بسم هللا الرحمن الرحيم

رؤية الجماعة اإلسالمية في لبنان
حول آخر التطورات في البالد

الموقف السياسي االسبوعي:
أوالً :األزمة مع دول الخليج العربي.

- ١األسباب

توترات المنطقة والمفاوضات الجارية والتعامل الساحة اللبنانية كورقة في هذه المفاوضات.

صراع النفوذ على القرار اللبناني.

صراع االنتخابات الرئاسية القادمة.
- ٢التداعيات:

اقفال شريان اقتصادي أساسي ،فصادرات لبنان لدول الخليج العربي تتجاوز المليار دوالر ،وهذه الدول تستقبل أكبر

جالية اغترابية ترسل المساعدات لعائالتها لمساعتها على الصمود.

زيادة حصار للحكومة والبلد في ظل أزمة حادة تهدد حتى كيان الدولة.

- ٣سبل الحل:

استقالة الوزير قرداحي الحتواء الموقف.

التأكيد على سياسة النأي بالنفس ممارس ًة وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وعدم تحويله الى منصة تهاجم أطراف
هذه الصراعات.

التأكيد على عروبة لبنان وأنه معني بقضايا الوطن العربي االساسية واالجماع حولها ،والموقف الثابت من دعم القضية

الفلسطينية ومن الصراع مع العدو الصهيوني.

 - ٤ال اعتقد ان استقالة الحكومة واردة على خلفية هذه األزمة نتيجة ضرورة وجود الحكومة لتنظيم االنتخابات النيابية

التي يعول عليها الخارج لتغيير موازين القوى.

ثانياً :هل االنتخابات النيابية في خطر؟
- ١ال شك أن عدد من القوى اللبنانية تتخوف من نتائج هذه االنتخابات وهي غير مضمونة ،وهي تتمنى أن ال تحصل،

بل والبعض منها يعمل على ذلك.

- ٢االنتخابات في خطر نتيجة ممارستين:

المماطلة في اصدار القوانين والمراسيم مما يجعل المهل االنتخابية غير قابلة للتطبيق.
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محاولة البعض صناعة أزمات أمنية في عدد من الساحات بما فيها مناطق الشمال التخاذها ذريعة لتأجيل االنتخابات

أو الغائها.

هذا يستدعي الوعي لتفويت الفرصة على الغاء االنتخابات فهي ضرورية ليعبر المواطنون عن توجهاتهم الحقيقية

وإعادة تشكيل السلطة من خالل صناديق االقتراع ،لالنتقال بعد ذلك لمعالجة األزمة االقتصادية في ابعادها المختلفة من
محاربة الهدر والفساد ،وترشيد االدارة ،والتنمية واالنتاج.

- ٣الجماعة تقارب ملف االنتخابات بجدية عالية ،فهي انطلقت في التحضيرات المطلوبة على مختلف الصعد من

اختيار المرشحين وتكوين لجان الحملة االنتخابية ،بل وقامت بتأجيل انتخاباتها الداخلية ومؤتمرها العام لفترة قصيرة حتى
تتفرغ لهذا االستحقاق الهام على صعيد الوطن.
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