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حمليات �سيا�سية

في �ساحة النجمة جل�ستان اليوم وغد ًا ...والغياب على حاله

همنا �أن يكون
ال�سفير الأميركيّ :
الفراغ الرئا�سي م�ضبوط الإيقاع
آذار إسما ً عندها يُصبح لالنتخابات معنى
وأكثر جدّية ،وربما إذا دعا الرئيس نبيه
بري إلى دورات متتالية يُمكن أن نصل
إلى ح ّل».
وأكد مكاري مشاركته في الجلسة التي
دعا إليها الرئيس نبيه بري اليوم لمناقشة
الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان إلى المجلس في
شأن االستحاق الرئاسي».

على إيقاع اجتماع المجلس النيابي
اليوم لمناقشة الرسالة التي أرسلها رئيس
الجمهورية ميشال سليمان إلى المجلس
النيابي حول االستحقاق الرئاسي  ،وقبيل
جلسة نيابية جديدة غدا ً النتخاب رئيس
للجمهوري ًة ،تكثفت اللقاءات والمشاورات
واالت��ص��االت على أكثر من صعيد ،ففي
بكركي ناقش البطريرك الراعي مار بشارة
بطرس ال��راع��ي الملف الرئاسي واطلع
من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري
نادر الحريري على آخر ما توصلت إليه
المساعي واللقاءات والمبادرات المطروحة
إلتمام االنتخابات الرئاسية في موعدها
الدستوري ،الذي ينتهي في  25الجاري،
كما عقدت معظم الكتل النيابية اجتماعات
لتحديد موقفها ومواكبة اللقاءات التي
تحصل في الخارج.

قزي

التحرير والتنمية

وفي عين التينة ،ترأس رئيس مجلس
النواب نبيه بري ظهر أمس اجتماع كتلة
التحرير والتنمية ،وجرى عرض ألجواء
جلستي مناقشة رسالة رئيس الجمهورية
المتعلقة باالستحقاق الرئاسي ،وانتخاب
الرئيس المقررتين اليوم وغدا.
ثم استقبل بري الوزير وائل أبو فاعور
موفدا ً من رئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط ال��ذي أطلعه على
أج���واء ال��ل��ق��اءات ف��ي ب��اري��س ،وت��ط��رق
الحديث إلى المستجدات حول االستحقاق
الرئاسي ،وحضر اللقاء الوزير علي حسن
خليل.

التغيير واإلصالح

من جهته ،قرر تكتل التغيير واإلصالح
حضور جلسة مجلس النواب لمن يريد
م��ن ن���واب التكتل لالستماع إل��ى كلمة
رئيس الجمهورية ميشال سليمان التي
وجهت إلى النواب ومناقشتها ،مشيرا ً إلى
أنّ «رسالة سليمان لمجلس النواب جاءت
متأخرة».
وب��ع��د االج��ت��م��اع ال���دوري للتكتل في
الرابية برئاسة العماد النائب ميشال
ع�����ون ،ل��ف��ت ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي إل��ى «أنّ صالحية الرئيس
(إرسال رسائل إلى مجلس النواب) غابت
عن أوض��اع دستورية سابقة «افترست
العهد الرئاسي» ،ومنها تعطيل المجلس
الدستوري».
وأعلن «أنّ التكتل سيذهب إلى جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية إذا تغيرت
الظروف باتجاه الوفاق الذي يسعى إليه
التكتل ،وأفضت المفاوضات إلى نتيجة».
وأض��اف« :إنّ التكتل تناول ما يسمى
بتعطيل ج��ل��س��ات ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س،
موضحا ً «أنّ ال��رأي العام أصبح متيقنا ً
بأنّ األمر ليس تعطيالً ،وإنما تمسك صارم
ال يصيبه إنهاك للميثاق».

ب ّري مترئسا ً اجتماع كتلة التحرير والتنمية
وذك���ر جريصاتي بنقاشات اللجنة
السياسية التي تألفت في بكركي ،والتي
تمثل فيها األقطاب األرب��ع��ة ،وق��ال« :إنّ
البطريرك الماروني م��ار بشارة بطرس
الراعي شدّد على وجوب إجراء انتخابات
رئاسية بما يأتي برئيس جديد للجمهورية
قادر على القيام بمسؤولياته بشكل جدي،
ومعبر عن وجدان المسيحيين ويستعيد
دورهم ،ويأتي بما فيه خير اللبنانيين».
وأوضح جريصاتي «أنّ مذكرة بكركي
وردت فيها مواصفات الرئيس المطلوب
أي الرئيس القوي والذي يؤمن المشاركة
الفعلية في مقومات الوطن ،أي الصيغة
والميثاق ودونهما ك ّل استحقاق».

اللقاء الديمقراطي

كما عقد اللقاء الديموقراطي ،اجتماعا ً
ف��ي منزل النائب هنري حلو ،برئاسة
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط وح��ض��ور وزي��ر
الصحة العامة وائل أبو فاعور وعد ٍد من
النواب.
وقال حلو إثر انتهاء اإلجتماع« :علينا
ج��م��ي��ع�ا ً أن ن��ح��ت��رم ف��ي ه���ذه المرحلة
الدستور ،دستور النصوص ونقف في
مواجهة التعطيل الذي يحصل منذ شهر
وأك��ث��ر ،ون��خ��ش��ى أن يحصل ذل���ك بعد
يومين».
وأض�����اف« :ل��ي��س ل��دي��ن��ا إال ال��ح��وار
والتوافق للخروج من هذا المأزق» ،داعيا ً

(حسن ابراهيم)
إلنقاذ قصر بعبدا».
وح���ول ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي تحصل بين
باريس وال��ري��اض أك��د حلو أنّ «الشيء
األهم هو العودة إلى لبننة االستحقاق،
وال يجب أن ننتظر ما سيحصل من لقاءات
خ��ارج لبنان ،فلدينا الفرصة م��ن اآلن
ولغاية أسبوع لنجعل االستحقاق لبنانيا ً
بكل ما في الكلمة من معنى».
وع��ن جلسة الخميس المقبل أج��اب:
«ك���ل���ق���اء دي���م���وق���راط���ي س��ن��ك��ون ف��ي
ج��ه��وزي��ة كاملة ف��ي المجلس النيابي
الخميس المقبل ،لنكمل المسيرة مسيرة
االستحقاق».

ا لمستقبل

وع��ق��دت كتلة المستقبل اجتماعها
في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة ،واستعرضت األوض���اع في
لبنان من مختلف جوانبها ،حيث أكدت
تنصب من كل القوى
«أنّ الجهود يجب أن
َّ
إلنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية
قبل انتهاء الوالية الدستورية للرئيس
ميشال سليمان ،إذ أنّ هذه المهمة تأتي
في صدارة المهمات المطلوبة من النواب
في هذه الظروف».
وأك��دت «أنّ الشغور في موقع رئاسة
الجمهورية مرفوض وغير مقبول ألنه
ينعكس سلبا ً على الثقة بلبنان وعلى
ق��درة اللبنانيين على التوافق من أجل
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تجديد مؤسساتهم ال��دس��ت��وري��ة حيث
أنّ ع��دم إن��ج��از االنتخاب ضمن المهلة
الدستورية يعطي انطباعا ً سلبيا ً عن
اللبنانيين وعلى وج��ه الخصوص عن
المسؤولين والنواب الذين من الواجب
التزامهم بالدستور والقوانين».
وك����� ّررت ال��ك��ت��ل��ة ت��م��س��ك��ه��ا بـرئيس
«القوات» سمير جعجع مرشحا ً النتخابات
ال��رئ��اس��ة ،ودع��ت ق��وى الثامن م��ن آذار
لتسمية مرشحها من أجل إفساح المجال
أمام النظام الديمقراطي لكي يلعب دوره
كامالً ،ال تعطيله وإدخال البالد في شغور
ينعكس سلبا ً على صورة لبنان وصورة
استقراره».

مكاري

وأوض��ح نائب رئيس مجلس النواب
ف��ري��د م��ك��اري «أنّ ل��ق��اءات ب��اري��س بين
الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات
سمير جعجع ل��م تتوصل إل��ى ح�� ّل في
شأن االستحقاق الرئاسي» ،الفتا ً إلى «أنّ
إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية
في جلسة الخميس «ضئيلة».
وأض����اف« :إذا ح��ص��ل ان��ت��خ��اب ي��وم
الخميس ون��ال النائب ميشال ع��ون 65
صوتا ً وما فوق يُصبح رئيسا ً للجمهورية
ونبارك له» ،معتبرا ً «أنّ االنقسام وعدم
االتفاق على رئيس يجعل مصير جلسة
الخميس كسابقاتها ،إال إذا ّ
رشحت قوى 8

ووصف وزير العمل سجعان قزي زيارة
رئيس الحكومة تمام س�لام للسعودية
بـ «أنها طبيعية وتندرج في إطار تعزيز
ال��وج��ود اللبناني ف��ي المملكة ،وكذلك
لضمان ظ��روف عربية ت��واك��ب انتخاب
رئيس للجمهورية ،وشكرها على مكرمتها
للجيش اللبناني البالغة  3مليارات
دوالر».
وأكد في حديث صحافي «أنّ العنوان
ال��وح��ي��د ال����ذي ي��ج��ب أن ي��ذه��ب إل��ي��ه
المرشحون للرئاسة هو ساحة النجمة
حيث مق ّر مجلس ال��ن��واب» ،متمنيا ً «أن
يكون هناك اتفاقا ً على هذا االستحقاق،
فنحن لسنا أمام أزمة مرشحين بل أمام
مشكلة هي أنّ البعض يسعى إلى تعطيل
هذه االنتخابات».
ورأى «أنّ من السابق ألوانه الحكم على
نتائج االنفتاح اإليراني  -السعودي الذي
لم يبدأ أص�لاً ،وإذا حصل سيأخذ أشهرا ً
عدة ،وبالتالي فإنّ على المسؤولين في
ّ
بغض النظر عن
لبنان انتخاب رئيس
ال��ص��راع��ات الخارجية التي ل��ن تنتهي
ق��ري��ب��ا» ،م���ش���دّدا ً ع��ل��ى «أنّ ك��ل رئيس
جمهورية حين ينتخب يصبح رئيسا ً لك ّل
لبنان ،أكان مرشح تح ٍد أو توافقياً».

كرم

ورأى عضو كتلة «ال��ق��وات» النائب
فادي كرم في تصريح «أنّ فريق  8آذار ما
زال مستمرا ً في تعطيل النصاب كونه لم
يحصل على تسوية ينتظرها من الخارج،
وهذه المسألة تضع االستحقاق الرئاسي
بيد التسويات الخارجية» ،داع��ي�ا ً إلى
«انتظار هذين اليومين وممكن أن نحصل
على انتخابات ديموقراطية».
وأش��ار إل��ى «أنّ هناك استمرارية لما
كانت تعلن عنه  14آذار وه��ي أنّ ليس
عندها فيتويات على أي مرشح ،ومنفتحة
على دراسة كل االحتماالت المطروحة».
وأكد كرم «أنّ اللقاء بين وزير الخارجية
السعودية سعود الفيصل ورئيس القوات
سمير جعجع يعلنه الرجالن» ،الفتا ً إلى
«أنّ جعجع سيقوم بزيارات للقاء عدد من
المسؤولين اللبنانيين وغير اللبنانيين
المعنيين في وضع الشرق األوسط وربما
ينتقل من باريس إلى عواصم أخرى».

} شادي جواد
إذا أردت أن تعرف م��اذا يجري على خط االنتخابات الرئاسية،
عليك أن تعرف م��اذا يحصل على الضفة اإلي��ران��ي��ة – األميركية،
والسعودية – اإليرانية؟ فطالما لم تدخل ال��ح��رارة بعد عمق هذه
ال��ع�لاق��ات ،وط��ال��م��ا ال ت���زال األم���ور مقتصرة على ت��ب��ادل رسائل
اإلعجاب فحسب ،فإن االستحقاق الرئاسي سيبقى باردا ً في الح ّد
األدنى لشهر أو شهرين.
إن المعطيات كلّها التي تحكم االتصاالت والمشاورات في هذا الصدد
ال تفيد بأنّ ثمة واقعا ً خارجيا ً جديا ً في ما يتعلق باالنتخابات الرئاسية،
بل إن ثمة هربا ً الى األمام ،وعكس هذا الهرب السفير األميركي ديفيد
ِه ْل بقوله أمام بعض الشخصيات اللبنانية التي التقاها في غضون الـ
 72ساعة الماضية :ال تح ّملوا الواليات المتحدة األميركية وزر ما لستم
قادرين على القيام به ،فأنتم مسؤولون عن مصير االستحقاق الرئاسي
ونشعر بأنها المرة األولى التي يمكن أن تنتجوا فيها استحقاقا ً رئاسيا ً
لبنانياً ،أعلى من ك ّل المرات السابقة ،إذ كانت اإلرادة الخارجية ماضيا ً
هي الطاغية.
ت���رى م��ص��ادر سياسية واس��ع��ة االط��ل�اع أنّ ظ���روف االنتخابات
الرئاسية لم تنضج بعد ،ال في الداخل وال في ال��خ��ارج ،ول��و نضجت
لكان «تيار المستقبل» عبّر صراحة عن رغبته في إجراء االنتخابات في
موعدها ،ولكان تخلى عن ترشيح سمير جعجع وهو العليم بأنّ وصوله
الى سدة الرئاسة مستحيل العتبارات داخلية وخارجية عديدة.
تعتقد المصادر أنّ المواقف الملتبسة التي يدلي بها الرئيس سعد
الحريري أم��ام الذين يلتقيهم في دارت��ه في باريس هي تأكيد على أنّ
السعودية ليست جاهزة اآلن لخوض غمار االستحقاق الرئاسي ،وأنها
تقارب هذه المسألة بحذر شديد ،وهذا السلوك السعودي نابع من كون
المملكة ليست في وارد تجاوز واشنطن في تحديد موقف واضح من
العملية االنتخابية ومن شخص الرئيس الذي سيتولى سدة الحكم على
مدى ست سنوات ،فاألميركي حتى اليوم يبني خطته المستقبلية على
أساس أنّ الفراغ في لبنان بات حتمياً ،وبالتالي فإنّ البحث في الوقت
الراهن ال يدور حول االنتخابات بل حول كيفية إدارة الفراغ ،كي ال يؤدي
هذا الفراغ الى توتر سياسي واحتقان في الشارع ،فاله ّم األميركي في
هذه المرحلة هو االستقرار قبل األسماء المرشحة للرئاسة .وتلفت
المصادر النظر الى أنّ تحركات السفير األميركي األخيرة في اتجاه
المسؤولين اللبنانيين ترمي الى االط�لاع واستمزاج ال��رأي ،وأكد لهم
صراحة ضرورة بقاء الفراغ مضبوط اإليقاع ،وأالّ يتفلّت من عقاله ،ألنّ
حصول ذلك سيكون ثمنه باهظا ًعلى لبنان الذي يعيش في منطقة تتقلّب
على صفيح ملتهب.
توجه السفير ِه ْل بسؤال واحد إلى من التقاهم:
المصادر،
بحسب
ّ
هل أولوية اللبنانيين هي االستقرار أو االنتخابات؟ وأضاف أنه إذا كان
الفراغ ال يترافق مع أي ضغط أمني ليست هناك أي مشكلة الى حين
نضوج التسوية في المنطقة.
تعتقد المصادر أنّ األسماء المرشحة للرئاسة هي تفاصيل لدى
اإلدارة االميركية التي تركز اهتمامها على عدم انفالت الوضع السياسي
واألم��ن��ي وخ��روج��ه ع��ن إط���اره الطبيعي ،ف��ه��ذا ال ي��خ��دم االتصاالت
والمشاورات إنْ في شأن الملف النووي اإليراني أو محاولة ترميم
الجسور اإليرانية السعودية.
حول قنوات التواصل المفتوحة بين تيار المستقبل والتيار الوطني
الحر وما إذا كان ذلك يساهم في خلق أجواء مواتية لالنتخابات ،ترى
المصادر أنّ تيار المستقبل أثبت من خالل محطات كثيرة وتجارب
سابقة أنه بارع في «الزجل النفاقي» وال الوفاقي ،وبالتالي فإنّ ما يحصل
ال يؤدّي الى أي نتيجة والكالم الذي نقل عن لسان سعود الفيصل في
حق العماد عون دليل واضح على عدم جدية انفتاح المستقبل على عون،
وأن ما يحصل يأتي في سياق حفلة التكاذب والرهانات واللعب على
عامل الوقت الذي يص ّر الرئيس الحريري على المشاركة فيه.

«المقاومة حاجة وطنية طالما هناك احتالل»

ميقاتي :ال يمكن �أن يكون
الرئي�س من فريق ّ
�ضد �آخر
تكتّل التغيير واالصالح مجتمعا ً في الرابية

(شربل ّ
نخول)

ّ
بري في افتتاح معر�ض «طبع في فل�سطين»
مثل ّ

حم ّيد :فل�سطين �ستعود �إلى �أهلها
بالمقاومة والممانعة

رأى عضو كتلة التحرير
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ن��ائ��ب أي���وب
حميّد «أنّ االعتراف بالدولة
ال��ع��ب��ري��ة ك��ك��ي��ان عنصري
إنما يؤدي في نهاية المطاف
إلى طمس الذاكرة العربية
والفلسطينية وذاك���رة كل
ّ
المحق
األحرار من تاريخهم
تاريخ فلسطين الحبيبة».
وخالل رعايته حفل افتتاح
معرض «طبع في فلسطين»
في قصر األونيسكو لمناسبة
الذكرى الـ  66لنكبة الشعب
الفلسطيني ،ممثالً رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه بري
قال حميّد« :إننا في هذه األيام
ونحن نعبر الذكرى األليمة إلقامة الدولة «اإلسرائيلية» الغاشمة والذكرى
األليمة القتالع أبناء فلسطين من أرضهم وتهجيرهم وتشريدهم على مستوى
الوطن العربي والعالم ،تمر بنا هذه الذكرى حزينة أليمة ولكنها في آن معا ً
تفتح األعين على االنتصار الكبير الذي حققه هذا الشعب في استعادة أرضه
السليبة والمغتصبة في جنوب لبنان وإزالة االحتالل «اإلسرائيلي» الغاصب
عن أجزاء غالية من تراب لبنان من دون أن يدفع لبنان أثمانا ً سياسية».
وأضاف« :حينما نمر بذكرى االنتصار الكبير في الخامس والعشرين من أيار
عام  2000يحدونا األمل الكبير بأنّ فلسطين وإن طال الزمن ستعود ألهلها حرة
هجروا وش ّردوا إلى أرضهم أرض اآلباء
كريمة ،وسيعود أبناء فلسطين الذين ّ
واألجداد بالمقاومة وبالممانعة وبالدبلوماسية وبالوحدة ،هذه الوحدة التي
نستبشر خيرا ً بها من خالل المصالحة الوطنية الفلسطينية والتي أغضبت
الصهاينة وجعلت بعض قادته يطوفون على أقطار عربية ليمنعوا المساعدات
الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولدولة فلسطين».

كتلة المستقبل مجتمعة في بيت الوسط

(داالتي ونهرا)

شدّد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على «أن لبنان ال يمكن ان يُحكم
اال بالوسطية واالعتدال ،ألن من يريد غير ذلك يكون يريد قس َم لبنان ،معتبرا ً «أنّ
الرئيس ال يمكن ان يكون من فريق ض ّد آخر ،بل يجب ان يكون مقبوال ً من الجميع،
والتأخير باختيار رئيس ألننا نريد رئيسا ً يجمع اللبنانيين».
ولفت الى «أنّ الرئيس رمز الدولة» ،آمالً «أن نختار رئيسا ً مقبوال ً عند الجميع،
فحتى المش ّرع بإعالنه ان النصاب هو الثلثين يعني انه علينا الوصول إلى توافق».
كما تمنى «ان نصل الى  26أيار ولدينا رئيس ،رغم انّ هناك بعض الصعوبة» ،آمالً
ان «تكبر الكتلة الوسطية بدل التجاذبات بين  8و 14آذار».
من ناحية اخ��رى ،رأى ميقاتي انّ ذك��رى التحرير في  25اي��ار «هي مناسبة
تاريخية مجيدة بتاريخ لبنان ،وحصل إجماع وطني نحو المقاومين الذين قاموا
بهذا الجهد على مدى سنوات» ،مشيرا ً الى انها «اول مرة يتم فيها تحرير ارض عربية
بالمقاومة».
واكد ان «التعاون المثمر بين الجيش والشعب والمقاومة أدى الى التحرير»،
مشيرا ً الى انّ «هناك اراضي ما زالت محتلة ،وطالما هناك ارض محتلة فنحن بحاجة
الى المقاومة ،ولكن يجب ايجاد قالب للمقاومة للتنسيق بينها والدولة اللبنانية»،
مشددا ً على «انّ «ما حققته المقاومة انجاز كبير».

الراعي مستقبالً نادر الحريري

جولة ر�سمية لل�سفير الإيراني بمنا�سبة انتهاء مهماته

ركن �آبادي :حري�صون على ا�ستقرار لبنان
و�إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي في موعده
أك��د السفير اإلي��ران��ي في لبنان غضنفر ركن
آبادي حرص بالده على االستقرار اللبناني وعلى
إنجاز االستحقاق الرئاسي بأحسن شكل ممكن،
مؤكدا ً أنّ األجواء تبشر بالخير.
وبمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية في
بيروت جال السفير اإليراني على كبار المسؤولين
م��ودع �اً ،ف��زار قصر بعبدا ،حيث التقى رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان ،وأوضح« :أنّ
ما ت ّم تداوله أخيرا ً من مواقف تتعلق بالجنوب
اللبناني ال يعبّر عن موقف الحكومة اإليرانية
التي تحرص على ك � ّل ما يع ّزز سيادة لبنان
واستقراره».
وتقديرا ً لدوره في تعزيز العالقات الثنائية،
منح الرئيس سليمان السفير ركن آب��ادي درع
رئاسة الجمهورية متمنيا ً له التوفيق في مهمته
الجديدة.
كذلك زار ركن آبادي مق ّر الرئاسة الثانية في
عين التينة ،حيث التقى رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،وقال بعد اللقاء« :تحدثت مع الرئيس

بري في آخر التطورات اإلقليمية والدولية وآفاق
التعاون بين البلدين ،وشكرت له ما بذله من
جهود خ�لال األع��وام األرب��ع��ة أثناء مهمتي في
لبنان ألجل تعزيز التعاون البرلماني بين لبنان
وإي���ران والحضور في كل المفاصل المتعلقة
بالمقاومة ودعمها .كما تطرقنا إل��ى القضايا
المهمة على الساحة الداخلية ،وش�دّدن��ا على
أنّ إي��ران مع االستقرار ومع إنجاز االستحقاق
الرئاسي بأحسن شكل ممكن ،وهي مع ما يتفق
عليه جميع اللبنانيين» .وأضاف« :إنّ األجواء
ّ
تبشر بالخير ،واللبنانيون هم أصحاب القرار،
ونحن نتابع هذا الموضوع الذي نأمل بأن يصل
إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن».
وزار السفير اإلي��ران��ي قصر بسترس ،حيث
التقى وزير الخارجية جبران باسيل ،وقال بعد
اللقاء« :أجرينا جولة أفق حول آخر التطورات
اإلقليمية والدولية ال سيما العالقات الثنائية
بين البلدين ،وقدمت له الشكر والتقدير لما
بذله من جهود خالل هذه الفترة القصيرة من

توليه مسؤولية وزارة الخارجية ،ومن على هذا
المنبر أقدم جزيل الشكر إلى ال��وزراء السابقين
للخارجية اللبنانية ،وخصوصا ً الوزيرين علي
الشامي وعدنان منصور ،اللذين تعاملت معهما
خالل األعوام األربعة ،ونظرا ً إلى الدور األساسي
وال��ب��ارز ل��ه��ذه ال����وزارة ف��ي ت��ع��زي��ز وترسيخ
العالقات مع بقية الدول وبخاصة مع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،فإننا نقدم الشكر لدورها في
إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،وحتى اليوم
الذي نتحدث فيه معكم ،نستطيع القول إنه ال
توجد مؤسسة أو وزارة في إيران إال وهي مرتبطة
بمثيلتها في لبنان ،وهذه األرضية ممهدة بين ك ّل
الوزارات والمؤسسات والتنظيمات هنا في لبنان
وفي إيران .ونحن نأمل في ترسيخ هذه العالقات
أكثر فأكثر خصوصا ً في هذه الظروف» .وأضاف:
«كما تحدثنا في موضوع اإلرهاب المهيمن على
هذه المنطقة ،ورأينا أنّ األجواء إيجابية وتتجه
إلى األفضل ،ونحن نأمل في أن تنجز كل األمور
بأسرع وقت».

دبور

ولفت السفير الفلسطيني أشرف دبور إلى أنّ الشعب الفلسطيني سيبقى
محافظا ً «على العالقات األخوية التي تجمعنا مع أشقائنا اللبنانيين والداعمين
لألمن والسلم األهلي في البلد الحبيب ،وعدم االنجرار إلى المخططات الشيطانية
التي تريد إدخال مخيماتنا في آتون الصراعات» .وأضاف« :إنّ موقفنا واضح
وصريح باحترام سيادة لبنان وبأننا ضيوف موقتون الى حين العودة
إلى وطننا فلسطين» .وقال« :إنّ لبنان أمنه من أمننا ،قوته قوة لنا ،سالمه
وازدهاره سند لقضيتنا ،ولنا به ك ّل الثقه بالعمل على رفع المعاناة عن شعبنا
الفلسطيني وإحقاق حقوقه اإلنسانيه والحياتيه وإنهاء حياة البؤس والحرمان
التي يعيشها في المخيمات».

ركن آبادي متسلّما ً درعا ً تقديريةمن ب ّري

(حسن ابراهيم)

 ...ومجتمعا ً إلى باسيل في قصر بسترس

(داالتي ونهرا)

منبر الوحدة :طريقة التعاطي مع اال�ستحقاق
ا�ستهتار ب�أب�سط �أ�س�س الديمقراطية
رأت األمانة العامة لـ»منبر الوحدة الوطنية» في «طريقة التعاطي مع
االستحقاق الرئاسي ،وبتقديم المقترحات الدستورية التي تتناوله بهذه الخفة،
استهتارا ً من المسؤولين اللبنانيين بأبسط أسس الديمقراطية ،وبرأس دولتهم
وهم يتوزعون على عواصم العالم ليصرحوا فيها وأمام أبواب السفارات أنّ الشأن
الرئاسي هو شأن لبناني محض».
وخالل اجتماعها األسبوعي في مركز توفيق طبارة أمس ،ك ّررت الهيئة موقفها
«الداعي إلى فتح ملفات الفساد واستعادة المال العام المنهوب أوالً ،وهو السبيل
الوحيد إلى كبح جماح امتيازات أصحاب النفوذ الساعين ،بكل تشكيالتهم
السلطوية واالستغاللية ،إلى شرعنة تسوية قوامها الحفاظ على االمتيازات وطي
اإلصالح المنشود ،وبالتالي التعدي على حقوق الطبقات العاملة».
وإذ رحب المنبر بـ»االنفراجات التي تشهدها البالد على الصعيد األمني»،
أعرب عن قلقه حيال «سهولة التعاطي مع إخالء سراح الموقوفين المسؤولين
عن ترويع مدينة طرابلس زهاء عشرين جولة دامية» ،محذراً« :من مغبة توجيه
الجهات المعنية رسالة خاطئة إلى المرتكبين ،وخصوصا ً الذين مدوا غطا ًء
سياسيا ً وماليا ً وفئويا ً فوق رؤوسهم».
ودان المجتمعون «االعتداء على الجيش اللبناني الذي حصل مسا ًء في مدينة
طرابلس» ،وطالبوا «الجيش الباسل باستكمال الخطة األمنية ،والضرب من دون
رحمة على كل من تسول له نفسه بتعكير أمن الناس».
وحيا المنبر «الفدائيين من نواب ومقاومين وشعب ،الذين أسقطوا اتفاق العار
في  17أيار ،الذين حرروا عاصمتهم بال قيد وال شرط ،فاتحين الطريق إلى إنهاء
مقولة «قوة لبنان في ضعفه» االستسالمية».
كما حيا «أبطال المقاومة في لبنان الذين سطروا ،باسم العرب جميعاً ،أول
انتصار ض ّد عدوهم الوجودي» ،مطالبا ً الحكومة «بإعادة اعتبار هذا اليوم المجيد
الذي بشر العرب بانتهاء عصر الهزيمة ،عيدا ً وطنياً».
ودان المنبر «الر ّد «اإلسرائيلي» في ذكرى النكبة بالقمع والقتل واالعتقال،
وقد حرص رئيس حكومة العدو على إعالن تمسكه بقانون يهودية «إسرائيل»
العنصري وتعزيز االستيطان ،وإلغاء المنح التعليمية لطالب فلسطين عام
 1948ما شكل أدلة صارخة على إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه العنصرية
ض ّد العرب واإلنسانية».
كما طالب «العرب بالتحرك لفضح هذه األفعال اإلجرامية ومواجهة العدو وكل
من يقف وراءه بكل الوسائل».

