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مهرجان لالتحاد البيروتي بذكرى رحيل عرقجي
والكلمات �أ�شادت بوطنيته و�أكدت �أن بيروت �ستبقى عا�صمة المقاومة

ال�صراع حول الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية �إلى الواجهة

الح�ص :قرار التو�سعة �صائب ويعزز العملية الديمقراطية
ال يزال قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى مؤخرا ً
القاضي بتوسيع الهيئة الناخبة اإلسالمية التي تنتخب
مفتي الجمهورية اللبنانية يتفاعل ويلقي بتداعياته على دار
الفتوى ،حيث عاد الخالف إلى الواجهة بين رأيين ،األول الذي
يتبناه بعض المفتين والمدعوم من تيار المستقبل والذي
يدعو إلى حصر الهيئة الناخبة اإلسالمية والدعوة العاجلة
إلى انتخاب مفتي جديد للجمهورية ،أما الرأي الثاني الذي
يصر عليه مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني
ومعظم العلماء والمفتين في دار الفتوى وهو القرار المتخذ
من قبل المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى بتوسيع الهيئة
الناخبة اإلسالمية والتي تشمل رؤساء الحكومات والوزراء
والنواب السابقين وهذا ما يعتبره الرئيس سليم الحص بأنه
يعزز الديمقراطية في انتخاب مفتي الجمهورية ألنه يتيح
الفرصة ألكبر شريحة من المسلمين المشاركة في اإلنتخاب.

قباني زار قصارجي

من اليمين غندور ،مهنا ،قماطي ،الراسي وصباغ
اق��ام االتحاد البيروتي مهرجانا ً
بمناسبة ذك���رى رح��ي��ل مؤسسه
النائب ع��دن��ان عرقجي ف��ي فندق
ال��ك��وم��ودور ت��ح��دث ف��ي��ه ع���دد من
السياسيين وقادة االحزاب.
واستهل االحتفال بكلمة لرئيسه
الدكتور سمير صباغ قال فيها« :ان
للعاصمة بيروت المدينة العروبية
المقاومة ،مساحة واسعة في قلب
وعقل الراحل ابو وليد ،ولهذا كان
دائ��م �ا ً يجهد ف��ي ال��دف��اع ع��ن اهلها
وناسها وفي ابرز تاريخهم وتراثهم
وحقهم في العيش الكريم».
وأشار الى ان «الطبقة السياسية
اخفقت في انتخاب رئيس للجمهورية
ضمن المهل ال��دس��ت��وري��ة ،فحصل
الشغور ،فالشغور ال يخالف الميثاق

جانب من الحضور

وال الدستور .اما الفراغ الذي يتكلمون
عنه فهو في الرؤوس الحامية».

حزب الله

ثم القى كلمة «حزب الله» عضو
المجلس السياسي حمود قماطي
استهلها بالقول« :بيروت االصالة،
بيروت عاصمة المقاومة ،بيروت
عاصمة العروبة بكل ما تجسد من
تاريخ قومي عريق ،كان يتمسك به
ابو وليد ،ومهما حاول البعض من
قوى كبرى ،تشويه ص��ورة بيروت
وان يحرفوا االص��ال��ة البيروتية،
فهم سيفشلون وستبقى بيروت
ع��اص��م��ة ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر».
وأشار إلى أن «ما يجري في محيطنا
ن���راه بعين المنتصر المتواضع

الممسك بزمام المبادرة والذي يقف
في موقع القوة والتعاون االيجابي.
اما على الصعيد االستحقاق الرئاسي
فنحن نريد بكل جدية انتخاب رئيس
جديد للجمهورية».

القومي

وقال نائب رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي توفيق مهنا:
«اب��و وليد ه��و رم��ز لهوية بيروت
وه��و ج��ذري االنتماء وال���دور ،وهو
الممثل الحقيقي لبيروت في وجه
من يزور تاريخها ،نتذكرك دوما ً في
وقفاتك ،وقفات العز والوطنية».
وتطرق الى الوضع في سورية وقال:
“سورية التي انتصرت بخياراتها
القومية ،فهل يعقل ما يقولون أن

(أكرم عبد الخالق)
النظام يقتل شعبه ،في حين رأينا
أن ال��ش��ع��ب ق��د اح��ت��ض��ن ال��ق��ي��ادة
وعبر بصدق ع��ن أه��داف��ه ورفضه
للمؤامرة؟”.

غندور

وأل��ق��ى عمر غ��ن��دور كلمة اللقاء
ال���وح���دوي االس�لام��ي ف��ق��ال« :م��ن
الصعب على المرء ان يقف على منبر
ليرثي صديقا ً او اخ �ا ً ك��ان باالمس
القريب يضج حركة وحيوية ،ذاك
هو االخ والصديق المغفور له عدنان
عرقجي ،ان ما جمعنا مع ابي وليد
ق��واس��م وطنية مشتركة وال��وع��ي
والحماسة والغيرة والعزم والثبات
على مواقف هي معقد االمل وموضع
الرجاء».

الراسي

ام��ا ممثل ت��ي��ار ال��م��ردة النائب
السابق كريم ال��راس��ي ف��ق��ال« :هو
ال��وط��ن��ي ال��ع��روب��ي ،اب���ن ب��ي��روت
العاصمة ،مدينة الحرية وام الشرائع
والقوانين .عدنان عرقجي هو واحد
من قالئل حين نتذكره ،نتذكر بيروت
كما كانت وكما نتمناها ان تعود
وس��وف ت��ع��ود .شخصية ال تشعر
بأنك محرج وانت تعدد مزاياه ،النه
لم يترك لنا مكانا ً للحرج .لم يخن
حبيبته بيروت ول��م يخذل لبنان،
في الوقت الذي انزلق فيه آخرون،
بفعل االغ��راءات المالية او التضليل
الطائفي والمذهبي ،ما جر على لبنان
الويالت».

في حوار مع «البناء» و«توب نيوز»

شكلت االنتخابات الرئاسية في
سورية نقطة عالم فريدة في المشهد
السياسي اإلقليمي والعالمي وأظهر
التعاطي معها حقائق ومواقف الدول،
وساع لتقديم كل
فبين داعم إلجرائها
ٍ
أشكال الدعم من منطلق الصداقة
لسورية إلى رافض ومانع ومشكك
بشرعية إجرائها قبل انطالقها.
ع � ّرت االنتخابات السورية دوال ً
تدعي الديمقراطية ونزعت عنها ورقة
التوت األخ��ي��رة ،فمن دع��م اإلره��اب
إلى منع اإلقتراع ،تفننت دول الغرب
بالكشف ع��ن حقيقة سياساتها
ومبادئها ،وحدهم السوريون كانوا
ره���ان س��وري��ة الحقيقي ومانحي
الشرعية الحقيقية ألي سلطة تحكم
األراضي السورية.
وائل اإلمام مع الزميل سعدالله الخليل

لو اقترع كل من امتنع عن الت�صويت لمر�شح غير الرئي�س
الأ�سد لبقيت غالبية الرئي�س الأ�سد مطلقة
مصالح ال��والي��ات المتحدة ودول
الغرب تتبناها ،وبالعكس عندما
ال ت���ؤدي االن��ت��خ��اب��ات لمصالحها
تشكك بها» ،الفتا ً إلى «أن أي عملية
انتخابية ال تتم عبر المساحات
الجغرافية وت��ت��م عبر المشاركة
الشعبية وهو حق مكتسب من حق
التعبير عن ال��رأي تكون متوافقة
مع مبادئ وقواعد القانون الدولي،
وحتى انتخابات مجلس الشعب
ص��وت الناخب هو األس��اس بغض
النظر عن المكان».

فاجأت الغرب

ي��ؤك��د اإلم���ام «أن���ه على رغ��م أن
غالبية دراس����ات م��راك��ز األب��ح��اث
ت��وق��ع��ت ال��م��ش��ارك��ة الكثيفة في
االنتخابات إال أن ال��ص��ورة كانت
مفاجئة للغرب ،فالمواطن السوري
المغترب من اختار االغتراب بإرادته
أو من هجر العالم ،ومن هجر يعلم
حقيقة ما حدث على األرض ،أراد أن

يعبر عبر صندوق االنتخاب بطريقة
ديمقراطية ،ويبرز أم��ام كل العالم
الحقيقة ويقول« :أنا أعلم الحقيقة
وسأذهب للصندوق وأختار الرئيس
ال��ذي يناسبني ويناسب سورية،
واعتمد عليه ألعود الى بيتي ومنزلي
وأرضي ومدرسة أبنائي».
وع���ن م��ن��ع األردن المواطنين
السوريين في األردن من ممارسة
حقهم في اإلقتراع قال« :تأتي خطوة
األردن بمنع المساعدات عن الالجئين
الذين اقترعوا عنصرية من جهتين
أوال ً االنتخاب حق ال يجوز الضغط
على الالجئ لحرمانه من حق ،وثانيا ً
إسقاط صفة المواطن عن الالجئ
بفكر األردن��ي��ي��ن وب��ع��ض األط���راف
اللبنانية غير إنساني ،فاللجوء ناجم
عن الخوف من إج��رام يهدد الحياة
وهكذا تصرفات تدل على استخدام
تلك اإلجراءات على الالجئين لتحقيق
أهداف معينة».

كما واستقبل قباني وفدا ً من العلماء والدعاة من المنية
والضنية والشمال ورؤس���اء الجمعيات برئاسة الشيخ
مصطفى ملص ال��ذي ق��ال« :شكرنا سماحته الستحداث
منصب مفتي لقضاء المنية والضنية إضافة إل��ى دائ��رة

السفارات قالت كلمتها

ورأى اإلمام «أنه على رغم المنع
ش��ارك السورييون ف��ي  34سفارة
باإلقتراع وهو ما كشف عورة قرارات
الغرب».
ويتابع اإلمام «مشكلة الغرب هي
في الديمقراطية اإلنتقائية ،فماري
لوبين زعيمة الجبهة الوطنية حصلت
على المركز الثاني في االنتخابات
الرئاسية خلف هوالند ،وعلى رغم
ذل��ك يهاجم حزبها فال ينظرون له
كحزب يمثل أكثر من  27في المئة
من الفرنسيين ،فما بالك بانتخابات
تحصل على أراض���ي الجمهورية
العربية السورية ،ويعلمون أن أغلب
األص���وات ستذهب للمرشح بشار
األسد ويطعنون بها ألن النتائج لن
تكون وفق مصالحهم السياسية».

مشروعية األسد مطلقة

وعن مدى مشروعية االنتخابات

الداود :عون رجل وفاقي
وال �أحد غيره يليق بالرئا�سة

قبالن :الهجمة التكفيرية في العراق
هدفها تخريبه وتق�سيمه

استقبل رئيس “تكتل التغيير واالصالح” النائب العماد ميشال عون ،صباح
امس في دارته في الرابية ،النائب السابق فيصل الداود الذي صرح على األثر:
“تباحثنا مع العماد ميشال عون في القضايا المحلية واالقليمية والدولية
وجرى تأكيد موقفنا السابق انه ال يوجد شخص يليق بالرئاسة في المرحلة
الحالية اال العماد عون ألنه يمثل التمثيل المسيحي الصحيح ،الى جانب
ذلك يمثل الخط الوطني في لبنان كما انه الرجل الوفاقي مع كل االطراف”.
وأضاف« :ليس لمصلحة امراء الطوائف مثل وليد جنبالط ان يأتي رئيس قوي
كالعماد عون وال مصلحة له ان يكون العماد عون اساسيا ً في كل المعادالت،
وليد جنبالط يستغل الدروز والمسيحيين أيضاً .اما بوجود العماد عون فلن
يستطيع استغالل ال الطائفة الدرزية وال المسيحيين ألن العماد عون سيقوم
بعمل مؤسساتي ال بدولة مزرعة ،على األقل سيقضي على الفساد في الدولة».

رأى نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ان
العراق عرضة لهجمة تكفيرية شرسة تنفذ مؤامرة استعمارية تستهدف تخريب
العراق وتقسيمه وبث الفتن بين اهله ،مما يستدعي ان يعي العراقيون خطورة ما
يجري على ارضهم فيوحدوا صفوفهم وينبذوا خالفاتهم فيتضامنوا ويتالحموا
مع جيشهم الوطني في الدفاع عن ارضهم وسيادتهم ومقدساتهم فيكونوا كتلة
متراصة وصفا ً واحدا ً في مواجهة المؤامرة المتنقلة من سورية الى العراق.
وأكد ان مشروع الدولة العراقية الموحدة والقوية يوفر االمن واالستقرار لشعب
العراق المطالب بالوقوف مع جيشه الوطني في التصدي لالرهاب وعدم السماح
في تشكيل بؤر حاضنة له ،وال سيما ان العراق وطن العيش المشترك بين مكوناته
المتنوعة مذهبيا ً وعرقيا ً والمطلوب من الجميع العمل لحفظ وحدة العراق وتعزيز
التعاون بين ابنائه بما يعيد العراق وطنا ً مستقرا ً مزدهرا ً ينعم باالمن واالستقرار

السورية يضيف الدكتور وائل اإلمام
عضو الهيئة التدريسية في جامعة
دمشق ق��ائ�لاً« :ش���ارك  73.42في
المئة م��ن المواطنين ف��ي اإلق��ت��راع
وه��ي نسبة فاقت نسبة المشاركة
في انتخابات الرئاسة في الواليات
المتحدة األميركية عام  ،2008والتي
يرى محللون أنها سجلت أعلى نسبة
إقبال منذ الستينات بنسبة نحو 66
في المئة من الناخبين المسجلين
وه��و م��ا يمنح االن��ت��خ��اب��ات دالالت
كبرى» ،مضيفاً« :أوال ً عندما يشارك
 73.43في المئة ،فهذا يعني أن من
لم يذهبوا للصناديق حوالى  26في
المئة وه��ي نسبة طبيعية ف��ي أي
انتخابات في العالم ،وهناك نسبة
وسطية تمارس حق العزلة ال تنتمي
ألي ح��زب وال تدعم أي مرشح وال
تعنيها االنتخابات وتقدر نسبته
بأغلب دول العالم  30ف��ي المئة،
وبالتالي االنتخابات السورية وفق
المعايير العالمية عندما يشارك
 73.42في المئة من المواطنين في
اإلقتراع وينال الرئيس األسد 88.7
في المئة من الناخبين فهذا يعني أن
الرئيس األسد نال  66في المئة من
القوة االنتخابية ،بمعنى لو انتخب
كل من امتنع عن االنتخاب بإرادته أو
بالقسر غير الرئيس األسد لنال األسد
 66في المئة من القوة اإلنتخابية،
وه��ذا يعني حصوله على غالبية
مطلقة من حجم القوة االنتخابية في
سورية».
وت��اب��ع« :ع��ن��دم��ا ي��ق��ول  65في
المئة م��ن حجم ال��ق��وة اإلنتخابية
نعم للرئيس األس��د والكل يعلم أن
األقليات في سورية تشكل  25في
المئة م��ن المجتمع ال��س��وري ومن
الـ  65في المئة تشكل األقليات 16
في المئة فقط ،أي أن الرئيس األسد
حصل على  39في المئة من أصل
 65في المئة من الغالبية الطائفية
السنية في سورية ،وه��ذا يعني أن
أكثر من ثلثي هذه الطائفة قالت نعم
لألسد أي أن هذا النظام ليس طائفيا ً
كما يروج الغرب ،إنما نظام سياسي
لكل السوريين على اختالف طوائفهم
بما يدحض «البروبغندا» والدعايات
التي تقول بطائفية النظام».

مقارنات ال بد منها

ي��ق��ارن اإلم���ام بين االنتخابات
السورية والمصرية م��ع م��ا حصل
في مصر فقد توجه للصناديق 45
في المئة من حجم القوة االنتخابية،
وبالتالي حصل السيسي على  45في
المئة فقط من حجم القوة االنتخابية
وأق��ل من الغالبية المطلقة ،أي أن
مشروعية االنتخابات في سورية
أكثر من مشروعية انتخابات مصر»،
مضيفاً« :وبالمقارنة مع الجزائر نجد
أن الرئيس بوتفليقة حصل على 31
في المئة من حجم القوة االنتخابية،
وبالتالي من لم يخرج لالنتخابات
بسورية سواء بإرادته أو غير إرادته
لو قال ال للرئيس األس��د لما تغيرت
النسبة وبقيت النتيجة شرعية».

الحص

وأكد الرئيس الدكتور سليم الحص في تصريح «أن القرار
الذي اتخذ في دار اإلفتاء أخيراً ،والقاضي بتوسعة الهيئة
الناخبة لمركز مفتي الجمهورية اللبنانية هو قرار صائب وفي
محله ،ألنه قرار يتيح الفرصة ألكبر شريحة من المسلمين،
وليس لفئة معينة باختيار الشخص صاحب السيرة
الحسنة من ذوي الكفاءة لشغل هذا المنصب الحساس ،مما
يساهم في تعزيز الديمقراطية لعملية انتخاب مفتٍ جديد
للجمهورية ضمن منافسة شريفة وشفافة».
ودع��ا« :األط��راف المعنية إلى وقف اإلنفعاالت وسحب
السجال الدائر في وسائل اإلعالم والعمل الجاد والصادق لرأب
الصدع الحاصل لضمان وحدة الطائفة والصف اإلسالمي».

حزب االتحاد

واستهجن المكتب السياسي ل��ـ»ح��زب االت��ح��اد» بعد
اجتماعه الدوري« ،التجاذبات التي تحيط بدار اإلفتاء والتي
تدفع إلى انقسام خطير ال نرى فيه فائدة وسيؤدي ذلك حتما ً
إلى وجود مفتيين وهو ما يعزز حالة اإلنقسام السائدة في
البالد والتي ال نرى مصلحة فيها ال على مستوى المسلميين
وال على المستوى الوطني العام».
وعقد المجلس “الشرعي اإلسالمي األعلى» برئاسة نائب
رئيس المجلس عمر مسقاوي في قاعة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري  -مسجد محمد األمين ،وحضور األعضاء.
وق��رر« :أن المجلس الشرعي اإلسالمي برئاسة نائب
الرئيس عمر مسقاوي هو المجلس الوحيد الذي له صفة
وصالحية اتخاذ القرارات والتدابير والتعليمات وسلطة
إصدار النظم واإلجراءات ،وطلب من الرئيس تمام سالم دعوة
المجلس بأقصى سرعة ممكنة النتخاب مفتٍ للجمهورية
اللبنانية».

ندوة مركز فار�س عن مفاو�ضات «النووي الإيراني»:
�أي تقدم ينعك�س �إيجاب ًا على العالقات الإيرانية ـ ال�سعودية
بو حبيب

حوار سعد الله الخليل

يرىالمحللوالباحثاالستراتيجي
الدكتور وائل اإلمام في حوار مشترك
بين جريدة «البناء» وقناة «توب
نيوز» «أن ألي انتخابات في العالم
بعدين :بعد تشريعي وآخر مشروعي،
فشرعية االنتخابات مكتسبة من
الدستور والقوانين الناظمة ،ففي
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة
الشرعية تأتي من دستور الجمهورية
العربية السورية عام  2012وقانون
االنتخابات الرقم  .»4وأضاف« :أما
بالنسبة للمشروعية تكتسب من
خالل مشاركة المواطنين في أي بلد
بالذهاب لصناديق االنتخابات ومن
خ�لال ال��ت��زام المرشحين بالعملية
اإلج��رائ��ي��ة لالنتخابات م��ن حيث
الحملة الدعائية واإلنفاق عليها وما
شابه».
ويرد اإلمام على ما يراه البعض
ب��أن شرعية ع��دم سيطرة ال��دول��ة
على كامل األراض���ي تنفي شرعية
االن��ت��خ��اب��ات ب��ال��ق��ول« :ف���ي ه��ذا
الطرح ثغرات ،ففي االنتخابات في
أفغانستان وصلت الصناديق عبر
الحمير الى مناطق لم تصلها يوماً،
والحكومة األفغانية باركتها ومن
يدعي ه��ذا اإلدع��اء يسير في مسار
ال��والي��ات المتحدة ال��ت��ي تتعامل
بازدواجية المعايير فعندما تكون
االنتخابات ستؤدي لنتائج تخدم

ملص

نظم مركز عصام فارس للشؤون
اللبنانية ندوة في قاعة محاضراته
في سن الفيل ،بعنوان «تداعيات
المفاوضات ح��ول الملف النووي
اإليراني على الشرق األوسط».

وائل الإمام :االنتخابات الرئا�سية في �سورية
�أكثر م�شروعية من االنتخابات الم�صرية

االنتخابات السورية
شرعية ومشروعية

هذا وزار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أمس
على رأس وفد من العلماء مطران الكلدان في لبنان ميشال
قصارجي وق��دم له نسخة عن مشروع «العهد والميثاق
األخالقي» بين المسلمين والمسيحيين في لبنان ،لدراسته
واقتراح رؤساء الطوائف اللبنانية ما يرونه ليصبح نهائيا ً
ويوقعونه في اجتماع عام ويلتزم به المسلمون والمسيحيون
بطوائفهم في معامالتهم وتعاملهم وحياتهم اليومية،
ليكونوا أكثر حصانة على مواجهة الفتن التي تستهدف
ضرب وحدتهم وإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية بينهم،
و «العهد والميثاق» هو عبارة عن قواعد أخالقية عامة في
حسن العالقة والتعاون بين الناس.

لألوقاف اإلسالمية ،وأعلنا عن دعمنا وتأييدنا للقرار الذي
اتخذ في المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى بتوسيع الهيئة
الناخبة اإلسالمية.

وألقى مدير المركز السفير عبدالله
بو حبيب كلمة تحدث فيها عن إمكان
تمديد المهلة التي ح��ددت للتوصل
إلى اتفاق نهائي في  20تموز المقبل،
وعن شك لبناني وعربي بأن واشنطن
وطهران تبحثان القضايا اإلقليمية
ال��ع��ال��ق��ة ،س��ائ�لاً ع��ن اإلنعكاسات
المحتملة ألي ات��ف��اق محتمل على
عالقات إي��ران مع جيرانها ودوره��ا
في المشرق العربي ،وخصوصا ً على
الحرب السورية».

الخازن

ثم تحدث النائب فريد الخازن،
معتبرا ً «أن أي تقدم في المفاوضات
األميركية  -اإلي��ران��ي��ة ستكون له
ان��ع��ك��اس��ات إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى عالقة
إيران مع السعودية ودول المنطقة
وأبرزها تخفيف اإلحتقان المذهبي»،
مستبعداً« :أن تكون له تداعيات
ج��وه��ري��ة أو عملية ع��ل��ى لبنان
وخ��ص��وص��ا ً ف��ي م��ل��ف استحقاق
الرئاسة ،ألن الملف اللبناني ليس
أولوية على جدول العالقات اإليرانية
– األميركية».

ورأى« :أن في ظل هذه الظروف
والكم الكبير من الملفات اإلقليمية
ال��م��أزوم��ة ،ف���إن ال��م��ل��ف اللبناني
ال ي��ش��غ��ل ب���ال المجتمع ال��دول��ي
وخصوصا ً ال��والي��ات المتحدة ،وال
حتى إي��ران والسعودية ،وحتى لو
كان على ج��دول األعمال فإنه ليس
أولوية»

طبارة

أما السفير رياض طبارة فرأى «أن
هناك صعوبة في وصول المفاوضات
إلى اتفاق نهائي» ،الفتا ً إلى «أن هناك
الكثير م��ن العقبات العصية على
الحل ،أبرزها مصير مفاعل آراك وعدد
أج��ه��زة ال��ط��رد والمعترضين على
هذا اإلتفاق من متشددين ايرانيين
إل��ى «إسرائيل» والمملكة العربية
السعودية» ،مشيرا ً إل��ى «أن توتر
العالقات األميركية  -السعودية
م��رده إل��ى خ��وف السعودية من أن
يقتصر اإلتفاق على الملف النووي».
وقال« :السعوديون يخافون من أن
يقوم أوباما بحل قضية البرنامج
ال��ن��ووي اإلي���ران���ي وي��ت��رك األم���ور
األخ���رى جانبا ً كما فعل بالنسبة
الى الحرب في سورية حيث اكتفى
ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى تعهد س���وري -
روس��ي بإزالة الترسانة الكيماوية
وت����رك ال���ح���رب ت��أخ��ذ م��ج��راه��ا».
وع��ن ت��داع��ي��ات ال��م��ف��اوض��ات على
االزم��ة السورية ،أش��ار طبارة إلى
استمرار المأساة السورية طويالً،

متحدثا ً عن سيناريوات ثالثة ،أولها
أن تطول المفاوضات وال تصل إلى
نتيجة حاسمة في المستقبل القريب
فتطول معها األزم��ة السورية ،وقد
تتغير التوازنات على األرض من دون
أن تكون غلبة لجهة ما إلى أن يحزم
المجتمع الدولي أم��ره ويجد نهاية
للحرب القائمة ،وثاني السيناريوات
حصول اإلتفاق على غ��رار ما جرى
في الملف الكيماوي السوري فتترك
األزمة السورية على حالها حتى تصل
إل��ى نهايتها باتفاق دول��ي ،وثالث
السيناريوات شمول اإلتفاق الملفات
اإلقليمية الخالفية ،مما يتطلب وقتا ً
طويالً من التفاوض ويجعل األزمة
السورية تطول».

عتريسي

واعتبر الدكتور طالل عتريسي «أن
نهاية التفاوض بين اي��ران وال��دول
الخمس ال��ك��ب��رى وأل��م��ان��ي��ا ليست
وشيكة وقد تمتد هذه المفاوضات
أش���ه���را ً إض��اف��ي��ة إلن��ج��از اإلت��ف��اق
النهائي» ،الفتا ً إل��ى «أن��ه إذا أنجز
هذا اإلتفاق فلن تكون هناك مباركة
أميركية تلقائية للنفوذ اإليراني في
المنطقة والخليج ولن تعود العالقات
األميركية  -اإليرانية على غ��رار ما
كانت عليه أيام الشاه ،إنما سيشكل
اإلتفاق بيئة إيجابية للتفاوض حول
الملفات الخالفية في المنطقة بدل
بيئة التوتر السائدة حالياً».

م�ؤتمر �صحافي عن ق�ضية جورج عبداهلل:
�ضرورة تحرك الدولة وال�ضغط على فرن�سا لإطالقه
عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والحملة الدولية
لالفراج عن األسير في السجون الفرنسية ج��ورج ابراهيم
عبدالله مؤتمرا ً صحافيا ً في نقابة الصحافة عن «المشاركة في
الدورة الـ  26لمجلس حقوق االنسان في جنيف بهدف اثارة
قضية جورج.
بداية ،القى نقيب الصحافة محمد البعلبكي كلمة ترحيب
رأى فيها ان «ما من لبناني إالّ ويفترض فيه أن يكون دائما ً لهذه
القضية».

الفلسطينيين في السجون «اإلسرائيلية» وخصوصا ً قضية
اإلعتقال اإلداري كجريمة دولية .وقد رفع المركز وثيقة رسمية
عن المعتقلين الفلسطينيين الى الدورة الى جانب سبعة تقارير
عن جورج عبدالله وإنتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين
اعتمدت كوثائق رسمية في الدورة الـ  26لمجلس اإلنسان».
وأوض��ح ان الوفد يضم« :الدكتور عصام نعمان ،األمين
العام لمركز الخيام محمد صفا ،الفنانة ليديا كنعان ،المحامي
الفرنسي جون لوي شالونسيت ،منسق الحملة الدولية لالفراج
عن جورج عبدالله بسام القنطار».

ثم لخص االمين العام لمركز الخيام محمد صفا أهداف
مشاركة وفد المركز والحملة الدولية في دورة مجلس حقوق
االنسان في جنيف ،وهي:
إثارة قضية جورج عبدالله امام أعلى سلطة دولية لحقوق
اإلنسان في العالم باعتباره رهينة في السجون الفرنسية
ومعتقالً تعسفيا ً بما يخالف كل االتفاقات الدولية لحقوق
اإلنسان ،ومتابعة الشكوى التي تقدم بها المركز امام الفريق
المعني باإلعتقال التعسفي ومطالبة مفوضية األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان بمساءلة الحكومة الفرنسية حول استمرار
احتجاز عبدالله رغ��م إنتهاء م��دة محكوميته ،وفتح ملف
اإلعتقال السياسي في فرنسا والبلدان األوروبية ،وكشف زيف
الديمقراطية التي تتغنى بها الحكومة الفرنسية والحكومات
الغربية ،وتحشيد المنظمات العالمية والمدافعين عن حقوق
اإلنسان في العالم لتبني قضية جورج ،والتحضير للدورة
الـ 28لمجلس حقوق اإلن��س��ان في آذار  2015عبر حض
الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية إلعداد مشروع قرار
يطرح أمام مجلس حقوق اإلنسان يطالب الحكومة الفرنسية
باإلفراج عن جورج عبدالله ،ومحطة جنيف نقلة نوعية على
المستوى الدولي ،وبداية تحرك عالمي سيشهده العديد من
البلدان األوروبية عبر شبكة الحرية لجورج عبدالله ولكل
المعتقلين السياسيين في أوروبا ،وهي شبكة شكلها المؤتمر
العالمي الخامس لمناهضة األمبريالية في نيسان الماضي في
إسطنبول بمبادرة من مركز الخيام ،والذي سيتوج بعقد مؤتمره
السادس في بيروت مطلع عام  2015بمشاركة دولية كثيفة
ستكون قضية جورج عبدالله إحدى محاوره األساسية».
وأضاف صفا« :إن كل هذا التحرك الدولي مع اهميته يبقى
قاصرا ً إذا لم تقم الحكومة اللبنانية بواجبها الوطني واألخالقي
قصر الجميع في حقه .وتابع« :الى جانب
تجاه قضية مناضل ّ
قضية جورج عبدالله سنثير في زيارتنا قضية المعتقلين

القنطار

صفا

وبعدما شكر شقيق جورج عبدالله روبير مركز الخيام على
دعم هذه القضية ،رأى منسق الحملة بسام القنطار انه «ليس
هناك فهم ٍ
كاف لدى الحكومة اللبنانية لمدى اهمية ان تكون
قضية جورج عبدالله لدى االمم المتحدة في جنيف اذ لطالما
كانت مشاركة الخارجية اللبنانية عبر بعثتها الدائمة لدى
االمم المتحدة خطوة رمزية».
وأوضح ان «محامي جورج عبدالله الفرنسي جون لوى
شاالنسيه تقدم بطلب جديد لالفراج عن عبدالله ،وهو الطلب
التاسع وهناك امكانية اصرار حكم جديد بابقاء اعتقال جورج
اذا لم يترافق هذا الطلب باالفراج المشروط بحملة حقيقية
لبنانية وعربية ودولية للضغط على فرنسا ،واذا لم تقترن
جهود المنظمات غير الحكومية بجهود حكومية».

فارس

وألقى عضو الكتلة القومية االجتماعية النائب د .مروان
فارس كلمة شدد فيها على «أنّ جورج عبدالله هو جزء من
حركة المقاومة في لبنان وفلسطين» ،الفتا ً الى «أنّ المعركة
األساسية هي مع الواليات المتحدة االميركية التي تقاتل
المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية وك ّل مكان ،وتضغط
على الحكومة الفرنسية لعدم اإلفراج عن جورج عبدالله».
وش��دد على ان «الحكومة الفرنسية تتح ّمل مسؤولية
استمرار احتجازه» ،داعيا ً السفير الفرنسي باتريس باولي الى
«نقل كالمنا الى حكومته» ،قائالً« :انّ الشعب اللبناني بأسره
الموجه
يرفض هذا األسلوب الذي يعتمده القضاء الفرنسي
ّ
من الواليات المتحدة االميركية» .مؤكدا ً ضرورة «أن يرفض
الشعب الفرنسي تدخل االستخبارات األميركية في شؤون
القضاء الفرنسي».

