل
فضيحة تاريخيّة لألمم المتحدة ،التي باتت
رهينة للفساد وال ُّرشى ،ومحكومة باالنحياز إلى
المعتدين».
وإذ أ ّكدت الكتلة «إدانتها للعدوان السعوديّ
األميركي على اليمن وشعبه» ،لفتتْ إلى أ ّنه «ال
ّ
يساورها ّ
شك في أنّ اإلرادة الح ّرة ألبناء اليمن
السعيد ستنتصر رغم كل التصعيد اإلجرامي،
ولن يستطيع التاريخ أن يمحو الصورة العدوانيّة
البشعة للنظام السعودي».
ونبّهت إلى «مخاطر الممارسات القمعيّة ال ُمدانة
التي يرتكبها النظام في البحرين ض ّد شعب هذا
الدولي
البلد ومك ّوناته» ،مستهجن ًة «الصمت
ّ
المريب إزاء اعتقال علماء الدين األجلاّ ء ،وإسقاط
جنسيّة البعض منهم» ،ودعت إلى «أوسع حملة
البحريني
تضامن م��ع ال��ص��وت ال��ح� ّر للشعب
ّ
المظلوم».
وكانت الكتلة افتتحت الجلسة بتالوة سورة
الفاتحة لروح النائب السابق عضو الكتلة الدكتور
وتوجهت الى أسرته وإلى الن ّواب
إبراهيم بيان،
ّ
وأساتذة وطالب الجامعة اللبنانيّة وكل أصدقائه
ومحبيه ،وال سيّما في بعلبك  -الهرمل بأح ّر
التعازي والمواساة.

ُتعيد إنتاج الطبقة السياسيّة عينها ،ما جعل لبنان ينتقل من أزمة إلى أخرى،
ومن حرب أهليّة إلى أخرى ،والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو :هل نعود
إلى المس ّكنات في معالجة أزمتنا الراهنة كما كانت حالنا مع األزمات السابقة،
أم يجب معالجة األزمة من جذورها ومو ّلداتها الحقيقيّة؟
نحن من المطالبين بإلغاء الطائفية باعتبارها مو ّلد االنقسامات والنزاعات
والحروب واألزم��ات بين اللبنانيّين« ،لبنان يهلك بالطائفيّة ويحيا باإلخاء
القومي» ،كالم قاله زعيمنا سعاده في ثالثينيّات القرن الماضي ،والدولة المدنيّة
وحدها هي دولة المواطنة ،ووحدها الدولة المطمئنة للمك ّونات جميعها .لكنّ
إلغاء الطائفية ال يت ّم بكبسة ز ّر ،فنحن لسنا واهمين ،لذلك اعتبر دستور الطائف
في مقدّمته «إلغاء الطائفية هدفا ً وطنيا ً أساس ّيا ً يقتضي العمل على تحقيقه
وفق ّ
خطة مرحليّة» .وهذه الخطة المرحلية أوكل أم َرها في المادة  95منه لهيئة
وطنية طلب تشكيلها «لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها
إلى مجلسي الن ّواب والوزراء ،ومتابعة تنفيذ الخطة المرحليّة» .والسؤال :لماذا
لم ُتش َّكل هذه الهيئة حتى اآلن؟ الجواب معروف ،وهو أنّ الطبقة السياسية
بمعظم مك ّوناتها ال تريد إلغاء الطائفية ضمانا ً لمنافعها ومكاسبها ومصالحها،
والرتهاناتها الخارجيّة.
ولقد استبشرنا خيراً ،حينما أ ّك��دت ك ّل القوى السياسيّة المشاركة على
طاولة الحوار التزامها تنفيذ ك ّل بنود ا ّتفاق الطائف بما فيها البنود اإلصالحية،
ومنها تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفيّة ،وانتخاب مجلس نيابي وطني ال
نصت المادة  22من
طائفي ،ومجلس شيوخ تتم ّثل فيه العائالت الروحية كما ّ
الدستور.
االلتزام بتنفيذ هذه البنود سمعناه من ك ّل القوى السياسية ،ولكن حينما طرح
الرئيس ب ّري في الجلسات الثالثيّة األخيرة مناقشة تص ّور القوى السياسيّة
لصالحيّات مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه والمجلس النيابي الوطني
َ
وبان المرج ،فبعضهم حاول
وطريقة انتخابه وبالتالزم بين األمرين ،ذاب الثلج
الفصل بين المسارين؛ أيّ بين مجلس الشيوخ والمجلس النيابي الوطني ،علما ً
نصت المادة  .22والبعض
أنّ الرئيس ب ّري شدّد على التالزم ما بينهما وفق ما ّ
بحجة أ ّنه ال يجوز بحث موضوعات
اآلخر رفض السير باقتراح الرئيس ب ّري
ّ
بهذه األهم ّية في غياب رئيس الجمهورية ،علما ً أنّ الرئيس ب ّري أ ّكد لهذا البعض
أنّ المطلوب هو التفاهم على الخطوط العا ّمة لصالحية مجلس الشيوخ وطريقة
الوطني ،ث ّم تتو ّلى لجنة من الن ّواب ورجال
انتخابه ،ولقانون انتخاب المجلس
ّ

الخازن يلتقي �أمين �سر
ال�ش�ؤون الخارجية في الفاتيكان
أعلن المجلس العام الماروني ،في بيان« ،أنّ أمين سر الدولة
للشؤون الخارجية في حاضرة الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد
غالغير ،استقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،ال��ذي نقل إليه باسمه الشخصي وباسم المجلس العام
الماروني مشاعر التقدير العميق لقداسة الحبر األعظم البابا فرنسيس
لمواقفه الصلبة والبناءة التي تصب في خانة العيش المشترك
والحفاظ عليه في لبنان والمنطقة ،كقدوة مضيئة في خضم الحروب
المفتعلة على خلفية مذهبية ال تمت إلى الدين بصلة ،ألنّ األمر ،كما
وصفه قداسة البابا فرنسيس ،أبعد من أن يكون صراع أدي��ان ،بل
مصالح».
واعتبر غالغير أنّ «المشكلة الدموية المدمرة في حروب الشرق
األوس��ط ،ال تعدو كونها ح��روب تنافس على النفوذ والهيمنة على
مقدرات الدول وكياناتها وثرواتها النفطية ومواقعها اإلستراتيجية
بين الشرق والغرب» ،مشيرا ً إلى أنه «كان تركيز على الواقع المسيحي
في لبنان باعتباره إرثا ً ضامنا ً للعالقة التاريخية التي تجمع عليها
األديان إنطالقا من القيم والمبادئ السماوية».
ورأى أن «ال خوف على لبنان ،الذي يوليه الحبر األعظم عناية فائقة
في تحركاته ولقاءاته بمسؤولين دوليين وإقليميين بهدف تحييده
عن الشعارات الدينية التي ال هوية لها إال في مصطلحات محركيها
ومشغليها ،ألنه الموئل األساسي لفكرة التالقي التي تقف سدا ً منيعا ً في
وجه التطرف األعمى والمفتعل تحت مسمياته ومعمياته المختلفة».
وأثنى على «الجهود الجبارة التي ما انفك يبذلها غبطة البطريرك
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للتأكيد على المعنى العميق لدور
المسيحيين في لبنان وسائر المشرق ،وإلبقاء جذوة العيش مثاال ً
ومشعالً من خالل تمسكه بإنتخاب الرئيس المسيحي األوحد في هذا
الشرق».
وأشار البيان إلى أنه «كان تركيز على الدور اإليجابي الجامع الذي
يضطلع به الرئيس نبيه بري من خالل دعواته المستمرة في هيئة
الحوار الوطني ،وتأكيده بإصرار على أهمية إنجاز االستحقاق الرئاسي
وإحياء الدولة الستعادة دورها الطليعي في المنطقة والعالم».
وكان الخازن التقى في حاضرة الفاتيكان نائب أمين سر الدولة
المونسيور باولو بورجيا وعدد من المسؤولين.

االختصاص ،يس ّمي ك ّل طرف على طاولة الحوار مم ّثله فيها ،تتو ّلى هذه اللجنة
إعداد مس ّودة مشروع قانو َني مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس الن ّواب الوطني،
أ ّما إقرار القانونين – كما أ ّكد الرئيس ب ّري للمعترضين – فلن يحصل إلاّ بعد
انتخاب رئيس الجمهورية وبعد إبداء الرئيس رأيه فيهما ،إلاّ أنّ المعترضين
بقوا على اعتراضهم ،وهذه االعتراضات قصدت إجهاض فكرة الرئيس ب ّري
وتعطيل السير بالبنود اإلصالحيّة.
إنّ االعتراضات على تنفيذ البنود اإلصالحيّة في دستور الطائف ،تذ ّكرنا
باالعتراضات التي واجه بها بعض الطبقة السياسيّة ،المشروع اإلصالحي
المتقدّم ،الذي كانت طرحته الحركة الوطنية في سبعينيات القرن الماضي،
وكما حاول من اعترض على السير بالمادة  22تثقيل شروطه حينما أقحم سالح
المقاومة في الئحة هذه الشروط اعتمد من اعترض على المشروع اإلصالحي
للحركة الوطنية على تثقيل شروطه بمطالبته بالعلمنة الشاملة ،التي ُس ّميت
آنذاك علمنة اإلحراج الطائفي ،وكأنّ التاريخ يُعيد نفسه بأسوأ محطاته.
نجدّد تأكيدنا على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس موثوق
بخياراته وبقدرته على بناء دولة قويّة ،عادلة ومطمئ ّنة ،إلاّ أننا ال نرى مستقبالً
مستق ّرا ً زاهرا ً للبنان إلاّ بإصالح نظامه السياسي ،ومدخل هذا اإلصالح تنفيذ
المادة  22من الدستور ،فنحن أعل ّنا على طاولة الحوار وقوفنا مع الرئيس ب ّري
في سعيه إلى تحقيق هذا اإلصالح بإقرار قانون لالنتخابات النيابيّة من خارج
القيد الطائفي ،ويقوم على لبنان دائرة انتخابيّة واحدة ،وعلى أساس النسبيّة
وبالتالزم مع إنشاء مجلس شيوخ تتم ّثل فيه العائالت الروحيّة ،ويُن َتخب
أعضاؤه وفق مشروع اللقاء األرثوذكسي.
إ ّننا ندعو ك ّل القوى السياسيّة المؤمنة بالخيار اإلصالحي ،كما ال ّنخب
اإلعالميّة والثقافية والنقابية وعموم اللبنانيين ،إلى العمل الجا ّد وبك ّل الوسائل
الديمقراطيّة لتشكيل قوة ضغط على الطبقة السياسيّة لجعلها تستجيب
لتطلّعات اللبنانيين إلى إصالح حقيقي يفتح الطريق إلى مستقبل آمن لهم
ولألجيال.
إنّ فرصة اإلصالح السياسي يُحدق بها خطر شديد ،وضياعها هذه الم ّرة
سيُبقي لبنان يتخبّط بأزماته ،وسيُبقيه أرضا ً متش ّققة مهيّأة الرتدادات زالزل
المنطقة في ك ّل حين.
وختم قانصو كلمته بتوجيه التحية إلى أسرة «البناء» ورئيس تحريرها
على هذه المبادرة التي تندرج في هذا السياق المنشود.

«تج ّمع العلماء» :للإ�سراع بانتخاب رئي�س
ومواجهة التكفيريّين بالوحدة
ناقشت الهيئة اإلداريّ���ة في «تج ّمع
العلماء المسلمين» خ�لال اجتماعها
�ي أم���س ،األوض���اع ف��ي لبنان
األس��ب��وع� ّ
والمنطقة ،وأص��درت بيانا ً أش��ارت فيه
إلى أ ّنه «في كل مرة نحاول فيها أن نرفع
الصوت عاليا ً للتذكير بالعدو األوح��د
أل ّمتنا الذي هو العدو الصهيوني ،تحاول
ال��ق��وى المتسلّطة وال��ح� ّك��ام الفاسدون
تحويل األ ّمة نحو مشاكل أخرى ال عالقة
لها بالقضيّة المركزيّة ،بل هي معوِّق عنها
ومضيعة للجهود وسبب إلضعاف محور
المقاومة الذي يتع ّرض هذه األيام لحملة
ضخمة ف��ي معركة ق��د تكون الفاصلة
واألخيرة في أكثر من منطقة من مناطق
عالمنا اإلسالمي».
وأ ّك���د التج ّمع أ ّن���ه «ي��ج��ب أن تعود
القضيّة الفلسطينيّة لتحت ّل موقعها
على رأس سلَّم أولو ّياتنا ،وعدم الدخول
في المهاترات والقضايا الصغيرة على
حسابها بشكل يكون المستفيد األوحد
هو العدو الصهيوني ،ولذلك ف��إنّ على
ك��ل ال��ش��رف��اء ف��ي األ ّم���ة ال��ت��ص�دّي لهذه
المحاوالت» ،مؤ ّكد ًة «أهميّة إبراز قضيّة
األسرى األحرار في إضرابهم المفتوح عن
الطعام ،ضمن معركة األمعاء الخاوية في
مواجهة ظلم الصهاينة ،هذه المسألة التي
ينشغل عنها ح ّكام العرب اليوم ،ويذهب
أكثرهم في رحالت مكلِفة تلبي ًة لشهواتهم
ونزواتهم».
السلمي في
واعتبر أنّ «فشل الح ّل
ّ
ال��ي��م��ن ،وت��ع � ّن��ت ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ت��رك
اليمني ليحدّد مصيره بنفسه،
الشعب
ّ

هو جزء من المعركة الكبرى في األ ّم��ة،
الهادفة إلضعاف نهج المقاومة» مطالبا ً
األم��م المتحدة «ب��أن تكون موضوعيّة
في متابعتها لألزمة ،وتعمل على حلّها
من خالل إع��ادة الحوار ،ورفع يد القوى
وال��دول األخ��رى عن اليمن ،وحصر األمر
اليمني».
اليمني
ضمن الحوار
ّ
ّ
ودعا إلى «مساندة الجيش السوريّ
في حربه ض ّد اإلرهاب ،التي ليست حربا ً
لنظام مع معارضة ،بل هي حرب للشرعيّة
السوريّة المتم ّثلة بقيادة الرئيس الدكتور
بشار األس��د ض ّد التكفيريّين الذين أتوا
�وب ،وبلغ
إلى سورية من كل
حدب وص� ٍ
ٍ
عددهم مئات اآلالف ،والذين يمارسون
قتالً وتشريدا ً ّ
للشعب السوري لمصلحة
ّ
مشغليهم المخابرات المركزيّة األميركيّة
الصهيوني» ،واعتبر أنّ «قتال
والكيان
ّ
ه���ؤالء ال ُي��ع � ّد ص��ارف �ا ً ع��ن ق��ت��ال العدو
الصهيوني ،أل ّن��ه��م صنيعة ه��ذا العدو
ّ
وجزء من معركته ض ّد محور المقاومة».
كما دعا في الشأن اللبناني إلى اإلسراع
رئيس للجمهوريّة ،مشيرا ً
في انتخاب
ٍ
إلى أنّ «إطالة أم ِد الفراغ الدستوريّ يض ّر
بالمصلحة اللبنانيّة العا ّمة ،خاصة أنّ
الجماعات التكفيريّة تسعى لنقل المعركة
اللبناني ،ما يفرض مواجهتها
إلى الداخل
ّ
بوحدة وطنيّة» ،من ّوها ً بـ«العمليّات
اللبناني ض ّد الجماعات
البطوليّة للجيش
ّ
التكفيريّة ،وبسهر األجهزة األمنيّة على
األمن وتفكيكها الشبكات اإلرهابيّة التي
األمني فيه أفضل
حفظت لبنان والوضع
ّ
من كثير من بلدان العالم األخرى».

