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الراعي �إلى الفاتيكان اليوم
لبحث الو�ضع الم�سيحي في المنطقة

الحلول ال�سيا�سية في لبنان م�سدودة الأفق

حزب اهلل :المقاومة الفل�سطينية انت�صرت ب�إرادتها و�صمودها
اعتبر حزب الله أنّ نصر فلسطين «تحقق
بفعل المقاومة وإرادتها وصمودها وثباتها»،
مشيداً« :بالجهود التي بذلتها الدول والهيئات
المعنية والجهات المختلفة لتأمين عدد من
ش��روط ه��ذا النصر وم��ن بينها فتح المعابر
التي تشكل شريانا ً حيويا ً للشعب الفلسطيني
المحاصر».
وت��وج��ه ال��ح��زب ف��ي بيان أم��س« ،بأسمى
مشاعر التهنئة للشعب الفلسطيني الشجاع
وفصائل المقاومة الباسلة ولعوائل الشهداء
واألس��رى بالنصر الكبير الذي حققه من خالل
فرض وقف إطالق النار وإل��زام العدو بالسير
في تحقيق المطالب التي قدمها قادة الشعب
الفلسطيني ،وهو نصر تحقق بفعل المقاومة
وإرادتها وصمودها وثباتها ،وهو ثمن للصبر
الكبير على التضحيات التي قدمتها الجماهير
الفلسطينية خ�لال األي��ام العصيبة للعدوان
الصهيوني».
وأض���اف البيان« :أنّ ح��زب الله ي��رى في
ما تحقق انتصارا ً كبيرا ً للشعب الفلسطيني
في إط��ار تحقيق ج��زء من مطالبه األساسية
والجوهرية التي لوال المقاومة ما كانت لتتحقق،
ويؤكد أهمية هذا اإلنجاز وعلى موقعه التاريخي
في مسيرة الصراع مع العدو الصهيوني ،حيث
يشكل مقدمة لتحقيق المزيد من االنتصارات
الكبرى والمهمة».
وأشاد الحزب «بالجهود التي بذلتها الدول
والهيئات المعنية والجهات المختلفة لتأمين
ع��دد م��ن ش��روط ه��ذا النصر وم��ن بينها فتح
المعابر التي تشكل شريانا ً حيويا ً للشعب
الفلسطيني المحاصر في غزة ،ولتحقيق عملية
إعادة البناء في القطاع المضحي».

مسيرات جماهيرية

واح��ت��ف��اال ً ب��االن��ت��ص��ار خ��رج��ت الجماهير
الفلسطينية في المخيمات بمسيرات جماهيرية
ح��اش��دة ،ش��ارك فيها اآلالف م��ن اللبنانيين
والفلسطينيين ،حيث جابت المسيرات أرجاء

مواقفهم لفشل الرهانات التي راهنوا عليها ،وال
حل في لبنان إال بالتعاون معنا ومع حلفائنا،
وبالتالي إذا كانوا ينتظرون أم��را ً من الخارج
فسينتظرون طويالً من دون حل».
وختم الشيخ قاسم باإلشادة «بالعالقات
السعودية  -اإليرانية التي آم��ل ب��أن تكون
فاتحة خير لتتوسع وتؤدي إلى تفاهمات ،ألنّ
هذه العالقة اإليجابية إذا تقدمت إلى األمام
فستساعد في حل الكثير من مشاكل المنطقة».

صفي الدين

صفي الدين يقص شريط افتتاح األقسام الجديدة في مستشفى الرسول األعظم
المخيمات على وقع هتافات االنتصار للمقاومة
والداعية إلى التمسك بنهجها وخيارها.

الوضع الداخلي

وعلى الصعيد الداخلي اللبناني ،أكد حزب
الله أنّ «االس��ت��ف��راد بالبلد ال ينتج ح�لاً وأن
التعاون هو الذي ينتج حالً من دون إمالءات
وشروط».
واعتبر أنّ «أي حل في التعاطي مع عرسال
وغير ع��رس��ال ال يتعامل م��ع «داع���ش» على
أنها خطر ال يكون عالجاً ،وسينقلب سلبا ً على
طابخي السم».
وقال نائب األمين العام للحزب نعيم قاسم
خالل حفل تأبيني في مجمع سيد األوصياء في
برج البراجنة« :لألسف في لبنان ما زال هناك
من ال يعترف بحقيقة تنظيم داع��ش الدموي
التكفيري ال�لاإن��س��ان��ي ،وي��أم��ل ه���ؤالء بأن
يستثمروا في داعش على قاعدة أنهم يتمكنون
من االستفادة مما تصنعه داع��ش من القتل

والرعب ،وبالتالي هم يأخذون المكتسبات
على ظهر داعش».
ورأى أنّ «أي حل في التعاطي مع عرسال
وغير عرسال ال يتعامل مع داعش على أنها خطر
ال يكون عالجاً ،وسينقلب سلبا ً على طابخي
السم إذا كانوا يعتقدون أنهم يحلون المشكلة
بالتغاضي عن داعش وبتسهيل أمورها وبتوفير
ظروف موضوعية لها ،أو بمساعدتها».
وأش���ار قاسم إل��ى أنّ الحلول السياسية
«مسدودة األف��ق ،والسبب في ذلك هم جماعة
 14آذار» ،وخاطبهم قائالً« :إذا أردتم انتخاب
الرئيس فال بد من االتفاق ،وليس هناك ما يمنع
االتفاق ،وإذا افترضنا أنّ األمر تأجل ألي سبب
فعلى األقل تعالوا نسيّر أمور الدولة ونجمع
المجلس النيابي ونقر السلسلة للموظفين
واألساتذة ،ونقر الموازنة ،ونسيّر المرفق العام
ال��ذي ينعكس إيجابا ً على واق��ع الناس ،وإال
بغير هذه الطريقة تضيعون الوقت في فرصة
سانحة» .وأضاف« :نحن ندعوهم إلى مراجعة

بو �صعب �أ�صدر قرار ًا بالم�صادقة
على وثائق التر�شيح ك�إفادات ترفيع

دريان تلقى ر�سالة من �شيخ الأزهر
والتقى وفد الرابطة المارونية
تلقى مفتي الجمهورية المنتخب
الشيخ عبداللطيف دري��ان رسالة
تهنئة م��ن شيخ األزه���ر الشريف
الدكتور الشيخ أحمد الطيب ،أعرب
فيها «عن استعداد األزهر للتعاون
مع دار الفتوى في العمل على ل ّم
الشمل ونزع فتيل األزمات المتالحقة
والعمل على رأب الصدع الداخلي
ونبذ الخالفات واالنقسامات ونقل

تجاربه في صيانة العيش المشترك
بين المسلمين والمسيحيين ،وشتى
الطوائف في لبنان».

الرابطة المارونية

واستقبل المفتي دري���ان وف��دا ً
م��ن المجلس التنفيذي للرابطة
المارونية برئاسة سمير أبي اللمع
ال���ذي أك��د «ع��ل��ى العالقة المميزة

وخالل رعايته حفل افتتاح إدارة مستشفى
ال��رس��ول األع��ظ��م قسمي ال��ط��وارئ والعناية
الفائقة بحلّتهما الجديدة ،قال رئيس المجلس
التنفيذي في ح��زب الله السيد هاشم صفي
الدين« :إذا أردنا أن نحصن بلدنا وأن نتحصن
في بلدنا وأن نحفظ ما بقي في بلدنا وأن نواجه
األخطار المحدقة علينا أن نعمل على تقوية
وحدتنا ،وأن نعمل على أنفسنا ،على فكرنا،
على عقلنا ،في هذا الطريق وحده يمكن أن نأخذ
لبنان إلى بر األم��ان» .وتابع« :يتحدث بعض
اللبنانيين المبدعين عن المبالغة في التحذير
من الخطر ،إذا كان العالم كله اليوم يستنجد
ويقلب أولوياته ويتخلى عن كثير من آرائه من
أجل مواجهة هذا الخطر الجديد الموجود في
المنطقة ويتحسس ويتنازل فما بالكم في لبنان
حيث ال نحلل عن الخطر بل نحن نواجه دائماً،
الخطر الذي المسناه ،وما جرى في األسابيع
الماضية كاد أن يذهب بالبلد كله وأن ينتهي
كل ما حافظنا عليه طيلة كل العقود الماضية،
وكان التحدي األكبر من الطائف إلى اليوم»؟
ودعا« :الذين يتبعون سياسة التغاضي إلى
الموضوعية والعقالنية والوحدة والى تحمل
المسؤولية أمام األولويات الملحة ،وإلى الوقوف
خلف المؤسسات األمنية والعسكرية والجيش
اللبناني وإلى اتخاذ الموقف السياسي الموحد
الذي يحمي بلدنا من األخطار التي تتهدّد لبنان
وكل المنطقة».

التاريخية بين الرابطة المارونية
ودار اإلفتاء ،وعلى دعم قيام الدولة
القادرة القوية والدفاع عن الدستور،
وتقوية قوى األمن للمحافظة على
األمن».
ثم استقبل دريان النائبين نضال
طعمة وخالد زه��رم��ان ،وع��ددا ً من
الشخصيات السياسية والدينية
وفعاليات اجتماعية ونقابية.

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب القرار الرقم /781
م 2014/تاريخ  2014/8/26الذي استند إلى رأي مجلس شورى الدولة
الرقم  2014 - 2013/353تاريخ  ،2014/8/26وإلى قرار مجلس الوزراء
الرقم  101الذي فوض بموجبه وزير التربية إعطاء إف��ادات إلى المرشحين
للشهادات الرسمية للعام الحالي  2014بعدما رفضت هيئة التنسيق النقابية
تصحيح مسابقات االمتحانات الرسمية.
وبناء عليه سيصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق
قرارا ً يكلف بموجبه المناطق التربوية ودائرة االمتحانات في الوزارة المباشرة
بالمصادقة على صور إفادات القيد التي يحملها المرشحون التي تتيح لهم
الترفيع إلى الصفوف األعلى والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد
المهنية والفنية في لبنان والخارج.
كما سيصدر المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة
المهنية أحمد دياب قرارا ً مماثالً يكلف بموجبه اإلدارة المصادقة على صور
إفادات القيد للمرشحين للشهادات المهنية والتقنية لكي يتم تسجيلهم في
الصفوف األعلى.
من جهة ثانية ،استقبل بو صعب رئيسة جمعية «بيروت ماراثون» مي
الخليل على رأس وفد من الجمعية واطلع منها على األنشطة التي تقوم بها
والتعاون مع وزارة التربية.
كما استقبل وفد الهيئة اإلدارية لـ «نادي الصحافة» برئاسة يوسف الحويك
وتسلم منه الدعوة للمشاركة في حفل العشاء السنوي الذي يقيمه النادي،
وكانت مناسبة للتداول في األوضاع العامة والقرارات التربوية.

غانم :اقتراحات تغيير النظام
تم�س بالعي�ش الم�شترك
ّ
دريان متوسطا ً وفد الرابطة المارونية

(داالتي ونهرا)

متعاقدو اللبنانية الم�ستثنون من التفرغ:
لإن�صاف من تتوافر فيهم ال�شروط
أك��دت اللجنة اإلع�لام��ي��ة ل�لأس��ات��ذة المتعاقدين
المستثنين من ملف التفرغ «أنّ األساتذة المستثنين
حريصون على الجامعة اللبنانية وعلى إدارتها وعلى
طالبها ،وق��د رفعوا الصوت لتبيان الغبن والظلم
الالحق بهم من خالل ملف التفرغ األخير الذي اعترف
بالخلل فيه كل مسؤول وفاعل في الملف وله توقيع
على كل ورقة من أوراقه».
وأشارت في بيان إلى «أنّ المسؤولين صرحوا قبل
صدور األسماء بأنّ الملف سينتج ضحايا ومظلومين
ليس بالمعيار ال��ذي ت� ّم فيه تفرغ بعض األساتذة
الذين ال يستوفون الشروط القانونية واألكاديمية
بل بالمعايير العلمية واألكاديمية التي صرح بها
المعنيون باألمر ،وهذا ما دفعنا إلى تذكيرهم ودعوتهم
إلى تصحيح الخلل عبر التدقيق بكل ملف من ملفات
التفرغ األخير وإقصاء الذين ال تتوافر فيهم الشروط
القانونية واألكاديمية ،وإعادة الصالحيات إلى مجلس
الجامعة ليقوم بدوره األكاديمي والتربوي».

كما طالبت اللجنة بـ «إنصاف األساتذة الذين تتوافر
فيهم الشروط األكاديمية والقانونية عبر إصدار ملحق
بأسماء كل المستحقين تحقيقا ً للعدالة ولإلنصاف،
خصوصا ً أنّ وزير التربية ورئيس الجامعة قد عبرا
عن حاجة الجامعة إلى أكثر من ألفي أستاذ».
ولفتت إل��ى «أنّ الجامعة اللبنانية هي جامعة
وطنية لكل اللبنانيين وهي الصرح التربوي والوطني
الذي تنصهر فيه كل األطياف اللبنانية ،وهي منبع
التوجهات الوطنية ،ومنها ينهل كل العطشى المشاعر
اإلن��س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة م��ن أج��ل ال��ع��دال��ة والحرية
والمساواة».
ورأت «أنّ الجامعة اللبنانية تشكل ثروة وطنية
وفكرية وحضارية م��ن خ�لال طالبها المغروسين
في كل أنحاء األرض ،فهم سفراء أمناء على وطنهم
وعلى جامعتهم ،وقد شهدت وتشهد على كفاءاتهم
كل جامعات العالم وتقدر مستوى الطالب اللبنانيين
الذي يبرعون في مختلف المجاالت».

رأى رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أنه «ال يجوز
الكالم على انتخابات نيابية قبل أن يكون عندنا رئيس جمهورية» ،معتبرا ً
أنّ «االقتراحات التي تأتي من هنا أو هناك من أجل انتخابات نيابية أو تغيير
تمس بالعيش المشترك».
النظام البرلماني بنظام آخرّ ،
وأمل غانم بعد زيارته مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبداللطيف دريان
لتهنئته «أن يتفق الفرقاء المعنيون على انتخاب رئيس للجمهورية ،إذ أنّ جسما ً
بال رأس يعني أنّ الجسم ال يعمل كما يجب ،وبالتالي فإنّ انتخاب الرئيس هو
أولوية».
وأعرب عن اعتقاده بأنه «ال يجوز الكالم على انتخابات نيابية قبل أن يكون
عندنا رئيس جمهورية» ،معتبرا ً أنّ «كل هذه االقتراحات التي تأتي من هنا أو
تمس
هناك من أجل انتخابات نيابية أو تغيير النظام البرلماني بنظام آخر،
ّ
بمبرر وجود لبنان وهو العيش المشترك».
كما زار غانم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران الياس
عودة.

عودة وغانم في دار المطرانية

بقرادوني وحاطوم حا�ضرا في ذكرى تغييب ال�صدر:
لكلمة �سواء والحوار والتفاهم لحفظ بلدنا
اعتبر الوزير السابق كريم بقرادوني أنّ من غيبوا اإلمام
موسى الصدر أرادوا القضاء على النهضة اإلسالمية المتمثلة
باإلمام من طريق التغييب.
ودع��ا المسؤول اإلعالمي المركزي في حركة أمل طالل
حاطوم «الجميع إلى االبتعاد عن الحساسيات والحسابات
الضيقة لننقذ بلدنا ألنه ال مصلحة لبلدنا أن يبقى من دون
رئيس للجمهورية».
ورأى بقرادوني« :خالل ندوة نظمتها حركة أمل في برج
البراجنة بعنوان «سلم لبنان أفضل وج��وه الحرب مع
«إسرائيل»» ،لمناسبة الذكرى الثالثة والثالثين لتغييب

اإلم��ام موسى الصدر ورفيقيه« :أنّ الذين ارتكبوا جريمة
خطف اإلم��ام الصدر في الماضي يرتكبون جريمة تمويل
وتدريب الحركات التكفيرية في الحاضر» .وقال« :في األمس
أرادوا القضاء على النهضة اإلسالمية المتمثلة باإلمام من
طريق التغييب واليوم يريدون العودة باإلسالم إلى الوراء
من طريق اإلرهاب».
ب��دوره دعا حاطوم الجميع إلى «كلمة س��واء والحوار
والتالقي لالتفاق بعدما جربنا الخالف فكان ما كان من
دم��ار وخ��راب لم يستفد منه إال أع��داء لبنان وفي مقدمهم
العدو «اإلسرائيلي»» ،مشيرا ً إلى «النار التكفيرية التي حلت

ي��س��اف��ر ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي إلى روما
ال��ي��وم للمشاركة ف��ي اجتماعات
ون��دوات تتعلق بقضايا مسيحيي
الشرق األوسط.
وسيلتقي الراعي البابا فرنسيس
ويطلعه على نتائج زي��ارت��ه مع
ال��ب��ط��ارك��ة إل���ى إرب��ي��ل ف��ي إقليم
كردستان ناقالً إليه هموم مسيحيي
الشرق واألقليات عموما ً ومسيحيي
الموصل خصوصاً.
وقبيل مغاردته ،يعقد البطريرك
ال���راع���ي ل��ق��اء ي��ج��م��ع ال��ب��ط��ارك��ة
ال��ك��اث��ول��ي��ك ف��ي ال��ث��ال��ث��ة م��ن بعد
ظهر ال��ي��وم ف��ي بكركي بمشاركة
ديبلوماسية ،وذل���ك ضمن إط��ار
متابعته لملف مسيحيي الشرق.
وللغاية وصل إلى بيروت بطريرك
الكلدان م��ار لويس روفائيل األول
س���اك���و ح��ي��ث ي��ت��وق��ع أن يطلع
المشاركين على أوضاع النازحين
العراقيين.
وك��ان الراعي عرض مع النائب
السابق جان عبيد األوضاع العامة.
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الراعي مستقبالً عبيد في الديمان
ويضع الراعي الحجر األس��اس
لمبنى معرض ال���وادي المقدس،
أحد برامج مشروع المسح الثقافي
الشامل ل��ت��راث ال���وادي المقدس،
وذلك في الرابع من أيلول المقبل،
خالل االحتفال بالسنوية الحادية
عشرة لحديقة البطاركة.

من جهة أخ��رى ،شاركت لجنة
رع��وي��ة ال��م��رأة ف��ي أبرشية زحلة
ال��م��ارون��ي��ة ب��رئ��اس��ة نيفين عزيز
ال��ه��اش��م ،ف��ي جلسة تنشئة مع
ال��ك��اردي��ن��ال ال��راع��ي ف��ي الديمان،
بدعوة من هيئة مكتب رعوية المرأة
في الصرح البطريركي.

الخازن :ال قيامة للبنان �إال بالتوافق
أكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،على «مفصلية المرحلة التي يبقى لبنان فيها
موحدا ً أو ينتهي مجزأ».
وفي تعليق له على المبادرات المتكررة لرئيس المجلس
النيابي نبيه بري ،سأل الخازن« :هل بدأ العد العكسي
الستنهاض وطني يمكن أن يؤمن انتخاب رئيس توافقي
للجمهورية ،أم أننا أمام مفترق وفراق ينهي كيانا ً وصفه
قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بالوطن الرسالة؟».
وق��ال« :لقد أفرغ الرئيس نبيه بري الكثير مما لديه،
واضعا ً كل ثقله وتأثيره ،وك��ل ما يمكن أن يقدمه من
تنازالت من أجل إنقاذ لبنان من حبال المؤامرة الرهيبة
التي تستهدفنا جميعا ً في وحدتنا وكياننا ،والتفاهم على
رئيس توافقي ،ولو كلف ذلك التضحية بمكاسب سياسية إال
في ما يتعلق بالمصلحة العليا الوطنية للبالد» .وأضاف:
«إنّ لبنان في هذه اللحظة الدقيقة الفاصلة ،هو بين أن

يبقى موحدا ً أو ينتهي مجزأ ً مع ما يعني كل ذلك من تقسيم
وتوطين» .وتابع« :على من لم يحسن السمع أو القراءة
ولم يحاول أن يفهم أبعاد صرخة الرئيس بري ،أن يعي
أنّ الفرصة اللبنانية الحقيقية ال تعطى مرتين ،وأنّ الوطن
ّ
يحق ألحد
ليس ملكا ً ألحد ،بل هو ملك لجميع أبنائه ،وال
أن يتصرف بمصير اآلخر بمعزل عن إرادته ،وأن لبنان ال
يقوم إال بالتوافق واالتفاق» .وسأل مجدّداً« :هل تلقى هذه
الصرخة المدوية التي ينادي بها الرئيس بري دوما ً من
صميم وجدانه الوطني وحرصه المسؤول آذانا ً صاغية،
أم أنها ستبقى صوتا ً صارخا ً في العدم؟» .وقال« :كفى
تالعبا ً بالمصير من أجل نزوات استئثار بسلطة عابرة ال
تبني أوطاناً ،بل تؤسس كيانات أشبه بالمزارع البعيدة
من التسويات التاريخية التي عرفها لبنان ،واستطاع أن
يجتاز فيها امتحان الفتن والحروب وكلفته ما كلفته من
خسائر بشرية ومادية وتهجير وهجرة».

«الم�ستقبل» تدعو � 8آذار �إلى الإعالن
عن مر�شحها لالنتخابات الرئا�سية
أكدت كتلة المستقبل النيابية على ض��رورة انتخاب
رئيس للجمهورية لتجاوز الشغور ،داعية قوى الثامن من
آذار إلى اإلعالن عن مرشحها او التقدم خطوة للتوافق على
مرشح.
وأشارت الكتلة إلى أنّ اقتراح تكتل التغيير واإلصالح
«بحاجة إلى نقاش مستفيض وهادئ ،وإلى إجماع من قبل
اللبنانيين».
واطلعت الكتلة خالل اجتماعها في بيت الوسط أمس
برئاسة الرئيس ف��ؤاد السنيورة على اق��ت��راح تعديل
الدستور من قبل التيار الوطني ،ف��رأت فيه «اتجاها ً
إلى تعديل النظام اللبناني برمته ي��ؤدي في المرحلة
الحاضرة إلى اندالع المزيد من االختالفات واإلشكاالت».
واعتبرت «أنّ مثل هذا االقتراح وعندما تكون الظروف
مالئمة هو بحاجة ال��ى نقاش مستفيض وه��ادئ من
جهة ،وإلى إجماع من قبل اللبنانيين من جهة ثانية ،وال
يكون ذلك إال بعد تطبيق ما لم يطبق من الدستور الحالي
واتفاق الطائف».
وجدّدت« :الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
لتجاوز حالة الشغور في موقع الرئاسة األولى باعتبارها

رأس األولويات في هذه المرحلة من أجل صون لبنان»،
داعية« :قوى الثامن من آذار إلى اإلعالن عن مرشحها أو
التقدم خطوة للتوافق على مرشح لهذا الموقع يحظى
بأوسع تأييد ممكن في المجلس النيابي».
وأكدت الكتلة أنّ «إطالق أسر المحتجزين من الجيش
وق��وى األم��ن الداخلي هي مهمة سامية ولها األولوية
الوطنية ف��ي ه��ذه المرحلة ،والشعب اللبناني يمنح
الحكومة كل الدعم والمساندة من أجل العمل على إطالق
سراحهم وإعادتهم إلى أهلهم وعائالتهم سالمين معافين»،
محذرة من «حمالت التحريض التي يروج لها البعض من
أج��ل تبرير أعمال متهورة بحجة العمل إلط�لاق سراح
المختطفين».
كما أكدت أنّ «كل الجهود الوطنية المخلصة يجب أن
تنصب على مواجهة آفات التطرف واإلرهاب من أية جهة
أتت وحماية لبنان وتحصينه في مواجهتها باعتبارها
خطرا ً داهما ً يهدد لبنان واستقراره» ،معتبرة أنّ «هذه
المواجهة الوطنية ال يمكن أن تتم في لبنان إال من طريق
دعم الدولة ومؤسساتها وعلى وجه الخصوص الجيش
والقوى األمنية».

«االتحاد البيروتي» و«بيروت الوطن»:
لتفعيل �صيغة االعتدال والتالقي
أكد رئيس االتحاد البيروتي سمير
صباغ «أنّ ما يجري على الساحة من
تجميع هو تجميع ال يراد له إال أن يعطي
فكرة مذهبية».
وقال صباغ بعد لقائه األمين العام
لـ «التنظيم الشعبي الناصري» النائب
السابق أس��ام��ة سعد ف��ي مكتبه في
ص��ي��دا« :نحن ف��ي االت��ح��اد البيروتي
ال رأي لنا في ه��ذه االجتماعات ألننا
عروبيون ،ونؤمن بالعروبة والوطنية
الجامعة ،وال يمكننا أن نكون أطرافا ً في
تجميع ينسجم مع الحالة السياسية
المذهبية القائمة في لبنان».
من جهة أخ��رى أكد صباغ ورئيس
«مركز بيروت الوطن» المهندس زهير
الخطيب على «ض��رورة تفعيل صيغة
االعتدال والتالقي بين مكونات المجتمع
الذي تميزت به بيروت منذ عصر اإلمام
عبدالرحمن األوزاع��ي بما مثل من قيم
الوسطية الدينية والتعايش وحقوق
اإلنسان».
وخ�ل�ال ل��ق��ا ٍء ت���ش���اوري ع��ق��د في
مكتب االتحاد ،حيا الطرفان «الجيش

صباغ والخطيب خالل لقائهما
اللبناني وال��ق��وى األمنية في وقفته
وتضحياته في ثغرة عرسال» ،مطالباً:
«بتكثيف الجهود اإلقليمية واألمنية
لضمان إطالق العسكريين المختطفين
وال��ض��رب ب��ي��د م��ن ح��دي��د ع��ل��ى ب��ؤر
التطرف».
كما أعربا عن استنكارهما «ما ينشر

عن جرائم وتهجير أو قتل للمواطنيين
ال��ع��راق��ي��ي��ن ع��ل��ى أس����اس دي��ن��ي أو
عرقي» ،واعتبرا« :أنّ االهتمام الرسمي
باحتياجات أه��ل ب��ي��روت اإلسكانية
واالستشفائية وتوفير ف��رص العمل
والتحصيل العلمي كفيل بإبعاد بيروت
عن ظواهر الفوضى والتطرف».

التيار الأ�سعدي :اقتراح «التغيير والإ�صالح»
الأكثر واقعية لإعادة االعتبار للم�سيحيين
على بالدنا لتصبح دويالت تتقاسمها األدوات الغربية بعد
الغوص في الدماء».
ودعا« :الجميع إلى االبتعاد عن الحساسيات والحسابات
الضيقة لننقذ بلدنا ألن ال مصلحة لبلدنا أن يبقى من دون
رئيس للجمهورية».
كما دعا حاطوم الجميع إلى «االلتفاف حول المقاومة
بما تعني ،وحول جيشنا الوطني الذي أراده اإلمام الصدر
أن يكون في موقعه الصحيح على حدود الوطن لحمايته
وحماية أهله ،وها هو الجيش اليوم كما المقاومة يقدم
التضحيات الجسام من أجل هذا الهدف».

اعتبر األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن
األسعد «أن اقتراح تكتل التغيير واإلصالح بانتخاب
رئ��ي��س الجمهورية مباشرة م��ن الشعب ه��و األكثر
واقعية إلعادة االعتبار إلى المسيحيين وإخراجهم من
تصنيفهم مع هذا المذهب أو ذاك والحؤول أيضا ً دون
إصرار بعض القوى المسيحية على اغتصاب التمثيل
السياسي».
ودعا األسعد في تصريح ،المعنيين إلى «الكشف
عن خبايا وأسرار االتفاقات السياسية واألمنية التي
حصلت في عرسال ،وأدت إلى اإلف��راج عن معتقلين

إرهابيين» ،سائالً« :عن ضمانة بعض القوى السياسية
بإطالق العسكريين في مقابل اإلفراج عن إرهابيين».
وش�دّد على «ض��رورة إطالع ال��رأي العام ع ّما يحصل
حفاظا ً على وحدة الوطن والشعب والجيش».
وطالب األسعد «قائد الجيش العماد جان قهوجي
إع��ط��اء مهلة للسياسيين لتنفيذ تعهداتهم تجاه
المخطوفين تحت طائلة فضحهم أمام الرأي العام».
وأمل« :بأن يترجم التقارب اإليراني  -السعودي إيجابا ً
على توافق اللبنانيين واستقرار األوضاع السياسية
واألمنية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

