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عون :موقفنا من االنتخابات لم يتغ ّير
و�صفقة التمديد للمجل�س قد ت ّمت

ال�سعودية تعرقل و«داع�ش» يت�ص ّلب وفريق � 14آذار يجاريهما

مم ّر الأرا�ضي الدافئة بين عر�سال وجرودها هل ي�شعل معركة البقاع؟
جهاد أيوب ـ «البناء»
معني بملف العسكريين
كشف مصدر
ّ
المخطوفين لدى «جبهة النصرة»و«داعش»
في عرسال لـ«البناء» أنّ السعودية ،وبعيدا ً
من اإلع�لام ،قامت اخيرا ً بلعب دور خطير
وحساس وغير سويّ  ،أدّى إلى عرقلة القضية،
وتسبّب في تأخير تحرير الجنود ،وهو ما كان
مأموال ً أن يحصل خالل األيام القليلة المقبلة،
لكن السعودية ضغطت بوسائل وأساليب
مختلفة على «داع��ش» حتى ال يتجاوب مع
المساعي الهادفة إلى فك أسر العسكريين،
وهذا ما جعل بعض األص��وات في فريق 14
شباط وتحديدا ً في تيار المستقبل ترتفع
مطالبة ب��اإلف��راج ع��ن بعض المسجونين
والموقوفين الخطيرين في ملف اإلرهاب في
السجون اللبنانية.
وت��اب��ع المصدر ال��ذي ك��ان ضمن الوفد
الذي رافق رئيس الحكومة تمام سالم إلى
الدوحة« :السلطات القطرية كانت واضحة
في ك ّل كالمها معنا ،ووضعت النقاط على
الحروف في كيفية ّ
فك أسر الجنود ،ولم تشر
برمزية إلى الجهات المعرقلة ،بل س ّمتها

باالسم مباشرة ،لذلك وعد األمير تميم بن
حمد بالمساعدة ولم يجزم بإنهاء الملف
كلياً».
كما أشار المصدر إلى أنّ الجهات الداعشية
التي اختطفت العسكريين تربطها عالقات
مباشرة مع بعض األفراد من آل سعود ،وهؤالء
يعملون على تأمين المال وفرق اإلعالم التي
يتطلّبها «داع��ش» ،لذلك حين ساهم الشيخ
مصطفى الحجيري بأمر سعودي في خطف
الجنود اللبنانيين ،وإبقائهم في منزله ،بعد
توقيف أبو عماد أحمد جمعة ،قامت مجموعة
من «داع��ش» بمحاصرة المنزل وتمكنت أن
تأخذ معها سبعة من الجنود المختطفين.
وق��ال المصدر إنّ الجانب القطري فتح
أبواب التفاوض أمام الجانب اللبناني ،لكن
«داع��ش» رفض الوساطة بعدما كان وافق
عليها ،وعاد إلى موقفه السابق ال ُمص ّر على
مقايضة العسكريين المختطفين ببعض
المساجين اإلسالميين الموقوفين لدى الدولة
اللبنانية وبالتحديد أشخاص من السعودية
وفلسطين ومن سورية والجزائر ،إضافة إلى
لمسلحيه للخروج
المطالبة بفتح معبر آمن
ّ
من عرسال وجرودها إلى «األراضي الدافئة

كما يعتبرها داعش والنصرة» ،وهذا الموقف
المتشدّد جعل «جبهة النصرة» تستبعد
اإلفراج عن الجنود في القريب العاجل ،معلّلة
األسباب بتعنت «داع���ش» ،وبأنها ال تريد
اإلفراج ع ّمن لديها من مخطوفين فيما ال يطلق
«داعش» المخطوفين لديه!!
وأك������د ال���م���ص���در أن�����ه ال خ��ل��اف ب��ي��ن
«ال��ن��ص��رة»و«داع��ش» ف��ي ع��رس��ال ،ولكن
هنالك بعض ال��ن��ف��ور،و«ج��ب��ه��ة النصرة»
تعامل الجنود المخطوفين بطريقة أفضل
من «داع��ش» ،وال تعمل على إهانتهم ،وقد
تساهلت «النصرة» مع المتفاوضين أخيراً،
واكتفت بوضع شرط وحيد يتفق مع بعض
شروط «داعش» كي تطلق سراح المخطوفين،
والشرط هو أن تعمل السلطات اللبنانية على
تأمين المم ّر الدافئ أو األراض��ي الدافئة بين
عرسال وج��روده��ا وال��ح��دود السورية قبل
فصل الشتاء من أجل ضمان استمرار وصول
التموين يوميا ً ومن أجل توفير راحة العناصر
اإلره��اب��ي��ة ،ويُ��ش��ار هنا إل��ى أن��ه يوجد في
عرسال فرن يؤ ّمن  30ألف ربطة خبز يوميا ً
لعناصر «داعش»و«النصرة» ،ويُنقل جزء
منها أيضا ً إلى األراضي السورية والجرود،

يفسر التسلّل ال��دائ��م وال��ي��وم��ي من
وه���ذا
ّ
الجرود إلى عرسال حيث تقع معارك كثيرة
ال يت ّم التركيز عليها من قبل اإلعالم اللبناني،
وآخرها المعركة التي وقعت فجر أول أمس
بين الجيش اللبناني وبين المجموعات
اإلرهابية المسلحة».
واخ��ت��ت��م ال��م��ص��در ب��ال��ق��ول« :ك���ل من
اتصلنا ب��ه��م أك����دوا ل��ن��ا أنّ م��ل��ف منطقة
ع���رس���ال وج����روده����ا ل��ي��س س���ه�ل� ًا ،وه��و
سيستم ّر على خطورته حتى لو ت ّم فك أسر
العسكريين،و«داعش»و«النصرة» يخططان
كما يتردّد لمعركة اجتياح البقاع قبل حلول
فصل الشتاء ،وهذه المعركة واقعة ال محال
كما يجزم المصدر ،والفيديو األخير الذي وزع
ليس عمل هواة ،بل إنّ خلفه رسالة دامية،
وقد يسبق معركة البقاع القصف الصاروخي
العنيف على النبي عثمان ،واللبوة ،والعين،
ورأس بعلبك ،ومنطقة يونين ،وبريتال من
جهة الطفيل ،وبعض المناطق المجاورة
لعرسال وجرودها ،وإرسال سيارات مفخخة
إل��ى ح��واج��ز الجيش اللبناني ف��ي البقاع
وص��ي��دا ،واغ��ت��ي��االت لبعض العسكريين
والسياسيين اللبنانيين».

الجي�ش يحبط هجوم ًا للإرهابيين في جرود فليطا
َ
وكيل «الن�صرة» يطفح حيال طريق المفاو�ضات الم�سدود
ل���م ت��ت��ض��ح ب��ع��د أي����ة م��ع��ال��م
للمفاوضات ال��ت��ي يجريها الوفد
ال��وزاري واألمني اللبناني في قطر،
وعلى رغم عودة المدير العام لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��اس إب��راه��ي��م إلى
بيروت أمس ،إال أنّ الغموض ما زال
يكتنف تفاصيلها ،في وق��ت أعلنت
«جبهة النصرة» أمس على حسابها
على «ت��وي��ت��ر» أنّ كيلها ق��د طفح،
مشيرة إل��ى أنّ األج���واء توحي بأنّ
الطريق مسدود.
وع��ل��ى الصعيد ال��م��ي��دان��ي ،ص ّد
الجيش اللبناني ليل أول من أمس،
عملية ت��س��ل��ل ح����اول المسلحون
تنفيذها في ج��رود فليطا الموازية
ألراض���ي ع��رس��ال ،ف��أوق��ع ع���ددا ً من
القتلى والجرحى في صفوفهم وأفشل
الهجوم.
وف��ي ش��أن المفاوضات لإلفراج
عن العسكريين المخطوفين ،أعلنت
«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» أنّ تصريحات

المسؤولين األخيرة حول المفاوضات
ب��ش��أن ال��ع��س��ك��ري��ي��ن اللبنانيين
المحتجزين لديها تشير إل��ى أنّ
الطريق مسدود».
وق��ال��ت «ال��ن��ص��رة» عبر حسابها
على «تويتر»« :ليعلم الجميع أنّ
طريق المفاوضات لم يغلق من قبلنا،
وليست عندنا مطالب تعجيزية
ك��م��ا ي��دع��ون ول��ك��ن ع��ن��دم��ا سمعنا
تصريحاتهم اليوم أنّ المفاوضات
قد تطول لشهر أو شهرين ،علمنا أنّ
الطريق مسدود من قبلهم وأيقنا ذلك
عندما رأينا الجيش المسيّر من الحزب
اإلي��ران��ي يتابع عملياته الممنهجة
بالتضييق على الالجئين السوريين
في الداخل وعلى ح��دود عرسال فال
تلومونا إن طفح الكيل».
وكانت «النصرة» أفرجت أمس
عن أحمد الحجيري الملقب بـ«أحمد
هدية» في جرود عرسال الذي كانت
اختطفته منذ  5أيام ،نتيجة خالفات

مادية .ووصل إلى منزله في عرسال
صباحاً.
عائلة األط��رش تطالب الحجيري
بحفظ األمانة!
وق��د ع��ق��دت أم��س عائلة الرقيب
أول في ق��وى األم��ن الداخلي إيهاب
األط����رش ،المخطوف ل��دى «جبهة
النصرة» في عرسال ،لقاء إعالميا ً في
منزلها في بعلبك ،طالبت خالله والدة
المخطوف باإلفراج عن ولدها «الذي
لم تسمع صوته منذ أربعين يوما ً ال
بكالم وال عبر الهاتف» ،مشيرة إلى أنّ
«حبه لمنطقته جعله ينتقل بخدمته
من بيروت إل��ى عرسال ليخدم عند
أهله» .وقالت« :شاركنا وتظاهرنا
ولم نصل إلى نتيجة ،ونأمل باإلفراج
عنه أو الحديث معه ،ونطالب الشيخ
مصطفى الحجيري حفظ األمانة التي
تحدث عنها».
أما حسن األط��رش عم المخطوف،
ف��ت��م��ن��ى ع��ل��ى ال���دول���ة «التعجيل

الم�شنوق يطلب من الأجهزة تقارير
حول الو�ضع الأمني المحيط باالنتخابات
بعد الردود على موقفه األخير بشأن
االنتخبات النيابية والذي أعتبر فيه
أن الوضع األمني ال يسمح بإجرائها
في موعدها ،طلب وزير الداخلية نهاد
المشنوق من رؤساء األجهزة االمنية
والعسكرية رفع تقارير مفصلة خالل
مهلة أسبوع تتض ّمن تقييما ً لألمن
السياسي في البالد والوضع االمني
المحيط بالعملية االنتخابية النيابية،
اضافة الى توافر اللوجستية من عديد
وعتاد تحضيرا ً لالنتخابات على ان
يُصار الى مناقشة هذه التقارير في
االجتماع المقبل للمجلس.
كالم المشنوق جاء خالل ترؤسه
أم��س اجتماعا ً استثنائيا ً لمجلس
االم��ن المركزي في حضور االعضاء
الدائمين :المدير العام لقوى االمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لام��ن ال��ع��ام ال��ل��واء
عباس ابراهيم ،محافظ مدينة بيروت
القاضي زياد شبيب ،المساعد الثاني
لمدير االستخبارات في الجيش العميد
ال��رك��ن باسم ال��خ��ال��د ،نائب رئيس

المشنوق مترئسا ً االجتماع االمني
االركان للعمليات في الجيش العميد
الركن علي حمود ،أمين سر مجلس
االمن الداخلي المركزي العميد الياس
الخوري ،ومشاركة المحامي العام
التمييزي القاضي شربل اب��و سمرا
والمدير ال��ع��ام ألم��ن ال��دول��ة اللواء
جورج قرعة ،فيما غاب النائب العام

لدى محكمة التمييز القاضي سمير
حمود بداعي السفر .وتم البحث في
الوضع االمني في البالد ،وموضوع
جاهزية االجهزة االمنية والعسكرية
لمواكبة االنتخابات النيابية العامة
المنوي اجراؤها في تشرين الثاني
المقبل.

بالمفاوضات بعد شهر ونصف شهر
م��ن احتجاز أبنائها» .وق���ال« :منذ
لحظة خطف ابن شقيقي ونحن نعيش
حالة القلق والخوف على مصيره،
خصوصا ً أنه لم يردنا أي اتصال عن
صحته وسالمته .وكفانا تصعيدا ً
وقطع طرقات ولتأخذ األمور منحاها
الطبيعي».

توقيف سوريين

وواصل الجيش مداهمة تجمعات
ال��ن��ازح��ي��ن ف��ي المناطق بحثا ً عن
مطلوبين ،وداه��م أمس تجمعات في
مشتى حسن وشدرا وجبل المنصورة
وج��ب��ل أك���روم وك��ف��رت��ون ف��ي عكار،
واعتقل عددا ً منهم.
كما أوق��ف��ت م��خ��اب��رات الجيش 3
سوريين ينتمون إل��ى تنظيم مسلح
إرهابي ،قرب مفرق مصلبية إيعات
على الطريق الدولي ،واقتادتهم مع
سائق السيارة إلى التحقيق.

إقبال كثيف من النازحين لتسوية
أوضاعهم
وفي سياق الدعوة التي وجهتها
المديرية العامة لألمن العام األسبوع
الماضي إل��ى النازحين المخالفين
لنظام اإلقامة والراغبين في تسوية
أوضاعهم من دون أية غرامات مالية،
شهد مركز تجديد إق��ام��ات األجانب
التابع ل��ـ«األم��ن ال��ع��ام» ف��ي س��راي
طرابلس ،إقباال ً كثيفا ً من قبل النازحين
والمخالفين السوريين ،حيث اصطف
المئات من النازحين أمام مركز «األمن
العام» ومدخل السراي ،ما استدعى
اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.
وف��ي سياق أمني آخ���ر ،أفيد عن
إشكال بين شبان في ب��اب التبانة،
تخلله إط�لاق رص��اص وإلقاء قنبلة
يدوية.
وعلى الفور ،توجهت القوى األمنية
إلى المكان لتطويق اإلشكال وتوقيف
مطلقي النيران.

ريفي زار مجل�س الق�ضاء الأعلى:
الأولوية لت�سريع المحاكمات
أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّ لديه أولويتين في عهده ،وهما تسريع
المحاكمات والسجون.
وخالل زيارته مجلس القضاء األعلى حيث التقى أعضاء المجلس برئاسة
القاضي جان فهد ،قال ريفي« :لن أدّعي أني أول من قام بمشروع محاكمة فتح
اإلسالم في هذا الملف ،فالجريمة التي ارتكبت في ّ
حق لبنان في عام  2007أدت
إلى تأخير المحاكمات خمس سنوات ،وأن��ا واح��د من الذين واجهوا ،وبدأت
المحاكمات الفعلية في عام  ،2013وقد بدأت المحاكمات في عهد وزير العدل
السابق» .وأضاف« :لدي أولويتان :األولى تسريع المحاكمات ،إذ ال يجوز أن تبقى
المحاكمات سنوات طويلة والمحاكمات البطيئة ال تمثل العدالة والحق المستفاد
بعد سنين طويلة هو حق منقوص القيمة ،واألولوية الثابتة هي السجون ولن
أتكلم اليوم عن السجون».
وتحدث فهد بدوره فقال« :انكب المجلس العدلي على السير بجميع الملفات
العالقة أمامه فور ورودها إليه من دون أدنى تأخير ،فقام باستنساخ القرار
االتهامي في قضية االعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد تمهيدا ً
إلبالغه من المتهمين وأجرى االستجوابات التمهيدية مع  93متهما ً موقوفا ً وقام
بتسطير قرارات المهل بحق المدعى عليهم الفارين من وجه العدالة ،وبعدها قام
بتفريع الملف إلى  39ملفا ً الستحالة السير بالمحاكمة في كلف واحد يحتوي
على  420مدعى عليه».
وأكد فهد أنّ «القضاء محكوم بسقف القانون فال يمكن ألي محكمة اإلخالل بمبدأ
المساواة أمام القانون عبر تفسير النصوص والنطق بالعقوبات وفقا ً للشخص
الماثل أمامها ألنّ المحاكم ال تحاكم األشخاص ،بل تحاكم أفعالهم ويقتضي أن
تكون لألفعال المتشابهة عقوبات متشابهة أيضاً» ،مشيرا ً إلى أنّ «أي تسوية
سياسية ال يمكن أن تتم عبر قنوات قضائية بل يقتضي أن تتم عبر القنوات
السياسية أي عبر آليات العفو العام أو الخاص».

«الكنائ�س الإنجيلية» :لتثبيت الح�ضور
الم�سيحي وحماية العي�ش الواحد
دع���ت راب��ط��ة ال��ك��ن��ائ��س اإلن��ج��ي��ل��ي��ة ف��ي ال��ش��رق
األوسط إلى «تجذير الحضور المسيحي وتثبيته في
المشرق» ،مؤكدة «ضرورة استمرار الحياة المشتركة
بين المسيحيين والمسلمين وسائر مكونات الشرق
األخ���رى ف��ي ظ��ل شرعة حقوق اإلن��س��ان والقانون
الدولي».
وخ�لال انعقاد مؤتمرها ال��دول��ي الثاني بعنوان
«اإلنجيليون والحضور المسيحي في المشرق» في
مصر من  ١٠إلى  ١٢أيلول في فندق كونكورد السالم في
هيليوبوليس – القاهرة ،أكدت الرابطة على أنه «وعلى
رغم الصعوبات التي يواجهها اإلنجيليون المشرقيون
أو يتسببون بها ،إال أنهم يسعون باستمرار إلى بناء
جسور تفاهم وتفهّم واحترام متبادل وتعاون ،أوال ً
بينهم وبين الكنائس والمجتمعات المسيحية األخرى
من حولهم ،وثانيا ً مع األكثرية المسلمة والقوى
الفاعلة في العالم العربي والمشرقي حيث يعيشون
ويتشاركون الحياة مع اآلخرين».
وأك��د المشاركون ف��ي المؤتمر «أنّ المجتمعات
اإلنجيلية المشرقية فاعلة ومؤثرة ،وهي وارثة لحركة
إصالح ونهضة أخالقية واجتماعية وثقافية وتربوية
وأكاديمية مشهود لها ،وتحمل ت��اري��خ��ا ً مشرقيا ً
الحس الوطني لدى
عريقاً ،ولها مساهمات في والدة
ّ
شعوب المنطقة ،ودور بارز في إطالق حركات التح ّرر
والتغيير واإلصالح والنهضة في الشرق ،ناهيك عن
العدد الكبير من المدارس والجامعات والمستشفيات
أسسوها
والمؤسسات االجتماعية المختلفة التي ّ
والتي تخدم المجتمع بال تمييز».
ون��وه المؤتمرون ب��ض��رورة «إع���ادة إحياء ال��دور
اإلنجيلي المحوري في تنشيط الحركة المسكونية

أعلن رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال
ع���ون ،أن��ه ت��ق��دم بطلب ترشيحه إل��ى االنتخابات
النيابية ،وقال« :إننا مع االنتخابات النيابية وموقفنا
لم يتغير وقد تقدمنا سابقا ً بطعن حول التمديد».
وسأل العماد عون في حديث تلفزيوني« :إذا سمينا
لبنان بلد الشائعات فماذا يمكن تسميته غير ذلك؟»،
مشيرا ً إلى أنّ األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله« ،ق��دم ترشيحات تكتله في اليوم التالي
لتقديم ترشحنا ،مشيرا ً إلى أنّ «اثنين فقط من التكتل
ال يريدان تقديم ترشيحاتهما وهناك أسماء جديدة».
ولفت عون إلى أنّ «رئيس المجلس النيابي نبيه
بري لم يكن ض ّد التمديد بالمطلق» ،متسائالً« :إذا لم
يعمل المجلس فلماذا نمدّد له؟».
وأع���رب ع��ون ع��ن اعتقاده ب��أنّ «صفقة التمديد
للمجلس النيابي قد تمت» ،مشيرا ً إلى أنّ «القناعة
كانت قد تشكلت قبل الجلسة النيابية األخيرة» .وقال:
«ال توجد اختراقات داخل تكتل التغيير واإلصالح».
ورأى أن «ال شيء يمنع إج��راء االنتخابات النيابية
حتى لو تأخر تشكيل الهيئة» ،مؤكداً« :إننا جاهزون
في حال ت ّم إجراء االنتخابات».
وحول ّ
ملف االستحقاق الرئاسي ،أشار عون إلى أنّ
لدى التكتل «نظرة جديدة إلى االنتخابات الرئاسية،
وق��د طرحنا ق��ان��ون انتخاب الرئيس م��ن الشعب،
والصالحيات هي تعطي الرئيس نظاما ً رئاسيا ً أو غير
رئاسي وقد قلنا في مشروع القانون تعديل محدود»،
موضحا ً أنّ «رئيس الجمهورية الذي سيمثل الشعب
اللبناني في بعبدا ال يجب أن يكون بوابة فقط في
القصر ،وال شيء يمنع أن ينتخب من الشعب مباشرة
وهذا يحصل في كل دول العالم».
ولفت عون إلى أنّ «انتخاب الرئيس من الشعب
هو على قياس الشعب اللبناني وليس على قياسه»،
مؤكدا ً أن��ه مع إج��راء االنتخابات «على أن ينتخب
المجلس ال��ج��دي��د رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة» .واع��ت��ب��ر أنّ
«إنكار صفته التمثيلية للشعب اللبناني هو جريمة
ديمقراطية ،وهو زنى في الديمقراطية» .وأض��اف:
«يضعون فرضيات مستحيلة للهروب من الحقيقة،
فلماذا أعمل في السياسة حتى تأتي دول��ة اجنبية
علي؟
وتضع فيتو ّ
وشدّد عون على أنّ لبنان «ال يمكن أن يكون مرهونا ً
للخارج ولمجموعة المصالح الخارجية ،والرئيس
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يجب أن يكون حرا ً وغير مرهون ليكون حكماً ،وبقدر
ما يكون مستقالً يكون حكما ً جيدا ً وفي ما عدا ذلك ال
يمكنه أن يحكم الشعب اللبناني».

اجتماع التكتل

وكان عون ترأس اجتماع التكتل في الرابية ،وتحدث
الوزير السابق سليم جريصاتي عن حرص التكتل
«على مبدأ تداول السلطة» ،مشدّدا ً على أنّ التكتل «هو
ض ّد التمديد ومع إجراء االنتخابات في موعدها».
وأضاف« :حول مسألة تحميل وزراء تكتل التغيير
واإلص�لاح مسؤولية ما يسمى بتعطيل تعيين هيئة
اإلشراف على الحملة اإلنتخابية ،ال ب ّد من التذكير ،بأنّ
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أتى متجاوزا ً للمهلة،
كما أنّ مرسوم تعيين أعضاء الهيئة لم يصدر بعد ولم
ينشر ،ونحن ال نزال ننتظر موافقة الوزراء على كامل
األسماء».
وأكد أنّ «هاتين المخالفتين لقانون االنتخاب ،ليس
من شأنهما على اإلط�لاق ،إبطال العملية االنتخابية
بأكملها ،ألسباب يعرفها أهل االختصاص ،وهي أنّ
المجلس الدستوري ينظر في صدقية االنتخاب ،كما
أنّ لكل مراجعة خصوصيتها لدى المجلس الدستوري،
وبالتالي ال يمكن المجلس الذي هو قاضي انتخاب وليس
قاضي قانون االنتخاب ،أن يبطل ال قانون االنتخاب ،وال
ّ
الغش في
األعمال التمهيدية لقانون االنتخاب باستثناء
القوائم االنتخابية ،وبالتالي ال يسعه أن يبطل عملية
انتخابية بأكملها ،ولذلك نحن ذاهبون إلى االنتخابات
من دون عقدة المخالفتين تلك».
وتابع جريصاتي« :علمنا اليوم أنّ فريقا ً سياسيا ً قد
أبلغ دولة الرئيس بري بقراره بالعودة إلى التشريع،
أي تشريع الضرورة ،وتشريع إعادة تكوين السلطة.
ويأمل تكتل التغيير واإلصالح أال تكون هناك مناورة
جديدة من الفريق الذي ال يزال يعطل التشريع حتى
يومنا هذا .كما نأمل بأن يصار إلى إقرار قوانين تتعلق
بحقوق الناس االجتماعية ،وشرعنة اإلنفاق ،وقانون
االنتخاب إذا كان األمر ال يزال متاحاً ،وهو متاح ،أو
مشروع تعديل آلية انتخاب الرئيس وهو المشروع
الذي تأتى عن مبادرة عماد التكتل ،والذي سيصبح
متاحا ً اعتبارا ً من  21تشرين األول  ،2014أي ضمن
والية المجلس الحالي».

لحود التقى وفد تحالف القوى الفل�سطينية
ّ
عرض الرئيس العماد إميل لحود
األوضاع العامة مع زواره ،واستقبل
قبل ظهر أمس في دارت��ه في اليرزة،
وف��دا ً من تحالف القوى الفلسطينية
وت��� ّم ع��رض ل�لأوض��اع ال��راه��ن��ة في
المنطقة ،خصوصا ً م��ا ي��ج��ري في
فلسطينالمحتلة.
وتحدث باسم الوفد ممثل حركة
حماس في لبنان علي بركة ،الذي
ق��ال« :لقد تشرفنا ب��زي��ارة الرئيس
العماد إميل لحود ونقلنا إليه تحيات
الشعب الفلسطيني ومقاومته ،على
مواقفه القومية وال��ص��ادق��ة تجاه
شعبنا ودعمه لقضيتنا ومقاومتنا

ّ
بحق العودة سواء كان في
وتمسكه
السلطة أو لم يكن» .وأضاف« :نعتز
بهذه العالقة مع الرئيس لحود ونؤكد
أنّ الشعب الفلسطيني في لبنان لن
يكون إال إلى جانب وحدة لبنان وأمنه
واستقراره».
وتابع بركة« :لقد أطلعناه على
األوض���اع ف��ي فلسطين وخصوصا ً
تداعيات ال��ع��دوان الصهيوني على
غزة ،وأكدنا له أنّ الشعب الفلسطيني
متمسك بخيار المقاومة وأنّ الشعب
ّ
الفلسطيني ل��ن يوقف معركته مع
الكيان الغاصب إال بزوال هذا الكيان
ودحره عن أرضنا».

وأشارإلىأنّ الوفدأكدللرئيسلحود
«أنّ القوى الفلسطينية في المخيمات
قد رتبت أوضاعها ول��ن نسمح بأن
تكون المخيمات الفلسطينية عثرات
أمنية في لبنان ونحن حرصاء على
وح��دة لبنان وف��ي خندق واح��د إلى
جانب لبنان دولة وحكومة وجيشاً،
ض�� ّد العدو الصهيوني ومتمسكون
بمشروع التحرير والعودة».
ومن زوار لحود ،وفد حركة اإلصالح
والتقدم برئاسة خالد الداعوق ووفد
التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة
الدكتور غسان جعفر يرافقه وفد طبي
تركي.

لحود مستقبالً الوفد الفلسطيني
ّ

(داالتي ونهرا)

لجنة ال�صداقة الفرن�سية  -اللبنانية
زارت فرنجية وجنبالط

في المنطقة ،من خالل تفعيل مجلس كنائس الشرق
األوسط ،وبهدف توحيد كلمة المسيحيين على أساس
وحدة اإليمان والمعمودية وليس على أساس الخوف
من اآلخر».

التوصيات

كما اوص���ى ال��م��ؤت��م��رون ب��ـ«ال��دع��وة إل��ى تجذير
الحضور المسيحي وتثبيته في المشرق».
كما أكدوا «ضرورة استمرار الحياة المشتركة بين
المسيحيين والمسلمين وسائر مكونات الشرق األخرى
في ظ�� ّل شرعة حقوق اإلنسان والقانون الدولي».
ّ
بغض
ودعوا «إلى حماية جميع المكونات المشرقية
النظر عن دينها وإثنيتها».
وأكد المشاركون أيضا ً ضرورة «العمل على تظهير
التراث المشرقي الروحي بجميع الوسائل اإلعالمية
المتاحة ،وع��ل��ى دور المواطنة وال��دول��ة المدنية
الديمقراطية وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون ف��ي حماية جميع
متساكني هذا الشرق من مواطنين وأجانب».
وت��م االت��ف��اق على «السعي إل��ى تنشيط ال��روح
المسكونية والعمل الوحدوي من خالل دعم مجلس
كنائس الشرق األوسط».
كما اتفق على «متابعة أعمال المؤتمر وتوصياته
على المستوى المحلي ف��ي الكنائس اإلنجيلية
األعضاء ،وخلق برامج توعية حول جميع المواضيع
التي طرحها المؤتمر ،ورفع الصوت اإلنجيلي عالياً،
بالمشاركة مع الكنائس الشقيقة في الشرق وحول
ال��ع��ال��م ،ليصل إل��ى المحافل ال��دول��ي��ة والعالمية
ولتوضيح موقف المسيحيين المشرقيين تجاه قضايا
الشرق الملحة».

ريفي خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى

(داالتي ونهرا)

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
 أبرق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى السفير
البريطاني ف��ي لبنان ط��وم فليتشر ،معزيا ً باغتيال عامل اإلغاثة
البريطاني ديفيد هاينز في العراق ،وقدّم التعازي أيضا ً إلى أسرته وإلى
الشعب البريطاني.
 ع��رض قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي م��ع النائبين خالد
زهرمان ونضال طعمة ،ثم مع النائب الوليد سكرية ،التطورات الراهنة.
كما بحث مع السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري ،في مبادرات
السعودية لدعم الجيش ،والخطوات الجارية على هذا الصعيد.
 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم االرثوذكس المطران
الياس ع��ودة ،سفيرة اليونان كاترين ب��ورا يرافقها السكرتير األول
أثناسيوس ليوسيس.
بعد الزيارة قالت بورا« :جئت مع زميلي اآلتي من اليونان ،وكانت
لنا فرصة لمناقشة األمور المتعلقة بأوضاع البلد خصوصا ً والمنطقة
عموماً ،وشؤون أبناء الكنيسة األرثوذكسية والمسيحيين عموما ً في
لبنان».

فرنجية مجتمعا ً إلى الوفد الفرنسي في بنشعي
واصل وفد لجنة الصداقة الفرنسية  -اللبنانية في
مجلس الشيوخ الفرنسي ،وال��ذي ض�� ّم رئيس اللجنة
السيناتور ج��ان ج��ي��رم��ان ،السيناتور رينيه بومو،
السيناتور برنارد فورنييه ،السيناتور كاثرين جانيسون،
السيناتور كريستيان كاميرمان ،واألم��ي��ن التنفيذي
لمجموعة الصداقة الرسمية في مجلس الشيوخ بيير
هنري غودشيان ،يرافقه السفير الفرنسي في لبنان
باتريس باولي ،جولته على المسؤولين اللبنانيين فزار
أمس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في

دارته في كليمنصو ،حيث ت ّم عرض للعالقات بين البلدين
واألوضاع في لبنان والمنطقة.
وكان الوفد الفرنسي زار مساء أول من أمس ،رئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجية ،في دارته في بنشعي،
وعُ قد اجتماع في حضور وزي��ر الثقافة ريمون عريجي
وعضو المكتب السياسي في تيار المردة الدكتور البير
جوخدار ،ت ّم خالله البحث في مختلف التطورات الراهنة
وفي األوضاع اللبنانية في شكل عام.
واستبقى فرنجية ضيوفه إلى مائدة العشاء.

