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حمليات �سيا�سية
قزي يزور زعيتر :ال ميثاقية
في غياب رئي�س الجمهورية

با�سيل يطلق من ق�صر ب�ستر�س برنامج ا�ستعادة الجن�سية:
لعدم م َْذ َه َبة هذا ّ
الحق �أو تطييفه
أكد وزير الخارجية جبران باسيل «أنّ الح ّل
الوحيد المستدام ألزمة النازحين السوريين في
لبنان هو في عودتهم اآلمنة إلى وطنهم» ،الفتا ً
إلى «أنّ موقف الحكومة واضح لجهة الرفض
الدستوري القاطع ألي توطين في لبنان».
وأك���د أنّ اس��ت��ع��ادة الجنسية اللبنانية
للمتحدّرين «مصلحة مشتركة لطوائفنا
وأحزابنا ومجتمعنا ومؤسساته وإلعالمنا،
وممنوع علينا مذهبة وتطييف هذا الحق».
أطلق وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل أم���س ،م��ن قصر ب��س��ت��رس ،برنامج
الجنسية اللبنانية ،في حضور وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،النائب علي بزي
ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري ،النائب
جان أوغاسبيان ممثالً رئيس كتلة المستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة ،النائب جورج عدوان
ممثالً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ،نقيب
الصحافة عوني الكعكي ،نقيب المحررين الياس
ع��ون ،مديرة «الوكالة الوطنية لإلعالم» لور
سليمان ،رئيس المؤسسة المارونية لالنتشار
نعمة افرام ،وممثلي الطوائف الدينية واألحزاب
اللبنانية ،ووسائل اإلعالم والجمعيات واألندية
اإلغترابية وأعضاء السلك الديبلوماسي في
اإلدارة المركزية والخارج.
ولفت باسيل إلى تحديات وجودية وقانون
مصيري ،وقال»:يكثر الحديث وت� ّ
�دل الوقائع
على توجه دولي لتكريس وضع ديموغرافي
جديد في المنطقة يخلط ال��ت��وازن��ات ويعيد
تركيب المجتمعات على أسس إنعزالية تشكل

الم�شنوق :دوائر
«الداخلية» �ستكون
جاهزة لكي ن�صل �إلى
النتيجة المرجوة
تهديدا ً لهوية األوطان وكياناتها ،في الوقت الذي
نرى فيه توجهات واضحا ً إلدانة بقاء النازحين
السوريين في أماكن تواجدهم ومنها في لبنان.
في هذه المرحلة ،يعاني لبنان ما يعانيه من
أعباء الوجود الفلسطيني المتواصل ومن ثقل
نزوح سوري كثيف إلى أراضيه .في ظ ّل هذا
الكالم المتزايد عن مشاريع إلقامة مستدامة في
لبنان لألخوة السوريين ،يدعو لبنان إلى وضع
خطط حلول مستدامة لألزمة السورية ،وما
النزوح السوري إال نتيجة الصراع المستفحل
في سورية .إنّ موقف الحكومة واضح لجهة
التشديد على أنّ الح ّل الوحيد المستدام ألزمة
النازحين السوريين في لبنان هو في عودتهم
اآلمنة إل��ى وطنهم ،وموقف الحكومة واضح
لجهة الرفض الدستوري القاطع ألي توطين في
لبنان».
وق��ال« :إننا نعيد الجنسية إلى أصحابها
اللبنانيين في الوقت الذي هويتنا فيه مهددة،
لذلك نحن معنيون ب��أن نعطي ه��ذا الحدث
بعده الحقيقي والوطني والجامع ،ونقول لك ّل
المسؤولين الدوليين وأبنائنا اللبنانيين في
هذه المناسبة ،أننا ال نريد تجنيس جيراننا
أعزائنا السوريين والفلسطينيين الموجودين
في وطننا ،نحن نريد إعطاء الجنسية ألوالدنا
وإخواتنا وأهلنا اللبنانيين في الخارج .هذه
الحملة هي ح� ّ
�ق للبنانيين وإنما أصبح من
الواجب على الدولة اللبنانية كيفية تطبيق
القانون وهنا يكمن التحدي األكبر».
وت��اب��ع« :إنّ إس��ت��ع��ادة الجنسية م��ن قبل
المنتشرين ،وهي ّ
حق لهم أصبح واجبا ً علينا،
م��ن شأنها أن ت��ق��وي لبنان وتثبت هويته
ّ
الحق ألصحابه ،وقانون
وتكرس انتصار عودة
استعادة الجنسية ليس نافذة للبنان الستعادة
أبنائه المتحدرين فحسب ،بل بوابة للمتحدرين

باسيل

المشنوق

الستعادة لبنانهم».
وق���ال« :إن��ه��ا مصلحة مشتركة لطوائفنا
وأحزابنا ومجتمعنا ومؤسساته وإلعالمنا،
وممنوع علينا «مذهبة» و»تطييف» هذا األمر ألنّ
مقتله يكون هنا ،فإذا ذهبنا في إتجاه التعداد
يعتبر نهاية هذا المشروع .ما أحب أن أقوله
اليوم هو أنّ كل إنسان لبناني األصل يجب أن
يحصل على جنسيته مهما كان طائفته ،وكل
إنسان غير لبناني موجود على أرض لبنان
يجب أال يأخذ الجنسية اللبنانية مهما كانت
طائفته ،وبهذا نحافظ على لبنانيتنا ووطننا».
وختم باسيل« :إذا اشتغلنا إيد بإيد ،قريبنا
ما بيضل بعيد».

اآلن وضعنا حجر األس��اس الكبير ،والحقيقة
إنّ الفضل في ذلك يعود للوزير باسيل ولتياره
السياسي الذي قام بجهد كبير في هذا االتجاه،
ونأمل أن يصل إلى نتيجة».
وق��ال مدير ع��ام المغتربين هيثم جمعة
في حفل إط�لاق الموقع اإللكتروني لقانون
استعادة الجنسية« :ل��و ل��م يكن هناك من
مشكلة م��ا ك��ان��ت لتطرح مسألة الجنسية
اللبنانية كمسألة شائكة من المسائل التي
يعاني منها المغتربون اللبنانيون .هذه
القضية تحتاج إل��ى إيضاحات وإل��ى حلول
علمية ووطنية بعيدة عن المزايدات المحلية
والسياسية والطائفية .وهو ما يوجب المبادرة
فورا ً إلى القول إنّ المغترب اللبناني هو مواطن
لبناني أصيل يتمتع بك ّل شروط المواطنية له
ما للمواطن المقيم وعليه ما عليه .ولذلك فإنّ
الجنسية اللبنانية حق مكتسب للمغترب،
ومن الخطأ المطالبة بالجنسية للمغترب ،إذ أنّ
المطالبة بجنسية بلد ما لمواطن ما ،إنما تكون
مطالبة لشخص غريب عن الوطن ،وبالتالي
فإنه يطالب بجنسية أخرى غير الجنسية التي
يحملها أصالً».
أضاف« :أما بالنسبة للمغتربين ،فالموضوع
أسهل من ذلك بكثير كون اكتسابهم للجنسية
يتأتى م��ن كونهم لبنانيين بالفعل ،وهم
يتحدرون من آب��اء لبنانيين ،وبالتالي فإنّ
شرط «رابطة الدم» متوفر وهو األساس لمبدأ
اكتساب الجنسية اللبنانية .وعليه يجب أن
نصحِّ ح الخطأ الشائع ،والذي نسمعه كل يوم
بوجوب منح الجنسية اللبنانية لمواطنين

المشنوق

وتحدث المشنوق الفتا ً إلى «أنّ أهم ما نراه
اليوم هو الخطوة األولى لمسار طويل ،واألهم
األهم أنها الخطوة األولى على مسار مساعدة
اللبنانيين في الخارج الستعادة جنسيتهم،
وذلك لسببين :األول ،أننا عشنا سنوات طويلة
نتباهى فيها بنجاح اللبنانيين في الخارج،
ولهذا نعمل بك ّل حهدنا لنعيد إليهم جنسيتهم،
ونعيدهم الى البلد من خالل الزيارات الطويلة
أو اإلقامة فيه .والثاني :نأمل أن نستطيع في
وزارة الداخلية متابعة الجهد الكبير الذي تقوم
به وزارة الخارجية .وهنا أريد التأكيد على أنّ
ك ّل دوائر وزارة الداخلية ستكون جاهزة وراغبة
في متابعة هذا الجهد لكي نصل إلى النتيجة
المرجوة منه .في المرة السابقة اختلفنا والوزير
باسيل ألنه اشتكى من هذا المسار ،فقلت له إننا

لبنانيين ،من حقهم الطبيعي حصولهم على
الجنسية اللبنانية .ويجب االستعاضة عن هذا
الخطأ بالمطالبة بإعادة قيد هؤالء اللبنانيين،
وإيجاد الصيغة التنفيذية السهلة لذلك ،حتى ال
يظلموا مرتين ،مرة بغربتهم ومرة بحرمانهم من
تذكرة الهوية .لن يستقيم البحث حول موضوع
استرداد الهوية إال في إطار قانون عام للجنسية،
تحفظ المصلحة الوطنية العليا وتقدم هذه
المصلحة على ك ّل حسابات أخرى».
وتابع« :إنّ المجتمع اللبناني في الخارج
يساوي إلى ح ّد بعيد المجتمع الموجود في
الداخل في مجاالت الثقافة واإلع�لام والتربية
واالقتصاد وحتى في اللغة العربية ،وهذا األمر
يفرض علينا لملمة شتات هذا االغتراب ووضعه
ضمن حماية قانونية كي يستفيد المغترب
نفسه ويستعيد لبنان».
وخ���ت���م« :ع��م��ل��ن��ا ف���ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين مستمر ولن نألو جهدا ً لوضع ح ّد
لهدر الهوية اللبنانية ألنّ اللبنانيين في المهاجر
ّ
بحق ثروة الوطن وكنزه الثمين».
هم

أرسالن يرحب

وف��ي سياق متصل ،رح��ب رئيس الحزب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن
بـ»إطالق الحملة الوطنية الستعادة الجنسية
اللبنانية» ،معتبرا ً أنها «مدخل إلعادة الثقة بين
لبنان المقيم ولبنان المغترب».
وق��ال أرس�لان« :عسى أال يأتي يوم يطالب
فيه اللبنانيون المقيمون في لبنان باستعادة

جمعة :لن ي�ستقيم
بحث مو�ضوع ا�سترداد
الهوية �إال في �إطار
قانون عام للجن�سية
جنسيتهم المعنوية المسلوبة م��ن النظام
السياسي القائم ال��ذي ال يساوي في الحقوق
بينهم ،ويرميهم في أحضان الدول ومشاريعها
المشبوهة ،حتى أصبح لبنان ينتمي الى
الخارج أكثر منه إلى الداخل».
واعتبر «ه��ذا المشروع أول نموذج فعلي
للحكومة اإللكترونية المنتظرة التي آن األوان
العتمادها احتراما للناس وحفاظا ً على كراماتهم
المهدورة في أروقة الدولة الفاسدة».

زعيتر مجتمعا ً إلى قزي ووفد بلدية حراجل
أكد وزي��ر العمل سجعان قزي أنّ
جلسة مجلس ال��وزراء «ستعقد وك ّل
وزي���ر مسيحي ه��و وزي���ر مسيحي،
والذي يريد التكلم عن الميثاقية عليه
البدء بانتخاب رئيس للجمهورية
ألن ال ميثاقية في أي مكان في غياب
رئيس للجمهورية».
ك�لام ق��زي ج��اء بعد لقائه وزي��ر
األشغال العامة والنقل غازي زعيتر،
ي��راف��ق��ه رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي
لمنطقة حراجل طوني زغيب وأعضاء
المجلس ،حيث بحث الجانبان شؤونا ً
تخص المنطقة.
إنمائية
ّ
وق��ال« :نحن في مجلس ال��وزراء
لسنا هواة تح ّد ومعارك ونتفهم تماما ً
موقف أصدقائنا وزراء التيار الوطني
الحر بالنسبة لتعيين قائد للجيش،
وأن��ا مع تعيين القيادات في في ك ّل
المؤسسات».
ولفت قزي إلى أنّ «منطقة حراجل
محرومة منذ سنوات من اإلنماء علما ً
أنّ حراجل منطقة تاريخية وتراثية

وسياحية» ،مشيرا ًإلى «تفهُّم وتجاوب
الوزير وهذا ليس بغريب عنه لإلنماء
المتوازن في ك ّل لبنان ،وأن��ه أعطى
التوجيهات ال�لازم��ة للمدير العام
للطرق والمباني المهندس طانيوس
بولس للتنسيق مع المجلس البلدي
لوضع أولويات المشاريع التي تعنى
بالسالمة العامة».
أض����اف« :ن��ح��ن ال��ح��رص��اء على
صالحيات رئيس الجمهورية .وهل
يجوز تعيين قائد للجيش في غياب
رئيس للجمهورية ال��ذي هو القائد
األعلى للقوات المسلحة وأه��م مركز
ماروني في الدولة اللبنانية ومرتبط
مباشرة بالرئيس؟»
وتابع« :ال أحد ض ّد التعيين إنما
ه��و بحاجة ال��ى أكثرية وف��ي حال
عدم وج��ود هذه األكثرية ،هل نقول
لقائد الجيش الحالي اذه��ب ونترك
الجيش ب��دون قائد في عز معركتنا
ض ّد اإلرهاب والوضع األمني والخاليا
اإلرهابية والتكفيرية»؟

على أوضاع المواطنين ومجاالت التنمية ،خصوصا ً في
األماكن النائية إلى جانب إسهامه في تعزيز العالقة
بين الشعوب الصديقة والشعب اللبناني» ،كما شكر
«السلطات الهولندية وجميع الدول والهيئات المشاركة
في البرنامج المذكور».
وكان قائد الجيش التقى في مكتبه باليرزة ،السفير
المصري الدكتور محمد بدر الدين مصطفى زايد ،يرافقه
الملحق العسكري العقيد حسام الدين محسن علي
حسن.
ثم استقبل السفيرة الهولندية السيدة هستر سومسن،
وبحثا األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي عالقات
التعاون بين الجيشين اللبناني والهولندي.

«المرابطون» تدعو �إلى التمديد لقائد الجي�ش

مقدَّم الحضور خالل إطالق البرنامج

دروي�ش :المطرانية لن ت�أخذ دور �أحد
جري�صاتي :ال نريد االنعزال في محيطنا وال في طائفتنا
زحلة ـ أحمد موسى

جريصاتي ودرويش وقرعة
وأض��اف« :كلنا نعلم أنه لوال نهج سيادة
ال��م��ط��ران دروي����ش ف��ي ال��س��ي��ن��ودس األخ��ي��ر
وأترابه ممن تبع نهجه ،لكان تجلى إلى العلن
خالف كبير وبشع في قلب مرجعيتنا الروحية
الجامعة ،س��واء كانت مرجعية سياسية أو
مرجعية روحية».
وأعطى جريصاتي أمثلة عن الوضع الراهن
للطائفة ،فقال« :الحوار الوطني يجري اليوم
مع ممثل واح��د للطائفة نكن له كل التقدير،
ولم نستطع أن نخرق بممثل آخر لهذه الطائفة
الكريمة على غ���رار الطائفة ال��درزي��ة التي
نتساوى معها تقليديا ً في التمثيل السياسي.
تدخل البطريرك ،تدخل سيد المدينة ،ضغطنا
بالمرجعيات السياسية لنخرق بمرجعية
كاثوليكية أخرى فلم نستطع».
وتابع« :موضوع أمن الدولة :الكالم صعب
في حضرة مدير عام أمن الدولة ،الضابط المميز
من طائفة ال��روم الكاثوليك .معركة طواحين
الهواء خيضت كي يذهب نائب المدير العام من

المس
وأك���د ق��زي أن��ه «ال ي��ج��وز
ّ
بقيادة أهم مؤسسة عسكرية تواجه
اإلره���اب» .وق��ال« :سابقا ً كنا نقول
يجب إبعاد العسكر عن السياسة،
إنما اليوم نقول يجب إبعاد السياسة
عن الجيش ،ألنّ المرحلة الحالية
ليست مرحلة م��ع��ارك وتحديات
وإضعاف المؤسسات أكثر مما هي
عليه».
وتمنى على «ك � ّل المعنيين وفي
طليعتهم التيار الوطني الحر التجاوب
وتخطي ك ّل اإلشكاليات التي نفهمها،
وع���دم ال��س��م��اح ب��ف��راغ على صعيد
مركز قيادة الجيش وع��دم تعريض
الحكومة الهتزازات ال يستطيع أحد
تحملها ،حتى نحافظ على آخر مربع
من الشرعية اللبنانية ،ألن ال مصلحة
ألح��د ف��ي ض��رب م��ا تبقى م��ن هيكل
الشرعية».
وك���ان زع��ي��ت��ر ،بحث م��ع النائب
السابق فيصل الداود وعدد من بلديات
وفاعليات المناطق شؤونا ً إنمائية.

قهوجي يلتقي زايد وير�أ�س اجتماع اللجنة العليا
لإدارة م�شروع تعاون ع�سكري ـ مدني مع هولندا
ت��رأس قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي قبل ظهر
أمس في اليرزة ،اجتماع اللجنة العليا إلدارة مشروع
ت��ع��اون عسكري ـ م��دن��ي م��ع السلطات الهولندية،
بحضور السفيرة الهولندية سومسين هستر وممثلين
عن بعض ال��دول والهيئات غير الحكومية المشاركة
في برنامج التعاون العسكري  -المدني ( .)CIMIC
وجرى خالل االجتماع عرض النشاطات التي تم تنفيذها
من المشروع ،والنشاطات المرتقبة للمرحلة المقبلة وفق
الحاجات واألولويات.
وز ّود قهوجي أعضاء اللجنة بتوجيهاته ،مؤكدا ً
«أهمية البرنامج على الصعيد الوطني ودع��م جهود
الجيش في مكافحة اإلره��اب ،وانعكاساته اإليجابية

لقاء في مطرانية زحلة والبقاع للروم الكاثوليك حول «الهوية الملكية»

أقام رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع
ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش لقاء لعدد من أبناء الطائفة في
البقاع ،تحت عنوان «الهوية الملكية في وقتنا
الحاضر» ،في مطرانية سيدة النجاة لمناسبة
الذكرى الخامسة لتوليته مطرانا ً على أبرشية
زحلة.
حضر اللقاء الوزير السابق سليم جريصاتي،
مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،مدير
ع��ام وزارة ال��زراع��ة المهندس لويس لحود،
مدّعي عام البقاع القاضي فريد كالس ،المدعي
العام ل��دى دي��وان المحاسبة القاضي فوزي
خميس ،القاضي ج��ورج عقيص ،مستشارة
قائد الجيش بتي الهندي ،ماغدا رزق ،المهندس
ميشال س��ك��اف ،الصناعي ميشال ضاهر،
الدكتور جوزف معلوف وعدد من المحامين،
المهندسين ،رجال األعمال والوجوه الزحلية
والبقاعية.
بداية اللقاء مع صالة افتتاحية ومن ثم كلمة
ترحيبية للمطران درويش شكر فيها الحاضرين
على تلبيتهم الدعوة ،وأكد أنّ «هذا اللقاء هو
مقدمة للقاءات تالية تجمع ك ّل أبناء الطائفة في
زحلة والبقاع».
ولفت إلى «خصوصية مدينة زحلة» ،مؤكدا ً
أنّ «عاصمة الكثلكة حافظت على هذا التراث»،
مطمئنا ً المرجعيات الزحلية بأنّ «المطرانية لن
تأخذ دور أحد».
وبعد ع��رض من الدكتور ج��وزف معلوف
دراسة أعدها خصيصا ً للقاء شرح فيها أوضاع
طائفة ال��روم الملكيين الكاثوليك والتحديات
التي تواجهها.
من ناحيته عرض جريصاتي الوضع الحالي
للطائفة ف��ق��ال« :ف��ي ال��واق��ع الحالي نعيش
تشرذما ً في القيادات الزمنية ،غيابا ً في ما
كان يسمى القيادات األسطورية ،وترنحا ً في
المرجعية الروحية».
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طائفة معينة إلى تسريحه .وال تزال المديرية
العامة في حصار مقيت مستهجن ومقصود .أين
الطائفة من ك ّل ذلك؟ إذ لم نشهد بعض األصوات
التي تقف وتقول ال ألنّ في ذلك ظلما ً لمديرية
تبوأها كاثوليكي ودخل إلى رحاب الوطن من
خاللها ،وإنجازاتها محققة في عهده.
الفراغات في إدارات الدولة ومؤسساتها:
من منا اليوم يستطيع القول إنه يملك لوائح
مستحدثة عن الفراغات في وظائف طائفة الروم
الملكيين الكاثوليك باستثناء مجلس الخدمة
المدنية .المجلس األعلى للطائفة استحصل
مؤخرا ً على الئحة مستحدثة بالشواغر في
الوظائف ،وتبين أنّ هناك ف��راغ��ات مذهلة،
سواء في المؤسسات العسكرية أو األمنية أو
اإلداري��ة أو القضائية ،لماذا؟ أين ال��دور؟ أين
المرجعية؟».
ولفت إلى أنّ «المرجعيات الزمنية التي فيها
شيء من المختلط مع الروحي» .وق��ال« :أفكر
بالمجلس األعلى للطائفة ،بالتجدد الكاثوليكي،

برابطة الروم الكاثوليك .المجلس األعلى يحتاج
الى تفعيل لكي يكون حاضرا في الحياة العامة
أكثر .التجدد الكاثوليكي يبحث عن مكانه تحت
الشمس ول��م يجد بعد ه��ذا المحل ،لكن هناك
سعي دائم .رابطة الروم الكاثوليك مهمشة لست
أدري لماذا .وال أري��د أن أذك��ر مجلس الشيوخ
والمسرحية الكبرى في موضوع مجلس الشيوخ،
والخالف الذي طرأ في طاولة الحوار ،حيث كان
للكاثوليك غياب كلي عن الدور .كنا نمني النفس
بأننا سيكون لنا على األق��ل إن لم يكن رئاسة
مجلس الشيوخ ،وهي حق من حقوقنا ،نيابة
الرئاسة .رفضوا الرئاسة ورفضوا نيابة الرئاسة
لماذا؟ ألنه ليس لنا دور ،وليس لنا حضور ،لكن
في النهاية نحن طالب حقوق».
وختم جريصاتي« :صحيح أننا ال نريد
االنعزال في لبنان ،االنعزال قاتل .اإلنخراط
يجب أن يكون في نظامنا السياسي انخراط
ج��دي وي��وم��ي ،معركة وج��ودي��ة يومية نريد
القيام بها .هذا الشيء يفترض أوال أن نسعى
إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المرجعيات
الكاثوليكية .إذا أردن��ا أال ننعزل في محيطنا
يجب أال ننعزل في طائفتنا .االستيعاب مطلوب
أكثر من أي وقت مضى .وبعد االستيعاب نضع
القدرات سويا ً ونضع استراتيجية للعمل سوياً،
ونضع األهداف سوياً ،يصدر كالم واحد عندما
تتعرض طائفتنا ف��ي مواقعها الدستورية
والقانونية واألمنية والعسكرية واإلداري���ة
والقضائية إلى أي امتهان ،وامتحان لقدرتنا
على رد الفعل ،حينئذ نستكين إلى دورنا ،إلى
وحدتنا ،حينئذ نفهم أن نكون مشاركين وأول
المشاركين في القطار الموعود منذ 1926
وال��ذي لن يرى محطة االنطالق ،برأيي ،التي
هي دولة المواطنة ،حتى ذلك الوقت المطلوب
عندما يتعرض الروم الملكيون الكاثوليك ألي
امتهان ،ألي إنكار لدورهم ولوجودهم في دولة
كونفدرالية الطوائف ،علينا أن نعلي الصوت
حتى ال يقف دورنا وبالتالي ينتفي وجودنا في
هذه الدولة».

رأت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
ـ المرابطون «أنّ اإلدارة السياسية المذهبية والطائفية
المهيمنة على إدارة البلد ،فقدت ك ّل ما كان يوصف أنها
تتم ّتع بالحكمة والروية والحرص على استمرار واستقرار
الواقع السياسي واالقتصادي واألمني في لبنان ،رغم
أنّ أهلنا اللبنانيين صابرون وي ّ
ُعضون على جراحهم
في ظ ّل الفساد واإلفساد لهذه اإلدارة السياسية ،واألكثر
انتشارا ً واألخطر في تاريخ سرقة المال العام على الصعيد
اللبناني».
وجاء في بيان للحركة ،عقب اجتماعها الدوري برئاسة
العميد مصطفى حمدان « :ال يُستثنى منهم أحد من ألفهم
إلى يائهم فك ّل المشاركين في الحكم اللبناني من رأس الهرم
إلى قاعدته ،هم شركاء باسم الطوائف والمذاهب في النصب
واالحتيال ونهب الثروة الوطنية اللبنانية وهم سيحاكمون
من قبل اللبنانيين عاجالً أم آجالً».
وأك��دت «أنّ الجيش الوطني اللبناني هو المؤسسة
الوحيدة التي تحافظ على وجودية الوطن اللبناني في هذه
المرحلة الدقيقة والخطرة التي تم ّر بها منطقتنا العربية»،
الفتة إل��ى «أنّ دم��اء الشهداء من أبناء الجيش الوطني
اللبناني هي التي صانت وجودنا جميعا ً أحرارا ً وأسيادا ً
في وطننا اللبناني ،بما فيهم هؤالء الفاسدون والمفسدون
الذين يستغلّون هذه الدماء المقدّسة من أجل االستمرار

في وجودهم على رأس هذا النظام الطائفي والمذهبي ،وهم
اليوم ،وبخ ّفة مشهودة وال مسؤولية وطنية وال أخالقية
سياسية ،يتصارعون ويتحاورون ويحاولون أن يُظهروا أنّ
الجيش اللبناني بقيادته وعلى رأسه العماد جان قهوجي
هو جزء من مشروعهم الساقط ،وبالتالي تظهر استمرارية
قيادة العماد جان قهوجي الحتمية للجيش اللبناني اليوم
وكأنه صراع بين ُموال ومعارض».
وتابع البيان« :نحن كمرابطون ندعوهم جميعا ً إلى
االجتماع في مجلس الوزراء ،واتخاذ اإلجراءات القانونية
للتمديد للعماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية
اللبنانية باإلجماع وهذا ليس ِم ّنة من أحد ،إنما واجب وطني
لمن يريد أن يتحمل مسؤولية وطنية ولو لمرة واحدة في
تاريخهم السياسي».
وتوجهت الحركة «بالتحية والتقدير إلى األجهزة األمنية
كافة ،خصوصا ً مديرية المخابرات ومديرها العميد كميل
ضاهر ،لما تقوم به من حرب استباقية في ضرب أوكار
وبؤر اإلرهابيين والمخربين ،والتي أدّت إلى استمرار مناخ
االستقرار واألمن والسالم في ربوع لبنان ،حيث نرى كيف
أنّ اللبنانيين يتم ّتعون في مختلف المناطق اللبنانية
بمهرجاناتهم وأفراحهم الحاشدة ،بينما نسمع الكثير
الكثير عن اإلره��اب ال��ذي يضرب منطقة الشرق األوسط
وبقية أنحاء العالم».

حركة الأمة ولجان عمل المخيمات:
لإعادة توجيه البو�صلة نحو فل�سطين
زار وفد من حركة األمة ،برئاسة
مسؤول العالقات السياسية محمد
زي���ن ،ل��ج��ان العمل ف��ي المخيمات
منسق
الفلسطينية ،حيث استقبلهم
ّ
اللجنة أبو محمد فواز ومنسق لجان
العمل في مخيم برج البراجنة أبو
ع��م��ر ،منوهين بالنشاطات التي
تقوم بها لجان العمل ،خصوصا ً
على الصعيد الصحي« ،حيث تقوم
بتقديم الطبابة والدواء مجانا ً ألهلنا
في المخيمات».
ون����اق����ش ال��م��ج��ت��م��ع��ون آخ���ر
المستجدات ،خصوصا ً ال��ع��دوان
األخ��ي��ر ع��ل��ى غ���زة ،م��ؤك��دي��ن «أنّ
ه���ذا ال���ع���دوان ل���ن ي��زي��د الشعب
الفلسطيني المجاهد إالّ التمسك
بخيار الجهاد والمقاومة لتحرير

فواز وأبو عمر يتوسطان الوفد
األرض والمقدسات» .وش�دّدوا على
ضرورة العمل «على توجيه األنظار
نحو المخططات الصهيونية الهادفة

إلى إنهاء القضية الفلسطينية ،وإلى
إعادة توجيه البوصلة نحو القضية
األساس قضية فلسطين».

