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انطالق مهرجان كتارا للمحامل التقليدية

 سموه شارك في أعمال القمة العربية اإلفريقية الثالثة بالكويت 

األمير يبحث مع القادة العرب العالقات الثنائيةاألمير يبحث مع القادة العرب العالقات الثنائية
•    الكويت — الشرق

شـــارك حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
املفدى اصحاب  البالد  أمير  آل ثاني  بن حمد 
ــدول  ــ ــادة الــ ــ ــ الــــجــــاللــــة والـــفـــخـــامـــة والــــســــمــــو قـ
االفتتاحية  الجلسة  فــي  واالفــريــقــيــة  العربية 
التي  الثالثة  االفريقية  العربية  القمة  ألعمال 

الكويت. امس بدولة  انطلقت 
ات مــع عــدد من  وعقد سمو األمــيــر امــس لــقــاء
والسمو  والفخامة  الجاللة  إخــوانــه أصحاب 
قــــادة الــــدول ورؤســـــاء الـــوفـــود املــشــاركــني في 
ــيـــة اإلفـــريـــقـــيـــة الــثــالــثــة  ــعـــربـ ــة الـ ــمـ ــقـ أعــــمــــال الـ
التقى سموه  الــكــويــت، حيث  بــدولــة  املنعقدة 

ــانــــي بــن  ــثــ ــك عـــبـــدالـــلـــه الــ ــلــ ــة املــ ــــن جــــاللــ ــــال مـ كـ
ــة الــهــاشــمــيــة  ــ ــيـ ــ الـــحـــســـني مـــلـــك املــمــلــكــة األردنـ
الــرئــيــس عــمــر حــســن أحــمــد البشير  وفــخــامــة 
الرئيس  الــســودان وفخامة  رئيس جمهورية 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد املـــنـــصـــف املــــرزوقــــي رئــيــس 
ــة الـــرئـــيـــس  ــامـ ــخـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة وفـ
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

اليمنية.
آل  بــن حمد  األمــيــر سلمان  التقى ســمــوه  كما 
الــبــحــريــن وسمو  الــعــهــد بمملكة  ولــي  خليفة 
الــســيــد اســعــد بــن طـــارق بــن تــيــمــور ال سعيد 
ــة الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد  مــمــثــل جـــاللـ

سلطان عمان.

ــعـــراض الـــعـــالقـــات  ــتـ ات اسـ وتــــم خــــالل الـــلـــقـــاء
املطروحة على جدول  الثنائية واملوضوعات 

الثالثة. اإلفريقية  العربية  القمة  أعمال 
وفي افتتاحه للقمة أعلن سمو الشيخ صباح 
االحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح عــن تــقــديــم الــكــويــت 
االفريقية بمبلغ مليار  للدول  قروضا ميسرة 
دوالر عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس املــقــبــلــة 
كما أعلن عن تخصيص جائزة مالية سنوية 
الدكتور  املــرحــوم  بــاســم  بمبلغ مليون دوالر 
تــخــتــص  أن  عــــلــــى  ــيــــط  ــمــ الــــســ عــــبــــدالــــرحــــمــــن 
بـــاألبـــحـــاث الــتــنــمــويــة فـــي افـــريـــقـــيـــا وتـــشـــرف 

العلمي. للتقدم  الكويت  عليها مؤسسة 
S تفاصيل ص 41 - 44  ورأي $ 39

 ٣١ مليون ريال تبرعات محسني قطر للصومال والفلبني   محطة رئيسية للمترو في جامعة قطر 
•  مأمون عياش

كــشــف املـــهـــنـــدس ســعــد احـــمـــد املـــهـــنـــدي الــرئــيــس 
«الريل»  القطرية  الحديد  التنفيذي لشركة سكك 
ــة لــشــبــكــة  ــيـ ــيـــسـ ــة رئـ ــاء مـــحـــطـ ــ ــشـ ــ ــن انـ ــ ـــ h عـ ــ لـ
القطارات «املترو» في جامعة قطر لخدمة الطلبة 

والعاملني فيها.
وبــني أن املحطة ستكون خلف امللعب الرئيسي 
الحالي في الجامعة، وسترتبط بخط متكامل هو 
«الــخــط األحــمــر» الـــذي يصل بــني الــوكــرة والــخــور 
مرورا بالدوحة، وخط الشمال الجنوب الذي يربط 
الــشــمــال ومسيعيد فــي الجنوب  الــخــور فــي  مـــدن 
الــغــربــي، ومشيرب  الــوســيــل، والخليج  عــن طريق 
ومطار الدوحة الدولي الجديد. وأوضح املهندس 
املهندي أن كافة مخططات املرحلة األولى لشبكة 

القطارات اكتملت بصورتها النهائية.
S تفاصيل ص 21 

 • عبدا� مهران

شــهــد يــــوم الــتــضــامــن الــقــطــري مـــع الــشــعــبــني 
ــنـــي الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه 5  ــيـ ــبـ ــلـ ــفـ ــي والـ ــالــ ــومــ الــــصــ
مـــؤســـســـات وجـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة وإنـــســـانـــيـــة 
ــرا مــــن جــمــهــور  ــيـ ــبـ ــاعـــال كـ ــفـ ــة أمـــــــس، تـ ــريـ قـــطـ
املحسنني واملــتــبــرعــني، حــيــث وصـــل إجمالي 
ــال. كــمــا شهدت  الــتــبــرعــات إلـــى 31 مــلــيــون ريــ
الــحــمــلــة تــقــديــم تــبــرعــات عينية كــبــيــرة منها 
الــتــي قدمها  الــتــبــرعــات العينية  40 طــنــا مــن 
الــصــومــالــي والفلبيني,  محسنون للشعبني 
أيــادي الخير نحو آسيا  كما قدمت مؤسسة 
1200 كرتونة ثــيــاب للمتضررين. وقــد شدد 
العديد من املتحدثني في استوديو تلفزيون 
قــطــر عــلــى أهــمــيــة بــــذل املـــــال ومــــا تـــجـــود به 
النفس إلغاثة املنكوبني جراء اإلعصار هايان.
S تفاصيل ص 12 

•    بيروت - حسين عبد الكريم

أعــرب مصدر مسؤول بــوزارة الخارجية عن إدانــة واستنكار 
اللذين وقعا صباح امس بالقرب من  دولــة قطر لالنفجارين 
مقر السفارة االيرانية في بيروت وأسفرا عن سقوط عدد من 
القتلى والجرحى. وأكد املصدر أن دولة قطر تدين بشدة هذا 
العمل العدواني واإلجرامي. من جهة ثانية اشاد أمني الجميل 
اللبنانية األســبــق رئــيــس حــزب الكتائب  رئــيــس الجمهورية 
اللبنانية بمواقف دولة قطر تجاه القضايا العربية والدولية.
S تفاصيل ص 40 و45 

 الجميل لـ Z: لبنان يثمن السياسة القطرية

قطر تدين بشدة التفجير في بيروت 

¶ سمو األمير خالل مشاركته في القمة العربية اإلفريقية بالكويت

إلغاء تداوالت البورصة 
لخلل فني

•  العربي الصامتي

لــألســواق املالية  قـــررت هيئة قــطــر 
بــورصــة قطر  بــالــتــشــاور مــع إدارة 
إلـــغـــاء جــمــيــع األوامــــــر والــصــفــقــات 
ــداوالت  ــ الـــتـــي تــمــت خــــالل جــلــســة تـ
يــوم أمـــس، وذلـــك بسبب خلل فني 
فــي أنــظــمــة الـــتـــداول نــتــج عــنــه نشر 
ــاءات تــــــداول غير  ــ ــــصـ بـــيـــانـــات وإحـ

صحيحة لجمهور املستثمرين.
S تفاصيل في $ االقتصادي

 1.1 مليون ريال تبرعات 
سفراء الخير إلغاثة الغوطة 

•  الدوحة - الشرق

عـــقـــدت مــؤســســة الــشــيــخ ثـــانـــي بن 
عبدالله للخدمات اإلنسانية «راف» 
مــلــتــقــى لــســفــراء الــخــيــر شــــارك فيه 
نــخــبــة مــــن املـــتـــبـــرعـــني واملــحــســنــني 
الـــذيـــن جــمــعــوا مليونا  الــقــطــريــني، 
و100 ألف ريال إلغاثة املحاصرين 
فـــي الــغــوطــة ومـــا حــولــهــا مـــن مــدن 

وبلدات.
S تفاصيل ص 10  GGGG31 - 3031 - 30



ــيـــر امـــام     ◄◄  كــيــف تـــقـــرأون خـــطـــاب ســمــو األمـ
مجلس الشورى؟

► خطاب سمو األمير جاء شامال وبليغا 
فـــي مــضــمــونــه وعـــبـــر عـــن الــتــطــلــعــات وقــد 
ــلـــى الـــجـــرح  وضـــــع مــــن خــــاللــــه االصــــبــــع عـ
ــــــــداء ووصــــــف الـــــــــدواء ملــجــمــل  ــــص ال ــخَّ وشــ
الــــقــــضــــايــــا الـــتـــنـــمـــويـــة واالوضـــــــــــــاع الـــتـــي 
يــعــيــشــهــا الــعــالــم الــعــربــي وقــــد كــــان بــــارزا 
موقفه من دعم التضامن العربي وتطوير 
منظومة العمل العربي املشترك بما يحقق 

للعرب الكيان والدور الفاعلني في العالم.
وكـــذلـــك كــــان مــوقــفــه مـــن األزمــــــة الــســوريــة 
حــيــث عــبــر عـــن دعـــمـــه لــلــشــعــب الـــــذي دفــع 
ــا انـــــــه اعـــــــــاد تـــوجـــيـــه  ــمــ ــــظ األثــــــمــــــان كــ ــهـ ــ ابـ
ــة الـــعـــربـــيـــة حــيــث  ــاحــ ــــي الــــســ الـــبـــوصـــلـــة فـ
القضية الفلسطينية هــي الوجهة االولــى 
لالهتمام القطري والــوحــدة الفلسطينية 
في االولويات كونها تحقق اهداف الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. وفـــــي خـــطـــاب ســـمـــوه نــقــرأ 
حرصه على تعزيز املصالح املشتركة (بني 
الــــدول) وتــوطــيــد االمـــن والــســلــم الــدولــيــني. 
والحرص على تحقيق التكامل الخليجي 

وترسيخ االنتماء العربي.
ان لـــدى الــعــرب طــاقــات ضخمة لــم توظف 
الــــــدولــــــي. واذا جــــــرى —  الـــصـــعـــيـــد  عـــلـــى 
الــــــطــــــاقــــــات — الســـيـــمـــا  ــــف هـــــــــذه  ــيـ ــ ــوظـ ــ تـ
الـــدول الغربية،  التوظيفات املالية — فــي 
فان هذا التوظيف سيكون له تأثير مباشر 
على سياسات هذه الدول في امللفات وفي 
االوضــــــاع الـــدولـــيـــة — االقــلــيــمــيــة الســيــمــا 
امللفات االساسية واملصيرية التي تخص 
ــاذا يمنعنا، نــحــن الــعــرب،  وتــهــم الــعــرب. مـ
لــو نسقنا فــيــمــا بيننا ووظــفــنــا طاقاتنا 
ا من فلسطني  من اجل خدمة قضايانا بدء
(الــقــضــيــة املـــركـــزيـــة). بــالــتــأكــيــد، ســنــحــرز 
تــقــدمــا كــبــيــرا ال ســيــمــا ان االزمــــــة املــالــيــة 
ــــــدول  ــا بـــعـــض ال ــهـ ــتــــي مــــا تـــــــزال تـــواجـــهـ الــ
الــغــربــيــة، يــحــتــاج حــلــهــا الــــى الــتــوظــيــفــات 
واالستثمارات العربية بما يعزز اقتصاد 
الدول املذكورة ويجعلها تتفادى الكوارث 
الــــتــــي قـــــد تـــواجـــهـــهـــا وهــــــــذا يـــتـــجـــلـــى فــي 
ــا الـــيـــه سمو  ــــذي دعــ الــتــضــامــن الـــعـــربـــي الـ

األمير.

◄ دعم الشعب السوري

◄ ◄ وماذا عن املوقف بشأن الشعب السوري؟
ــم الــشــعــب  ــر حــــول دعــ ــيـ ► كــــالم ســمــو األمـ
ــــوري كـــــان مـــوقـــفـــا ســـامـــيـــا يــعــبــر عــن  ــــسـ الـ
الــتــوجــه الــقــطــري بــدعــم الــشــعــوب العربية 
ــذا املــوقــف  ونـــجـــدة املــظــلــوم واعــتــقــد ان هــ
يحتم السعي لتوحيد فصائل املعارضة 
حــيــث يــســتــغــل الـــنـــظـــام تــشــتــت املــعــارضــة 
ولـــذلـــك يــجــب وقــــف الـــتـــشـــرذم حــيــث يـــدور 
قـــــتـــــال شــــــــرس بــــــني فــــصــــائــــل املــــعــــارضــــة 
اتـــخـــذ طـــابـــع الــتــصــفــيــة وااللـــــغـــــاء بــعــيــدا 
عــــن مـــطـــالـــب واهـــــــــداف الـــشـــعـــب الــــســــوري 
ــاواة والـــحـــريـــة. ان تــقــاتــل  ــســ بــالــعــدالــة واملــ
املعارضة فيما بينها يقلقنا وال سيما ان 
طــروحــات بــعــض فــصــائــل املــعــارضــة تثير 
الــريــبــة والــتــحــفــظ. كــذلــك فـــإن املــطــلــوب ان 
تـــطـــرح املـــعـــارضـــة بــرنــامــجــهــا االصـــالحـــي 
والــتــغــيــيــري حـــول بــنــاء ســـوريـــا الــحــديــثــة 
بــمــا يــتــالءم والــتــطــورات الــعــصــريــة، وهــذا 
االمر لم يكن مبررا التأخر بتحقيقه ملا له 
مــن اهمية وتــأثــيــر. مــن هــذا املنطلق اؤكــد 
ان ســمــو األمــيــر اصـــاب عــنــدمــا شـــدد على 
دعمه الكامل للشعب السوري الذي اصبح 
يدافع عن وجــوده على ارضــه وليس فقط 
لتحقيق الحرية والــعــدالــة واملــســاواة. لقد 
كـــانـــت قــطــر ومــــا زالـــــت مـــن اول الــداعــمــني 

لــلــشــعــب الــــســــوري فـــي الـــســـر وفــــي الــعــلــن. 
وما ذكرناه هو من الخطوات املطلوبة — 
السيما مــن املعارضة السورية — ملالقاة 
دعـــــــوة ســـمـــو األمــــــيــــــر.. لــتــحــقــيــق اهــــــداف 
وحقوق الشعب السوري بما يعزز وحدة 

سوريا ويدفع بها نحو التطور والتقدم.
باختصار كالم سمو األمير حول معالجة 
قضايانا املصيرية كان تأكيدا على حرص 
الدائم على الحضور والــدور العربي  قطر 

الفاعلني على جميع األصعدة.

◄ دعم التنوع

للحوار  ما هو رأي فخامتكم بدعم سموه   ◄◄
ــدة  ــوحــ ــ ــلـــى دعــــــم ال ــه عـ ــ ــــرصـ ــــني االديــــــــــان وحـ بـ

االسالمية املسيحية في لبنان؟
► لقد باتت قطر مركزا لتالقي الحضارات 
وحـــوار االديـــان خصوصا ان سموه يقدم 
لــلــوحــدة االســالمــيــة — املسيحية.  الــدعــم 
هـــو قـــــدوة فـــي تــطــويــر اســـلـــوب الــتــعــاطــي 
فــي الــشــأنــني الــعــام والـــخـــاص عــلــى جميع 
االصـــــعـــــدة وال ســـيـــمـــا عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الــديــنــي واالنـــمـــائـــي. ومـــا حققته وتحققه 
قــطــر مــن هـــذا الــقــبــيــل هــو فــعــال امـــر مميز. 
الدائمة على  ال مجال لسرد مبادرات قطر 
قـــاعـــدة: الــيــد املــــمــــدودة، والــقــلــب املــفــتــوح، 
والرعاية االخوية واالنسانية دون تمييز 
فـــئـــوي وذلــــــك كــلــمــا  ديـــنـــي او طـــائـــفـــي او 
دعــت الــحــاجــة. هــذه مــيــزة. وبــنــاء الكنيسة 
املـــارونـــيـــة هـــو تــرجــمــة فــعــلــيــة لــلــمــبــادرات 

واملكرمات االخوية واالنسانية.

◄ الدور القطري املميز
ــة قـــطـــر فـــــي االفــــــــراج  ــمـ ◄◄ مــــــــاذا عـــــن مـــســـاهـ
عـــن مــخــطــوفــي اعـــــزاز والــســعــي لـــالفـــراج عن 

املطرانني؟
► هــذا الـــدور املشكور واملــبــارك لــه ابعاده 
ودالالتـــه االنسانية التي تميزت بها قطر 
ــائــــالت عـــاشـــت مـــراحـــل  حـــيـــث ان هـــنـــاك عــ
حــيــاتــيــة مــأســاويــة. هــو دور يــجــســد اكثر 
فأكثر الدور القطري الوطني والعربي. انه 
اكــثــر فأكثر االحــتــرام والتقدير  دور يــعــزز 
للقيادة القطرية وعلى رأسها سمو األمير 
تميم بن حمد آل ثاني وتعتز به االنسانية 

بحد ذاتها.
وكــلــنــا ثــقــة أن ســمــو األمـــيـــر ســـوف يكثف 

جهوده ومتابعته لإلفراج عن املطرانني.

◄ أوضاع لبنان
◄◄ كيف تقرأون فخامتكم املشهد اللبناني من 

طرابلس إلى أين؟
 —   الــشــعــب الــلــبــنــانــي هــو ضــحــيــة واقــع 
تـــحـــول لــبــنــان الــــى صـــنـــدوق بـــريـــد تــوجــه 
بواسطته الــرســائــل شــرقــًا وغــربــًا. الــســواد 
األعــظــم مــن الــلــبــنــانــيــني، بـــات يــــدرك انـــه ال 
الــواقــع األليم والتحرر  خــالص للبنان من 
مــــن الــــتــــشــــرذم واالنــــقــــســــام، ومـــــن الــقــيــود 
واالفتراءات اال بالعودة إلى اللقاء الوطني 
الــجــامــع وذلـــك مــن خــالل الــحــوار اللبناني 
— الــلــبــنــانــي. البـــد مــن خــطــة عــمــل وطنية 
تعيد للمؤسسات دورها وتعزز التضامن 
اللبنانيني أقله على بعض املسلمات  بني 

والثوابت التي تحفظ مستقبل لبنان".

◄ املصلحة الوطنية
الكتائب باالنفتاح على اآلخــر.  ◄ ◄ تميز حــزب 
ــب. والــبــعــض تــحــفــظ. وهـــنـــاك من  الــبــعــض رحــ

سأل ما األهداف؟
► عندما تقوم بمبادرة تنظر أوًال واخــرًا 
نــتــوقــف عــنــد ما  الــوطــنــيــة، وال  للمصلحة 

يقوله هــذا او ذاك. يهمنا تطمني الشعب 
اللبناني ولــيــس مــا يفكر بــه السياسيون 
املغرضون الذين يفتشون بشكل او بآخر 
عن مصالحهم. البعض ينزعج والبعض 
ينشرح وآخــر يتحفظ.. هــذا مــن الطبيعي 
فـــي الــســيــاســة. ونــحــن نــعــمــل بــمــا تفرضه 
الــوطــنــيــة وبــمــا يمليه  علينا مسؤوليتنا 

علينا ضميرنا بما يخص الصالح العام.
نــهــج الــكــتــائــب هــو نــهــج االنــفــتــاح. هـــذا ما 
ورثناه عن الرئيس املؤسس (الشيخ بيار 
الجمَيل) الذي بقي على تواصل (في احلك 
الــظــروف الــتــي مــررنــا بها منذ عــقــود) مع 
جميع القوى السياسية ومنها قوى كانت 
على خصومة سياسية معنا. وكنا نميز 
املــواقــف السياسية، مؤقتة او عابرة  بــني 
او مرحلية، واملــواقــف والعالقات الوطنية 
واالنـــســـانـــيـــة الـــتـــي هــــي االســــــــاس والـــتـــي 
تقتضي املحافظة عليها بما يدفع باتجاه 

عودة األمور الى مجراها الطبيعي.

◄ انتخاب رئيس جديد
انتخاب رئيس  الرئيس هــل سيتم  ◄◄ فخامة 
جديد للجمهورية ام سيحصل تمديد للرئيس 

سليمان؟ ما هو موقفكم؟
► بالطبع موقفنا هو مع انتخاب رئيس 
جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، بــمــا يــضــمــن احــتــرام 
األصـــــــــول الــــدســــتــــوريــــة واالســـتـــحـــقـــاقـــات 
اللبنانية وبالتالي مع تجنب كل ما يخرج 
عن سير املؤسسات واملواعيد الدستورية. 
ضــمــن املــهــلــة الــدســتــوريــة مــابــني 25 آذار 
(مـــارس) وقبل 25 أيــار (مــايــو) عــام 2014. 
وســوف نعمل بقوة وبــحــزم لتحقيق ذلك 

وما تبقى او يدور هنا وهناك ال يعنينا."

◄ الرئيس القوي
انتخاب  الــحــديــث عــن  الــرئــيــس كثر  ◄◄ فخامة 
رئــيــس قـــوي أو رئــيــس شــريــك فــعــلــي. مــا هي 
املميزات املطلوب توافرها بشخص الرئيس في 

ظل صالحيات محدودة في الدستور؟
► هذا الحديث مصدره بعض الصحفيني 
والـــســـيـــاســـيـــني هـــــو حــــديــــث هــــامــــشــــي، ال 
ينطبق على جوهر االستحقاق واهميته. 
مــا معنى ان يــكــون الــرئــيــس قــويــا او غير 
قــوي؟ كيف يمكن ان ننتخب رئيسا ليس 
لــقــيــادة السفينة؟  الــضــروريــة  الــقــوة  لــديــه 
ماذا يقصدون بالقوة؟ القوة العسكرية؟ او 

بالشجاعة او االقدام؟ او باملناعة؟
الــــقــــوة تــجــســد مــــن خـــــالل تــفــهــم الــرئــيــس 
للناس ولهواجسهم ولقلقهم على املصير 
ــقــــوي هــــو بــنــهــجــه  والـــــوجـــــود. الـــرئـــيـــس الــ
وليس بعضالته. الرئيس القوي بقناعاته 
الـــوطـــنـــيـــة وبـــشـــجـــاعـــتـــه عـــلـــى اســتــشــفــاف 
املــصــلــحــة الــوطــنــيــة عــلــى جــمــيــع الــصــعــد. 
املــطــلــوب ان يتمتع بها الرئيس  املــمــيــزات 
ــيـــدة عــن  ــعـ ــكــــون بـ ــتـــرض ان تــ ــفـ الـــجـــديـــد يـ

الديماغوجية. هذا ما نحتاجه.

◄ التعايش اإلسالمي - املسيحي
ــاق الــتــعــايــش  ــثـ ــيـ ◄ ◄ أيــــــن نـــحـــن فــعــلــيــا مــــن مـ
ــن مــن  ــحـ املـــســـيـــحـــي — االســــــالمــــــي. وأيـــــــن نـ

الشراكة الفعلية؟ وكيف تترجم؟
►  التعايش الواحد واالنصهار الوطني 
علة وجــود لبنان. بــدون الــوحــدة ال مجال 
للكالم عن باقي األمور التي وردت في هذا 
الــســؤال. الــوحــدة هــي قــدس االقـــداس الــذي 
الــوطــن ولتعزيز الكيان  املــدخــل لبناء  هــو 
إلعادة بناء املؤسسات على اسس متطورة 
تــتــالءم مــع الــتــطــورات العصرية. ونحن ال 

نشكك وال نساوم حول مستقبل لبنان.

◄ تحصني امليثاق

◄◄ كيف نحصن امليثاق؟
بــادئ ذي بــدء بتعزيز منطق الحوار   "  ►
الصادق فيما بيننا، وعلى ضوء ما ينتج 
— عـــن هــــذا الــــحــــوار — نـــحـــدد املـــســـارات 
عــلــى جــمــيــع االصـــعـــدة، املـــســـار الــســيــاســي 
ــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة، مـــســـار اعـــــادة  ــالـ ــتـــحـ والـ
بــنــاء املـــؤســـســـات، املـــســـار االقـــتـــصـــادي — 
االجتماعي — االنــمــائــي... وكــل مــا يشابه 
ذلــــك مـــن اســـتـــحـــقـــاقـــات... ال يــمــكــنــنــا بحث 
جميع هذه املسارات اذا كنا على انفصال 
فيما بيننا، وال تواصل وال حوار وبالتالي 

وفاق مفقود".

◄ تحييد لبنان

◄◄ ما هو مفهومكم لتحييد لبنان؟
►  لــبــنــان هـــو جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن الــعــالــم 
الـــعـــربـــي. وهــــو فـــي طــلــيــعــة املـــدافـــعـــني عن 
القضايا العربية وفــي اســاســهــم القضية 
املــركــزيــة قضية فــلــســطــني. مــا عـــدا ذلـــك ما 
الــدخــول في  مصلحتنا — كلبنانيني — 
ــة يــقــحــم لــبــنــان في  ــيـ مـــحـــاور عــربــيــة ودولـ
مــعــارك ال فــائــدة منها، ال بــل انــه يستورد 
الخراب والدمار للبنان املتعدد الطوائف، 
حيث لكل طائفة — ربما — عاطفة معينة 
تجاه هذا او ذاك من دول الجوار او دولية.

وال يعقل كلما اختلف اآلخــرون ان يترجم 
ذلك بصراع على ساحتنا الداخلية. ونحن 
ال عالقة لنا باختالف اآلخــريــن. وال قــدرة 

لنا للتأثير فيها سلبا او ايجابا.
انطالقا من هنا ملاذا نقحم انفسنا وعندنا 
ما يكفينا من مشاكل داخلية على الصعيد 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي...؟هل 
نريد زيـــادة الطني بلة؟ مــن هنا كــان طرح 
الكتائب منذ الستينيات وهو اعفاء لبنان 
واللبنانيني اعــفــاًء تلقائيا مــن اي تــورط 
ــيــــة لـــيـــس لــهــا  ــأي أزمــــــة اقــلــيــمــيــة او دولــ ــ بـ
عالقة بالشأن اللبناني. هذا هو مفهومنا 
للحياد. الحياد الذي نطالب به هو حياد 
ايجابي وبناء ومتحرك ومبدع بما يعزز 
ــدور ملــســاعــدة  ــ ــدرة لــبــنــان عــلــى الـــقـــيـــام بـ ــ قـ
اآلخــريــن عــلــى حــل خــالفــاتــهــم. دور لبنان 
هــو دور املــوفــق ولــقــاء الــنــاس مــع بعضهم 

الــبــعــض. استخلصنا كشعب لبناني من 
اللبنانية الزبدة  لقاء مكونات الجماعات 
والــخــيــر — لـــدى كــل الــطــوائــف واملــكــونــات 
البلد النموذج.  من اجل ان نجعل من هذا 
نـــجـــاحـــنـــا فـــــي خـــلـــق االنـــــســـــان الــلــبــنــانــي 
ــفــــرض عــلــيــنــا  ــــرق يــ ــــي الـــــشـ ــمــــوذجــــي فـ ــنــ الــ
مسؤولية مساعدة اآلخرين للوصول الى 
النتيجة املطلوبة. نريد الحياد االيجابي 
املتحرك املبدع وليس حياد االنكماش او 

االنعزال".

◄ مؤتمر جنيف..

◄◄ ما هو موقفكم من املشاركة اللبنانية بعدما 
وجهت الدعوة الى مؤتمر جنيف؟

ــل الـــــوصـــــول الــــــى جـــنـــيـــف البــــــد مــن  ــبـ ► قـ
ــتـــوقـــف عـــنـــد املــــوقــــف الــــســــوري املــتــعــدد  الـ
املــذكــور. بمعنى  االتــجــاهــات بالخصوص 
مــاذا يريد السوريون من هذا املؤتمر قبل 
ــي او مــشــاركــة االخـــريـــن(  الــحــديــث عـــن رأيــ
تــتــعــثــر  نـــخـــشـــى ان  ــا  ــنــ انــ املـــؤتـــمـــر )؟  فــــي 
خطوات الساعني لهذا املؤتمر لعدة اسباب 
يتحمل بعضها النظام السوري وتتحمل 
املــعــارضــة الــســوريــة بعضها اآلخـــر (وفــق 
مــا ذكــرنــا فــي بــدايــة حديثنا). مــن هنا من 

الــــضــــروري ان يــعــمــل رعـــــاة املـــؤتـــمـــر على 
اقناع الطرفني بضرورة املراجعة الوطنية 
الصحيحة من قبل كل منهما وبالتالي ان 
يحضرا هــذا املؤتمر بجدول اعمال يكون 
بحد ذاتــه بشارة للتوجه والنتائج.. على 
ضــوء ذلــك تأتي االطـــراف األخــرى الداعمة 
ملسيرة الحل واالنقاذ... ودول الجوار مثل 
الــتــي لها مصالح مباشرة السيما  لبنان 
لــجــهــة تــداعــيــات األزمـــــة الــســوريــة عليها. 
وابـــــرز هــــذه الــتــداعــيــات قــضــيــة الــنــازحــني 
الــســوريــني. ولــبــنــان بــأمــس الــحــاجــة لطرح 
هـــذه القضية عــلــى الــطــاولــة إليــجــاد الحل 
املـــنـــاســـب وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــداعــمــني 
ملسيرة االنــقــاذ الــســوري. مــن هنا اشــتــراك 
لبنان ضروري في املؤتمر املذكور على ان 
يحضر (لبنان) ورقة عمل خاصة به وفق 

ما ذكرنا.

◄ ثغرات الطائف

◄◄ هــل انــتــم مــع نــص دســتــوري يــلــزم الرئيس 
املكلف بمهلة زمنية محددة؟

ة  ــراء ــذا املـــوضـــوع يــفــتــرض اعــــادة قـ ► " هـ
اتــفــاق الــطــائــف الــــذي تــبــني ان فــيــه ثــغــرات 
مــتــعــددة وانـــا عــنــد تــوقــيــع اتــفــاق الطائف 
فــي حينه  بــيــانــا —  عـــام 1989م، اصــــدرت 
الــى ان بعض  — انطالقا مــن تجربتي — 
الــنــصــوص فـــي اتـــفـــاق الــطــائــف — ســوف 
اربــاكــا كبيرا على صعيد املمارسة  تخلق 
الدستورية والسياسية. وكنت قد دعوت 
الــنــواب — فــي حينه — الـــى الــتــريــث قبل 
اقـــــرار االتـــفـــاق وتــصــحــيــح بــعــض مـــا ورد 
ــذا مـــا نــعــيــشــه الـــيـــوم. فــعــال هــنــاك  فــيــه. وهــ
مــجــمــوعــة مــــن االمـــــــور تــقــتــضــي الــتــفــاهــم 
الـــالزمـــة من  الــتــوضــيــحــات  ــراء  ــ عليها واجـ
اجـــل حــســن ســيــر املــؤســســات الــدســتــوريــة 

والسياسية واالمنية في لبنان ".

◄ العالقة مع الحلفاء
الحلفاء في 14 آذار؟ واين  التالقي مع  اين   ◄◄

التمايز؟
►  اثــــر اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد رفــيــق 
ــريـــق 14  فـ انـــطـــلـــق  ــام 2005م  ــ الـــحـــريـــري عـ
آذار عفويا. واشعل ثــورة وطنية سيادية 
وتــحــريــريــة ادت الـــى نــتــائــج جــلــهــا موفقة 
ابــــرزهــــا انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش الــــســــوري مــن 
الــــدولــــي  الـــطـــابـــع  ــنـــان واملـــحـــكـــمـــة ذات  ــبـ لـ
انــتــخــابــات على  الــخــاصــة بلبنان واجــــراء 
جميع املستويات، وتحقيق الحد االدنــى 
من الديمقراطية. كل ذلــك كــان بفضل لقاء 
14 آذار ألهداف وطنية كبيرة. لقاء 14آذار 
ليس حزبا واحــدا وال فريقا واحــدا يذوب 
ــو مــجــمــوعــة  بــعــضــعــه بــبــعــضــه اآلخـــــــر. هــ
احزاب وقيادات التقت حول ثوابت وطنية 
ولم يتخل احد منها عن كيانه الذاتي وعن 
مميزاته واسلوبه. الكتائب بقيت الكتائب 
وكـــذلـــك املــســتــقــبــل وكـــذلـــك ولــيــد جــنــبــالط. 
الــتــيــار  كــــان ضــمــن 14 آذار  وفــــي حــيــنــهــا 

الوطني الحر والعديد من املستقلني.
اليوم تضامننا مازال قائما حول الثوابت 
واملــبــادئ العامة وليس حــول التفاصيل... 
والـــتـــمـــايـــز بـــني الـــحـــني واآلخــــــر مـــا هـــو اال 
تثبيت للوحدة ألن االعتراف بالتمايز هو 
حق ومحق في بعض القضايا التفصيلية. 
نذكر ان تيار املستقبل تمايز عن اآلخرين 
في ظروف محددة وكذلك القوات بتغيبها 
الــحــوار الوطني. والتمايز لم يكن من  عن 
قبل طرف واحد بل من كل االطراف. لم يكن 
االجماع مطلوبا اال في القضايا املصيرية 

واالساسية والوطنية الكبيرة. 
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انتخاب رئيس للبنان
 يجب أن يتم ضمن 
املهلة الدستورية

نطالب بحياد لبنان اإليجابي 
وإبعاده عن صراعات 

املحاور اإلقليمية

¶  الرئيس امني الجميل يتحدث لـ $   

¶ الرئيس أمني الجميل

 الرئيس أمني الجُميل في حوار مع «ء»: 

موقف األمير الداعم للشعب السوري
يؤكد ثوابت السياسية القطرية

• بيروت - حسين عبد الكريم

أشـــاد فــخــامــة أمـــني الــجــمــيــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــســابــق 
السمو  بــمــواقــف حــضــرة صــاحــب  اللبنانية  الكتائب  رئــيــس حــزب 
القضايا  تــجــاه  املــفــدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  بــن حمد  الشيخ تميم 
املفدى في خطابه  األمير  ارســى سمو  لقد  وقــال:  والدولية،  العربية 
األخير امام مجلس الشورى ثوابت السياسة الخارجية القائمة على 

تكريس القضية الفلسطينية محورا لالهتمام القطري. 
العربي  التضامن  لتحقيق  ان دعــوة سموه  الجميل  الرئيس  وأكــد 
تعزز تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل افضل، مشيرا الى ان 
بدعم  القطري  التوجه  السوري يجسد  الشعب  موقف سموه تجاه 

الشعوب العربية ونجدة املظلوم.
السوري،  الداعمني للشعب  اول  وقال: لقد كانت قطر وما زالت من 
ولــذلــك ادعــو املــعــارضــة الــى مــالقــاة هــذا املــوقــف بتوحيد فصائلها 

بالحرية  السوري  الشعب  اهــداف وحقوق  لكي تحقق  وبرنامجها 
والعدالة والكرامة.

ونوه الرئيس الجميل بدور قطر كجسر لتالقي الحضارات وحوار 
االديــــــان، مــعــربــا عـــن شــكــره لــجــهــود قــطــر فـــي اطــــالق املــخــطــوفــني 
لــبــنــان يعزز  تــجــاه  بــه قــطــر مــن دور  اللبنانيني وقـــال ان مــا قــامــت 
احــتــرامــنــا وتــقــديــرنــا لــلــقــيــادة الــقــطــريــة وعــلــى رأســهــا ســمــو األمــيــر 

املفدى، الذي نعتز بمواقفه االنسانية.
ورأى الرئيس الجميل في حوار مع «$» انه ال خالص للشعب 
الــلــبــنــانــي مــن مــحــنــة الــتــشــرذم واالنــقــســام اال بــالــعــودة إلـــى الــلــقــاء 
الوطني الجامع وذلك من خالل الحوار اللبناني - اللبناني داعيا الى 
التضامن بني  للمؤسسات دورهــا وتعزز  تعيد  خطة عمل وطنية 
اللبنانيني، مجددا رفضه لدخول لبنان في محاور الصراع العربية 
واالقليمية، مطالبا بتكريس حياد لبنان االيجابي.. في ما يلي نص 

اللقاء:

� الدور القطري تجاه لبنان وشعبه تعتز به اإلنسانية
� قطر جسر لتالقي الحضارات وحوار األديان


