قـــــوى  41آذار
األمانــــة العامــــة

بيان
قوى الرابع عشر من آذار
 3كانون الثاني 6102
تنظر األمانة العامة بعين القلق إلى األحداث التي تدور من حولنا ،والتي تأخذ بالمنطقة إلى مزي ٍد من التشنج والتباعد
واإلصطدامات الطائفية والمذهبية والسياسية.
ومن موقع الحرص الشديد على اإلستقرار ،تدعو األمانة العامة إلى عدم تحويل لبنان إلى خاصرة رخوة ومكانا لتصفية
حسابات األحداث الكبيرة والخطيرة.
إن األمانة العامة تتمنّى على جميع الشخصيات والقامات الوطنية ،اإللتفاف حول مشروع الدولة واستكمال بنائها بدءا بانتخاب
رئيس جديد للبالد ،والحفاظ على كل المؤسسات المدنية والعسكرية واألمنية ،ألن الدولة تشكل الضمانة الوحيدة للسلم األهلي
والعيش المشترك.

قـــــوى  41آذار
األمانــــة العامــــة

بيان
األمانة العامة لقوى  01آذار
 8كانون الثاني 6102
صدر عن األمانة العامة لقوى  41آذار البيان اآلتي:
إن ما تشهده بلدة مضايا السورية من حصار تجويعي يرقى الى جريمة الحرب ويصنف في خانة الجرائم ضد اإلنسانية ،وهو
ما يتطلب من المجتمع الدولي مبادرة فورية الى إيجاد السبل الكفيلة بإدخال المواد اإلغاثية المطلوبة من أجل إنقاذ سكان هذه
البلدة .كما يتطلب من الجهات القضائية والحقوقية الدولية اتخاذ اإلجراءات الالزمة وإحالة المسؤولين عن هذه الجريمة من
أركان النظام السوري وحلفائه وداعميه الى المراجع القضائية الدولية المختصة كي ينالوا عقابهم.
إن اللبنانيين الذين يرفضون من حيث المبدأ مشاركة حزب هللا في الحرب على الشعب السوري بما يناقض الدستور وقرارات
الشرعية الدولية  ،يرون في مشاركة الحزب في عمليات الحصار والتجويع تحديدا وصمة عار تناقض "األخالقيات السياسية"
التي يدعي الحزب التمسك بها.

قـــــوى  41آذار
األمانــــة العامــــة

بيان
األمانة العامة لقوى  01آذار
 01كانون الثاني 6102

أ ّكد القرار الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بإخالء سبيل ميشال سماحة ،رغم اعترافه بالشروع في جريمة موصوفة،
أن في لبنان نوعين من المواطنين.
مواطنون يخضعون للقانون وآخرون فوق كل محاسبة .ذلك أن الفريق ،الذي ينتمي إليه ميشال سماحة ،ما زال يتح ّكم بمفاصل
ويهول على القضاء بقوة سالحه غير الشرعي.
الدولة
ّ
إن مثل هذه األحكام التي ال تميّز بين
تسرع في انحدار البلد نحو المجهول ألنها تُفقد المواطن رجاءه في قضاءٍ
مجرم وبريء ّ
ٍ
عادل وتدفعه نحو خيارا ٍ
ت يائسة.

قـــــوى  41آذار
األمانــــة العامــــة

بيان
األمانة العامة لقوى  01آذار
 21كانون الثاني 6102

إن العدل هو أساس الملك وعام ٌل أساسي في الحفاظ على العيش المشترك ،وشعور بعض من ينتمي إليهم ميشال سماحة
ويورط لبنان في انقساما ٍ
ت من شأنها أن تعيدنا إلى زمن العنف.
وأمثاله أنهم فوق القانون ،يفسد الشراكة الوطنية
ّ
اعتراض من طبيعة أخالقية قبل أن يكون أي شيء آخر .لذا تدعو األمانة العامة
واإلعتراض على إطالق سبيل سماحة هو
ٌ
لقوى  41آذار جميع المخلصين إلى تلبية نداء المنظمات الشبابية في قوى  41آذار والمساهمة في إنجاح اإلعتصام المنوي
عقده أمام المحكمة العسكرية نهار السبت القادم في  32كانون الثاني عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.

قـــــوى  41آذار
األمانــــة العامــــة

بيان
األمانة العامة لقوى  01آذار
 3شباط 6102

زار الدكتور فارس سعيد النائب مروان حمادة صباحا ،ثم اجتمع مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب الشيخ سامي الجميل،
بحضور عضوي المكتب السياسي سيرج داغر وألبير كوستانيان ،كما زار الحقا النائب دوري شمعون في البيت المركزي
لحزب الوطنيين األحرار.
وسوف يتابع أألمين العام لقوى  41آذار زياراته في األيام القادمة.

قـــــوى  41آذار
األمانــــة العامــــة

بيان
األمانة العامة لقوى  01آذار
 01شباط 6102

يغلّب "حزب هللا" ،من خالل وزير الخارجية جبران باسيل ،مصلحة ايران على مصلحة لبنان وذلك بتب ّني سياستها في
المنطقة .وقد نجحا في توتير العالقات اللبنانية السعودية حتى حدود وقف المساعدات التي كانت مرصودة لدعم الجيش اللبناني
والقوى األمنية من قبل المملكة العربية السعودية.
وأتى تضامن دولة االمارات العربية المتحدة والبحرين مع المملكة ليؤكد في إشارة واضحة على خطورة ما وصلت إليه
العالقات اللبنانية الخليجية ،وما قد تكون انعكاساتها على آالف العائالت اللبنانية العاملة في الخليج.
تح ّمل األمانة العامة لقوى  41آذار "حزب هللا" وحلفاءه ومن يسير في ركبه المسؤولية الكاملة ،ألن نتائج هكذا قرار ستكون
كارثية على الوطن .وتطالب مجلس الوزراء ،وعلى رأسه الرئيس تمام سالم ،اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل المحافظة على
للمصلحة اللبنانية العليا.
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األمانــــة العامــــة

بيان
قوى  01آذار
 21شباط 6102

إن العالقات اللبنانية العربية هي اآلن في خطر.
يعيش اللبنانيون اليوم ظروفا بالغة الخطورة والقلق .إذ إضافة إلى تردي األوضاع السياسية واالقتصادية وانكشاف المؤسسات
بدءا بعدم انتخاب رئيس منذ  34شهرا ،أتت أزمة توتّر العالقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
لتزيد عليهم أخطارا على أخطار.
وإذا استمر حزب هللا وحلفاؤه من خالل السالح غير الشرعي في تغليب مصلحة ايران على مصلحة لبنان العليا ،فإن ذلك
سينال من دوره وانتمائه وحضوره العربي وهو سيطال حكما األمن االجتماعي والمعيشي لمئات اآلالف من العائالت اللبنانية،
من كل الطوائف ،والعاملة في دول الخليج.
هذه الدول التي فتحت لنا ابوابها جميعا في كل المراحل الصعبة وكانت أفضل سند لنا ،لم تحتل يوما شبرا من أرضنا اللبنانية،
ولم تساهم يوما في أي تسليحٍ لغير الشرعية اللبنانية ،أرسلنا اليها خيرة شبابنا ،وأعطتنا في المقابل أفضل فرص النجاح
والخير.
وهي قد ساهمت في إنهاء الحرب اللبنانية برعايتها التفاق الطائف الذي أعاد االستقرار ،وعمل الدولة والمؤسسات ،وأعانت
لبنان في إعادة اإلعمار في التسعينات ،ومرة أُخرى بعد الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام .3002
امام هذا الواقع المأساوي وانطالقا من مسؤولية  ٤١اذار في الدفاع عن المصلحة اللبنانية اوال وحماية عالقة لبنان بالدول
العربية والصديقة ثانيا ،تؤكد هذه القوى على النقاط اآلتية:
 -4تح ّمل قوى  14آذار حزب هللا وحلفاءه ومن يسير في ركابه مسؤولية افتعال هذه المشكلة الخطيرة وغيرها من المشكالت،
كما مسؤولية ضرب استقرار لبنان المالي واألمني والمعيشي .كما أنها تكرر المطالبة بانسحاب حزب هللا من القتال الدائر في
سوريا والمنطقة التزاما بسياسة النأي بالنفس.
 -3تطلب قوى  14آذار من الحكومة اللبنانية احترام الدستور وقرارات الشرعية الدولية كما تطلب منها االجتماع فورا التخاذ
موقف واضح وصارم يؤكد التزام لبنان بالتضامن واإلجماع العربي ورفض اي تعرض او انتهاك لسيادة اي دولة عربية.
المس بسيادة او
 -2تكرر قوى  14آذار تأييدها الكامل للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في رفضهم
ّ
استقالل أية دولة عربية وهي ترفض تحويل لبنان الى قاعدة يتم استخدامها من اجل معاداة اية دولة عربية او التدخل في
شؤونها الداخلية ،كما تؤكد قوى  41آذار رفضها ان يتحول لبنان الى ضحية سياسية واقتصادية وثقافية الية دولة وبصورة
خاصة دول ٍة تحاول بسط نفوذها على الدول العربية.

قـــــوى  41آذار
األمانــــة العامــــة

بيان
قوى  01آذار
 21شباط 6102
يعيش اللبنانيون اليوم ظروفا بالغة الخطورة والقلق الذي ال يقل عن ما كان إبّان الحرب األهلية ،إذ أضافة إلى تردي
األوضاع السياسية واالقتصادية وانكشاف المؤسسات بدءا بعدم انتخاب رئيس منذ  34شهرا ،أتت مشكلة توتّر العالقات مع
المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي لتزيد عليهم أخطارا على أخطار .
واذا استمرت إجراءات دول الخليج اإلعتراضية على السياسة الخارجية اللبنانية والمؤسسات الدستورية المسيطر عليها من
قبل حزب هللا الذي يغلّب مصلحة ايران على مصلحة لبنان ،فإنها قد تطال األمن االجتماعي والمعيشي لمئات آالف العائالت
اللبنانية من كل الطوائف والعاملة في دول الخليج .
هذه الدول الصديقة التي فتحت لنا ابوابها جميعا في كل المراحل الصعبة وكانت أفضل سند لنا،
لم تحتل يوما شبرا من أرضنا اللبنانية،
ولم تساهم يوما في أي تسليحٍ لغير الشرعية اللبنانية،
أرسلنا اليها خيرة شبابنا،
وأعطتنا في المقابل أفضل فرص النجاح والخير .
ساهمت في إنهاء الحرب الداخلية اللبنانية باتفاق الطائف الذي أعاد االستقرار ،وعمل الدولة والمؤسسات،
وأعانت البالد في إعادة اإلعمار في التسعينات ،ومرة أُخرى بعد الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام . 3002
أمام هذا الواقع المأساوي وانطالقا من مسؤولية  14آذار في الدفاع عن المصلحة اللبنانية اوال والعربية واألخوية ثانيا ،تؤكد
هذه القوى على النقاط اآلتية :
 -4تطلب  14آذار من الحكومة اللبنانية اإلجتماع فورا واتخاذ موقف واضح وصارم يؤكد التزام لبنان قضايا العرب
ومصلحة شعوبنا في وجه مطامع ايران ومغامراتها داخل عالمنا العربي .
 -3تؤكد  14آذار تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي الذي يخوض معركة الحزم
العربي ،حتى ال نسقط جميعا بالتدريج في دائرة المحور االيراني في المنطقة.
 -2تدين  14آذار "حزب هللا" وحلفا َءه ومن يسير في ركبه الذين قاموا بافتعال هذه المشكلة الخطيرة وتحملهم مسؤولية
استقرار لبنان المالي واألمني والمعيشي.
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بيان
قوى الرابع عشر من آذار
 03نيسان 6102
صدر عن االمانة العامة لقوى  41آذار البيان التالي:
بمناسبة الذكرى الـ 14الندالع الحرب األهلية اللبنانية التي أدت إلى انهيار الدولة  ،تط ّل االمانة العامة على اللبنانيين بشكل
استثنائي للتأكيد على ما يلي:
أول ا -إن ل بنان الذي عرف القتل والتقاتل والسيارات المفخخة والتصفيات على الهوية واقتطاع مناطق جغرافية للطوائف
والمذاهب قد خرج من هذه التجربة في العام  4990بدروس قد تكون صالحة اليوم لكل المجتمعات المأزومة والتي تعيش،
ولألسف ،ما عشناه من قبل .تؤكد االمانة العامة أن اللبنانيين رجاال ونساء ،وباألخص جيل الحرب والعنف والتهجير ،يتمنون
لكل شعوب المنطقة ،وبالتحديد للسوريين واليمينيين والعراقيين والليبيين ،الخروج من هذه الدوامة القاتلة والعودة إلى السالم
والتالقي وبناء دول معاصرة قادرة على مخاطبة المستقبل.
ثانيا ا -في هذه الذكرى األليمة تتوجه االمانة العامة إلى جميع اللبنانيين ،وخاصة إلى الذين لم يستخلصوا دروس الحرب
وبالتحديد إلى الذين ينادون باالنسحاب من لبنان والعودة إلى أولويات طائفية  -أكانت إسالمية تحت عنوان الوفاق االسالمي -
االسالمي أم مسيحية تحت عنوان "الحقوق" ،وتدعوهم لإلنتساب مجددا إلى شرعيا ٍ
ت ثالث:
 الشرعية اللبنانية المتمثلة باتفاق الطائف، الشرعية العربية المتمثلة بقرارات جامعة الدول العربية، الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات األمم المتحدة  4151 4260 4559و.4104إن التمسك بالعيش المشترك والشراكة اإلسالمية المسيحية هو الحل الوحيد للعبور بلبنان إلى شاطىء األمان.
أما الذين ينظرون إلى اتفاق الطائف على قاعدة موازين قوى فهم مخطئون ألن موازين القوى هي متحركة ورجراجة ،اليوم
لصالح فريق وغدا لصالح آخر.
إن القراءة الموضوعية التفاق الطائف هي قراءة لتوازن على حساب الموازين ،فالتوازن ثابت وهو عنوان استقرار.
ثالثا ا -تتوجه االمانة العامة إلى جميع الـ 41آذاريين أينما وجدوا ،في لبنان أو في الخارج ،وتدعوهم إلى التمسك بـ  41آذار
الوطنية بوصفها قضية شعب تتجاوز المناكفات السياسية الزمنية.
إن ما يجري اليوم ،على أهميته ،ال يعبّر عن حقيقة وجدان وضمير  41آذار .فـ  41آذار هي رفيق الحريري وباسل فليحان
وجورج حاوي وسمير قصير وجبران تويني ووسام عيد وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم ووسام الحسن ودمحم شطح.
إن اختزالها بقانون انتخابات أو بمقاربة رئاسة الجمهورية هو اختزال لقضية ضخمة بحفنة من المكتسبات.
تذ ّكر االمانة العامة الجميع بأن لبنان أكبر من الجميع.
عاشت ثورة االرز.
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صادر عن الدكتور فارس سعيد
منسق األمانة العامة لقوى  01آذار
 21حزيران 6102

في مثل هذا اليوم منذ  44عاما ،استشهد المناضل جورج حاوي على طريق الحرية واستقالل لبنان.
أتو ّجه في هذا المناسبة إلى شعب  41آذار وقيادات وقامات لبنان ،الحزبية والمستقلّة المدنية والطائفية السياسية واإلجتماعية،
متمنّيا عليها اإلستمرار في الصمود في وجه العنف والسالح غير الشرعي والتمسّك بمنطق الدولة والدستور .كما هي مطالبة
بعدم التخلّي عن مبادىء  41آذار ألنها قضية شعب.

