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التقى وفداً من منظمة التحرير الفل�سطينية

دريان زار الح�ص� :آن الأوان
�أن يعي الجميع خطورة الفراغ

قا�سم :لإف�شال مخططات
الأعداء بالمقاومة والوحدة
رأى ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ الشعب
الفلسطيني أثبت ج��دارت��ه وقدرته
على مواجهة المشروع «اإلسرائيلي»،
وذلك بصموده وانتصاره في غزة»،
معتبرا ً أنّ االع��ت��داء على المسجد
األقصى «فضيحة كبرى لما يسمى
المجتمع الدولي الصامت عن جرائم
«إسرائيل»».
واستقبل الشيخ قاسم أمس وفدا ً
قياديا ً من منظمة التحرير الفلسطينية
برئاسة أمين سر المنظمة وحركة
فتح في لبنان فتحي أبو العردات،
في حضور مسؤول الملف الفلسطيني
ال��ح��اج حسن ح��ب الله ومعاونه،
حيث ت ّم البحث في آخر المستجدات
على الساحة الفلسطينية واللبنانية
واإلقليمية.
وإذ أشاد قاسم «بجهود الفصائل
الفلسطينية المختلفة ف��ي ضبط
أم��ن المخيمات ومنع استغاللها،
وتوفير األج���واء المناسبة ليبقى
االهتمام المركز واألساس هو قضية
فلسطين» ،لفت إلى «أنّ اللقاء كان
فرصة لعرض الواقع السياسي العام
في لبنان وفلسطين والمنطقة».

وأض���������اف« :أث����ب����ت ال��ش��ع��ب
الفلسطيني ج��دارت��ه وق��درت��ه على
مواجهة المشروع «اإلسرائيلي»،
وذلك بصموده وانتصاره في غزة،
وتكاتف الشعب ومقاومته في كل
المناطق الفلسطينية ،واآلن في
م��واج��ه��ة االع���ت���داء ع��ل��ى المسجد
األقصى الذي يعتبر فضيحة كبرى
لما يسمى المجتمع الدولي الصامت
عن جرائم «إسرائيل».
وت��اب��ع ق��اس��م« :تبقى فلسطين
وال��ق��دس األول���وي���ة ،وم���ا تخريب
أم��ي��رك��ا للمنطقة واس��ت��خ��دام��ه��ا
اإلره����اب التكفيري إال َّ ج����زءا ً من
م��ح��اوالت السيطرة على م��ق��درات
ال��م��ن��ط��ق��ة ل��وض��ع��ه��ا ف���ي خ��دم��ة
ربيبتها «إسرائيل» ،وعلينا جميعا ً
أن نبقى متيقظين وبإمكاننا أن
ُن ِّ
فشل مخططات األع��داء بالمقاومة
والوحدة».
وق����ال أب���و ال���ع���ردات ،ب����دوره:
«زيارتنا اليوم لإلخوة في حزب الله
ولقاؤنا مع نائب األمين العام الشيخ
نعيم قاسم هما في إطار التشاور في
كل القضايا التي تعني هذه المنطقة
ف��ي ظ��ل ه���ذه األوض�����اع الصعبة

والمعقدة التي تمر فيها منطقتنا،
وب��خ��اص��ة م��ا ي��ج��ري ف��ي ال��ق��دس
الشريف من اع��ت��داءات الصهاينة
م��ن أج��ل ف��رض التقاسم الزماني
وال��م��ك��ان��ي ف��ي المسجد األق��ص��ى،
وما قد يؤدي ذلك إلى أخطار تهدّد
القدس العربية وهويتها الوطنية
واإلس�لام��ي��ة» .وأض���اف« :وضعنا
س��م��اح��ت��ه ف���ي ص�����ورة ال��ت��ح��رك
ال��ذي ستقوم به فصائل المقاومة
الفلسطينية من أجل استمرار دعم
أهلنا في القدس .وكذلك تطرقنا إلى
م��وض��وع المخيمات ،وأش��رن��ا إلى
السياسة الفلسطينية الثابتة في
هذا المجال التي تقوم على أساس
أنّ الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا
إال َّ أحد عوامل األمن واالستقرار في
المخيمات وجواره».
وختم أبو العردات« :تطرقنا إلى
موضوع النازحين الفلسطينيين من
مخيمات سورية وضرورة مد العون
لهم وضرورة التحرك من أجل إلغاء
ق��رار «أون��روا» األخير بوقف 1100
إعانة من المساعدات ،كما شكرنا
اإلخوة في الحزب على ما قدموه من
مساعدات في هذا المجال».

ال يجوز ا�ستخدام الميثاقية غطاء لتعطيل الديمقراطية

«التغيير والإ�صالح» :لإقران رف�ض التمديد
بال�سعي �إلى �إقرار قانون انتخاب جديد
اعتبر تكتل التغيير واإلصالح «أنّ االنتخابات النيابية
هي المدخل إل��ى حل األزم���ات» ،داع��ي�ا ً «مختلف الكتل
النيابية التي تقول إنها ضد التمديد ،بضرورة إقران هذا
الرفض بالسعي إلى إقرار قانون انتخاب جديد».
وق��ال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد
اجتماعه أمس برئاسة النائب ميشال عون:
«يعتقد البعض أنّ االنتخابات الرئاسية هي مجرد
تولي أحد المسيحيين الموارنة سدة الرئاسة ،في حين أنه
يفترض بها أن تكرس توافق اللبنانيين ميثاقيا ً على تولي
المكون المسيحي للرئاسة ،وتؤكد مرة جديدة مشاركة
المسيحيين الفعلية في السلطة» .وأضاف« :القضية أكبر
من فرد ،وهي مسألة احترام االتفاقات والمواثيق الوطنية
التي تبني األوط��ان التي تستمر على أساس االلتزام بها.
ولذلك ،فاالنتخابات النيابية في ضوء تعددية المجتمع
اللبناني ،ال بد أن تؤدي إلى مشاركة فعلية للمكون المسيحي
في اختبار ممثليه ،ما يؤمن صحة التمثيل وينسجم مع
متطلبات الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني التي انتهكت على
مدى عقدين .وهذه المشاركة تتأمن من خالل قانون انتخاب
عادل يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح».
وتابع كنعان« :استعرضنا موضوع التمديد والغموض
الذي يلف هذا الملف .وموقفنا مبدئي في رفض التمديد،
ون��دع��و مختلف الكتل النيابية ال��ت��ي ت��ق��ول إن��ه��ا ضد
التمديد ،إلى إقران هذا الرفض بالسعي إلى إقرار قانون
انتخاب جديد ،وض ّد تحويل الميثاقية إلى عنوان لتطيير
الديموقراطية وإلغاء االنتخابات النيابية» .واعتبر «أنه ال
يجوز أن تستخدم الميثاقية غطاء لتعطيل الديمقراطية،
فاالنتخابات النيابية هي المدخل للحل في األزمات .ومن
يعطل العودة إلى الشعب ،يعطل انتخاب رئيس جمهورية
ومجلس نيابي والديمقراطية في لبنان».

كنعان متحدثا ً بعد االجتماع في الرابية
ولفت كنعان إلى «أنّ التكتل يطالب الحكومة بسياسة
جديدة وواض��ح��ة تتعلق بالنازحين وتضع ضوابط
حازمة لهذه المسألة على الصعد كافة .ويطالب الوزراء
المعنيين كالً من وزاراتهم وضمن صالحياتهم بتطبيق
القوانين وعدم تجاوزها أو مخالفتها تحت أي ذريعة.
وسيكون للتكتل مواقف على هذا الصعيد في المرحلة
المقبلة ومواكبة ألداء الحكومة في هذا المجال».
وأش��ار كنعان إل��ى أنّ التكتل ع��رض خ�لال االجتماع
«ملفات إنمائية ع��دة ومشاريع محالة إل��ى المجلس
النيابي ،وسيكون لنواب التكتل المجال للتعبير عن
مواقف من يمثلون في المجلس النيابي واللجان المختصة
في األيام المقبلة».

يلومن أحد إال نفسه في حال استمرار
الوضع السياسي في البلد على ما هو
عليه».
وتطرق المنبر إلى الشأن االقتصادي
والمعيشي ،الفتا ً إلى «أنّ الغالء في
تصاعد مستمر وال رقيب وال حسيب.
فاألجهزة الرسمية المفروض أن تعمل
وتتواجد وت��راق��ب غائبة أو مغيبة،
وحركة األسواق شبه جامدة والبطالة
ف��ي تصاعد ،وم��ع ك��ل ذل��ك فالحراك
المجدي للمعالجة مفقود ولكن إلى
متى»؟
وأض���اف البيان« :وال ننسى هنا
مشكلة النازحين السوريين الذين
ب��ات��وا يشكلون بالرغم منهم عبئا ً
ثقيالً على لبنان .وإننا ندعو من بيده
السلطة إلى المسارعة إلى اتخاذ قرار
سريع وشجاع بالتعاون مع الدولة
السورية من أجل إيجاد حل متكامل
لهذه المشكلة المتفاقمة قبل حلول
فصل الشتاء ،وخصوصا ً في الشمال».

ودعا المنبر «السلطات السياسية
والعسكرية إلى التنسيق مع مثيالتها
في سورية بغية وضع خطة مشتركة
ل��درء الهجوم المرتقب م��ن اإلره��اب
التكفيري على ال��ح��دود اللبنانية
والتداعيات الكارثية التي قد تنجم عنه
في وقت قريب».
واستنكر «اقتحام ق��وات االحتالل
المسجد األقصى ،التي اعتدت على
المصلين الفلسطينيين وه���ددت
بإقفاله» ،كما هنأ الشعب المصري
«ب��ال��ش��روع ف��ي تنفيذ م��ش��روع قناة
السويس الموازية».
وعلى الصعيد الدولي ،أشار المنبر
إلى «أن��ه ال يسعنا إال الجهر بحقيقة
ساطعة ،هي أنّ ما يقوم به الطيران
الحربي األميركي هو ل��ذر الرماد في
العيون ،وأنه في نهاية المطاف يقوم
بتمثيلية باهتة للتغطية على مخطط
إع����ادة رس���م ال��خ��ري��ط��ة السياسية
للمنطقة».

ا�ستقبل وفداً من لجنة الأ�سير يحيى �سكاف

البعريني� :أ�سرى الجي�ش في جرود عر�سال
كالأ�سرى في �سجون العدو ال�صهيوني
قام وفد من لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف بزيارة رئيس التج ّمع
الشعبي العكاري النائب السابق
وجيه البعريني في دارت��ه في وادي
الريحان.
وخ�لال اللقاء ج �دّد شقيق األسير
يحيى سكاف جمال سكاف تأكيده
الوقوف مع المقاومة حتى تحرير كامل
ت��راب فلسطين وتحرير المقدسات
واألس��رى األب��ط��ال» ،مشيرا ً الى «انّ
االس��ي��ر يحيى سكاف وك�� ّل األس��رى
اللبنانيين هم أمانة لدى المقاومة من

(داالتي ونهرا)

دريان والحص

أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أنّ المسلمين «جزء من هذا
النسيج المتنوع والمتعدد للبنان» ،مشدّدا ً على أنّ اإلسالم «هو دين الوسطية
ودين االعتدال».
ورأى دريان أنه «آن األوان لجميع الفرقاء السياسيين أن يعوا خطورة هذه
المرحلة ،وخطورة األزمات التي يمكن أن يتعرض لها لبنان من جراء الفراغ في
سدة رئاسة الجمهورية».
وزار دريان الرئيس سليم الحص في دارته في عائشة بكار أمس ،وقال بعد
اللقاء« :زيارتنا اليوم للرئيس الحص زيارة ضرورية ومهمة بعد أن استلمت
مهمات منصب مفتي الجمهورية .والرئيس الحص صاحب التجربة الوطنية
الرائدة والغنية ،ونحن ال نستغني أبدا ً عن االستماع إليه وإلى توجيهاته،
خصوصا ً في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة والحرجة التي نم ّر بها جميعنا
في لبنان».
وأضاف دري��ان« :نحن في هذه المرحلة وخصوصا ً في هذه األي��ام ،نقول
إننا نحن المسلمين في هذا الوطن ،نحن جزء منه ،ونحن جزء من هذا النسيج
المتنوع والمتعدد للبنان ،في هذه المرحلة نقول إنّ اإلسالم بتعاليمه هو دين
الوسطية ودين االعتدال ،إسالمنا ليس فيه تطرف ،إسالمنا ليس فيه غلو،
إسالمنا ليس فيه إرهاب ،وليعلم الجميع أننا نحن كمسلمين حريصون على
هذا البلد كحرص باقي الفرقاء على هذا الوطن الجامع لجميع أبنائه ،ونحن
أيضا ً متمسكون بمؤسسات الدولة ،ونطمح إلى قيام الدولة الوطنية العادلة
التي تجمع كل المواطنين تحت ظاللها ،هذه الدولة الوطنية التي تحميها
المؤسسات القادرة ،ويحميها أيضا ً الجيش الوطني القوي الذي يجب علينا
جميعا ً أن نلتف حوله ،وخصوصا ً في هذه الظروف األمنية الصعبة التي يمر
بها لبنان» .ورأى «أنه آن األوان لجميع الفرقاء السياسيين أن يعوا خطورة هذه
المرحلة ،وخطورة األزمات التي يمكن أن يتعرض لها لبنان من جراء الفراغ في
سدة رئاسة الجمهورية ،آن األوان ألن يحسم الفرقاء السياسيون أمرهم وينجزوا
أمر هذا االستحقاق بالسرعة الممكنة حتى وفي ما يتعلق بقضية العسكريين
المخطوفين ،قال دريان« :ال شك في أنّ هذا الموضوع هو بيد الدولة ،وهو بيد
رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعاً ،هذه القضية نحن نعلم أنه
يعمل على حلها بروية وحكمة توصالن إلى إنهاء هذا الملف بما يحقق عودة
هؤالء المخطوفين إلى أهلهم سالمين ،وإنهاء هذا الملف بما يرضي اللبنانيين
ويعيد للدولة هيبتها».

بالمبلي وزين الدين

منبر الوحدة :الغارات الأميركية «تمثيلية»
لتغطية مخطط �إعادة ر�سم خريطة المنطقة
دعا منبر الوحدة الوطنية السلطة
السياسية في لبنان إلى «اتخاذ قرار
سريع وشجاع بالتعاون مع الدولة
السورية» من أجل إيجاد حل لمشكلة
النازحين« ،ووضع خطة مشتركة لدرء
الهجوم المرتقب من اإلرهاب التكفيري
على الحدود».
واعتبر المنبر أنّ الطيران الحربي
األم��ي��رك��ي ي��ق��وم «بتمثيلية باهتة
للتغطية على مخطط إع���ادة رسم
الخريطة السياسية للمنطقة».
وع��ق��دت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة للمنبر
اجتماعها األسبوعي أم��س في مركز
توفيق طبارة ،وأص���درت بيانا ً رأت
فيه «أنّ إنقاذ البالد وإصالح التمثيل
ال��ش��ع��ب��ي ي��ك��ون ب���إص���دار ق��ان��ون
إنتخابات نيابية على أس��اس لبنان
دائ����رة انتخابية واح����دة أو دوائ���ر
كبرى عدة ،وذلك وفق نظام التمثيل
النسبي .هذا المخرج ما زال ممكنا ً اآلن،
والمسؤول عن فرضه هو الشعب .فال

جنبالط :ال يمكن القبول بالهبة الإيرانية
و «الن�صرة» لي�ست �إرهابية!

أجل تحريرهم وإنقاذهم من السجون
الصهيونية المظلمة» ،معتبرا ً «أنّ
العملية النوعية البطولية التي قامت
بها المقاومة في م��زارع شبعا ،هي
الر ّد الطبيعي على اإلجرام الصهيوني
واستمراره في عدوانه على لبنان».
ب���دوره أك��د البعريني «أنّ قضية
األسرى اللبنانيين وفي مقدّمهم األسير
يحيى سكاف ،هي في عهدة األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله الذي وعد بالعمل على تحريرهم،
وسماحته إذا وعد وفى».

وأم����ل ال��ب��ع��ري��ن��ي «م���ن الجميع
ال��ت��وق��ف ع��ن ال��م��زاي��دات الرخيصة
على المقاومة أو ضدّها ،ألنّ المقاومة
لديها نهج واستراتيجية اكبر بكثير
من ك ّل القضايا الصغيرة االنتهازية
والمصلحيةالنفعية».
ورأى أنّ «أسرى الجيش اللبناني
لدى المجموعات المسلحة في جرود
عرسال هم كاألسرى في سجون العدو
الصهيوني» ،مؤكدا ً«أنّ المخطط يهدف
الى ضرب الجيوش العربية حتى تبقى
الساحة فارغة للعدو الصهيوني».

والتقى دريان في دار الفتوى ،المنسق الخاص لألمم المتحدة ديريك بالمبلي
مهنئا ً بانتخابه ،وقال بالمبلي بعد اللقاء« :عبرت عن أمنياتي بالنسبة الى
نجاحه في مسؤولياته الكبيرة في منصبه الجديد .كما عبّرت عن إعجابي
بصوته صوت االعتدال الذي رفعه في اآلونة األخيرة ،وهذا يعبّر عن وجه الدين
الحقيقي في وجه العنف واإلرهاب».
كما استقبل دري��ان رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين
الدين ،على رأس وفد ديني من المؤسسة ،لتهنئته بانتخابه وبعيد األضحى
المبارك.

«م�سيحيو الم�شرق»:
لرف�ض الإرهاب فع ًال ال قو ًال
دان لقاء مسيحيي المشرق« ،بأشد التعابير جريمة اختطاف األب حنا
جلوف الفرنسيسكاني ،كاهن رعية القديس يوسف في بلدة القنية في محافظة
إدلب السورية ،ونحو  20من أبناء رعيته» .وإذ عبر عن فرحه لخبر إطالق
سراحه ،أبدى اللقاء «قلقه الشديد لناحية عدم معرفة مصير سائر المختطفين
األبرياء».
وأكد اللقاء في بيان إثر اجتماعه الدوري في مقره في مطرانية الكلدان في
بعبدا برئاسة أمينه العام المطران سمير مظلوم« ،رفضه بشكل مطلق أي تع ٍد أو
حجز لحرية أي شخص» ،وحذر من «استمرار استهداف المسيحيين كرهائن»،
مطالبا ً «الجهات والدول التي تستطيع التأثير على الجماعات المسلحة أن
تتدخل بغية العمل على إطالق جميع المخطوفين وعلى رأسهم المطرانين
يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي ،كي تثبت أنّ االعتدال ورف��ض اإلره��اب ال
يكونان باألقوال فقط بل أيضا ً باألفعال».
واستهجن اللقاء «فشل مجلس النواب المتكرر في انتخاب رئيس جديد
للجمهورية اللبنانية ،رغم م��رور أكثر من أربعة أشهر على شغور سدة
الرئاسة» ،محذرا ً «من تحويل هذه المسألة إلى قضية ثانوية ،نظرا ً الى
ما يشكله خلو سدة الرئاسة من ضرب للصيغة اللبنانية ،وتهديد خطير
لعمل مؤسسات الدولة الدستورية في شكل منتظم وطبيعي» .وكرر اللقاء
«مناشدته جميع األفرقاء كي يبذلوا قصارى جهدهم من أجل اإلس��راع في
انتخاب رئيس جديد ،ما يحصن صيغة العيش المشترك ويؤمن احترام
مقتضيات الميثاق الوطني».

الخازن :نخ�شى �أن ن�صبح دولة فا�شلة
طالب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن «بالتخلي
عن سياسة مأسسة الضرورة ،لئال تتحول عرفا ً ونصبح دولة فاشلة» .وقال
في تصريح أمس« :إذا درج السياسيون سياسة مأسسة الضرورة وباتت تقليدا ً
وعرفاً ،فأخشى ما نخشاه أن نصبح دولة فاشلة قوامها األعراف المتقلبة وفق
الضرورات المحظورة أصالً».
وأض��اف ال��خ��ازن« :ه��ذا األم��ر المعيب والمخجل في حق الديمقراطية،
التي تغنى بها اللبنانيون في بلدهم وانتخبوا رئيسين لجمهوريتهم تحت
وابل القصف وأحلك الظروف احتراما ً لسدة الرئاسة التي ال تحترم مواعيد
انتخاباتها اليوم ،وتبدى عليها سياسة الضرورة بالتمديد للمجلس النيابي
خوفا ً من مجهول الفراغ في السلطات ،يستدعي التساؤل ما إذا كان انتخاب
رئيس للجمهورية ال يشكل الفراغ األكبر في دفة البالد»؟
ورأى الخازن «أنّ الدولة المسربلة في آليات الحكم بحكم غياب رئيس
الجمهورية ،محكومة بغياب الهيبة التي يجسدها رأس هرمها بالخيبة
الصاعقة ألفرد موقع مسيحي لرئيس في دول المنطقة».

«المرابطون» و«التيار العربي»:
التحري�ض المذهبي ي�ضر بالم�صلحة الوطنية
دعا حزب التيار العربي وحركة الناصريين المستقلين – المرابطون إلى
«الوقوف مع الجيش اللبناني ودعمه بكل الوسائل ألنّ ذلك مسؤولية وطنية»،
ونبها إلى «أنّ الخطاب التحريضي المذهبي حول مشاركة حزب الله في القتال
ضد اإلرهاب دفاعا ً عن لبنان يضر بالمصلحة الوطنية».
وخالل استقبال أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان
وفدا ً من حزب التيار العربي ،أكد الجانبان في بيان ،ضرورة «وقوف أهلنا
اللبنانيين مع جيشنا الوطني ودعمهم له بكل الوسائل ،ألنّ ذلك مسؤولية
وطنية» ،معربين عن تقديرهما «ألهل عرسال األبية الذين صبروا ورابطوا
في وجه المخربين رغم كل محاوالت إرهابهم» .كما شدّدا على «أنّ الخطاب
التحريضي المذهبي حول مشاركة حزب الله في القتال ضد اإلرهاب والمخربين
على تخوم لبنان على أرض سورية العربية دفاعا ً عن لبنان يضر بالمصلحة
الوطنية».

رأى رئيس اللقاء الوطني النائب وليد جنبالط «أنه
يجب عدم الدخول في تفاصيل معركة عرسال ألنّ هذا
ليس من شأن السياسيين وألنّ هذا يضر بهيبة الجيش»،
الفتا ً إلى «أنه ض ّد مناقشة الموضوع العسكري ألنّ هذا
األمر يض ّر بالجيش ،ومن األفضل أن ال نناقش معطياتنا
في العلن ،يجب أن نضم صوتنا إلى الجيش ومع تسليحه
وزيادة عديده».
وش��دد جنبالط في حديث تلفزيوني ،على «أنّ هذه
المؤسسة هي الحصن للبنان ،وال ب ّد من تسليحها وآن
نتحصن وراء الجيش وأن ندعمه وهذا واجب
األوان أن
ّ
جميع السياسيين» .واعتبر جنبالط «أنّ ع��دم إقامة
مخيمات للنازحين السوريين خطأ» ،وسأل« :أين المشكلة
في إقامة مخيمات لهم تحت إجراءات أمنية»؟
وإذ ش �دّد على ض��رورة «أن يبقى ملف العسكريين
الرهائن أن يبقى ط��ي الكتمان وأن نسحبه م��ن ملف
المتاجرة السياسية واإلعالمية» ،أش��ار إل��ى «أن��ه غيّر
موقفه في شأن المقايضة مع خاطفي الرهائن بعدما تبين
أنّ األهالي يعلمون تماما ً الوضع في رومية».
ورأى جنبالط أن��ه «ال يمكن عمالنيا ً أن نقبل الهبة
اإليرانية للجيش اللبناني» ،معتبرا ً«أنّ هذه الهبة ستدخلنا
في عقبات نحن بغنى عنها ،وال أنصح وزير الدفاع سمير
مقبل أن يذهب إلى طهران لبحث هذا الملف».
وكان الفتا ً اعتبار جنبالط «أنّ جبهة النصرة والجيش
الحر ليسوا أعداء ويجب التعامل مع الوضع الجديد في
سورية ،وقال« :ال أعترف بأنّ عناصر «جبهة النصرة»
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إرهابيون بل هم مواطنون سوريون».
وأكد جنبالط أنه ليس بيضة القبان ،وأنه يمثل اللقاء
الديمقراطي وال يعطل االنتخابات الرئاسية ،و «ال يوجد
مظلة إقليمية في الوقت الحاضر» ،مضيفاً« :ال أرى حوارا ً
أميركيا ً  -إيرانيا ً وال إيرانيا ً  -سعوديا ً حول لبنان».
وأكد جنبالط أنه لن «يرجح كفة أي فريق في االنتخابات
الرئاسية ،فنحن مع مرشح اللقاء الديمقراطي وهو هنري
حلو ولن تكون هناك عقبة أمام أي تسوية وليس لدي فيتو
على أحد».
يخص التمديد أو إجراء االنتخابات النيابية،
وفي ما
ّ
اعتبر جنبالط «أنه من األفضل أن ال نغامر وأن ندخل في
تمديد مشروط بأهمية انتخاب رئيس».
ولفت جنبالط إلى «أنّ مدة التمديد ال يمكن حسمها
اآلن ،فال يمكن التمديد من دون ميثاقية مسيحية كانت
أم إسالمية» ،متسائالً« :ه��ل لمصلحة المسيحيين أو
المسلمين الوصول إلى الفراغ؟».
وقال جنبالط« :تكلمنا مع حزب الله عن هاجس المنطقة
كلها وعن األخطار القادمة و«إسرائيل» ،وكانت لقاءاتي مع
المدير العام لألمن العام السابق جميل السيد هي لتحليل
األحداث في المنطقة وهناك تبادل لوجهات النظر فقط وال
يجب تكبير الموضوع أبداً».
وأعرب عن «عدم ثقته بما يقوم التحالف الدولي بشأن
«داعش» ،معتبرا ً «أنه يجب أن نرى أين ستكون خطوط
النفط الجديدة التي رسمت سابقا ً خطوط «سايكس بيكو»،
وأنّ «إسرائيل» هي من تتحكم بالقيادة األميركية».

زار وزيري الخارجية واالقت�صاد

فتحعلي :الهبة غير م�شروطة وبال و�سيط
ج��دد السفير االي��ران��ي في لبنان
محمد فتحعلي التأكيد أن الهبة
العسكرية اإليرانية للجيش اللبناني
غير مشروطة ،ومن دون مقابل ،وهي
من دولة إلى دولة من دون وسيط،
مضيفاً« :نحن جاهزون إلرسالها».
وأشار بعد زيارته وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل إلى «أن
اي��ران على أتم االستعداد ألن تقدم
خبرتها ف��ي مكافحة اإلره���اب إلى
الجيش اللبناني ،معتبرا ً أن هذه
المنحة العسكرية االي��ران��ي��ة التي
تشتمل على أسلحة وذخ��ائ��ر ،هي
خطوة أول��ى ،إذا تمت ،ستؤدي إلى
المزيد من تعزيز وتوثيق الصداقة
بين البلدين والشعبين ،مشيرا ً إلى
«أن األم��ور ستشمل في المستقبل
ال��م��س��ائ��ل ال��م��رت��ب��ط��ة ف��ي م��ج��االت
التدريب والتسليح وكلها مرتبطة
بالمفاوضات الرسمية التي ينبغي
أن ت��ج��رى ب��ي��ن ال��م��س��ؤول��ي��ن في
الحكومتين».
ولفت إل��ى «أن باسيل أبلغه أن
موضوع الهبة سيطرح على بساط
البحث داخ���ل مجلس ال����وزراء في
ل��ب��ن��ان ،وينبغي أن يعبر الطرق
القانونية الخاصة به ،موضحا ً «أن
إيران على أتم االستعداد إلرسالها فور
سلوكها المسار القانوني الالزم».
وأش���ار إل��ى «أن��ه اتفق م��ع وزي��ر
الخارجية على متابعة الكثير من
األم��ور المتصلة بترسيخ وتوطيد

حكيم وفتحعلي خالل لقائهما
العالقات الثنائية بين البلدين في
مجاالت عدة».
وأكد أن العالقات الطيبة ما بين
البلدين الشقيقين تجعلنا نرى أنه
لدينا أه���داف ومصالح مشتركة،
وأي���ض���ا ً م��واق��ف س��ي��اس��ة ورؤي���ة
مشتركة تجاه العديد من الملفات».

حكيم

كما زار فتحعلي وزي��ر االقتصاد
والتجارة آالن حكيم الذي أبدى رغبة
بمراجعة كافة العالقات االقتصادية
الثنائية بين لبنان وإي��ران وإيجاد
الوسائل المناسبة لتحسين وتطوير
هذه العالقات بما فيه فائدة للبلدين.

وع�����رض ض�����رورة «إزال������ة كل
ال��م��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��رض الملف
االقتصادي اللبناني االيراني ،ووضع
خطة عمل مستقبلية مشتركة من
خالل تفعيل عمل اللجنة المشتركة
بين البلدين».
أما السفير االيراني فأشار إلى «أنه
لمس رؤية منفتحة من وزير االقتصاد
تجاه التعاون اللبناني اإلي��ران��ي،
وق��ررن��ا خ�ل�ال ه���ذا ال��ل��ق��اء تشكيل
لجان عمل متخصصة بين الجانبين
لدرس كل اإلمكانات المتوافرة وسبل
االستفادة منها وال سيما على صعيد
تبادل ال��زي��ارات بين رج��ال األعمال
اللبنانيين وااليرانيين».

التقى وزيرتي الخارجية والدفاع الإيطاليتين

الحريري :ال�س ّنة لي�سوا بيئة حا�ضنة للإرهاب
وهبة المليارات الثالثة ت�سير في طريقها ال�صحيح
أكد الرئيس سعد الحريري «أنّ
السنة في لبنان معظمهم أو جميعهم
م��ع��ت��دل��ون» ،الف��ت �ا ً إل��ى «أنّ هناك
مجموعات تحاول اليوم أن تصورهم
وكأنهم بيئة حاضنة لإلرهاب».
وشدّد الحريري بعد لقائه وزيرة
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ط��ال��ي��ة فريديريكا
موغيريني على «أنّ داع��ش تشكل
تهديدا ً لكل لبنان وللمنطقة أيضاً،
ولذلك هناك تحالف واس��ع حصل
في المنطقة والعالم لمحاربة هذا
ال��ت��ن��ظ��ي��م» .وأض�����اف« :ن��ح��ن في
م��وض��وع داع����ش ال ن��س��اوم على
اإلط�ل�اق .فهؤالء إرهابيون قاتلوا
اللبنانيين والجيش اللبناني ونحن
سنقاتلهم ألنهم ال يمثلون اإلسالم
وال عالقة لهم به البتة .سنقاتلهم
وس��ن��ق��ف ج��م��ي��ع �ا ً خ��ل��ف الجيش
اللبناني .وإذا كانت قد ارتكبت بعض
األخطاء فمن الممكن تصحيحها».
ول��ف��ت ال��ح��ري��ري إل��ى أن��ه شكر،
خ�لال ال��ل��ق��اء ،ال��وزي��رة اإليطالية
على المشاركة الكبيرة لبالدها في
قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان
ورئاستها لهذه القوات .وقال« :كذلك
عرضنا األوض��اع األمنية في البالد
والمشاكل التي تجري على الحدود
وخصوصا ً ما يحصل مع الالجئين
السوريين ،وطلبت منها المساعدة
في دعم لبنان في هذا الموضوع ال
سيما لجهة العبء الذي يشكلونه
عليه».
ونفى الحريري ردا ً على سؤال أن
يكون قد حمل أي أسماء إلى الراعي،
م��ؤك��دا ً أن��ه سيعود إل��ى لبنان في
شكل نهائي من دون تحديد موعد.
لكنه قال في المقابل« :علينا كقوى
 14آذار وكتيار المستقبل أن نصل
في مكان ما إلى ما وصلنا إليه عام
 2007حين سمينا الرئيس ميشال
سليمان».
أم��ا بالنسبة إل��ى هبة المليار
دوالر ،ق���ال ال��ح��ري��ري« :وق��ع��ن��ا
اعتمادات بحوالى ثالثمئة مليون
دوالر للجيش وقوى األمن الداخلي
لشراء طائرات ومعدات وأسلحة،

مصافحة بين الحريري ووزيرة خارجية إيطاليا
وهذا أمر قد تم بته وقد صرف عمليا ً
من هذه الهبة  300مليون دوالر .أما
بالنسبة إلى هبة الثالثة مليارات
دوالر فهذا اتفاق بين المملكة العربية
السعودية وفرنسا وهي تسير في
طريقها الصحيح وذل��ك بحسب ما
علمته من المسؤولين السعوديين
والفرنسيين ،وعلينا أن ن��درك أنّ
هذا المشروع كبير جدا ً وهو بمثابة
إعادة تأهيل الجيش اللبناني وهو
يتطلب بعض الوقت».
بعد ذلك انتقل الحريري إلى وزارة
الدفاع اإليطالية حيث التقى وزيرة
الدفاع روبيرتا بينوتي وت ّم البحث
في تطورات األوض��اع في المنطقة
وسبل مساعدة إيطاليا للبنان.

كتلة المستقبل

أكدت كتلة المستقبل النيابية «أنّ
األولوية السياسية ما زالت النتخاب
رئيس جديد للجمهورية» ،معتبر ًة
«أنّ سياسة االستمرار في تعطيل
االنتخابات الرئاسية المعتمدة من
قبل بعض الفريق اآلخر من شأنها
زيادة حدة المخاطر التي يتعرض
لها لبنان في هذه الظروف البالغة
الخطورة».

(داالتي ونهرا)

ورأت الكتلة في بيان تاله النائب
عمار ح��وري ،بعد اجتماعها أمس
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة« ،أنّ
األولوية السياسية ما زالت النتخاب
رئيس جديد للجمهورية قبل أي
مهمة أخ��رى ،بما فيها االنتخابات
النيابية» ،الفتة إلى «أنّ األح��داث
التي يمر فيها لبنان تحتم النظر
إل��ى ج��وه��ر األم���ور م��ن أج��ل وضع
البالد على طريق الخروج من األزمة
الراهنة ،وذلك بالتوافق على رئيس
جديد للجمهورية ،ال دفعها نحو
أزمات جديدة تزيد في عمق األزمة
ال��راه��ن��ة وات��س��اع��ه��ا» .ولفتت إلى
«أنّ سياسة االستمرار في تعطيل
االنتخابات الرئاسية المعتمدة من
قبل بعض الفريق اآلخر من شأنها
زيادة حدة المخاطر التي يتعرض
لها لبنان في هذه الظروف البالغة
الخطورة».
كما دانت «االعتداءات المشبوهة
التي تستهدف بعض مراكز الجيش
والقوى األمنية في طرابلس من قبل
مشبوهين خارجين عن القانون،
وه��م معروفو الهوية واالن��ت��م��اء»،
مطالبة «ب��إن��زال أش��� ّد العقوبات
بهم».

