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مع بدء النقاشات حول قانون االنتخابات. ونظراً لإلرباك الشديد الذي شّكله ما سّمي  3102أطلّت سنة 

آذار، توقّفت األمانة العامة عن إصدار البيانات الدورية  01بـ"قانون اللقاء االورثودكسي" داخل صفوف 

 خالل شهر كانون الثاني لتعود وتستأنفها مع بداية شهر شباط.
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تعلّيقا على طلب القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب الشيخ بطرس حرب بدعوى تعّرضه للقضاء ولرئيس 
بمحاولة اغتيال النائب حرب، أصدرت األمانة العامة لـ الجمهورية بعد اإلدعاء على محمود الحايك، مسؤول حزب هللا المتهم 

 آذار البيان اآلتي: 01
كنّا ننتظر من القضاء اللبناني التحّرك الفوري من أجل توقيف من دبّر ومن خّطط ومن نفّذ محاولة اغتيال النائب بطرس  

ً ، وهو طلب القاضي حاتم ماضي، 3103تموز  5حرب في  اليوم، رفع الحصانة عن النائب ، وفوجئنا بعكس ذلك تماما
 حرب، بحجة تعّرضه للقضاء ولرئيس الجمهورية.

 
 يهّم االمانة العامة التأكيد على ما يلي:

 
 
ساعة على الكالم الذي أدلى به النائب حرب أمام وسائل اإلعالم  14ما يلفت االنتباه في اإلدعاء، انه إُعِلن بعد أقل من  -أوالا 

، بينما اإلدعاء على محمود الحايك، المسؤول في "حزب هللا"، لم يتم إالّ بعد ما يناهز السبعة 3102-3-3وبالتحديد بتاريخ 
 أشهر من تاريخ جريمته الفاشلة.

 
تعتبر االمانة العامة أن طلب المالحقة يحمل تشكيكا واضحا في دعوى النائب حرب، وتدخال، ال يستند الى أي تحقيق  -ثانياا 

قضائي، ويبدو كمحاولة لتوجيه هذا التحقيق قبل أن يبدأ، كقول النص أن المدعى عليه  ليس وحده في المبنى، وانه يرتاده من 
 وقت الى آخر، وانه يحتكر القضية.

 
 -نذّكر القاضي ماضي، أن فخامة رئيس الجمهورية طالب في خطاب علني التسريع في التحقيق المتعلّق بجريمة سماحة -ثاا ثال

مملوك، يوم تشييع الشهيد وسام الحسن، وعليه فان الرئيس الذي يطالب بتسريع التحقيق بشكل علني عالم بمسارات األمور 
 ي تمس األمن القومي، مثل محاولة اغتيال النائب بطرس حرب.القضائية الهادفة الى تمييع المواضيع الت

 
التضامن الكامل مع النائب الوزير بطرس حرب، ومطالبة القاضي حاتم ماضي بالرجوع عن القرار، خدمة للقضاء  -رابعاا 

 ولكرامته، وكي يبقى المرجع الصالح لحّل النزاعات بين اللبنانيين وتأكيداً على مبدأ فصل السلطات.
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 آذار اجتماعها الدوري، في مقّرها الدائم، و بعد النقاش والمداوالت أصدرت البيان التالي: 41عقدت األمانة العامة لقوى 
 
تفجير حافلة في تموز الماضي، وما قد يخلفه ذلك استوقف المجتمعين اتهام محكمة بلغارية "حزب هللا" بالوقوف وراء  -أوالا 

ً إذا تبنى االتحاد االوروبي التهمة وأدرج الحزب المذكور على الئحة  من تبعات سياسية وغير سياسية على لبنان، خصوصا
لتي وضعته فيها اإلرهاب، مع ما يستجره ذلك من إساءة إلى لبنان، ستفاقم السلبيات المالية واالقتصادية والسياسية واالمنية ا

 حكومة شّكلها الحزب نفسه.
 وتؤكد االمانة العامة أن اللبنانيين يرفضون أن يكونوا رهائن لدى "حزب هللا" وأن يضعوا مصالحهم في مواجهة العالم.

 
 امة.تبرز يوماً بعد يوم لدى اللبنانيين حاجة واضحة إلى تحديث القوانين، ال سيما تلك التي تتصل بالحياة الع -ثانياا 

آذار إال أن تتشارك مع جميع الذين يضعون مصلحة قيام الدولة المدنية فوق كل الفئويات  01ال يمكن لالمانة العامة لقوى 
َخليٌق  0553والعصبيات المذهبية، إذ ان لبنان الذي أعطى، في عهد الرئيس كميل شمعون، المرأة حق االقتراع منذ العام 

 أ يُبلِور ذاته على مساحة العالم العربي.بمواكبة الحراك المدني الذي بد
وفي هذا السياق، يهم االمانة العامة التشديد على أن "نافذة القوانين المدنية" تكون في إطار تحديث الدولة واحترام 

واحترام الخصوصيات الدينية، التي نعتبرها جزءاً من تقاليدنا وثقافتنا االجتماعية أيضاً. إن التنوع هو مصدر غنى للجميع، 
 الحريات الخاصة هو واجٌب وطني، واحترام تقاليد الجماعات ال يتناقض مع الحرية المطلوبة.

 
تتقّدم االمانة العامة بأحّر التعازي من الجيش اللبناني واهالي الشهيدين الرائد بيار بشعالني والمؤهل ابراهيم زهرمان،  -ثالثاا 

 اللذين سقطا في عرسال.
صوتها إلى الذين يطالبون بأصوات عالية بتوقيف الجناة وإنزال أقصى العقوبات في حقّهم وفقاً لألصول  تضّم االمانة العامة

 القانونية، وتشّدد على أن اي اعتداء على الجيش، أياً تكن اسبابه، هو مرفوض ومن اية جهة كان وفي اي منطقة.
نانية هو الحل الوحيد لوضع حّد للعنف في لبنان. وحرصاً إن حادثة عرسال تؤكد مجّدداً أن حصر السالح في يد الدولة اللب

 على المؤسسة العسكرية ودورها الجامع تشّدد االمانة العامة على ما يلي:
 تتمنّى على القضاء اجراء تحقيق شفاف من أجل كشف مالبسات ما جرى في عرسال وأخذ التدابير الالزمة؛ . أ
 وفي احتضانها للجيش اللبناني؛ عرسال بلدة لبنانية عريقة في تاريخها الوطني . ب
تلفت االمانة العامة الذين يّدعون الدفاع عن الجيش من خالل قطع الطرق وإحراق الدواليب إلى أن هذا االسلوب ال  . ت

 يخدم الجيش بل يسيء إليه، وهي تؤكد أن ليس في لبنان طوائف صديقة للجيش وأخرى معادية عليه.
 

آذار على  01مبادرة الرئيس سعد الحريري بنقاطها األربعة، وعند مواقف كل األفرقاء في  توقفت االمانة العامة أمام -رابعا  
 اختالفها، وهي تتمنّى على الجميع السعي الى الخروج بموقف موّحد تجاه كل االمور المطروحة في هذا السياق.
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، وفد من مشايخ بلدة عرسال، 3102-3-6في اطار زيارة الفاعليات والتيارات السياسية زار، بعد ظهر اليوم الخميس في 
مؤلّف من أصحاب السماحة: الشيخ سميح فخر الدين، الشيخ عدنان الحجيري والشيخ احمد الفليطي، مقّر االمانة العامة لقوى 

 آذار في االشرفية.  01

مام اعضاء االمانة وقائع ما حصل في البلدة مؤكدين أن عرسال بلدة لبنانية خاضعة للقانون اللبناني وداعمة وقد عرض الوفد أ
للجيش. وأّكد المجتمعون على أهمية تولي القضاء الملف لوضع الحقائق في نصابها بعيداً عن التأويل الحاصل في وسائل 

 االعالم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان األمانة العامة



 آذار 41قـــــوى               
 األمانــــة العامــــة                     

 

 

   30-630320 فاكس: –30-630322هاتف: -شكورمبنى  -مقابل أوتيل لو غبلاير -األشرفية -بيروت

 آذارقوى الرابع عشر من 
 3142شباط  27

  
 آذار اجتماعها الدوري، وأصدرت البيان التالي: 41عقدت األمانة العامة لقوى 

 
ً الى أوضاع  آذار  01افتتح االجتماع منسق األمانة العامة فارس سعيد بعرٍض شامل لألوضاع السياسية العامة، متطّرقا

ذي فتح باب االنتساب في خطوة على طريق العمل الحزبي وتمّنت األمانة العامة النجاح لحزب "القوات اللبنانية" ال
آذار، والتي يقودها دولة الرئيس فؤاد السنيورة، من أجل  01الديموقراطي، وابدت ارتياحاً عاماً للمشاورات التي بدأت داخل 

 التوّصل إلى تصّور انتخابي مشترك.

هرار هوفيفيان، واجيه نورباتيليان، وليد فخر الدين،  حضر االجتماع السادة )مع حفظ األلقاب(: عّمار جوري، نوفل ضو،
شاكر سالمة، ساسين ساسين، علي حمادة، سيمون ضرغام، الياس ابو عاصي، يوسف الدويهي، نادي غصن، آدي ابي اللمع 

 وفارس سعيد.

ية في الداخل وعلى الحدود، ناقش المجتمعون األوضاع العامة في البالد وتوقّفوا بقلق شديد أمام أزمتين متفاقمتين )أزمة أمن
إلى دولة فاشلة،  –إن لم يكن قد بدأ بالفعل  –اجتماعية( تنذران بخطر داهم من شأنه ان يحّول لبنان  –وأزمة اقتصادية 

وارٍض مستباحة، وشعٍب تُنتهك كرامته وحقوقه... كل ذلك على مرأى ومسمع حكومة ال تكتفي بكونها شاهد زور، بل 
ً في هذا ال ترّدي الكبير، مطبقة شعار النأي بالنفس على مصالح شعبها وعمالها، وعن الصفقات المشبوهة في بعض مشاركا

 وزاراتها.

السوري في المنطقة، وبأدوات  -إن مصالح الشعب اللبناني ووحدته ومستقبله تُنَحر اآلن وهنا على شهوات التحالف االيراني
ية. هذا التحالف ال يتصّرف بصورة إجرامية فحسب، بل ويائسة أيضاً، تدفعه إلى لبنانية أحياناً، بما فيها بعض األدوات الرسم

ارتكاب اشد الجرائم عنفاً وحماقة في سوريا ولبنان، يشجعه على ذلك تغاٍض دولي يمنحه الفرصة تلو الفرصة، كما تشجعه 
 حكومة لبنانية اتخذت من شعار "النأي بالنفس عن مصالح اللبنانيين" نهجاً وخطة.

إن الخروقات السورية للسيادة اللبنانية مستمرة. وبجردة سريعة، أحصت األمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار أكثر من 
مخلفة  3102واألسبوع الجاري من شباط  3100ثمانين خرقاً سورياً للحدود اللبنانية الشمالية والشرقية ما بين تشرين الثاني 

مملوك"، فضالً عن التجاوزات  -دية جسيمة، )الالئحة المرفقة( ناهيك عن فِعلة "سماحةعدداً من الضحايا وأضراراً ما
االيرانية الفّظة ما بين "طائرة ايوب" ومشاركات "حزب هللا" القتالية وقوافل األسلحة وتصدير المتفجرات والوقود للنظام 

 هاك السيادة اللبنانية خبراً عادياً.السوري وغير ذلك مما تطالعنا به وسائل اإلعالم كل يوم، حتى بات انت

إن أشّد عبارات االستنكار ال تكفي إلدانة ما يجري، كما أن الرهان على الحكومة اللبنانية الحالية للقيام بواجبها أصبح رهاناً 
رتها إلى رئيس آذار، وعطفاً على مذك 01سورية وظيفةً وقراراً. لذا فإن قوى  –يستخّف بعقول الناس، كونها حكومةً ايرانية 

، ال ترى مخرجاً من هذا الوضع القاتل إال بأن يبادر رئيس الجمهورية، بصفته الدستورية 3103الجمهورية في ايلول 
ومسؤوليته الوطنية، إلى العمل السريع إلنضاج قرار سيادي بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشرقية والشمالية، 

ً للفقرة التنفيذية )بمؤازرة من القوات الدولية وفق (. إن مثل هذا القرار السيادي هو الترجمة 0010( من القرار الدولي )01ا
 المنطقية والضرورية لموقف "الحياد" الذي اقّره إعالن بعبدا، وقبل فوات األوان.
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آذار ما صدر عن "القائم بأعمال النظام السوري في لبنان" عدنان منصور، لناحية دعوة  01ترفض األمانة  العامة لقوى 
 جامعة الدول العربية إلى التراجع عن قرار تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية.

تشّكل خطراً فعلياً على  وترى أن صفة وزير الخارجية اللبنانية التي لم تكن يوماً الصفة الواقعية لطبيعة عمل منصور، بدأت
ً في ضوء مواقف دول مجلس التعاون الخليجي المستنكرة لدعوات  الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين ومصالحهم، خصوصا

 منصور.

آذار أصحاب الصالحية إلى وضع حّد لتصرفات منصور واتخاذ التدابير الدستورية الكفيلة  01وتدعو األمانة العامة لقوى 
الرسمي الذي يوظفه في خدمة نظام األسد وسياساته العدوانية تجاه شعبه والكيان اللبناني والشرعيتين العربية  برفع الغطاء

 والدولية.
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 المنطقة إذا ما استمّرت الثورة ضّده.تتوّضح يوماً فيوماً الخطة التي وعدنا بها النظام السوري والتي تتمثّل بتفجير 

مملوك"، يتبيّن أن هذا النظام ال يزال  -فبعد مسلسل األعمال اإلرهابية التي ينفّذها، والتي كان أهّمها العملية اإلرهابية "سماحة
الخندق الغميق يحاول زرع الفتنة وافتعال المشاكل في كل لبنان. وكان آخر هذه االعمال التعّدي على المشايخ في منطقتي 

 والشياح ، في محاولة مستميتة إلنتاج اإلقتتال الطائفي.

 آذار أن تؤّكد المطالبة باآلتي: 41وأمام هذه األحداث الخطيرة، يهّم االمانة العامة لقوى 

تقديم شكوى أمام مجلس األمن ضد النظام السوري النتهاكه المستمر لسيادة لبنان، وبخاصة قصف طائراته األراضي  -أوالا 
ً لسيادة لبنان ولمواثيق الجامعة العربية ولقرارات الشرعية الدولية سيما القرار  اللبنانية بالصواريخ، ما يشّكل خرقاً واضحا

0555. 

موقف الرئيس ميشال سليمان، ومبادرته إلى توجيه وزير الخارجية التخاذ ما يلزم ديبلوماسياً لجهة تثّمن األمانة العامة  -ثانياا 
 استدعاء السفير السوري ووضع نظامه أمام مواجهة ارتكاباته.

ة السوري –وتؤّكد االمانة العامة على ما سبق وطالبت به مراراً، وذلك بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية 
 .0010من القرار  01بمؤازرة القوات الدولية وفقاً للفقرة 

ان االعتداء الذي تعّرض له المشايخ، ما هو إالّ اعتداء على أمن الدولة وهيبتها وسالمة مواطنيها تقتضي إحالته أمام  -ثالثاا 
الجبان وتطالب الدولة بأن تقوم بواجباتها المجلس العدلي ألهميته، كما وأن االمانة العامة تستنكر اشّد االستنكار هذا االعتداء 

 من أجل وضع حّد نهائي لهذه الممارسات المشبوهة والشاذة.

تحّمل االمانة العامة الحكومة مسؤولية األزمة االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن تخبّطها في مصير سلسلة الرتب  -رابعاا 
 مع ما يجّر من خسائر. والرواتب، والذي أّدى الى إضراب مستمّر يفوق الشهر
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 آذار اجتماعها الدوري، وبعد المشاورات أصدرت البيان التالي: 41عقدت األمانة العامة لقوى 
 
مقومات الدولة لصالح مشاريعه أثبتت استقالة الرئيس نجيب ميقاتي أن مشروع "حزب هللا"، الذي يهدف إلى تسخير كل  -أوالا 

 اإلقليمية، أصبح عبئاً حتى على حلفائه الذين لم يعودوا قادرين على تغطية ذلك.
 

تدعو األمانة العامة اللبنانيين إلى تحويل استقالة الحكومة إلى مناسبة للعودة إلى احترام الدستور وآلياته. وتتمنى على  -ثانياا 
اإلسراع في تحديد موعٍد لإلستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيٍس للحكومة، وذلك في ظل فخامة الرئيس ميشال سليمان 

 األمنية واالجتماعية واالقتصادية. -أوضاعٍ إستثنائية على جميع الصعد 

دول العربية والهيئة تؤّكد األمانة العامة على إعالن بعبدا الداعي إلى تحييد لبنان، والذي تّم إبالغه رسمياً إلى جامعة ال -ثالثاا 
العامة لمنظمة األمم المتحدة، كوثيقة رسمية يُعمل بمضمونها. وتطالب المرجعيات العربية والدولية اعتماده في كافة البيانات 

 التي تتعلّق بلبنان.

ية للبيان الوزاري كما وتؤّكد ايضاً على اعتبار هذا االعالن الذي توافق عليه اللبنانيون بجميع فئاتهم وطوائفهم ركيزة اساس
 للحكومة العتيدة.

إن قرار تسليم مقعد سوريا في جامعة الدول العربية إلى اإلئتالف الذي يمثل الشعب السوري قد جاء في موقعه ويشّكل  -رابعاا 
ديدة لدى اعترافاً صريحاً بتضحيات هذا الشعب. وتتمنّى األمانة العامة لإلئتالف السوري النجاح في انتزاع تمثيل سوريا الج

 كل المحافل الدولية، ال سيما لدى األمم المتحدة، مما يعطي للثورة دفعاً من خالل اعتراف العالم بتضحياتها.

 تستنكر األمانة العامة توقيف الصحافي السوري العامل في قناة "العربية" دمحم دغمش في مطار بيروت لمدة ساعتين. -خامساا 
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 آذار اجتماعها الدوري، وبعد المشاورات أصدرت البيان التالي: 41عقدت األمانة العامة لقوى 
 
آذار بتكليف الرئيس تمام سالم لرئاسة الحكومة، وتعتبره األسلم للعبور بلبنان من مرحلة  01رّحبت األمانة العامة لقوى  -أوالا 

ء االنتخابات النيابية على قاعدة قانون يحافظ على الوحدة الوطنية ويؤمن التمثيل الصحيح لكل إلى أخرى، من خالل إجرا
 الجماعات.

وتتمنى األمانة العامة للرئيس سالم التوفيق في تشكيل حكومة "المصلحة الوطنية"، وتطالب كل األفرقاء بالتعاون الصادق 
المصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة. إن الظرف الدقيق معه وعدم وضع العراقيل التي من شأنها تقديم 

ً الترفّع عن جميع المصالح لتشكيل  الذي يمر به لبنان والذي يتمثّل بالحالة األمنية واإلقتصادية المزرية، يحتّم علينا جميعا
 حكومة تدير شؤون اللبنانيين وتساهم في انتقالهم إلى بّر األمان.

 
ً عن مصلحة ايران ضد الشعب السوري ت -ثانياا  جّدد األمانة العامة تحذيرها من ممارسات "حزب هللا"، الذي يقاتل دفاعا

وداخل األراضي السورية وتؤكد رفضها المطلق لها. وقد أّكدت بيانات الحزب نفسه كما وسائل اإلعالم األجنبية قبل العربية 
 سقوط مقاتلين تابعين له داخل سوريا.

لسلوك المتّبع من قبل "حزب هللا" ال يخدم المصلحة الوطنية العليا، إذ يعّرض الطائفة الشيعية الكريمة لمخاطر أكيدة إن هذا ا
 كما يعّرض سلم لبنان األهلي إلى ردود فعٍل قد تدخلنا جميعاً في دائرة العنف والعنف المتبادل.

ً للقرار  السورية من –إن مصلحة لبنان تكمن في ضبط الحدود اللبنانية  خالل نشر الجيش بمؤازرة القوات الدولية وفقا
. كما أن توّرط اي جماعة في القتال داخل سوريا ضد الشعب السوري الذي يناضل من أجل حريته، يَبعُُد كل البعد عن 0010

 القيم األخالقية التي تفرض علينا الوقوف مع المظلوم ضد الظالم ومع حرية الشعوب ضد جالديها.
ً منّا باإللتزام مع الشعب الشوري وحرصاً وتدعو  األمانة العامة "حزب هللا" إلى اإلنسحاب الكامل من األتون السوري إيمانا

 على الوحدة الداخلية.
 

يصّر سفير النظام السوري من خالل سلوكه المرفوض على التطفّل على لبنان واللبنانيين وعلى التأكيد بكل إطالالته  -ثالثاا 
 بأن لبنان هو الذي يعتدي على أمن سوريا وليس العكس.

ير اآليلة لوضع حّد آذار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي تقّدر مواقفه، أخذ التداب 01تطالب األمانة العامة لقوى 
 لممارسات السفير المذكور وتحميله المسؤوليات الناتجة عن تصرفاته المخالفة للعمل الديبلوماسي.

 
تدين األمانة العامة أعمال الخطف المتبادل لمواطنين ابرياء من قبل عصابات منتشرة بهدف كسب المال أو من أجل  -رابعاا 

األمانة العامة األجهزة األمنية بالمعالجة الفورية لما يجري في البقاع تحديداً. إن الذين لم افتعال الفتن. وفي هذا اإلطار تطالب 
 ينجحوا في افتعال فتنة بين أهالي عرسال والجيش اللبناني يجب أال يتمكنوا من افتعالها بين أهل المنطقة الواحدة. 

 
إلعتداء المتكرر على المواطنين المصريين األقباط وكنائسهم آذار العنف المتمادي وا 01تدين األمانة العامة لقوى  -خامساا 

وتؤكد أن هذه الممارسات الشاذة ال تعبّر عن أي من المبادئ اإلنسانية والدينية. وتدعو جميع المعنيين للحرص والحفاظ على 
 العيش المشترك والتنوع في النسيج االجتماعي المصري.
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 آذار اجتماعها الدوري، وبعد المشاورات أصدرت البيان التالي: 41عقدت األمانة العامة لقوى 
 
آذار إدانتها انتهاك سيادة لبنان على الحدود الشمالية والشرقية من قبل الجانب السوري،  01تكّرر األمانة العامة لقوى  -أوالا 

 .0010نشر الجيش على طول الحدود ومؤازرته بالقوات الدولية وفقاً للقرار  وتطالب الدولة اللبنانية
وتعتبر األمانة العامة أن أي قصف أو عملية خطف أو تعّرض لسالمة األراضي اللبنانية وأمن المواطن اللبناني هو بمثابة خط 

ل بدءاً بحادثة عرسال في شهر كانون أكان الجيش السوري النظامي الذي لم يكف عن هذه األعما -أحمرمهما كان المصدر
مروراً بكل الحوادث التي عّرضت وتعّرض حتى يومنا هذا اهلنا في وادي خالد والعريضة، او الجيش السوري  3103االول 

 الحّر أو من قبل أي جهة أخرى متواجدة في الجانب السوري.
 

في القتال داخل األراضي السورية، بطلٍب من ايران دفاعاً عن وفي الوقت ذاته تدين األمانة العامة توّرط "حزب هللا"  -ثانياا 
النظام السوري، وهو بذلك يفتح الطريق واسعةً أمام فتنة سنّية شيعية، يحذر منها لفظاً، ويعمل لها فعالً، وال تهّدد لبنان وحده 

 في عيشه المشترك وسيادته الوطنية، بل تهّدد المنطقة بكاملها وحتى العالم.
ط الحزب، والذي لم يعد يواريه بل يجهر به ويفاخر سيخلّف جراحاً عميقة في العالقة اللبنانية السورية، يعيها تحديداً إن تورّ 

 أهل البقاع، ال سيما بعلبك والهرمل.
تقاء إن األمانة العامة تطالب الحزب باإلنسحاب الكامل فوراً من االراضي السورية لسحب الذرائع من أمام جميع الفرقاء، وإل 

 ردود فعل بدأت في منطقة الهرمل وقد تطال مدن لبنان وقراه كلها.
 

آذار دعمها الرئيس تمام سالم في تشكيل حكومة "المصلحة الوطنية"، وهي إذ تجّدد عدم وضعها أية مطالب  01تكرر  -ثالثاا 
أمامه، تدعوه لعدم الرضوخ ألية ضغوط، واإلستمرار بعمله على أساس الثقة التي نالها من جميع أألطراف وباألطر التي 

 مهورية.حّددها ويحّددها بنفسه وبالمشاورة مع رئيس الج
 

تهنىء األمانة العامة نقابتي المهندسين، بفرعيها في بيروت والشمال، ونقابة الممرضين والممرضات على اإلنتصار  -رابعاا 
آذار النقابي والسياسي، والذي إن دّل على شيء فهو يدل على رغبة هؤالء بالتغيير الصحيح من أجل  01الذي حقّقه نهج 

 مصلحة لبنان العامة.
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   3142نيسان  41في                                                                                    

 

 آذار 41األمانة العامة لقوى 

 خبر

 

آذار في  01ين في اإلنتخابات األخيرة لنقابة المهندسين في بيروت مقّر األمانة العامة لقوى زار وفد من األعضاء الفائز
األشرفية حيث إلتقى منّسق وأعضاء األمانة العامة، فارس سعيد، ساسين ساسين، يوسف الدويهي، ندي غصن، سيمون 

ئيس مصلحة المهندسين في حزب القوات درغام، في حضور رئيسة مصلحة المهندسين في تيار المستقبل بشرى عيتاني، ر
. اللبنانية نبيل أبو جودة، رئيس مصلحة المهندسين في حزب الوطنيين األحرار جورج نعمان ممثالً بالسيد موسى أبو جودة

 بيار جعارة، جورج فغالي، آدي عبد الحي، ، حسن وهج و نزيه متى.   وضّم الوفد

آذار في كل  01وف اإلنتخابات وشّدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على وحدة تّم التداول مع أعضاء األمانة العامة بظر
 المجاالت النقابية والسياسية. كما توافقوا على استمرار اإلجتماعات التنسيقية في 

 كل المجاالت.
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 آذار اجتماعها الدوري، وبعد المشاورات أصدرت البيان التالي: 41األمانة العامة لقوى عقدت 
 
بتدّخل حزبه  وحتى اليوم، وقد أقّر أمينه العام 3116دأب "حزب هللا" على الزج بلبنان في حروب تدميرية منذ العام  -أوالا 

يقتل وينّكل بشعبه، تحت عنوان "حماية جماعة لبنانية داخل المباشر في المعارك داخل سوريا في مساندة واضحة للنظام الذي 
 سوريا" ليبّرر تدّخله المرفوض من اللبنانيين رفضاً قاطعاً ويشكل جرماً يعاقب عليه لبنانياً ودولياً.

 ان اإلطاللة األخيرة ألمين عام "حزب هللا" إن دلّت على شيء فهي تدّل على:
 والعيش المشترك؛االنقالب الكامل على اتفاق الطائف  -
 تكريس التنكر الكامل لمنطق الدولة ولمبدأ النأي بالنفس الذي اطلقته حكومته؛ -
 عدم االلتزام بالقرارات الشرعيتين العربية والدولية؛ -
 االنقالب الكامل على إعالن بعبدا؛ -

 ى الداخل اللبناني.وتدعو االمانة العامة الرأي العام اللبناني الى التحرك لرفض استجرار االزمة السورية ال
 

آذار المراحل المواكبة لتشكيل حكومة الرئيس تمام سالم في ظل اوضاعٍ سياسية داخلية  01تتابع األمانة العامة لقوى  -ثانياا 
 وإقليمية شديدة التعقيد. وفي هذا السياق يهم األمانة العامة التركيز على ما يلي:

 
الرئيس نجيب ميقاتي وتكليف الرئيس تمام سالم، حملهم على التفاؤل،  يرى اللبنانيون أن الزخم الذي رافق استقالة - أ

 لكنه بدأ يفقد من قوته جّراء محاولة "حزب هللا" وفريقه فرض شروطه بأساليب ملتوية؛
 

تأمل األمانة العامة من الرئيس سالم رفض الشروط وعدم الخضوع الى اإلبتزاز الدائم الذي يحاول فرضه "حزب  - ب
لسير بحكومة تلبّي حاجات اللبنانيين بالتعاون مع رئيس الجمهورية إلخراج تشكيلة تتناسب وطبيعة هللا"، وإلى ا

 المرحلة يُعتمد عليها في تأمين انتقال لبنان من المرحلة الراهنة إلى بر األمان.
 
 

نا ابراهيم تناشد جميع المعنيين آذار إذ تدين وتستنكر اختطاف المطرانين بولس اليازجي وح 01إن األمانة العامة لقوى  -ثالثاا 
 العمل سريعاً على عودتهما سالمين إلى رعاياهما.

 
تتقّدم األمانة العامة من عمال لبنان بأحر التهاني في يوم عيدهم. وتتمنّى، من خالل هذه السنة التي اتّسمت بحيوية  -رابعاا 

لمطلوب من أجل حياةٍ كريمة في ظل دولة تحترم نفسها الحركة النقابية، لجميع العمال ولحركتهم دوام النجاح في تحقيق ا
 باحترام القوانين.
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ايار )امس( من مغاٍز تحملنا  7آذار في اجتماعها الدوري اليوم أمام ما ينطوي عليه يوم  41توقفت األمانة العامة لقوى 
ا منذ مشانق جمال باشا السفاح، إلى اليوم البغيض  في إلى شهداء الوطن  ، في بيروت والجبل، حين حّول 3118جميعا

ا إلى شهداء "ثورة االستقالل  "حزب هللا" سالحه من سالح "مقاومة" إلى سالح ميليشيا سفك دماء اللبنانيين، مضيفا
 "، عشرات الشهداء العّزل.3112

في أعزاز، وجّددت إدانتها  1مام الخطوات اإليجابية في شأن المخطوفين اللبنانيين الـكذلك توقفت األمانة العامة بتفاؤل أ
ا يكن مصدره. وهي تطالب مدير عام األمن العام بأن يحمل معه إلى دمشق المطالبة  لكل اعتداء على حرية اي لبناني أيا

 نظام الوصاية األسدي يده على لبنان.بإطالق المعتقلين اللبنانيين والمخفيين في سجون النظام السوري منذ وضع 
وكذلك على  4714وبعدما أدانت أألمانة العامة االعتداء االسرائيلي المتجدد على سيادة لبنان في خرٍق فاضح للقرار 

 االراضي السورية أصدرت البيان التالي:
 
في ظل األحداث المتسارعة في المنطقة ال سيما ما يجري في سوريا، ينظر اللبنانيون إلى دولة رئيس الحكومة المكلّف  -أوالا 

 تمام سالم بعين األمل طالبين منه اإلسراع في تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤونهم وحماية مصالحهم. 
 ابتزاز من اية جهة أتى. الدفع بهذا االتجاه منعاً اليسليمان  كما يناشد اللبنانيون فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال

إن المصلحة الوطنية تمّر حكماً في تشكيل حكومة حيادية قادرة على منع انتقال العنف من سوريا إلى لبنان وتحمي اللبنانيين 
تل النيابية إلى التجاوب مع من إصرار البعض على ربط مصير لبنان بمصير أحداث سوريا. كما وتدعو األمانة العامة الك

 طرح إعتماد الحياد اإليجابي.
 

ال يزال قتال "حزب هللا" في الداخل السوري يشكل الحدث األهم، بما يرتّب على لبنان واللبنانيين من تداعيات مكلفة.  -ثانياا 
 وفي هذا السياق:

االراضي السورية واإللتزام باإلجماع اللبناني الذي تجّدد األمانة العامة مطالبتها "حزب هللا" باالنسحاب الكامل من  - أ
 يطالب بتحييد لبنان عن أحداث سوريا؛

وفقاً  -تتمنى األمانة العامة على فخامة رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، التوّجه إلى مجلس النواب برسالة - ب
وافقت عليه كل القوى السياسية، والداعي ، تدعوه إلى تبنّي "إعالن بعبدا" الذي  -01من الدستور، فقرة  51للمادة 

 إلى تحييد لبنان عن الصراع في سوريا لتدارك األخطار الناجمة عن توّرط "حزب هللا" في أزمتها ؛
آذار بمناقشة هذا الوضع الخطير في اطار جامعة الدول العربية ألنه يمس بأمن لبنان  01تطالب األمانة العامة لقوى  - ج

 ها.بصفته عضواً مؤسساً في
 

آذار الحزبية والمستقلة وكل الكتل المعنية التوّصل إلى صياغة قانون  01تتمنى األمانة العامة على جميع مكونات  -ثالثاا 
المسيحي التي كانت وال تزال في صلب ثورة  -يصحح التمثيل ويراعي صيغة العيش المشترك االسالميانتخابات جديد 

  األرز.
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ال يسع اي مراقب سوى التنبّه إلى الرابط السببي بين تجديد االنفجار األمني في طرابلس واألحداث السورية، ال سيما توّرط 
األهلية "حزب هللا" في القصير. ويجب أال يغيب عن أعين اهل طرابلس، مدينةا وجبالا، أن كابوس االقتتال بين الجماعات 
 هو حلم النظام األسدي، وفرصته لتبرير التطهير العرقي الذي بدأه في بانياس ومستمر به بتؤدة ضد الشعب السوري.

إن الحرب غير المبررة التي يخوضها "حزب هللا" هي ضد سيادة الدولة اللبنانية وإرادة الشعب اللبناني، وليست إال بنداا في 
ا من قدراتها. وليس أدّل إلى ذلك من تعليمات وزير الخارجية عدنان منصور إلى سفير مشروعه إلفراغ الدولة ومؤسساته

 لبنان لدى جامعة الدول العربية بتبنّي موقف "حزب هللا" من القتال في سوريا.
 وبعد المداوالت أصدرت البيان التالي:

 
 في االنتخابات النيابية: -أوالا 

آذار، الضغط في اتجاه عقد جلسة عامة للمجلس النيابي والتصويت على  01ةً نواب تطالب األمانة العامة نواب األمة، وخاص
 قانون انتخابي جديد يؤّمن مصالح اللبنانيين.

كما وإن االلتزام بالمهل الدستورية واالستحقاقات االنتخابية كان وال يزال في صلب حياتنا السياسية ومن غير المقبول التخلّي 
 المنطقة بها.عنه في لحظة تمسُِّك 

 
 في الموضوع الحكومي: -ثانياا 

ً في تشكيل حكومة قادرة على الفصل الواضح بين أحداث سوريا  تكّرر األمانة العامة دعوة الرئيس تمام سالم للسير قدما
 والوضع الداخلي اللبناني. 

 النظام السوري.والمطلوب اليوم حكومة من طبيعة "وطنية" تضع حّداً الستخدام لبنان أرض انطالق لدعم 
 

تتساءل األمانة العامة عن مصلحة لبنان في االعتداء على المصالح التركية من قبل بعض اللبنانيين حتى لو كانوا  -ثالثا
 يحملون قضية حق، وهي المطالبة باالفراج عن ما سّمي بقضية "مخطوفي أعزاز".

 صطياد بالماء العكر من قبل أيٍ كان.إن العالقات التي تربط البلدين يجب ان تشّكل حاجزاً امام اال
 

تستغرب األمانة العامة اعتداء وزير الثقافة في الحكومة المستقيلة على لوحة تخليد ذكرى جالء الجيش السوري  -رابعاا 
 عن لبنان بحجة وجود شعار حزبي عليها. 

الصيغة الوطنية التي يراها مناسبة لتخليد إن األمانة العامة تتمنى على الوزير الحريص أن يبادر غلى وضع لوحة بديلة وفق 
 هذه الذكرى.

 
 :وفي سياق ما سبق تجّدد األمانة العامة مطالبتها

 
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التوّجه برسالة واضحة إلى مجلس النواب، تضع نواب األمة أمام  - أ

 نار الحرب في الداخل السوري فوراً. مسؤولياتهم وتطلب من الجميع من دون اي استثناء االبتعاد عن
 

السورية  –حكومة تصريف األعمال أخذ التدابير التي تهدف إلى نشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية  - ب
 .0010بمؤازرة القوات الدولية وفقاً للقرار 

 
القوى االستقاللية والحريصة على استقرار لبنان التوّجه إلى جامعة الدول العربية واألمم المتحدة برسالة واضحة   - ج

تكشف أن لبنان وطٌن أسيٌر للسياسات اإلقليمية االيرانية، وتضع المجتمعين العربي والدولي أمام مسؤولياتهما في 
 الحفاظ على لبنان.

ية والدولية للشأن اللبناني هو بمثابة التخلّي عن وطن أعطى العالم تجارب غنيّة إن تجاهل دوائر القرار العرب
 بالعيش المشترك والتالقي االنساني.
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ا، وبعد المشاورات أصدرت  41عقدت األمانة العامة لقوى  ا استثنائيا  البيان التالي:آذار اجتماعا
 
 
 
ً يندرج في مخطط مدروس يهّدد أركان الحياة الوطنية المشتركة،  -أوالا  إن ضلوع "حزب هللا" في الحرب السورية ضلوعا

 وينذر بعواقب وخيمة على جميع اللبنانيين حتى حدود إعادة إنتاج الحرب األهلية.
 

عدنان منصور أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب بصفته وزير آذار كالم الدكتور  01تعتبر األمانة العامة لقوى  -ثانياا 
 خارجية لبنان يشّكل غطاًء رسمياً حكومياً لهذا التوّرط وتحريضاً على مواصلة ارتكاب جريمة قتل وذبح الشعب السوري.

 
الل تماسكها أوالً والعودة إلى تعلن األمانة العامة انها ستعمل بكل ما لديها من قدرة لمواجهة هذا المشروع الخطير من خ -ثالثاا 

 عناصر قوتها ثانيا التي تكمن في الرأي العام اللبناني.
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آذار اجتماعها الدوري بالوقوف دقيقة صمت عن روح الشهيد هاشم السلمان الذي قُتل  41استهلّت األمانة العامة لقوى 
قُتِل ال لذنٍب سوى أنه أراد  –أمام السفارة االيرانية في بيروت، على يد مجموعات منّظمة ومكلّفة يوم األحد الماضي  عمداا 

 اإلعتراض سلمياا على توّرط ايران و"حزب هللا" في قمع وقتل الشعب السوري.
 وبعد المناقشات أصدرت البيان التالي:

 
اعتبرت األمانة العامة الشهيد هاشم السلمان شهيد كل لبنان. فهو يؤسس بدمائه الزكية لحالة مقاومة ديموقراطية سلمية  -أوالا 

في وجه ميليشيا "حزب هللا" التي تقّصدت توجيه رسائل إلى من يريد اإلعتراض على سياساتها، طنّاً منها أنه بالقتل والعنف 
 ى اللبنانيين.ستتمّكن من إخماد روح الكرامة لد

 ومن خالل متابعتها للحادثة األليمة تؤّكد األمانة العامة على النقاط التالية:
إن هذه الجريمة المدبّرة والمقصودة وقعت تحت أعين القوى األمنية اللبنانية والجيش اللبناني المتواجدين في مسرح  - أ

 أحمد األسعد.الجريمة والذين لم يتدّخلوا لمنعها. كما جاء على لسان األستاذ 
وتؤّكد األمانة العامة أن البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني جاء ملتبساً حتى حدود إرادة التغطية 

 على الفاعلين.
توقفت األمانة العامة أمام غياب أشرطة تصوير تفاصيل الحادثة عن كل وسائل اإلعالم المرئية، وهي تسال من هي  - ب

 ثّها؟ ولماذا لم نسمع اي تعيلق من وسائل االعالم نفسها على القمع الذي طالها؟الجهة التي منعت ب
كما تتوّجه األمانة العامة إلى عائلة الشهيد هاشم السلمان وأبناء منطقته ورئيس وأعضاء حزب "اإلنتماء اللبناني" وإلى 

 اللبنانيين عامةً بأحّر التعازي.
 

الصادر عن األمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي حول "إدانة تدّخل "حزب هللا" في توقّف المجتمعون أمام البيان  -ثانياا 
 األزمة السورية وما نتج عنه من قتٍل للمدنيين األبرياء".

واعتبر المجتمعون أن هذا الموقف من قبل األشقاء العرب هو موقف تضامني وأخالقي مع الشعب السوري الشقيق الذي 
 الً.يواجه نظاماً قات

إال أن المجتمعين يأملون، بالنظر إلى ما قّرره مجلس التعاون من "اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى "حزب هللا" في دول 
ل العائالت اللبنانية البريئة العاملة في دول المجلس ثمن  المجلس سواء في إقاماتهم أو معامالتهم المالية والتجارية"، أن ال تُحمَّ

 كون لبنانياً شكالً إنما هو بالتأكيد إيرانّي الهوية واإلنتماء والسلوك.سياسات حزٍب قد ي
 

حكومة تتبع نهج الحياد بين الفرقاء السياسيين المتنازعين آذار مطالبتها تشكيل  01تكّرر األمانة العامة لقوى  -ثالثاا 
ً لدى اللبنانيين نظراَ لتعقيدات المرحلة،  و"الالحياد" حيال المصلحة الوطنية العليا. إن تسريع إنتاج الحكومة بات مطلباً  ملّحا

ولم يعد االنتظار مبّرراً ومقبوالً. وفي ظّل الحوادث األمنية المتنقّلة من بيروت إلى عرسال، التي يتم استهدافها من أجل عزلها 
يس المكلّف تمام سالم تشكيل واستدراجها إلى مواجهة مع محيطها، تناشد األمانة العامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئ

 الحكومة فوراً ودون إبطاء.
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آذار اجتماعها الدوري، وبعد المداوالت حول الحوادث األمنية األخيرة المتنقلة بين مدن  41عقدت األمانة العامة لقوى 
 والجنوب مؤخراا، أصدرت البيان التالي:وقرى البقاع والشمال وبيروت 

 
اعتبرت األمانة العامة  أن ال فرق بين استهداف عرسال أو استهداف الهرمل أو مدينة بعلبك أو القرى الشمالية وحرق  -أوالا 

واطن في فسيادة لبنان واحدة والم -المحاصيل الزراعية من جهة وما يحدث من فتنة متنقّلة بين بيروت وصيدا من جهة ثانية 
لبنان واحد ومشروع الفتنة واحد يصيب الجميع، واألمانة العامة التي أدانت سابقاً تدين اليوم أي انتهاك ألمن لبنان وسيادته من 

 اية جهة داخلية أو خارجية أتى.
 

إن توّرط "حزب هللا" في الحرب على األراضي السورية وانعكاساته على الداخل اللبناني من عدم استقرار وحوادث  -ثانياا 
أمنية متنقّلة، من الشمال إلى البقاع وصوالً إلى الجنوب والعاصمة، تبرز حاجة لبنان إلى تشكيل حكومة فوراً لمعالجة 

 وإدارة شؤون اللبنانيين في يومياتهم.تداعيات الزلزال السوري على الداخل اللبناني 
ً استثنائياً  إن حوادث البقاع واالنتهاكات المتكررة لسيادة لبنان من قبل الجانب السوري، كانت تتطلّب بالحّد األدنى اجتماعا

ل اتخاذ لحكومة تصريف األعمال برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودعوة النعقاد مجلس الدفاع األعلى من أج
 إجراءات رادعة تؤمن حماية اللبنانيين على كافة األراضي اللبنانية.

كما وأن هروب الحكومة وعجزها عن تحّمل المسؤولية استدعى تدّخل رئيس الجمهورية شخصياً مع الممثل الشخصي لألمين 
 بنان.العام لألمم المتحدة في بيروت ديريك بالمبلي، إلبالغه بالخروقات السورية لسيادة ل

آذار بان المذكرة التي تقّدمت بها ، إلى رئيس الجمهورية، هي بمثابة خارطة  01وفي هذا السياق تؤكد األمانة العامة لقوى 
 آذار انما لكل المخلصين الذين يرون في بنودها خالصاً وإنقاذاً للبنان. 01طريق ليس فقط لقوى 

 
ا  ؤولية جماعية وليست حكراً على قوى سياسية أو طائفية او مذهبية دون إن مسؤولية إخراج لبنان من محنته هي مس -ثالثا

أخرى. وتتطلّب أن يضع جميع اللبنانيين، بمن فيهم أولئك الذين يصنّفون أنفسهم من خارج االصطفافات، إمكاناتهم ويطرحوا 
 لبنان. علناً وبوضوح تصوراتهم للحلول بعيداً عن المزايدات والتبروء من المسؤولية عما يشهده

 
شّكلت االنتخابات الرئاسية في ايران مناسبة عبّر فيها الشعب االيراني عن خياراته. وتأمل األمانة العامة أن يترجم  -رابعاا 

الرئيس االيراني الجديد حسن روحاني وعوده االنتخابية إلى مبادرات وقرارات سياسية تهدف إلى مصالحة ايران مع محيطها 
المجتمع الدولي، كما تأمل األمانة العامة بأن تسمح قيادة الولي الفقيه للرئيس االيراني بترجمة  العربي واالسالمي ومع

 خيارات شعبه.
 

ا  آذار بعين األمل إلى الجهود التي تبذلها الدول العربية والغربية لمساعدة الشعب  01تتطلّع األمانة العامة لقوى  -خامسا
على نظام قاتل ال يزال يتالعب على حبال السياسات االقليمية والدولية من أجل  السوري على الخروج من محنته والتغلّب

 البقاء في السلطة، وعلى اشالء شعبه!
إن الشعب السوري يستحّق منا كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي واألخالقي لما يقوم به من جهود جبارة في مواجهة 

 االجرام.
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ا استثنائياا في طرابلس عاصمة الشمال ناقشت فيه الوضع المأساوي الراهن  41عقدت األمانة العامة لقوى  آذار اجتماعا

 لهذه المدينة األبيّة، وأصدرت البيان التالي:
 
إلسقاط الدولة اللبنانية، خاض إرهابيّو النظام السوري على مدى ثالثة أشهر حرب مخيم نهر البارد  3110عام  -

 مستقوين بالخط األحمر الذي وضعه آنذاك "سيّد حزب هللا" أمام الجيش اللبناني.
 

أيار الجاري نعى سيّد الحزب ذاته الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها الدستورية ومصادر شرعيتها، معلناً  35وفي  -
ولّي الفقيه" خوض كل المعارك، في كل األماكن، إللغاء صراحةً أن حزبه هو الدولة الفعلية، المفّوضة من قبل "ال

العيش اللبناني المشترك وإلحاق الجماعات اللبنانية بمشروع األقليات اإلنتحاري الذي يقوده "ولّي األقليات" القابع في 
 ايران وتمتدُّ ذراعه إلى شاطىء المتوسط.. 

نجاز التحرير" بـ"إنجاز الطائفة"، وعن تحويل المقاومة إلى هذا بعدما أعلن نصرهللا في المناسبة ذاتها عن تسمية "إ
ميليشيا نقّالة طيّارة دفاعاً عن المقّدسات أينما كانت، وضد "اإلرهاب السنّي" المزعوم أينما ُوِجد! والحال كذلك لم يَفُْت 

ً أهلية )ك ذا(، كما لفت نظر اإلدارة نصرهللا أن يدعو اللبنانيين إلى التقاتل على أرض سوريا ليجنّبوا لبنان حربا
أميركي ضد اإلرهاب في العالم، وهو ما عرضه  –إلى إمكانية قيام تحالف إيراني  –على طريقته  –األميركية 

صراحةً ممثل ايران في األمم المتحدة على الواليات المتحدة قبل أيام، مثلما كان هذا العرض ذاته بضاعة الرئيس 
 السوري الراحل حافظ األسد!

 
باب التبانة لم يتوقّف نزف  –جبل محسن  –بين حرب مخيم نهر البارد وبين المعارك الجارية على خط القصير  ما -

طرابلس األبيّة، ولم يلتئم جرُحها المفتوُح على كل العَبَث القائم وعلى كل ما تخبئُه لنا الغرف السوداء المشتركة 
 للنظامين السوري وااليراني.

 
النظامين السوري وااليراني في نهر البارد، عندما قال الجيش: ال خطوط حمراء أمام  سقطت مؤامرة 3110عام  -

سيادة الدولة! وقالت منظمة التحرير: ال عالقة لفتح االسالم بفلسطين من قريب أو بعيد! وقال مسلمو لبنان وأهل 
 الشمال: ال عالقة لهذه العصابة باإلسالم والمسلمين!

 
 

آذار، تجتمع اليوم في طرابلس الجريحة التي دفعت وتدفع ثمن غياب الدولة، لتقول: نرفض  01 إن األمانة العامة لقوى -
أي خط أحمر أمام سلطة الدولة وقيام الجيش بمهامه كاملة للحفاظ على دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم وأمنهم 

ميعاً، وإّن النأي بالنفس عما يجري لهو وعيشهم المشترك. إن إقدام الدولة اليوم هو مسألة حياة أو موت لها ولنا ج
 الخطيئة الوطنية العظمى.. فَْلتتوقَّف هذه الجريمة، وْليُنَزع كّل سالح.. كّل سالح.. كّل سالح!

 
 وقد قرر المجتمعون:

 
: تبنِّي مطالب نواب المدينة بأن تتحرك النيابة العامة التمييزية فوراً وتباشر إصدار مذكرات التوقيف بحق أحد اتباع أوالا 

النظام األسدي الذي ظهر في وسائل اإلعالم المحلية والعالمية ُمهدداً وُمتوعداً وُمنفذاً بقصف مدينة طرابلس وقتل ابنائها. انَّ 
حد فوري لعصابة المسلحين التي تحتل بعل محسن على غرار ما قامت به في ملف فتح اإلسالم  على السلطة القضائية وضع

 بقيادة شاكر العبسي. 
 

ا  : تشكيل خلية ازمة باإلشتراك مع  نواب طرابلس من أجل متابعة ملف عمليات إغاثة أهالي طرابلس المنكوبين لدى ثانيا
 الهيئات واألجهزة المختصة المحلية والدولية.
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استنكرت األمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار جريمة التفجير التي استهدفت منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية 
 لبيروت اليوم، وأّدت إلى إصابة مدنيين ابرياء. 

 والقضائية الرسمية إخذ التدابير الالزمة لمعرفة من وراء هذا الحادث األليم ومعاقبته.وتطالب األمانة العامة األجهزة األمنية 
كما تعتبر األمانة العامة أن استهداف اية منطقة في لبنان هو استهداف لكل لبنان، ألن الخالص يكون للجميع أو ال يكون 

 وبالجميع أو ال يكون.
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 آذار اجتماع ها الدوري، وبعد المداوالت أصدرت البيان التالي: 41عقدت األمانة العامة لقوى 

 –، وعبّروا عن ارتياحهم لنجاح هذا اللقاء والبيان 3102-0-0قيّم المجتمعون لقاء "صيدا" الذي انعقد  نهار األحد الواقع في 
 النداء الجامع الصادر عنه.

أمام جريمة التفجير في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، واستنكرت األمانة العامة هذا العمل اإلرهابي  وتوقّفوا
 الذي طال األحياء األهلية واوقع عدداً من الجرحى والمصابين متمنّية لهم الشفاء العاجل.

في األزمة السورية، التي ستطال الجميع دون استثناء.  ولطالما حذّرت األمانة العامة منذ أشهر من عواقب تدخل "حزب هللا"
 مّما أنتج أزمات متنقّلة تشّكل خطوة إضافية باتجاه انهيار البيت اللبناني على رؤوس الجميع دون تفرقة.

أو  من هنا تؤّكد األمانة العامة أن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى الدولة ومؤسساتها بشروط الدولة وليس بشروط حزبٍ 
 طائفة. 

آذار في هذا السياق بان المذكرة التي قّدمها نوابها إلى فخامة رئيس الجمهورية، التي تتضّمن بند  01تؤّكد األمانة العامة لقوى 
وانسحاب "حزب هللا"  0010نشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية السورية بمؤازرة القوات الدولية عمالً بالقرار 

ً أن السالم في لبنان يتطلّب تسليم كّل السالح غير من القتال  الدائر في سوريا تشّكل مدخالً لوضع حّد للفلتان األمني،علما
 . 0555الشرعي إلى الدولة عمالً باتفاق الطائف والقرار 

"حزب هللا" بالرغم  واستهجنت األمانة العامة تعّرض وزير داخلية لبنان لإلعتداء الذي أّكد على تغييب الدولة من مناطق نفوذ
 من محاوالت إظهار العكس من قبل المعنيين.

تهنّىء األمانة العامة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول شهر رمضان الكريم آملةً أن يمّن على الجميع بالخير والبركة 
 والسالم.
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 آذار البيان اآلتي: 41األمانة العامة لقوى صدر عن 

، 3102-0-01طالعتنا المؤسسة اللبنانية لإلرسال "أل بي سي" في مطلع نشرتها اإلخبارية المسائية، ليلة األربعاء بتاريخ 
أعلنه  آذار استكماال لما 01آذار متمنية فرط عقد اإلطار التنظيمي لقوى  01آذار وقوى  4بمقارنة غير موفقة بين قوى 

 آذار لم يعد موجودا... 4رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن إطار قوى 

آذار أن تلفت انتباه ال "أل بي سي" وكاتب مطلع نشرتها اإلخبارية الى أن  01وإزاء هذه المقارنة يهم األمانة العامة لقوى 
الشعب اللبناني ومفهوم الدولة والدستور ال يعني فرط عقد تحالف سياسي وحزبي وإنما يعني سقوط تطلعات  01زوال قوى 

 والقوانين ومرجعية المؤسسات وهوية لبنان التاريخية كجزء من الشرعيتين العربية والدولية.

آذار تدرك تماما أن هناك من يتمنى التخلص منها بأي ثمن، بما في ذلك االغتيال الذي استهدف قافلة طويلة من  01إن قوى 
واألمنيين والعسكريين وقادة الرأي فيها، وهي تؤكد لمدعي الغيرة على مستقبل لبنان واستقراره بأنها نخبة قادتها السياسيين 

اإلسالمية وباكورة الربيع العربي، وهي لن تتراجع حتى العبور الكامل والصافي  –ستبقى الحصن المنيع للشراكة المسيحية 
 باتجاه قيام دولة القانون والحق لجميع اللبنانيين.
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3102تموز 04بيروت في   

 

 

آذار قرار مجلس األمن المركزي بسحب عناصر حمايتهم التابعين لقوى األمن الداخلي،  01فور تبلّغ اليوم عدٌد من نواب 
 آذار بالتشاور الفوري فيما بينها وأصدرت البيان التالي:  01قامت قيادات 

إن قرار مجلس األمن المركزي يتعارض كلياً مع األجواء األمنية الخطيرة التي تعصف بالبالد والتي أصبحت ضاغطة على 
 جميع اللبنانيين والتي كان قد أقّر بها وزير الداخلية شخصياً عبر وسائل اإلعالم.

مراكزها وإال تحّمل مجلس األمن المركزي بكل آذار تطالب بالعودة الفورية عن هذا القرار وإعادة العناصر إلى  01إن قوى 
 آذار.  01أجهزته، كما تحمل وزير الداخلية شخصياً مسؤولية أي أذى يتعرض له نائب أو أي شخصية منتسبة إلى قوى 

 آذار: 01وفي هذا السياق سألت قيادات 

ذا؟ وما هي الخطوات البديلة التي هل قررت الحكومة تشجيع القتلة وأصحاب مخططات اإلغتياالت السياسية بموقفها ه
 قررتها وزارة الداخلية لحماية أمن القوى السياسية الديمقراطية التي ال تؤمن إال بالسالح اللبناني الشرعي؟
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 آذار البيان اآلتي: 41صدر عن األمانة العامة لقوى 

تموز الجاري، زار وفد من عائلة الشهيد هاشم السلمان، الذي سقط غدراً برصاص "مجهول" المصدر حتى اآلن  04بتاريخ 
 آذار في األشرفية. 01، مكاتب األمانة العامة لقوى  3102-6-5أمام السفارة اإليرانية يوم األحد في 

ضم الوفد السادة فادي نشأت السلمان، صالح السلمان، حسن السلمان والسيدة زينة األخوي. وقد تم االتفاق بعد االجتماع على 
 التالي:

 إن مسؤولية متابعة قضية الشهيد هاشم السلمان هي مسؤولية وطنية مشتركة. -0

السعي إلى تأليف هيئة وطنية من حقوقيين وشخصيات من أجل متابعة قضية الشهيد السلمان ومن أجل التوّصل إلى  -3
 كشف حقيقة ما جرى وإنزال اشد العقوبات بالذين دبّروا ونفّذوا هذه الجريمة. 
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تابعت األمانة العامة تداعيات قرار وزراء خارجية اإلتحاد األوروبي، بعد اجتماعهم أمس األول في بروكسل، بإدراج 
 وأّكدت على النقاط التالية: " ضمن الئحة المنظمات اإلرهابية،"الجناح العسكري" لـ"حزب هللا

 
ومساعدته لتجاوز آذار منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مّد اليد إلى "حزب هللا"  01حاولت قوى  -أوالا 

واعتماد البنود المتعلّقة فقط  0555القرار التعامل المرن مع بند نزع سالح الميليشيات في بدءاً من  الضغوط الخارجية.
ً داخلياً،  بخروج الجيش السوري وانتخاب رئيس جديد مروراً بـحكومات الوحدة الوطنية، واعتبار موضوع السالح شأنا

. وكان في المقابل إصرار من المتعاقبة من المجلس النيابي إلى القصر الجمهوري وصوالً إلى الدوحة وطاوالت الحوار
ً بعرضمن قبلنا الحزب على اعتبار كل مبادرة  الحائط شكوى اللبنانيين من  كأنها إشارة ضعف، واستمّر في نهجه، ضاربا

 .وعّطل العمل السياسي منذ ذلك التاريخ بقوة السالح 3114واحتّل بيروت في العام  سلوكه
 

تمّكن من استتباع الدولة لمصلحته، وّسع الحزب دائرة نشاطاته األمنية والعسكرية، حتى جاهر بالقيام باعمال  مابعد -ثانياا 
بتفجيرات في بلغاريا  ، وهو في الوقت نفسه متّهم3102 -3103 العامينفي سوريا في ، و3101إرهابية في مصر في العام 

 وقبرص وغيرهما من البلدان. 
إلرهاب. وكنّا قد حذّرنا حزب هللا" على الئحة ا"الجناح العسكري لإن هذه األنشطة ساهمت بشكٍل واضحٍ وملموس في إدراج 

القتال في سوريا. وكان الجواب دائماً: "نحن نعرف ماذا ساحات وري من اإلنسحاب الفراراً وطالبنا الحزب بتكمراراً و
 نفعل!".

 
إبرام تسوية تاريخية ولعودة إلى لبنان، بشروط لبنان، بالتخلّي عن سياسة المكابرة وا"حزب هللا"  تنصح األمانة العامة -ثالثاا 

ً باتجاه حكومة قادرة على  ،الفوري من سوريا الجيش اللبناني واإلنسحاب إلىالسالح  تسليمترتكز على  مقابل السير قدما
  .استكمال بناء الدولة في لبنان وتأمين حاجات اللبنانيين

 
بشروط الدولة اللبنانية المنصوص عليها في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، اي في بذلك يكون "حزب هللا" قد التزم 

 المواطنين اللبنانيين أمام القانون والدستور. بين مساواة الالعام من خالل  بحيث يستقيم الوضع ،الدستوراللبناني
إننا أمام مرحلة مفصلية من أجل إنقاذ لبنان، لذلك ندعو "حزب هللا" إلى عدم تفويت هذه الفرصة مجّدداً على اللبنانيين كّل 

 اللبنانيين قبل فوات األوان.
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آذار أمام حادث إختطاف المواطنين التركيين العاملين في الخطوط الجوية التركية فجر اليوم  01توقفت األمانة العامة لقوى 

 .على طريق مطار بيروت الدولي

 
ى من مصداقية الدولة اللبنانية في الحفاظ على أمن إلى ضرب ما تبق وآخراً  وتحذر األمانة العامة أن هذا الحادث يهدف أوالً 

ض مطار الخطورة" ألنه يعرّ  غالعامة هذا الحادث في خانة "بال لبنان وعالقاته مع الدول العربية واألجنبية. كما تضع األمانة
للبنان، لتصنيفه على الئحة المطارات الخطيرة والغير آمنة مع ما يستتبع ذلك من  له من شريان حيوي ورئيسيّ بيروت، لما يمثّ 

 .تداعيات على جميع المواطنين اللبنانيين المقيمين والمغتربين

 
 وتطلب األمانة العامة من الدولة اللبنانية اإلستنفار الفوري على كل المستويات من أجل وضع حد لهذا التمادي والعمل على

 .دبر عملية اإلختطاف وتسليم المواطنين االتراك إلى سفارتهم في بيروت فوراً من  كشف
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اختطاف الطيار التركي  حالة التسيُّب األمني في أكثر من منطقة لبنانية، ال سيماآذار  41ناقشت األمانة العامة لقوى 
ا ، باإلضافة إلى "التارات" العائلية والمحلية التعرسال –ومساعده على طريق المطار وأحداث اللبوة  ي أصبحت خبراا يوميا

من أن يصبح مطار رفيق الحريري  –في ظل الحالة هذه  –في كنف "دولة حزب هللا". وقد عبّر المجتمعون عن خشيتهم 
الدولي مطاراا غير آمن في نظر المجتمع الدولي، كما عبّروا عن خشيتهم من انزالق البقاع نحو الفتنة المذهبية. وفي نهاية 

 :بيان التالياالجتماع أصدروا ال

 ً  بحيث  أخذت تفرض نفسها على واقعهم اليومي، التياألمنية المتواترة والمتنقلة بسبب األحداث  متزايداً يعيش اللبنانيون قلقا
 األحداث على اإلهتمامات السياسية والمالية واإلجتماعية.هذه تقّدمت 

 ووضعتوتيرة األحداث المتنقلة من منطقة إلى أخرى  عتتسارسوريا،  داخلتوّرطه في القتال علناً "حزب هللا"  أّكدمنذ ف
أمام احتمال المواجهة مع المجتمع  دولتهم وضعتكما  إلى أيام الحرب األهلية السوداء، اللبنانيين أمام احتمال العودة بهم

 احترام أبسط قواعد السيادة وأصول التعامل القانوني مع العالم. عاجزة عندولة  بتصنيفهاالدولي 

عاون ومع مجلس الت ،الذي تنتمي إليه تركيا شمال االطلسيمع حلف  هللا" على أخذ البالد إلى مواجهةإصرار "حزب  إن
ومع  ،ربطه بلبنان مصالح عديدة، ومع اإلتحاد األوروربي الذي تالعائالت اللبنانيةمن ف الخليجي الذي يستقبل عشرات اآلال

، وال مصلحة لهم فيها من قريب أو بعيد، ومن حقهم بنانيون بغالبّيتهم الساحقةالمجتمع الدولي، هي مواجهة ال يريدها الل
"وطٍن أسير" تستولي عليه وعلى مؤسساته مجموعة من المغامرين الذين  وواجبهم أن يقاوموا مشروع تحويل وطنهم إلى

 اللبنانية.يغلّبون مصالحهم الخاصة ومصالح الجهات اإلقليمية التي ينتمون إليها على المصلحة 

وقفةً وطنية عامة، تستعيد التضامن اللبناني العابر للمناطق والطوائف واألحزاب يتطلّب  المصيريةإن الخروج من هذه األزمة 
، كما تُعيد الوصل مع روح "الربيع العربي" الرافض لالستبداد 3115الذي أخرج قوات الوصاية السورية من لبنان عام 

الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية. وإن شعب لبنان الذي تحّمل ويالت الحرب األهلية، والمتمّسك بحق الشعوب في 
ِلَم نفسه لليأس والتخلّي عن مأثرته في العيش المشترك، القائم على واالحتاللين اإلسرائيلي والسوري، ليس من شأنه أن يُسْ 

على أرضه، في ظل دولة سيدة واحدة، وجيش واحد ال يوالي حّب الحياة واحترام اآلخر المختلف، بما في ذلك جميع المقيمين 
 إال قيادته الشرعية الدستورية.

آذار جميع اللبنانيين، المعنّيين بالسلم واالستقرار والتنمية وسيادة الدولة الواحدة  01وعليه تدعو األمانة العامة لقوى 
هيار القائم، وتدعم مشروع الدولة الجامعة لشروط العدالة والقوة والمستقبل اآلمن ألنفسهم وأبنائهم... تدعوهم إلى التصّدي لالن

ال سيما  والشرعية الدستورية، المانعة لكل تسيّب، والقادرة على القيام بواجبها في تنفيذ القرارات الدولية المتعلّقة بلبنان،
 .0010و 0050، 0641، 0555القرارات: 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 آذار 41قـــــوى               
 األمانــــة العامــــة                     

 

 

   30-630320 فاكس: –30-630322هاتف: -شكورمبنى  -مقابل أوتيل لو غبلاير -األشرفية -بيروت

  3102 آب 30 في                                                                           

 

 

 خبر

 آذار" يصل إلى الصين 41وفد "

 

، ظهر اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آذار" 01وصل وفد األمانة العامة لـ "
 الصيني.

آذار" في صالون الشرف، في مطار بكين الدولي، مدير عام إدارة غربي أسيا وشمالي أفريقيا لدائرة العالقات  01واستقبل وفد "
و يانلينغ، الذي رحب بالوفد، واعتبر "أن هذه الزيارة مهمة لتبادل الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني السيد د

 األراء واألفكار حول ما يجري في العالم العربي".

آذار" فارس سعيد بكلمة شكر فيها الحزب الشيوعي الصيني على الدعوة وحسن االستقبال،  01ورد منسق األمانة العامة لـ"
 سيقوم بمناقشة المواضيع التي تهم لبنان والعالم العربي". وأشار إلى أن "الوفد

 ثم جرى استعراض برنامج الزيارة وما سيتخلله من لقاءات ومحطات. 
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 آذار" في الصين: 41لقاءات "

 لتدخل دولي إلنهاء المأساة في سوريا وتداعياتها على لبنان

 

الذي يزور جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آذار"،  01وفد األمانة العامة لـ "عقد 
 إلى مقاطعة قويجو.اليوم ل أن ينتقل الصيني، سلسلة لقاءات، على مدى ثالثة أيام، في العاصمة بكين، قب

تخلل اللقاءات عرض قدمه مدير عام إدارة غربي أسيا وشمالي أفريقيا لدائرة العالقات الخارجية للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصيني دو يانلينغ عن الصين والحزب، ونقاش طويل مع السفير وو تشونخاو من وزارة الخارجية حول السياسة 

الشرق األوسطية في إطار السياسة الخارجية السلمية للدولة، وجلسة عمل حول "الربيع العربي" و"حوار  الصينية
 الحضارات" في المركز الصيني للدراسات الدولية مع نائب مدير المعهد د. دونغ مانيوان.

نان، الثورة السورية، وتطورات الصينية، األوضاع في لب –جرى في خالل اللقاءات نقاشات موسعة حول العالقات اللبنانية 
 الربيع العربي، وال سيما في مصر.  

آذار" للمسؤولين الصينيين عرضاً شامالً عن األوضاع السياسية واألمنية في لبنان وسوريا والمنطقة.  01وقدم أعضاء وفد "
ً بعد تفجيري بئر العبد والرويس، ومن ثم تفجيري وتوقفوا عند مسلسل اإلرهاب واإلجرام الذي يضرب لبنان،  وخصوصا

آذار" في بكين، واضعين هذه التفجيرات "في إطار سعي بشار األسد للتغطية  01طرابلس الذين وقعا بالتزامن مع وجود وفد "
 على جرائمه المتمادية ضد اإلنسانية في سوريا".

آذار" فارس سعيد، باسم الوفد، على ضرورة أن تلعب الصين،  01وفي السياق نفسه، شدد منسق األمانة العامة لقوى "
بوصفها صديقةً للشعوب العربية، وداعمة لقضاياها، دوراً فاعالً في مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة من أجل الدفع باتجاه 

د، وآخرها مجزرة الغوطة تدخل دولي حاسم، لوضع حد لمأساة الشعب السوري، أمام هول المجازر التي يرتكبها نظام األس
هذه عن استمرار  بصمتهمسؤولية معنوية وتاريخية يتحمل التي استخدم فيها السالح الكيميائي، مؤكداً أن "المجتمع الدولي 

 بحق الشعب السوري". المجازر
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 خبر                                             

 

ير مروان حمادة والدكتور فارس سعيد سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت صباح اليوم والتقيا سعادة السفير زار الوز
 علي العسيري والقائم باألعمال السيد عبدهللا الزهراني.

ارعة في سوريا وانعكاساتها تداول الوفد مع المسؤولين السعوديين األوضاع العامة في لبنان والمنطقة السيّما األحداث المتس
 على لبنان،

 كما استنكر الوفد تعّرض دبلوماسيين سعوديين ومواطنين عرباً للتفتيش والمساءلة من قبل ميليشيات مسلّحة وغير شرعية.

وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع اإلخوة العرب الموجودين في لبنان لدواعي سياحية أو مهنية أو طبية، مطالبين الدولة 
 للبنانية عدم اإلكتفاء باإلستنكار، إنما أخذ التدابير اآليلة لحماية جميع المواطنين اللبنانيين والعرب.ا
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آذار اجتماعها الدوري في مقّرها الدائم ناقشت فيه األوضاع المتوتّرة في البالد على الصعيد  41عقدت األمانة العامة لقوى 
رات المسؤولة، مما يفاقم األمني والمجتمعي جّراء األعمال اإلرهابية األخيرة، وفي ظّل مراوحة سياسية وغياب المباد

انسحاب الدولة من واجباتها ومبرر وجودها، كما يفاقم األخطار المحدقة بلبنان، خصوصاا مع الدرجة الجنونية واإلجرامية 
ا، وبنهاية المناقشات أصدرت البيان التالي: ا وإقليميا  التي بلغها سلوك النظام السوري في إدارة ازمته داخليا

 

 ات اإلرهابية األخيرة.في التفجير -أوالا 

لقد ثبُت أن التفجيرات المتنقلة بين الضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس هي من صنع النظام السوري استكماالً لمخطط 
سماحة، وأن اإلتهامات التي ساقها "حزب هللا" في اتجاه الداخل مرفوضة وهي بمثابة التغطية على الفاعلين، وبالتالي  -مملوك

ؤاالً على المراجع الرسمية: الم يحن الوقت الستدعاء سفير النظام السوري وإبالغه أنه شخص غير مرغوب فإننا نطرح س
 فيه. كما أننا توجه تحية ألهلنا في الضاحية وطرابلس إلفشالهم مخطط دفعهم إلى االنزالق نحو الفتنة.

 في جنون النظام السوري وإجرامه. -ثانياا 

استخدام السالح الكيمياوي ضد شعبه، في مجزرة موصوفة وغير مسبوقة وهي جريمة جريمة إن إقدام النظام السوري على 
ضد اإلنسانية، يبيّن ما بلغه هذا النظام من إجرام وجنون لم يكن ممكناً التغاضي عنه بكل المعايير. وهذا ما جعل معاقبة نظام 

لية من واجب وتطبيق القانون الدولي. وفي هذا الصدد  األسد ووضع حد لنهجه اإلجرامي مطلباً عاماً يُسقط كل الذرائع التَّنَصُّ
آذار قرار جامعة الدول العربية ومطالبتها المجتمع الدولي بمعاقبة النظام وتدعم الشعب السوري  01تؤيّد األمانة العامة لقوى 

 لكرامة.في صراعه من أجل الحرية وا

ا   في التضامن اللبناني الواجب. -ثالثا

ً وقوى سياسية، التحلّي بأقصى درجات اليقظة  إن هذه األوضاع االستثنائية في خطرها تُهيب بجميع اللبنانيين، سلطة وشعبا
 ً ط بعدم االستجابة ألي نوع من الدعوات الِفتنَويَّة والمغامرات القاتلة، كما تُهيب خصوصا آذار أن  01بقوى  والحذر والتحوُّ

تسعى وبسرعة إلى توقير أقصى درجات التضامن في ما بينها من أجل مواجهة تداعيات الزلزال السوري المقبل بأوسع 
مساحة وطنية مشتركة وهذا ما تجلّى األسبوع الفائت في موقفين للدكتور سمير جعجع والسيدة بهية الحريري في ذكرى 

 تأسيس لبنان الكبير. شهداء المقاومة اللبنانية وذكرى

ا  أخيراُ قيّمت األمانة العامة نتائج زيارة وفدها إلى الصين خالل الشهر الفائت، بدعوة رسمية، وعبّرت عن ارتياحها لما  -رابعا
 ً م لتعقيدات الحالة اللبنانية وخصوصياتها في إطار األزمة اإلقليمية الحادة، ولما أبداه أيضا من  أبداه الجانب الصيني من تفهُّ

 رغبة في مواصلة التعاون.
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  آذار الى الصين 41زيارة قوى 

 )ملخص(

آذار"، برئاسة منسقها العام  01تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الصينية، زار وفد من األمانة العامة لـ "قوى 
المجتمع المدني، جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى على مدى الدكتور فارس سعيد، ضم ممثلي االحزاب وقوى 

عشرة أيام قيادات سياسية وفعاليات حزبية واقتصادية، وزار مناطق عدة استنادا إلى أهميتها في التجربة الصينية، 
أحيانا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ولقد أتاحت الزيارة المكثفة للجانبين إبراز وجهات نظرهما، المتقاربة 

والمتوازية في مجاالت أخرى، وعرض رئيس الوفد واعضاءه، هواجسهم السياسية، اللبنانية واإلقليمية، كما تبادلوا 
 مع مضيفيهم الصينيين االفكار التي يمكن ان تصبح مسارا عملياً لمتابعة العالقة وتفعيلها.

 أبرز هذه اللقاءات

سيا، في وزارة الخارجية الصينية، الذي عرض امام الوفد وضع الصين لقاء مع السيد دو يانلينغ، مدير عام غربي آ -
والحزب الشيوعي الحاكم، وناقش معه العالقة الخارجية للصين مع دول واحزاب الشرق االوسط، السيما لبنان، 

 01 واصرار الصين على البقاء على مسافة واحدة من القوى اللبنانية كافة، وهذا في الواقع جوهر دعوتها لقوى
 آذار.

لقاء مع البروفسور خونغتسون من المعهد االداري الصيني حول تجربة الصين في الحفاظ على الثقافة الصينية في  -
 زمن العولمة.

لقاء حول السياسة الخارجية الصينية تناولها السفير وو تشونخاون من زاويةعالقة الصين بدول المنطقة والخلفية  -
الخارجية والقائمة على نقاط ابرزها العمل الجل السالم وعدم التدخل في سيادة التي على اساسها تبني سياستها 

الدول. وقد كان للوفد مجموعة مداخالت ادت الى استنتاجات حاسمة ان الصين مع تطبيق القرارات الدولية في لبنان 
 الذي تشارك في تطبيقه اصالً قوات صينية. 0010وال 0555ومن بينها القرارين 

لرابع كان مع فريق باحثين في شؤون الشرق االوسط في المعهد الصيني للدراسات الدولية حيث قدم رئيسه اللقاء ا -
الدكتور دونغ مانيوان وزمالؤه، مقاربة خاصة عن الملف المشرقي وقراءة للربيع العربي تقترب الى حد كبير من 

 آذار. 01قراءة 
 يذكر أن اللقاءات األربع عقدت في العاصمة بيجين.

اللقاء االخير عقد في مدينة شانغ هاي مع مسؤول الحزب الشيوعي في المدينة )بمثابة حاكم المدينة( وشهد نقاشا في  -
امكانات التعاون والتبادل االقتصادي والتجاري والثقافي على المستويات كافة مع ما تمثله هذه المدينة من قوة تقدم 

 مالي واقتصادي للصين.

ستطالع ثقافي كزيارة متاحف نضاالت الحزب الشيوعي، وضريح الزعيم ماو تسي تونغ، تخلل الزيارة محطات ا -
و"المدينة المحرمة"اهمنزتىز، ثم زيارة مقاطعة دجو يانغ التي تقدم نموذجا حيا لحفظ دور وعادات األقليات العرقية 

 ناطق اخرى.والقومية، في ما يشكل تجربة غنية في العمق الصيني، وكذلك سور الصين العظيم وم
 مالحظة مهمة: الحظ الوفد نسبة االهتمام والرعاية المميزة التي احاط الصينيون ضيوفهم بها على المستويات كافة.
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آذار اجتماعها الدوري في مقّرها الدائم في األشرفية ناقشت فيه األوضاع المتوتّرة في البالد  41عقدت األمانة العامة لقوى 
 والمنطقة، وبنهاية المناقشات أصدرت البيان التالي:

 
ا لكل أشكال "األمن الذاتي" التي يمارسها "حزب هللا" ولكل الحجج والذرائع التي يستخدمها تجّدد األمانة العامة رفضه -أوالا 

 لتبرير دورياته وانتشاره المسلّح في الشوارع واألحياء والقرى والبلدات اللبنانية.
الدستورية والقانونية  إن "حزب هللا" يستغّل الظروف األمنية التي ساهم هو في التسبب بها بتجاوزه "إعالن بعبدا" والنصوص

 وتعطيل عمل المؤسسات، من أجل وضع اليد على الدولة واستباحة الحريات العامة والخاصة للبنانيين.
ياً صارخاً على القانون والدستور، كما تعتبر األمانة العامة أنه يُفِسد العيش  01إن قوى  آذار ترفض هذا السلوك وترى فيه تعّدٍ

اإلسالمي، وتطالب الدولة بوضع حّد لهذه األعمال وأن تتولّى القوى األمنية  -حي واإلسالميالمسي -المشترك اإلسالمي
 الشرعية أمن المواطنين، أكانوا في الضاحية، في طرابلس، في الجبل أو في اية بقعة من ربوع لبنان.

 
عريض لبنان لمواجهات أو مغامرات قد يُجمع اللبنانيون على الرغبة في الحفاظ على سلمهم األهلي ويطالبون بعدم ت -ثانياا 

 تؤدي إلى تدميره. كما يرفض اللبنانيون بغالبيتهم الساحقة، أن يتحّكم "حزب هللا" بقرار الحرب والسلم.
إن لبنان ال يتحّمل أن يكون ضحية تجاذبات لعبة األمم الدائرة في المنطقة، وال أن يكون صندوق بريد بين الواليات المتحدة 

 ران من جهة أخرى.من جهة وإي
إن "حزب هللا" أمام ساعة الحقيقة: أما أن يغلّب المصلحة الوطنية على سواها من المصالح، وأما أن يؤكد أنه فصيٌل من 

 فصائل "الحرس الثوري اإليراني" في المنطقة.
 

تتابع األمانة العامة مسار األحداث في سوريا، ال سيما محاوالت النظام السوري تسويق فكرة أنه حامي األقليات  -ثالثاا 
 المسيحية وغيرها في سوريا، وأن سقوطه سيؤدي حتماً إلى تعريض المسيحيين بالتحديد إلى مجزرةٍ من قبل المسلمين.

 على النقاط التالية: آذار 01وفي هذا السياق تؤكد األمانة العامة لقوى 
 

إن الحفاظ على أمن الشعب السوري بكامل أطيافه المسيحية واإلسالمية هو بمثابة المقّدسات، وأن أي اعتداء على  - أ
ً باتاً. وتدعو األمانة العامة المعارضة  أية مجموعة، أكانت مسيحية أم إسالمية، ألسباٍب طائفية هو مرفوض رفضا

ً لإلستغالالت  السورية الصديقة إلى التنبّه ل مسؤولياتها حفاظاً على دماء الناس ومنعا جيّداً إلى هذه المسألة وتحمُّ
 الرخيصة.

 
إن النظام األسدي الذي يّدعي حماية المسيحيين يعّرضهم إلى مخاطر كبيرة، فهو يحتمي بهم وبسائر األقليات ألن  - ب

 حمايته المشبوهة ليست إال محاولة بائسة لحرف أنظار العالم عن جرائمه الكيماوية باتجاه إتهام الثورة بقتل األبرياء.
 

لمسيحيين على اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية رعايا الكنائس المشرقية إن األمانة العامة إذ تثّمن حرص البطاركة ا - ج
 تنبّه إلى مخاطر اإلنزالق في اتجاه الدفاع عن نظام قاتل ال يميّز بين مسيحي ومسلم، فالكل لديه سواسية في القتل.
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المتعلّقة  ،01و 02، 03 ،00 بـ"إعالن بعبدا" بنداً بنداً. ال سيما بالبنودقوى الرابع عشر من آذار تتمّسك 
 .0010القرار  وبالتحديدبالحياد وضبط الحدود وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية بالطائف والدستور، 
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ناقشت في خالله الظروف السياسية واألمنية واإلجتماعية  إستثنائياا آذار اجتماع 41مانة العامة لقوى عقدت األ
لى مساعدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية على واإلقتصادية التي ترافق انعقاد اجتماعات نيويورك الهادفة ا

 مواجهة ذيول األزمات التي تعاني منها الدولة والشعب.
صدر عن التي تناولت تحّرك رئيس الجمهورية مع أركان المجتمع الدولي والحراك الدولي في اتجاه لبنان وبعد المناقشات 

 المجتمعين البيان اآلتي:
 
آذار الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الجهات الدولية في نيويورك  01مة لقوى تثمن األمانة العا -0

 من تمكنّهة ومادية لتأمين ما يحتاج اليه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من مساعدات سياسية ودبلوماسية وعسكري
شكر األمانة العامة مجموعة الدول تاإلقتصادي واألمني، كما جتماعي والتي تهدد استقراره السياسي واإل تجاوز الضغوط

بب به نظام ية الخطيرة هي نتيجة حتمية لما تسنإلهتمامها بمسألة النازحين السوريين إلى لبنان وتعتبر أن هذه األزمة اإلنسا
كما  ي تغطية كل احتياجات النازحينة فبّشار األسد ضّد شعبه، وتطالبها بمزيد من الدعم نظراً لضعف امكانيات الدولة اللبناني

ً من أجل بلدنا ومساعدته  ً الجهود المبذولة من قبل أصدقاء لبنان وبالتحديد المجموعة الدولية التي تجتمع خصيصا نقّدر عاليا
ً لتنفيذ كامل وحرفي ً وملموسا للقرار  على حّل أزماته اإلنسانية واألمنية واإلقتصادية ونتمنى على أسرة األمم دعماً واضحا

  وإلعتبار إعالن بعبدا المرتكز على تحييد لبنان عن أزمات المنطقة المدخل الرئيسي لحّل أزمتنا الداخلية. 0010

، من خالل تطبيق كل سيادتها الكاملة بقواتها الذاتيةخارطة طريق مفصلة الستعادة الدولة اللبنانية  0010رسم القرار  -3
تفاق الطائف وقرارات الحكومة اللبنانية وعلى ترسيم المرتكزة على ا (0555-0641-0650) القرارات الدولية السابقة

بمساعدة  حدودها البرية الجنوبية والشرقية والشمالية، تمهيدا لضبط هذه الحدود ومنع استخدامها لتهريب السالح والمسلحين
من خالل اإلنتقال  0010لموس في تنفيذ القرار تطلع إلى تقدٍم مت آذار 01قوى  إن قتة في لبنان.ؤقوات األمم المتحدة الم

والمساعدة على ضبط الحدود  الهادئ تحت مظلة األمم المتحدة من مرحلة وقف اإلعتداءات إلى مرحلة وقف إطالق نار
 .الشرقية والشمالية

ين منه، ليجدد ألمم المتحدة نسختبلغت جامعة الدول العربية وات، الذي 3103حزيران  00"إعالن بعبدا" في وجاء  -2
التمسك باتفاق الطائف وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات اإلقليميّة والدوليّة وتجنيبه االنعكاسات السلبيّة للتوتّرات 

 عدم السماح باستعمال لبنان مقّراً أووليؤكد على " واألزمات اإلقليميّة، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة
 ". 0010حين، وعلى إلتزام القرارات الدوليّة، بما في ذلك القرارممراً أو منطلقاً لتهريب السالح والمسلّ 

أما في الشأن الداخلي، تؤّكد األمانة العامة مرة جديدة على أهمية حضور الدولة ومؤسساتها من دون سواها، وتدعو في 
ايةً ألهلنا في الضاحية الجنوبية لبيروت وكما في سواها من المناطق المقابل القوى األمنية إلى تعزيز حضورها الفعلي حم
 كل األراضي اللبنانية.اللبنانية كمدخل طبيعي لحقّها في احتكار السالح على 
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آذار األخبار والمعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة "النهار" حول عدم تعاون وزارة  01تابعت األمانة العامة لقوى 
 حت الفصل السابع.االتصاالت مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تعمل بموجب قرار صادر عن مجلس األمن ت

وبناًء عليه، تطالب األمانة العامة دولة رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير االتصاالت والنيابة العامة التمييزية بتوضيحات 
جرائم موصوفة للرأي العام اللبناني نظراً لخطورة المعلومات التي وردت. وتؤّكد أن عرقلة التحقيقات وحماية المتهمين هي 

 ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية ال يدفع ثمنها الوزير أو الجهة المخالفة وإنما الشعب اللبناني بأكمله.

آذار من أجل اتخاذ المواقف السياسية المناسبة بهدف  01إن هذه المعلومات وغيرها موضوع اهتمام لدى األمانة العامة لقوى 
 تصحيح الخلل القائم.
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آذار اجتماعها الدوري في مقّرها الدائم في األشرفية ناقشت فيه األوضاع في البالد  41عقدت األمانة العامة لقوى 

 والمنطقة، وبنهاية المناقشات أصدرت البيان التالي:
كومة، بانكشاف غير مسبوق على كافة المستويات االجتماعية واإلقتصادية واألمنية، بال ح 31دخل لبنان أسبوعه الـ  -اوالا   

 في ظل أوضاعٍ مفككة وتعقيدات إقليمية ومفاوضات إلعادة ترتيب األوضاع في المنطقة.
 تؤكد األمانة العامة على ما يلي:

 إن تشكيل حكومة لبنان مسؤولية وطنية وواجب دستوري بامتياز يجب إخراجه من دائرة التجاذب اإلقليمي والدولي. -0
إن مصلحة لبنان تتناقض مع شروط "حزب هللا" التي انهكت اللبنانيين وربطت مصيرهم باألحداث السورية، خاصةً  -3

د إدراج إسمه على قائمتي اإلرهاب األوروبية بعد اتخاذ الحزب قرار المشاركة في القتال داخل سوريا وبع
 والخليجية، وقبلهما الالئحة األميركية.

آذار بإلحاح فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تمام سالم تشكيل حكومة محّررة من قيود  01تطالب قوى  -2
 "حزب هللا" على قاعدة إعالن بعبدا ، قادرة على إدارة شؤون الناس. 

زال األحداث األمنية المتنقلة من منطقة إلى أخرى تشغل بال اللبنانيين؛ وكان آخرها ما حدث في مدينة بعلبك قبل ال ت -ثانياا 
أيام قليلة، وهي أحداث أّكدت المؤّكد لجهة رفض المواطنين، أكانوا في بعلبك أو في الضاحية الجنوبية لبيروت، منطق "األمن 

 الذاتي" الذي يمارسه "حزب هللا".
لدولة اللبنانية مطالبة بأن تضع حّداً لهذا التسيُّب وأن تبسط بقواها الذاتية سلطتها على كامل األراضي اللبنانية من دون إن ا

 استثناء ومن دون إذٍن من أحد وفقاً لمنطق حصرية السالح في يد القوى الشرعية.
ية ميشال سليمان الصادقة باتجاه "حزب هللا" النسحابه آذار دعوة فخامة رئيس الجمهور 01تؤيّد األمانة العامة لقوى  -ثالثاا 

اللبنانية وبداية  –من القتال الدائر في سوريا، وتعتبر أن حصول هذا االنسحاب سيكون خطوة باتجاه تصحيح العالقات اللبنانية 
 0555الدولية  صحيحة لمعالجة كل األمور العالقة وعلى رأسها سالح الحزب وفقاً التفاق الطائف وقراري الشرعية

 . 0010و
ً اقتصادياً وسياسياً. أما العكس، اي إصرار إن استجابة "حزب هللا" ل ً ينعكس انتعاشا دعوة اللبنانيين سوف تترك أثراً إيجابيا

الحزب على القتال في سوريا، فمن شأنه أن يفتت العيش المشترك ويعّرض لبنان لمغامرات قد تطيح باستقراره السياسي 
 واألمني واإلقتصادي.

يرة على معالجة أوضاع النازحين السوريين قسراً إلى لبنان. وفي هذا المجال يهّم األمانة يكثر الحديث في اآلونة األخ -رابعاا 
 العامة التأكيد على النقاط التالية:

إن أحد وجوه المأساة اإلنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء وحشية النظام األسدي يتمثّل بالتهجير  - أ
ه البلدان المجاورة. وقبل يومين حذّرت مصادر عليا في األمم المتحدة من القسري داخل األراضي السورية وباتجا

 خطر تغيير ديموغرافي في المنطقة جّراء النزوح الهائل من سوريا.
إن هذا النزوح يرتّب أعباًء كبيرة على لبنان وعلى اللبنانيين تتجاوز قدرتنا على تحملها. من هنا تؤكد األمانة العامة  - ب

موقف لبنان في الجمعية العامة في نيويورك هو ضروري من أجل أن يتحّمل المجتمع الدولي  آذار أن 01لقوى 
 مسؤولياته للمساعدة في تأمين الغذاء والدواء والمأوى والمدارس للنازح السوري في لبنان.

والهادئة بعيداً عن آذار الحكومة اللبنانية مجتمعةً مسؤولية اإلهتمام الرصين وإيجاد الحلول الهادفة  01تحّمل قوى  - ج
 التصريحات الشعبوية والعنصرية من قبل بعض الوزاراء وغيرهم.

تتقّدم األمانة العامة من أهالي قرية قبعيت وسائر القرى في عكار وطرابلس بالتعازي الحارة بأحبائهم الذين سقطوا  -خامساا 
ة المزمن عن اإلهتمام بقضايا الشعب الحياتية ما يُفسح بحادثة العبارة األندونيسية، وإذ تحّمل مسؤولية ما حدث لغياب الدول

المجال أمام اإلنتهازيين الستغالل ضعف الفقراء، تطالب الحكومة اللبنانية بتحّمل مسؤولياتها كاملة في استرجاع جثامين 
 الضحايا ومعالجة المرضى والجرحى ومعاقبة كل من يتبيّن أنه تسبب في الوصول إلى هذه الكارثة.
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ألن الصيدلي المخطوف وسام الخطيب مواطٌن لبناني أبى إالّ أن تكون الدولة اللبنانية هي الحامي الوحيد لكل اللبنانيين وألن 
 اإلستنكار فقط لم يعد يؤتي نفعاا،

 ر من آذار جميع اللبنانيين المخلصين والمؤمنين بالدولة الواحدة القوية تدعو األمانة العامة لقوى الرابع عش

 المشاركة في اإلعتصام الذي يقام أمام نقابة الصيادلةإلى 

ا، تشرين االول الجاري 2يوم السبت القادم الواقع فيه   الساعة العاشرة صباحا

 ح وسام الخطيب من دون شروط.امن أجل رفع الصوت عالياا مطالبين بإطالق سر
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إطالق سراح المخطوفين اللبنانيين  وتأمل ان يشّكلآذارعن فرحها بعودة كل مخطوف إلى أهله،  01تعبّر األمانة العامة لقوى 
أسير ومظلوم ومخطوف في سوريا الحرية وتتمنّى لكل  طويلة منذ فترةشغل لبنان واللبنانيين ي في أعزاز مقّدمة إلقفال ملف

 والعودة المباركة إلى دياره وأهله.
أحاطت بعملية إطالق سراح المخطوفين شّكل في الوجدان اللبناني صدمةً  مالبساتما وصلنا عبر وسائل اإلعالم من  غير أن

لقدرة على واغير الشرعي السالح ة ود مرة جديدة أن من يمتلك القوبحيث أتت الوقائع لتؤكّ  الصدمات السابقة،أضيفت إلى 
القانون ومنطق  يُراهن على أّما منغير مباٍل بأجهزة الدولة، قادٌر على استرجاع أهله ومحبّيه.  خطف األبرياء وإخفائهم

 .مسؤولين فسينتظر طويالً وطويالً جداً الدولة والقضاء والحكومة وال
أكثر من اية لحظة سابقة بمنطق الدولة وبتنفيذ القانون والعدالة الوطنية  تؤّكد األمانة العامة، انها ورغم الوقائع، تتمّسك

 القانون ال العكس. ألحكامكسائر اللبنانيين  إلى اإلمتثال"حزب هللا"  لن تكّف عن دعوتهاوالدولية. وهي 
بنانيين في سوريا لن يكتمل إال آذار لفت اإلنتباه إلى إن موضوع المخطوفين الل 01وفي هذه المناسبة يهم األمانة العامة لقوى 

 ومن بينهمحنا ابراهيم وتحرير جميع الصحافيين اللبنانيين المحتجزين يومن خالل إطالق سراح المطرانين بولس اليازجي و
عاد إلى الذاكرة الوطنية اح المخطوفين اللبنانيين التسعة أكما وأن إطالق سر المصور سمير كساب الذي خطف منذ أسبوع.

زيف صادر الذي خطف على طريق المطار منذ أكثر من اربع سنوات. وتستغرب األمانة العامة كيف تُبذل الجهود قضية جو
بذل كل الجهود اآليلة إلى كشف من أجل آخر. ونطالب ب يتحّرك أحدٌ الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل مواطن معيّن وال 

التعتيم اإلعالمي من أجل تسهيل  من دون التذّرع بوجوبمالبسات هذا الحادث المؤلم والمستهجن وإعطاء اإلجابات المقنعة 
 المفاوضات إلطالق سراحه.

لمخفيين في الحرب ، وهو موضوع مستقل عن ابنانيين في السجون السورية أيضاً موضوع المعتقلين اللوال يغيب عن اذهاننا 
المعتقلين اللبنانيين منذ عشرات السنين ولم نَر أي تحّرك جّدي من قبل جهات  مئاتفي سجون نظام بشار األسد فاألهلية. 

 رسمية أو حزبية أو روحية لمعالجة هذا الموضوع.
ودهم من أجل إنشاء كتلة ضاغطة آذار كل المعنيين، من عائالت وجمعيات أهلية، إلى تفعيل جه 01تدعو األمانة العامة لقوى 

 على الجميع في لبنان ودول الجوار ودول العالم.
بصورة فاقعة، بل برز  وهو ماال يزال "حزب هللا" يمعن في التأكيد على إمساكه بأمن مطار رفيق الحريري الدولي أخيراً، 
 خالل استقبال المخطوفين في سوريا. فاجرة،

التي تحترم نفسها تستقبل مخطوفيها بشكل رسمي على مطارها وتترك اإلستقباالت الشعبية تؤّكد األمانة العامة أن الدولة 
مملوك وتفاوضه أو تشكره، وهو متّهٌم من قضائها العسكري ومداٌن من اللألحياء الشعبية. إنما هذه الدولة التي تلتقي علي 

 مجتمعها المدني، ليست بدولة تحترم نفسها أو تحترم مواطنيها!
أن الدولة التي تحترم نفسها تحمي قضاتاتها في لبنان وفي المحكمة الدولية من تهديدات إعالمية وغير إعالمية وكذلك ال كما و

 تفرج عن خاطفين!
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آذار اجتماعها الدوري في مقّرها الدائم، وتباحثت في الحالة العامة التي تعيشها البالد، ال  41عقدت األمانة العامة لقوى 
من  " افتعال أزمة ميثاقية حادةمحاولة "حزب هللاسيما على الصعيد األمني والجرح النازف في طرابلس، كما على صعيد 

 في سوريا. وقد خلُص المجتمعون إلى التأكيد على المسائل التالية: هقتال خالل

ً وَهدْ  -أوالا  ً لعيٍش مشترك، جّراء استقالة الدولة من واجباتها أمام الهجمة إن تمادي معاناة طرابلس؛ أمنا َر مصالح وتخريبا
و"حزب هللا" في جبل محسن، والتي بلغت حدَّ االستخفاف، بل االستهزاء العلني بكل ما  المستمرة التي تشّنها أدوات سوريا

هذا التمادي من جهة، واالستقالة من جهة أخرى، يُهيبان بجميع اللبنانيين ذوي الشجاعة األخالقية أن يقفوا  –ترمز إليه الدولة 
ً واحداً في مواجهة المؤامرة الجاري تنفيذها بدأٍب ال سي ما في طرابلس والشمال. إن الدولة إما أن تكون، بإلقاء القبض صفا

على المتورطين في تفجيرات طرابلس وسوقهم إلى العدالة، أو ال تكون بتماديها في موقفها الحالي. وفي هذا الصدد تحّضر 
الالزم والخطوات آذار لعقد مؤتمر وطني قريب في الشمال يتدارس األوضاع ويتّخذ الموقف  01األمانة العامة لقوى 

 المناسبة.

آذارتوّجه الدعوة مجّدداً إلى أهلنا في طرابلس والشمال من الوقوع في مخطط  01وفي هذا اإلطار، فإن األمانة العامة لقوى 
 جّرهم إلى رد فعل ولو لفظي يمّوه جرائم المرتّدين عن الميثاقية والوطنية الحقّة، ويسمح لهم بالتغطية عليها.

طه في سوريا، ومحاولته تثمير هذا التورط من  -ثانياا  ً أمام هروب "حزب هللا" إلى األمام، بعد تورُّ توقّف المجتمعون أيضا
اآلن في عمليِة تحويٍر للميثاق الوطني وأُسِس العيش المشترك. فلقد دأب الحزب المذكور في اآلونة األخيرةعلى الدعوة، 

ً وتحريضاً، إلى إعادة النظر في " العقد الوطني"، وها هو يدعو إلى اعتبار سالحه، الركن األساس الذي يقوم عليه تلميحا
 الميثاق الوطني. 

إن محاولة "حزب هللا" تحويل "مقاومته"، وهي حالة عابرة، سبقتها حاالت مماثلة عدة منذ االستقالل، إلى ثابتة مفتعلة في 
ون ويجمعون والهدف من ترويجها إعادة بناء لبنان حول مشروع الميثاق الوطني، ليست سوى تحريف لما أجمع عليه اللبناني

 حزب هللا. -ايران

ط "حزب هللا" في سوريا وإصراره على هذا  -ثالثاا  على ضوء ما يجري في المنطقة وانعكاساته على لبنان، ال سيما لجهة تورُّ
فية مع "حزب هللا" إال على قاعدة "إعالن بعبدا" آذار رفضها المشاركة في حكومة ائتال 01التورط، تجّدد األمانة العامة لقوى 

 وانسحابه من سوريا.

من دون انقطاع، برهنت بالدليل القاطع والمثال  0565إن مساكنة أي سالح غير شرعي مع الجمهورية اللبنانية، منذ العام 
 الساطع أنها مستحيلة. وهي حكماً تهدم ما تبقّى من الدولة.
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إلعتداء اآلثم الذي استهدف سفارة إيران في لبنان وطال األبرياء في آذار بأشد العبارات ا 01امة لقوى تستنكر األمانة الع
 وتؤّكد على التضامن اإلنساني واألخالقي مع ذوي كل الضحايا. من الضاحية الجنوبية لبيروت. الجناحمنطقة 
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في الذكرى السابعة الستشهاد الشيخ بيار أمين الجميّل، استعادت األمانة العامة المواقف الوطنية التي استشهد من أجلها وأّكدت 
 على متابعة المسيرة.

 
 ان في بيروت وأودى بأبرياء. بالتفجير الذي استهدف سفارة إيرُصدم لبنان البارحة 

تستنكر األمانة العامة بأشد العبارات هذا اإلعتداء اآلثم الذي يعبّر عن عقل إرهابي. وهي تُدين كّل اشكال العنف واإلرهاب أياً 
 كان مصدرها في أّي مكاٍن من لبنان، خاصةً أن اإلرهاب يصيب األبرياء ويزعزع كيان الدولة.

التي أطلّت برأسها بعد اندالع الثورة السورية وكذلك إقحام "حزب هللا" نفسه في القتال الدائر داخل  إن حلقة العنف واإلرهاب
سوريا بإرادة إيرانية صريحة، فضالً عن إصرار النظام األسدي على تفجير لبنان نهجاً وممارسةً، وصلت باألمس إلى منطقة 

لية يدفع لبنان ثمن سياسة أيرانحدة هي أن الجناح ووضعت لبنان مجّدداً أمام نتيجة وا –الغبيري  ، وغير في سوريا التدخُّ
 .استدعت إرهاباا مضاداا على أرض لبنان هذه المرةوالتي  البعيدة عن اإلرهاب بقتالها إلى جانب النظام المجرم،

 آذار على النقاط التالية: 01ومن هذا المنطلق تؤّكد األمانة العامة لقوى 

 إن الفريق الذي يتفّرد بإقحام لبنان في مغامرات "غب الطلب" لن يستطيع رسم حدودها وردود األفعال عليها. -0

إن اإلستعالء على لبنان واعتباره تفصيالً في خارطة طريق اإلمبراطورية الفارسية لن يؤّدي إالّ إلى خراب الوطن  -3
 لحساب مصالَح إقليمية ال طاقة لنا بها.

يد من هذه المأساة الطويلة والمؤلمة، ومن أجل تجنيب اللبنانيين األبرياء دفع الثمن تلو اآلخر ومنذ إن المخرج الوح -2
زمن طويل، يكمن في عودة "حزب هللا" إلى كنف الدولة وإلغاء دويلته لحساب الوطن، فضالً عن وجوب قيام الدولة 

 اللبنانية بواجباتها التي هي مبّرر وجودها.
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آذار اجتماعها الدوري في مقّرها الدائم، وبعد التباحث في الحالة العامة التي تعيشها البالد  41عقدت األمانة العامة لقوى 
 والمتغيرات اإلقليمية. 

والسبعين منّوهةا بكلمة الرئيس الشيخ امين الجميل في موقف الحزب تهنىء األمانة العامة حزب الكتائب بعيده السابع 
الوطني المطالب يالدولة المدنية والساعي إلى توفير أقصى درجات التضامن الوطني في مواجهة التداعيات اإلقليمية 

 المهّددة للبنان.
يوم االستقالل وما تنطوي عليه من ولفت المجتمعون إلى مناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رنيه معوض والتي تصادفت مع 

عبر، وأبدوا من جهة اخرى قلقهم لما شهدته وتشهده الجامعة اليسوعية في اليومين الماضيين من اعتداءات متمادية على 
 قيمها وطالبها، وهوياتهم السياسية. 

انتظار كلمة القضاء في هذا  كذلك، دان المجتمعون خرق األعراف والقوانين في ما سّمي مشكلة الجمارك، مع الدعوة إلى
 التالي:الشأن. ثم توقفوا عند مؤتمر جنيف واصدروا البيان 

( الموضوع الرئيس 3102تشرين الثاني  31حول الملف النووي اإليراني ) 0+5لي بين إيران ومجموعة شّكل التفاهم األوّ 
آذار. وقد رّحب المجتمعون بهذا اإلتفاق إذ أتى وفق شروط المجتمع الدولي ومعايير  01في مناقشات األمانة العامة لقوى 

يكون من شان التزام ايران هذا االتفاق َوضُع حّدٍ للعقوبات القاسية التي الوكالة الدولية للطاقة النووية. وتامل األمانة العامة أن 
فُرضت عليها، بالتوازي مع عدولها عن سياساتها التقليدية الرامية إلى ضرب استقرار المنطقة من اجل تحسين شروط 

 مفاوضاتها مع الغرب. 

حرس الثوري من لبنان وسوريا، كما ندعو مجدداً وفي هذا السياق نأمل أن يؤدي هذا االتفاق إلى انسحاب مجموعات ال
"حزب هللا" إلى االنسحاب من سوريا والكّف عن سياسة تحويل لبنان إلى مجّرد ورقة وساحة، والعودة الى الدولة بشروط 

عبدا وكما في إعالن ب 0010و الـ 0555الدولة، كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية ال سيما الـ
 وخطاب رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى االستقالل.
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آذار يوم أمس، حيث  01زار سفير دولة رومانيا في لبنان األستاذ فيكتور ميرسيا مقر األمانة العامة لقوى 
موضوع النازحين السورين بصورة اجتمع مع الدكتور فارس سعيد وتداوال الشؤون اللبنانية العامة و

 خاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آذار 41قـــــوى               
 األمانــــة العامــــة                     

 

 

   30-630320 فاكس: –30-630322هاتف: -شكورمبنى  -مقابل أوتيل لو غبلاير -األشرفية -بيروت

 بيان األمانة العامة
 قوى الرابع عشر من آذار

 3142 كانون االول 48
 

آذار إجتماعها الدوري، في مقّرها الدائم، وناقش المجتمعون التطورات األخيرة في  01عقدت األمانة العامة لقوى 
ً أمام اإلعتداء على الجيش اللبناني في منطقة صيدا  والهرمل وحاد ثة الناقورة، كما ناقشوا ما البالد، متوقّفين مليّا

 آذار في طرابلس، األحد الفائت، من مسؤوليات ومهمات متابعة. 01يترتّب على المؤتمر الوطني الذي عقدته قوى 

فيما يتعلّق باإلعتداء على الجيش وخرق الحدود الدولية، رأى المجتمعون أن هناك عالقة موضوعية ما بين اإلعتداء 
حاجز األولي ثم في مجدليون ثم في الهرمل وبين حادثة الناقورة الملتبسة جداً. هذه العالقة على الجيش اللبناني عند 

 ترمي إلى ضرب هيبة الدولة المعّرضة منذ مدة طويلة لضربات متوالية في مصداقيتها وحضورها.

أخطر ما في ذلك أن يتعامل المجرمون مع الجيش باعتباره هدفاً مفّضالً لمحاوالتهم تعميم الفوضى والتسيُّب، فيما و
يُجمع اللبنانيون والمجتمع الدولي على حماية هذه المؤسسة الوطنية باعتبارها معقد رجاء لسيادة الدولة وتعميم 

ال يعادله إال تصميمنا على حماية الجيش والدولة، ودعوتهما إلى أن  االستقرار. إن استنكارنا لهذه المحاوالت اللئيمة
 يكونا عند اآلمال المعقودة عليهما.

أخيراً، وأمام هذا اإلنكشاف الخطر، تطالب األمانة العامة فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلّف اإلقدام، 
ن البالد وتفويت الفرصة على المخّربين وأنصار بكل شجاعة وطنية، على تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤو

 "الفراغ".
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ً بأحّر التهاني بحلول عيدي الميالد المجيد ورأس  01تتقّدم األمانة العامة لقوى  آذار من اللبنانيين جميعا
تسعى إلى  السنة، وتتعّهد استكمال أعمالها كقوة وصل بين جميع مكّونات لبنان في وجه قوى الفصل التي

 العودة بنا طوائف ومذاهب.

 سنة السالم واإلستقرار واإلزدهار لجميع اللبنانيين. 3101وتتمنّى األمانة العامة أن تكون سنة 
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 على اثر اغتيال الوزير دمحم شطح
 

 

 

حرار الربيع العربي وجميع قوى اإلعتدال والسالم ع عشر من آذار، إلى اللبنانيين وأقوى الرابتنعي األمانة العامة ل
ط اليوم بعملية إرهاٍب موصوفة تؤّشر إلى فاعليها وتكاد تسّميهم في المنطقة، األخ الشهيد الدكتور دمحم شطح الذي سق

باإلسم والشهرة والصفة السياسية. إنه شهيد آخر، وقائد آخر، في مسيرة الدفاع عن لبنان العيش المشترك، والدولة 
ً وخصوصاً شهيُد "االعتدال المقاوم" الذي  أقلق دعاة الفتنة السيدة التي ال شريك لها في القرار الوطني. وهو أيضا

 ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا ولبنان.

شهداء آذار تعاهد الشهيد القائد على االستمرار في طريق المقاومة اللبنانية الحقّة التي سقط عليها  01إن قوى 
لبنان، من رفيق الحريري إلى ما بعد وسام الحسن. وهي تسأل هللا أن يتغّمد الشهيد ورفاقه انتفاضة االستقالل وربيع 

وسائر الضحايا األبرياء برحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما وتدعو األمانة العامة جميع اللبنانيين 
األمين في ساحة الشهداء، معبّرين عن غضبٍة إلى المشاركة في تشييع الشهيد ورفاقه ظهر األحد أمام جامع دمحم 

 وطنية عارمة.

 


