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ونواب وقيادات حزبية وفاعليات ّ
عزوا برف�سنجاني
وبري ووزراء ّ
عون ّ

زار لحود على ر�أ�س وفد من قيادة «القومي»

3

ً
رئي�س «القومي» :خ�سرنا قامة �شامخة
و�صديقا وف ّي ًا لفل�سطين والمقاومة في �أ ّمتنا قان�صو :ن أ�مل أ�ن تنتج المناخات ا إليجابية في لبنان
قانون ًا لالنتخابات يعتمد الن�سب ّية والدائرة الواحدة

بزي مع فتحعلي

جريصاتي يدون كلمة في السجل
تقبّل سفير الجمهورية اإلسالميّة اإليرانيّة
محمد فتحعلي وأركان السفارة التعازي برئيس
مجلس تشخيص مصلحة النظام في إي��ران
الشيخ هاشمي رفسنجاني ،في مق ّر السفارة
غصت القاعة بالمع ّزين،
في بئر حسن ،حيث ّ
وأبرزهم وزي��ر العدل سليم جريصاتي مم ّثالً
رئيس الجمهورية ميشال ع��ون ،النائب علي
بزي مم ّثالً رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري،
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي وزير
الدولة لشؤون مجلس الن ّواب علي قانصو على
رأس وفد ض ّم عضو الكتلة القومية النائب د.
مروان فارس وعميد اإلعالم معن حمية.
كما حضر وزي��ر الشؤون االجتماعية بيار
بو عاصي مم ّثالً رئيس حزب «القوات» سمير
جعجع ،والن ّواب :قاسم هاشم ،علي عمار ،ناجي
غاريوس ،ن � ّوار الساحلي ،المفتي الجعفري
الممتاز الشيخ أحمد قبالن مم ّثالً المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى ،ال���وزراء والن ّواب
السابقون :عمار الموسوي ،عدنان منصور،
محسن دلول ،ناجي البستاني ،فوزي صلوخ،
محمد برجاوي ،فيصل ال��داود ،زاهر الخطيب،
وسفراء وهيئات قنصلية ودبلوماسية ،وفد
تج ّمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس الهيئة
اإلداري��ة الشيخ حسان عبد الله ،األمين العام
التحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر ح ّمود،
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ
محمد يزبك ،وفد من قيادة حركة أمل برئاسة

رئ��ي��س الهيئة التنفيذية محمد نصرالله،
نائب حاكم مصرف لبنان علي شرف الدين،
س��ر ّي��ة الضاحية العقيد محمد ضامن،
قائد َ
وف��د م��ن «ح��رك��ة التوحيد» ،مم ّثلو األح��زاب
والقوى الوطنية واإلسالمية ومم ّثلو الفصائل
الفلسطينية ،وشخصيات وفاعليات سياسية
ودبلوماسية وأمنيّة وإعالمية واجتماعيّة.

جريصاتي

السجل الذهبي،
ود ّون جريصاتي كلمة في ِّ
مم ّثالً رئيس الجمهورية ،جاء فيها« :بغياب
فخامة رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
األس��ب��ق ،رئ��ي��س مجمع تشخيص مصلحة
النظام ،سماحة آية الله الشيخ أكبر هاشمي
رفسنجاني ،يفتقد العالم اإلس�لام��ي بصمة
رصانة ورجل حوار تميّز بقوة اإلقناع ووضوح
ال��رؤي��ة حتى غ��دا نهجا ً وم��درس��ة .إ ّن��ن��ي إذ
أشاطركم شديد األل��م لفقدانه ،أت��ق �دّم منكم
شخصياً ،ومن خاللكم ،إلى أسرة الراحل الكبير
وشعبكم الصديق بأح ّر التعازي ،سائالً القدير
أن يُسكنه فسيح ج ّناته .العماد ميشال عون
رئيس الجمهورية اللبنانية».

قانصو

«نتوجه بالعزاء
وقال قانصو في تصريح:
ّ
للجمهورية اإلسالميّة اإليرانية ،قائدا ً ورئيسا ً
وحكومة وشعبا ً وأس��رة الفقيد بوفاة الشيخ

هاشمي رفسنجاني ،ونعتبر أنّ الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية خسرت بوفاته ركنا ً كبيرا ً
المؤسسين
من أرك��ان ثورتها .فهو ك��ان من
ّ
لهذه الدولة وهو م ّمن رافقوا اإلمام الخميني في
ك ّل مراحل الثورة ،وقد تب ّوأ سدّة الرئاسة في
الجمهورية م ّرتين ث ّم عاد وشغل منصبا ً ها ّما ً
وحيويا ً حينما ترأّس مجمع تشخيص مصلحة
النظام.
ك ّل هذه األدوار التي شغلها في حياته بالغة
في األهمية والحيوية ،وك��ان بانيا ً كبيرا ً من
بُناة الدولة اإليرانية الحديثة ،وبوفاته خسر
الشعب اإليراني هذه القامة الكبيرة ،وخسرت
فلسطين بوفاته صديقا ً وف � ّي �ا ً ملتزما ً بها،
ولطالما جاهر بوقوفه إلى جانب الفلسطينيّين
واعتبر االحتالل الصهيوني لفلسطين ظالما ً
جائرا ً ودعا إلى إزالته بك ّل الوسائل.
كما خسر لبنان صديقا ً وف ّياً ،فهو وقف إلى
جانب المقاومة وقدّم من مواقعه الرسميّة وغير
الرسمية ك ّل الدعم والعون لهذه المقاومة ،لذلك
نعتبره مساهما ً أساس ّيا ً في ك ّل االنتصارات
التي ح ّققتها المقاومة ،إنْ كان في العام 2000
أو في العام .2006
كما أنّ سورية خسرت صديقا ً وف� ّي�اً ،فهو
من الشخصيات التي جاهرت بعدائها المطلق
للمجموعات اإلرهابية ،أل ّنه كان يرى فيها خطرا ً
على اإلنسانية .وخسره العراق حيث كان له
نفس الموقف ض ّد اإلرهاب.

ال ّ
شك أنّ هذه الجبهات خسرت بوفاة الشيخ
رفسنجاني هذه القامة الكبيرة والشامخة.
ويستم ّر اليوم األربعاء تقبّل التعازي في
مق ّر السفارة من الساعة العاشرة صباحا ً إلى
الواحدة بعد الظهر.
من جهتها ،أبرقت «لجنة دعم المقاومة في
فلسطين» إلى مرشد الثورة اإلسالمية في إيران
علي خامنئي مع ّزية برحيل رفسنجاني ،وقالت:
«إ ّننا في لجنة دعم المقاومة في فلسطين ،بما
تم ّثله من أحزاب وفصائل وشخصيات لبنانية
وفلسطينية ،نتقدّم من سماحتكم ومن خاللكم
أرك��ان الجمهورية اإلسالمية ق��ي��اد ًة وشعبا َ
وألسرة الراحل الكبير ،بأح ّر التعازي وأصدق
كلمات ال��م��واس��اة ،معلنين تضامننا معكم
الجلل».
ووقوفنا إلى جانبكم في هذا المصاب َّ
واعتبرت أنّ «رحيل رفسنجاني خسارة
كبيرة إليران ولفلسطين ولبنان ،لما كان يم ّثله
من مواقف ثابتة وشجاعة من دع��م وإسناد
لنهج المقاومة في فلسطين ولبنان ،وعزاؤنا
الكبير في هذه المناسبة األليمة أنّ النهج الثوري
األصيل الذي انتهجه وسار عليه وأفنى حياته
في سبيله ،ما زال مستم ّرا ً من خالل قيادتكم
الحكيمة ال ّراشدة وصمودكم على مواقف الحق
والشجاعة في نصرة المجاهدين في أ ّمتنا».
كما أبرق «التج ّمع الوطني الديمقراطي» إلى
الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني والسفير
فتحعلي ،مع ّزيا ً بوفاة رفسنجاني.

ب ّري في افتتاح اجتماعات لجنة المجل�س الفل�سطيني في بيروت:
لخارطة ا�ستعادة الوحدة ومواجهة م�شاريع يهوديّة الكيان
رح��ب رئيس االت��ح��اد البرلماني
ّ
العربي رئيس مجلس الن ّواب نبيه
ب ّري باجتماعات اللجنة التحضيرية
للمجلس الوطني الفلسطيني في
تؤسس وتنجح في
بيروت ،آمالً أن
ّ
رسم خارطة طريق الستعادة الوحدة
الفلسطينية من خالل تشكيل حكومة
وح��دة وطنية ،وال �دّف��ع في ترجمة
وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني
وتفعيل وتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية .
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ل��ب� ّري ألقاها
نياب ًة عنه رئيس المجلس الوطني
سليم الزعنون في افتتاح اجتماعات
اللجنة التحضيرية للمجلس أمس
في سفارة دولة فلسطين في بيروت،
وتستم ّر ليومين ،برئاسة الزعنون
ومشاركة أعضاء اللجنة التنفيذيّة،
واألمناءالعا ّمينللفصائلالفلسطينيّة
وحضور أعضاء المجلس الوطني في
لبنان وسفير دولة فلسطين أشرف
دبّور.
ب��داي � ًة ،وق��ف المشاركون دقيقة
ص��م��ت ع��ل��ى أرواح ال��ش��ه��داء ،ث� ّم
افتتح الزعنون االجتماعات بكلمة،
قال فيها« :نجتمع اليوم في بيروت
ع��اص��م��ة ال��ج��م��ه��وري��ة اللبنانية
الشقيقة ،عاصمة ال��ص��م��ود التي
احتضنت الثورة الفلسطينية سنوات
طوال قدّم شعبها خاللها تضحيات
ك��ب��ي��رة وت��ح � ّم��ل ال��ك��ث��ي��ر م��ن أج��ل
القضية الفللسطينية ،وما تزال أرض
لبنان الغالية تحتضن الالجئين
الفلسطينيين كضيوف ينتظرون
العودة إلى وطنهم فلسطين».
أضاف« :وهنا ،ال ُب ّد لي ،و ِباسمكم
جميعاً ،أن أتقدّم بالشكر والتقدير
لألخوة في لبنان رئيسا ً وحكومة
وشعبا ً على استضافتهم الكريمة
�ص
لنا على أرض��ه��م ال��ع��زي��زة ،أخ� ّ

جانب من جلسة االفتتاح
بالشكر والتقدير الرئيس نبيه ب ّري
رئيس مجلس الن ّواب اللبناني الذي
ك��ان م��ن المفترض أن ي��ش��ارك في
جلسة االفتتاح التي كانت مق ّررة،
لكن لظروف طارئة تع ّذر حضوره،
وأرسل كلمته مطبوعة».
وت��اب��ع« :نلتقي ال��ي��وم ونحن
مص ّممون على إن��ج��از م��ا ندعوكم
م��ن أجله وم��ا ي��ري��ده أب��ن��اء شعبنا
م��ن ال��وص��ول إل���ى ت��واف��ق وط��ن��ي،
واستكمال مشاوراتنا الوطنية حول
كا ّفة القضايا المتعلّقة بانعقاد دورة
عاديّة للمجلس الوطني الفلسطيني،
ُتش ّكل رافعة حقيقيّة لتوحيد الصف
الوطني وتعزيز ال��وح��دة الوطنية
الفلسطينية واستعادة وحدة النظام
السياسي الفلسطيني ،وتفتح الطريق
لمؤسساتنا
أم��ام انتخابات عا ّمة
ّ
الوطنية».

وأشار إلى أنّ «المجلس الوطني
الفلسطيني ،بموجب النظام األساسي
لمنظمة التحرير الفلسطينية ،يم ّثل
السلطة العليا للشعب الفلسطيني
في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي
يضع س��ي��اس��ات منظمة التحرير
الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل
إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة،
والمتم ّثلة في ال��ع��ودة واالستقالل
والسيادة وإقامة الدولة المستقلة
وعاصمتها القدس».
واعتبر أ ّن��ه «ب��اتَ من الضروري
انعقاد المجلس الوطني لتجديد
البُنى التنظيمية لمنظمة التحرير
الفلسطينية وتفعيل دورها ،وانتخاب
لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي،
وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة
القادمة لمواجهة التحدّيات التي
تواجهنا ،وتجسيد إق��ام��ة الدولة

الفلسطينيّة وعاصمتها القدس وبناء
كمؤسسات دولة».
مؤسساتها
ّ
وختم قائالً« :إلى جانب مواجهة
التحدّيات وإنهاء االحتالل وتجسيد
دولتنا المستقلّة على أرضنا ،يتطلّب
م ّنا جميعا ً تعزيز وحدتنا الوطنية
في إطار منظمة التحرير الفلسطينية
المم ّثل الشرعي والوحيد لشعبنا
في كافة أماكن تواجده ،والعمل على
إدم��اج باقي القوى فيها ،بما يضمن
�وح��د
وح���دة نظامنا السياسي وي� ّ
طاقتنا ،ويحافظ على استقاللية
ق��رارن��ا ال��وط��ن��ي المستق ّل ،لنكون
على قلب رج��ل واح���د ف��ي مواجهة
االحتالل ومشاريعه التي ترمي إلى
مصادرة ح ّقنا في عودتنا إلى أرضنا
وإقامة دولتنا المستقلّة ذات السيادة
وعاصمتها القدس».
ث ّم تال الزعنون كلمة ب � ّري ،وم ّما

�ؤس��س
ج���اء ف��ي��ه��ا« :ن��ت��م � ّن��ى أن ي� ّ
اجتماعكم هذا ،الذي أعتبر أنّ مج ّرد
انعقاده في هذه اللحظة السياسية
هو نجاح بح ّد ذاته في زمن التف ّكك
المقسم ،وأن ينجح
والتباعد وتقسيم
َّ
اجتماعكم ال��ذي ينعقد ف��ي أعقاب
االنتصار الدبلوماسي ال��ذي تح ّقق
في مجلس األمن الدولي عبر إصدار
القرار  ،2334و ُقبيل اجتماع باريس
في  15الحالي ،وأن يو ّفق إلى رسم
خ��ارط��ة طريق الس��ت��ع��ادة الوحدة
الفلسطينية عبر:
 انعقاد دورة توحيدية للمجلسالوطني الفلسطيني في أق��رب وقت
م��م��ك��ن ،وإ ّن����ي ادع��وك��م لعقد ه��ذه
الدورة تحت اسم المطران هيالريون
كبوجي.
 التفاهم على تشكيل حكومةوح���دة وطنية ت��ش��رف على إج��راء
االنتخابات التشريعية على أساس
إجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق
نظام النسبيّة ،إنفاذا ً لما ت ّم االتفاق
عليه في جوالت الحوار الوطني.
 اعتماد وثيقة الوفاق الوطنيل��ل��ع��ام  2006وق�����رارات المجلس
المركزي للعام  ،2015وهو أمر سبق
وت ّم االتفاق عليه.
 ال��دف��ع الن��ع��ق��اد لجنة تفعيلوتطوير منظمة التحرير الفلسطينية،
وإع����ادة إن��ت��اج المنظمة بما يُعيد
االعتبار إل��ى حضورها الفلسطيني
والعربي والدولي».
األسس
وأ ّكد ب ّري أنّ «إنجاز هذه ُ
ض���روريّ ومهم بمواجهة مشاريع
ي��ه��ود ّي��ة ال��ك��ي��ان وت��ه��وي��د ال��ق��دس،
ومشاريع ج��دار الفصل العنصري
ونشر االستيطان ف��ي إط��ار تنفيذ
ّ
مخطط (ح��ل��م ي��ع��ق��وب) وتحويل
ال��ش��ع��ب الفلسطيني إل���ى شعب
الجئ».

الحريري :متفاهم مع عون على ّ
كل الأمور
وملتزم بالو�صول �إلى قانون جديد لالنتخابات
أ ّك��د رئيس الحكومة سعد الحريري أ ّن��ه على تفاهم كامل
مع رئيس الجمهورية ميشال عون على ك ّل األمر ،وقال« :نحن
ملتزمون إجراء االنتخابات النيابية في موعدها المحدّد ،ولكنّ
التزامنا األكبر هو الوصول إلى قانون جديد لالنتخابات».
كالم الحريري جاء خالل لقائه أمس في السراي الحكومي،
مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي
نقل عن الحريري تنويهه بكالم عون أول من أمس على «القناة
اإلخبارية السعودية» ،وقال إ ّنه على تفاهم كامل مع األول على
ك ّل األمور« ،انطالقا ً من أمرين ،األول ممنوع االنقسام السياسي
وممنوع العودة إلى المرحلة السابقة ،والثاني أنّ أيّ شيء يه ّم
المواطن يجب تسهيل إنجازه عبر الحكومة».
والحظ الحريري أنّ هذا التعاون يبديه أيضا ً رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري وك ّل القوى السياسية المم ّثلة بالحكومة،
ماض نحو التقدّم ،وال خالف على
وقال« :ستلمسون أنذ البلد
ٍ
أيّ أمر يتعلّق بالمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين».
وأثنى الحريري على جهود القوى األمنيّة والجيش اللبناني
في مكافحة اإلرهاب ،وقال« :هذا أمر واضح للّبنانيين ،والتهديد
م��وج��ود ،ولكن قدرنا أن نحافظ على بلدنا وترسيخ األمن
واالستقرار فيه».

وتحدّث الرئيس الحريري عن قانون االنتخاب ،وقال« :هناك
اقتراحات عديدة ،ولك ّننا نعمل على التوافق على مشروع قانون
واح��د لنرسله إل��ى المجلس النيابي .نحن ملتزمون إج��راء
االنتخابات النيابيّة في موعدها المحدّد ،ولكن التزامنا األكبر
هو الوصول إلى قانون جديد لالنتخابات».
أضاف «أنّ مراعاة النسبيّة تحظى بدعم الكثير من القوى
السياسية ،أ ّم��ا أن��ا شخصيا ً فأضيف إليها التزامي بالكوتا
النسائية ،أل ّنه يجب تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية
العامة».
وع ّما يتردّد عن احتمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان،
قال« :هذا الموضوع أثير في اإلعالم فقط ،ولم يت ّم تداوله بيني
وبين فخامة الرئيس .حاكم مصرف لبنان ق��ام بعمل كبير
لمصلحة لبنان ،وكلّنا نعرف مدى أهمية االستقرار النقدي في
اقتصادنا».
ور ّدا ً على بعض االنتقادات حول موضوع النفط ،قال« :ك ّل ما
قمنا به أ ّننا أقررنا المراسيم التطبيقية األربعة األهم لتنفيذ ما
أُق ّر في الحكومتين السابقتين .ورشة النفط انطلقت ،ونأمل أن
ينض ّم لبنان قريبا ً إلى هيئة دولية تضمن الشفافية في ك ّل ما
يتعلّق بمراحل استخراج النفط والغاز».

والتقى الحريري قائد «يونيفيل» الجنرال مايكل بيري،
وسفيرة النروج في لبنان لين ليند ،والسفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين وتوفيق سلطان.
من ناحي ٍة أخرى ،أبرق الحريري إلى الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي مع ّزيا ً باستشهاد الجنود المصريّين خالل
الهجوم اإلرهابي في مدينة العريش.
كذلك أبرق إلى الرئيس اإليراني حسن روحاني ،مع ّزيا ً بوفاة
رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران علي أكبر هاشمي
رفسنجاني.
وأبرق أيضا ً إلى رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس
تسيبراس ،مه ّنئا ً بتو ّليه مه ّماته الجديدة.
على صعي ٍد آخر ،أ ّكدت كتلة «المستقبل» ،أنّ «على الحكومة
اآلن االنصراف من دون أيّ تأخير إلى العمل من أجل إعداد
الموازنة العا ّمة للعام  ،2017والتركيز في عملها على مواكبة
ورشة إنجاز القانون الجديد لالنتخابات النيابيّة التي يجب
أن تجري في موعدها على أساس القانون المختلط المستند
إل��ى النظامين األكثري والنسبي ،وذل��ك وف��ق الصيغة التي
تقدّمت بها الكتلة باالشتراك مع اللقاء الديمقراطي ومع الق ّوات
اللبنانية».

لحود مجتمعا ً إلى قانصو والوفد القومي
استقبل الرئيس العماد إميل لحود ،في دارت��ه في
اليرزة ،رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي وزير
الدولة لشؤون مجلس الن ّواب علي قانصو على رأس
وفد من قيادة الحزب ض ّم عضو الكتلة القومية النائب د.
مروان فارس ،عميد اإلعالم معن حمية وعضو المجلس
األعلى نجيب خنيصر.
جرى خالل الزيارة عرض لألوضاع على الساحتين
اللبنانية والقومية ،وتشديد على ض��رورة تحصين
والتحديات ،وال
الوحدة الداخلية في مواجهة األخطار
ّ
سيّما خطر االحتالل واإلره��اب .وكذلك التشديد على
ض��رورة القيام بالخطوات اإلصالحيّة المطلوبة وفي
مقدّمها قانون انتخابات يح ّقق صحة التمثيل.
وقال قانصو بعد اللقاء« :قمنا بزيارة معايدة لفخامة
الرئيس إميل لحود ِباسم الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،وكانت فرصة تبادلنا فيها ال��رأي حول
مختلف التط ّورات في لبنان والمنطقة .وكما هي العادة،
كانت وجهات النظر متطابقة أل ّننا مع فخامة الرئيس
لحود كأ ّننا نقرأ في كتاب واحد ،لذلك نحن دائما ً على
ّ
توافق في الرأي.
تو ّقفنا عند العملية البطولية التي ن ّفذها أحد أبطال
المقاومة الفلسطينية في القدس ،وعلى العدو الصهيوني
أن يعلم بأنّ عمليات كهذه ستتزايد في مواجهة الجرائم
البشعة التي يرتكبها بحق شعبها.
تو ّقفنا أيضا ً عند تط ّورات األحداث في سورية ،وقرأنا
بارتياح وإيجابيّة مسار التط ّورات في الميدان السوري
والتي تجلّت بشكل أساسي في االنتصار الذي تح ّقق في
حلب .ونحن على يقين بأنّ اإلرهاب في سورية والعراق
إلى زوال ،ألنّ شعبنا الذي خبر جرائم هذا اإلرهاب لديه

ك ّل اإلرادة لمواجهته حتى دحره عن أرضنا.
ولفت قانصو إلى أنّ المناخات اإليجابية السائدة
في لبنان ،وما هي عليه من تفاهم وتوافق بين القوى
السياسية ،هذه المناخات اإليجابية أدّت إلى انتخاب
رئيس للجمهورية ،كما أ ّنها أدّت إلى تشكيل الحكومة،
وبالتالي إل��ى انطالق عمل المؤسسات الدستورية،
معتبرا ً أنّ إقرار مرسومَي النفط من قبل الحكومة إنجاز
توصالً إلى حماية ثروتنا الوطنية
يجب أن يُبنى عليه
ّ
ومنع أيّ سرقة لهذه الثروات ،خصوصا ً من قِبل العدو
«اإلسرائيلي» ،ومنع أيّ تالعب من قبل أحد في لبنان.
لذلك طرحنا في مجلس الوزراء ،وباسم الحزب السوري
القومي االجتماعي ،ضرورة إنشاء الصندوق السيادي
ال��ذي يحفظ ه��ذه الثروة الوطنية ويجعلها من ّ
حق
اللبنانيين على تعاقب أجيالهم».
وقال« :تم ّنينا لو أنّ هذه المناخات اإليجابية تنتج
قانونا ً جديدا ً لالنتخابات النيابية ،يقوم على النسبيّة
والدائرة الواحدة ،ألنّ ال شيء يُصلح النظام السياسي
يوحد اللبنانيين ويساهم في انصهارهم
وال ش��يء
ّ
إلاّ قانون انتخابات نياب ّية يعتمد النسبية .وفي هذا
السياق ،نتساءل لماذا ال نذهب كلّنا كقوى سياسية إلى
تنفيذ المادة الثانية والعشرين من الدستور اللبناني،
وه��ذه مسألة يُفترض أن تكون من البديهيّات ،نحن
نتحدّث عن دس��ت��ور ،وم��ن واج��ب السلطات أن تن ّفذ
الدستور لإلتيان بمجلس نيابي ال طائفي .لذلك ،نجدّد
الدعوة التي ك ّنا من مؤيّدي فكرتها على طاولة الحوار،
نجدّد دعوة إلى قانون لالنتخابات يؤدّي إلى انتخاب
نيابي ال طائفي يؤدّي إلى تطبيق هذه المادة من
مجلس
ّ
الدستور ،عنيت المادة الثانية والعشرين».

لحود عر�ض مع ز ّواره الأو�ضاع
ّ
ّ
وب�شور دعاه لتر�ؤّ�س ت ّيار �إ�صالحي
�ح��ود مع
ع��رض الرئيس إم��ي��ل ل� ّ
ز ّواره األوضاع المحلّية واإلقليميّة،
لحود رئيس
وفي هذا اإلطار استقبل ّ
حركة النضال النائب السابق فيصل
الداود وأمين الهيئة القيادية لحركة
«ال��م��راب��ط��ون» ال��ع��م��ي��د مصطفى
حمدان.
وق����ال ال������داود« :ق��م��ن��ا ب��زي��ارة
ال��رئ��ي��س ال��م��ق��اوم وص��اح��ب الفكر
القومي وال��ع��رب��ي ،وك��ان��ت فرصة
للبحث والتداول بضرورة أن يكون
ه��ن��اك ق���ان���ون ان��ت��خ��اب��ي ع��ص��ري
جديد يقوم على أس��اس النسبيّة
الكاملة .وإذا تع ّذر ذل��ك ،بأن يكون
ه��ن��اك ق��ان��ون يعتمد لبنان دائ��رة
واح����دة ،فلتكن خمس محافظات
على أس��اس النسبيّة ،ألنّ النسبيّة
هي التي تخلّصنا من دولة المزرعة
ودول��ة الفساد ودول��ة انهيار ال ِقيَم
األخالقية».
ودع��ا «بعض األط���راف إل��ى عدم
مسايرة أطراف أخ��رى» ،مؤ ّكدا ً «أنّ
أملنا بالعهد الجديد».
لحود السفير السوري في
والتقى ّ
لبنان علي عبد الكريم علي وبحث
معه في المستجدّات اإلقليميّة ،كما
التقى النائب إميل رحمة.
المنسق العام لـ«تج ّمع
واستقبل
ّ
اللجان وال��رواب��ط الشعبية» معن
ّ
بشور ،الذي قال بعد اللقاء« :ه ّنأنا
�ح��ود باألعياد المجيدة،
الرئيس ل� ّ
وتم ّنينا أن يكون العام الجديد عاما ً
ح��اف�لاً ب��االزده��ار واالس��ت��ق��رار على
ل��ب��ن��ان ،وب��ال��وح��دة والمنعة على
أقطارنا العربية».
أضاف« :كان اللقاء مناسبة لكي
نؤ ّكد مع فخامة الرئيس أنّ الخروج
الحقيقي للبنان من ك ّل أزماته يبدأ
بإصالح انتخابي جذري ،ينطلق من
قانون يعتبر لبنان دائ��رة واح��دة،
وينتخب اللبنانيّون ن ّوابهم حسب

النسبيّة التي تأتي بتمثيل نيابي
عادل وشامل ،وال ُتقصي فيه أكثريّة
م���ح���دودة ت���ي���ارات وق����وى ع��دي��دة
موجودة في البالد».
وتابع« :كان اللقاء أيضا ً مناسبة
لكي أنقل لفخامة الرئيس تعازينا
بصديق مشترك هو المطران هيالريون
كبوجي ،الذي كان بحق رمزا ً للحق
فجسد
الفلسطيني واالنتماء العربي،
ّ
بذلك ،بجذوره السورية وبنضاله
الفلسطيني ومدفنه اللبناني ،مثلث
الصمود القومي في األ ّمة العربية».
�ح��ود «صاحب
وأع��ل��ن أ ّن��ه دع��ا ل� ّ
التجربة والمواقف الوطنية والعربية
السليمة ،إل��ى أن يكون على رأس
تيّار وحدوي تغييري شامل ،يش ّكل
توجه إصالحي
قاعدة حقيقية أليّ
ّ
في البالد».

لحود
النائب ّ

من جه ٍة أخرى ،أ ّكد النائب السابق
إميل لحود أنّ «وج��ود لبنان على
الخارطة النفطيّة العالمية يُعتبر
خطوة يمكن أن يع َّول عليها للنهوض
باالقتصاد اللبناني وإنعاشه ،شرط
ألاّ تت ّم مقاربة ه��ذا الملف بمنطق
الحصص والمحسوبيات والصفقات،
بل على أس��اس الشفافية المطلقة
التي تضمن حقوق الدولة اللبنانية
ومواطنيها بهذه الثروة».
وأش��ار في بيان إل��ى أنّ «النفط
ليس موضوعا ً اقتصاديا ً فقط ،بل
هو قبل ذلك شأن جيواستراتيجي،
خصوصا ً ف��ي ه��ذه المرحلة التي
تشهدها المنطقة في إطار الصراع
بين محورين ،األول دع��م اإلره��اب
في سورية وغيرها من الدول ،مع ما
نتج عن ذلك من حروب وانقسامات
وقتل وتهجير ،والثاني أنقذنا من
اإلره��اب وح ّد من الكوارث الناتجة
عنه».

أضاف« :من الطبيعي أن يتعامل
لبنان ف��ي إدارت����ه للملف النفطي
م��ع ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي ال���ذي يتم ّثل
خصوصا ً بروسيا وإي��ران والصين،
ال��ذي��ن يملكون خ��ب��رة ك��ب��ي��رة في
ه��ذا ال��م��ج��ال ،ال م��ع ال��م��ح��ور األول
ال��ذي يتم ّثل خصوصا ً بالواليات
المتحدة األميركية ويرتبط مباشرة
بـ«إسرائيل» المعروفة بمطامعها
في النفط والغاز اللبنانيَّين ،والتي
ستكون في طليعة المتض ّررين من
التنقيب عنهما».
لحود
وع��ل��ى صعي ٍد آخ���ر ،رأى ّ
أنّ «م��ح��اوالت اإلبقاء على «قانون
الستين» في االنتخابات النيابيّة
المقبلة واضحة ،ويستخدم البعض
هلع النائب وليد جنبالط كوسيلة
يحسن
لتعطيل أيّ ق��ان��ون ج��دي��د
ِّ
التمثيل ويعتمد ع��ل��ى النسبيّة
وي��ت��ض � ّم��ن إص�ل�اح���ات انتخابية
جديدة».
وق����ال« :ف���ي م��ط��ل��ع ع��ه��د جديد
ُتعقد آم���ال كثيرة عليه ،نجد أنّ
الخيار األنسب على صعيد قانون
االنتخاب ه��و السماح للّبنانيين،
ولو لمرة واح��دة ،بتقرير مصيرهم
عبر استفتائهم على قانون االنتخاب
األم��ث��ل ،ب��دل إبقاء مصيرهم في يد
مجموعة م��ن ال��ن�� ّواب ال��م��م�دّد لهم
والمشكوك بشرعيّتهم ،حتى من قِبل
رئيس الجمهورية».
وخ��ت��م« :ال ي��ج��وز أن يُ��ق��ال إنّ
الشعب اللبناني غير ناضج الختيار
م��ا يناسبه ،م��ا دام الشعب نفسه
هو الذي سينتخب الن ّواب ،علما ً أنّ
االستفتاء سيضع اللبنانيّين أمام
مسؤولية وفرصة تاريخ ّي َتين لتجديد
الطبقة السياسية التي يشكون منها،
كما يتيح األمر للمجتمع المدني ،الذي
يشكو من تغييبه ،للتعبير عن رأيه
وإظهار حجمه الحقيقي».

«المجل�س اللبناني -الأ�سترالي»
التقى قبالن وكرامي
استقبل نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األم��ي��ر ق��ب�لان أم��س ف��ي مق ّر
المجلس ،رئيس المجلس اللبناني -
األسترالي حسين علوش على رأس
وفد من المجلس ،في حضور مدير
عام المجلس نزيه جمول ،وأطلع
الوفد قبالن على أوض��اع الجالية
اللبنانية في أستراليا والنشاطات
التي يقيمها المجلس في أستراليا
ومشاريعه المستقبلية.
ورحب الشيخ قبالن بالوفد في
ّ

بيته وبين أهله ،مح ّمالً إيّاه تحياته
إل��ى «أب��ن��اء الجالية اللبنانية»،
متم ّنيا ً ل��ه��م «ال��ت��وف��ي��ق وحسن
التعاون مع الدول والشعوب التي
تستضيفهم».
ورأى قبالن أنّ «لبنان يتن ّفس
ال��ص��عَ ��داء ب��ع��د ان��ت��خ��اب رئيس
ُّ
للجمهوريّة وتشكيل الحكومة،
ولبنان ال��ي��وم يعيش االستقرار
واألم��ان في ظ ّل العيش المشترك
بين ك�� ّل اللبنانيين ،ويستعيد
لبنان دوره ومكانته وعافيته بفعل

تعاون اللبنانيّين وإصرارهم على
ح � ّل المشاكل واألزم���ات بروحيّة
الحوار».
كما زار ال��وف��د ال��وزي��ر السابق
فيصل عمر كرامي في مكتبه في
طرابلس ،وجدّد له الدعوة لزيارة
أستراليا في القريب العاجل.
من جهته ،وع��د كرامي أعضاء
الوفد بتلبية الدعوة ،وأشاد بـ«دور
المجلس اللبناني  -األسترالي،
ومتابعته معظم قضايا االغتراب
بين لبنان وأستراليا».

