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حزب اهلل يحيي يوم ال�شهيد وت�شديد على جاهزية المقاومة للت�صدي للم�ؤامرات

«�أزمة تكوين ال�سلطة :ربع قرن على اتفاق الطائف» في مركز ع�صام فار�س

الم�شنوق ً
ممثال �سالم :هناك فئة ال تزال ترف�ضه
تحت حجة ا�ستعادة �صالحيات مفقودة

قا�سم� :أميركا ف�شلت في �إعادة ت�شكيل
ال�شرق الأو�سط الجديد من البوابة ال�سورية

حب الله يضع إكليل الزهر على ضريح الشهيد قصير
أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم ق��اس��م «أنّ أم��ي��رك��ا فشلت ف��ي إع��ادة
تشكيل الشرق األوس��ط الجديد وفق رؤيتها
من البوابة السورية ،وفشلت في جعل الفتنة
السنية  -الشيعية واجهة للصراع ،وذلك
بعد أن تمردت األدوات التكفيرية وتجاوزت
حدودها ،وأصبح واضحا ً أنّ المرحلة الحالية
هي مرحلة استنزاف وعدم حسم للخيارات
السياسية وبخاصة عند أميركا وأتباعها
اإلقليميين».
وخ�ل�ال استقباله رئ��ي��س جمعية قولنا
والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة
اإلصالح والوحدة الشيخ ماهر عبد ال��ر ّزاق،
قال قاسم« :مسؤوليتنا أن نستمر في تحصين
الساحة اإلسالمية بالوحدة التي هي ال��ر ّد
العملي والفاعل في مواجهة مخططات إرباك
ساحتنا ،وكذلك تحصين ساحتنا الوطنية بأن
نكون يدا ً واحدة في مواجهة اإلرهاب التكفيري
ومحاوالت العبث في الداخل اللبناني ،وقد
أثبتت األحداث األخيرة نجاح لبنان بجيشه
وشعبه ومقاومته في تجاوز محنة كبيرة
كانت تع ّد للبنان ،وهذا ببركة تعاون جميع
األطراف على اختالفهم السياسي في حماية
لبنان وعدم االنجرار إلى مخططات األعداء».
وختم قاسم« :نحن مع الحوار المفتوح من
دون شروط مسبقة ،ومع طرح كل المواضيع
على بساط البحث ،فخيارنا أن نتعاون مع كل
مكونات المجتمع اللبناني لمصلحة شعبنا
ومستقبله ،وال يمكن أن ننجح إال إذا عملنا
جميعا ً لمصلحة لبنان».
من جهة أخ��رى ،وبمناسبة ي��وم الشهيد
والذكرى الثانية والثالثين لعملية الشهيد
أحمد قصير ،أقام حزب الله مراسم تكريمية
لشهدائه في مختلف المناطق اللبنانية ،حيث
وضعت أكاليل ال��زه��ر على نصب الشهداء
وألقيت كلمات شددت على جاهزية المقاومة
للتصدي للمؤامرات الصهيونية والتكفيرية.

قاووق

ففي بيروت ،أقام الحزب احتفاال ً تكريميا ً
ل��ش��ه��داء ال��م��ق��اوم��ة ف��ي روض���ة الشهيدين،
ووض��ع نائب رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله الشيخ نبيل قاووق إكليالً من الزهر
عند النصب التذكاري للشهداء.
ثم ألقى الشيخ نبيل قاووق كلمة حيّا فيها

قاووق أمام النصب التذكاري في روضة الشهيدين
«دماء الشهداء التي لوالها لما كان النصر»،
مؤكدا ً دور المقاومة والجيش في التصدي
للمؤامرات الصهيونية والتكفيرية ،معتبرا ً
«أنّ دم���اء ش��ه��داء الجيش وال��م��ق��اوم��ة هي
القادرة على ص ّد أي ع��دوان والوحيدة التي
توحد اللبنانيين جميعاً».

فياض

وخ�لال المراسم التكريمية للشهيد عمار
حمود ،مكان تنفيذه العملية في بلدة القليعة،
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
فياض «أنّ هذه المقاومة التي ح ّررت األرض،
ورغ���م انشغاالتها ف��ي ال��دف��اع ع��ن الكيان
والمجتمع والدولة في مواجهة التكفيريين،
ال ت��زال ح��اض��رة وق���ادرة وج��اه��زة جاهزية
كاملة ،وعينها على العدو «اإلسرائيلي» من
أجل ردّه وصدّه وإلحاق الهزيمة به» ،مشيرا ً
إلى «أنّ المقاومة ال تزال في مواجهة العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال���ذي ي��خ��رق ال��س��ي��ادة على
نحو يومي ويعتدي على شعبنا بين الفينة
واألخ���رى ،فهذه المقاومة ال ت��زال مشروعنا
األساسي».
ثم توجه فياض إلى نصب الشهيد أحمد
محمد عبدالله في بلدة كفرشوبا وإلى مكان
عملية االس��ت��ش��ه��ادي هيثم دب���وق ومحمد
عبداألمير حميد ف��ي محلة ال��خ��ردل��ي وإل��ى

نصب الشهداء األربعة فادي البطش وحسين
مهنا وه��ان��ي ط��ه ومحمود ال��ح��اج علي في
بلدة مرجعيون وإل��ى نصب الشهيد أسعد
برو في محلة برج الملوك ،وإلى مكان عملية
االستشهادي عامر كالكش في محلة المطلة،
وإلى مكان عملية االستشهادي عبدالله محمود
عطوي في بوابة فاطمة في بلدة كفركال ،حيث
كان في استقباله عائالت الشهداء وعدد من
الفاعليات والشخصيات واألهالي.

الموسوي

وخالل المراسم التكريمية للشهيد عباس
ال��وزواز أمام النصب التذكاري للشهيد على
طريق عام الناقورة ،رأى عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب نواف الموسوي ،من جهته،
«أنّ م��ن واج��ب الجميع ف��ي لبنان ال سيما
المعنيين بقواعد شعبية يمكن أن يخترقها
التكفيريون أن يحسموا أمرهم في مواجهة هذا
التكفير باسمه ال أن يذهبوا إلى عبارات ذات
دالالت متنوعة ،فعد ّو لبنان هو التكفير أكان
فكرا ً أو كلمة على منبر أو مجموعة مسلحة أو
ويفجر» .وق��ال« :إنّ المقاومة
سالحا ً يغتال
ّ
التي غذاها دم الشهيد عباس ال��وزواز ودماء
رف��اق��ه الشهداء م��ا زال��ت على العهد ألهلها
الذين ما وهنوا وما استكانوا رغم الصعوبات
والتحديات ب��أن تبقى إل��ى جانب الجيش

لحودَ :لن ِع�ش ال�شهادة بمعناها
الإن�ساني و�أبعادها الوطنية
بمناسبة يوم الشهيد ،شدّد رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود على «أنّ الشهيد
رسم لنا دربا ً من دم ،يقودنا إلى مقاومة الظلم والقهر والعدوان وتجاوز الذات الفانية إلى قيم
الكرامة والع ّزة والحرية ،التي هي قيم لصيقة باإلنسان واألوطان التي تأبى أن تعيش اإلذالل
والهوان».
ووجه الرئيس لحود في حديث لموقع العهد اإلخباري« ،ألف تحية وتحية للشهيد في
ّ
عليائه» ،الفتا ً إلى «أ ّنه رفع جبين الوطن وعوائله عالياً» ،وقال« :لن ننساك أبدا ً ما حيينا يا
شهيد المقاومة والجيش ولبنان».
ودعا لحود إلى «أن نعيش الشهادة بمعناها اإلنساني وأبعادها الوطنية» ،الفتا ً الى «أنّ
ديانات سماوية انطلقت من الشهادة».
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اللبناني تواجه العدوان «اإلسرائيلي» وتصدّه
وتدافع عنهم».

حب الله ومراد

وخالل المراسم التكريمية التي أقامها حزب
الله في الذكرى السنوية الثانية والثالثين
لعملية الشهيد أحمد قصير ،وبمناسبة 11
تشرين الثاني «ي��وم شهيد ح��زب الله» في
مكان تنفيذه العملية في محلة جل البحر في
مدينة صور ،أكد مسؤول الملف الفلسطيني في
حزب الله حسن حب الله «أنّ األمة كلها مدينة
لهؤالء الشهداء والمجاهدين الذين نستحضر
إنجازاتهم التي حققوها في التحرير ودحر
االحتالل الصهيوني والنصر وحماية الوحدة
واإلنجازات الوطنية في هذا البلد» ،مشدّدا ً
على ضرورة «أن نكون موحدين لنحمي هذا
اإلنجاز ال��ذي حققه الشهداء ألننا بالوحدة
الوطنية نستطيع أن ن��واج��ه أي مشروع
تفتيتي يحاول الغرب ومعه «إسرائيل» أن
يفرضاه على هذه األمة لتكون أمة ضعيفة وال
تستطيع مواجهة مشاريع التسلط واالحتالل
عليها».
وفي بلدة طيردبا وخالل المراسم التكريمية
للشهيد ع��م��اد م��غ��ن��ي��ة ،ق���ال ع��ض��و ق��ي��ادة
منطقة الجنوب األولى في حزب الله الشيخ
أحمد م��راد« :نحتفي في ه��ذا اليوم بذكرى
االستشهادي أحمد قصير لنجدّد العهد لقادة
ه��ذه المسيرة ب��أن نبقى على عهدنا للحاج
عماد والشهداء بالدفاع عن بلدنا وديننا وعن
نسائنا ورجالنا وعن المحرومين والمظلومين
حتى النصر األكيد».
وفي جبانة بلدة طيرفلسيه وضع والشيخ
م��راد إكليالً من الزهر على ضريح الشهيد
مصطفى محمود مازح.
شماالً ،أحيا حزب الله يوم الشهيد في بلدة
بنهران قضاء الكورة ،حيث قدّم أصدقاء الشهيد
طه حسين الذي قضى في مواجهة مع العدو
الصهيوني التحية للشهداء ،مؤ ّكدين أنّ » دماء
الشهداء ستبقى منارة تضيء لنا درب العزة».
وفي بلدة قرحة في وادي خالد ت ّم وضع أكاليل
الزهر على ضريحي عنصري الحزب خضر
حسين عبيد وجواد مشهور عبيد.
و في جبل لبنان قام حزب الله بزيارة عوائل
الشهداء وأضرحتهم ،في بلدات المعيصرة
وعلمات وأسطا.

رأى وزي��ر البيئة محمد المشنوق في ورش��ة «أنّ
السؤال عن الطائف اليوم ليس بحثا ً تاريخياً ،لكنه
بحث عن المستقبل وسط ما يتهدّد لبنان حاليا ً من
ارت��دادات إقليمية» .ولفت إلى «أنّ هناك فئة أيدت
اتفاق الطائف منذ البداية لكنها لم تعمل على تطبيقه
في شكل سليم ،وهناك فئة ثانية رفضت الطائف
منذ البداية وال تزال ترفضه ،وما زالت تحلم بإعادة
الساعة إلى ال��وراء تحت حجة استعادة صالحيات
مفقودة لهذا المنصب أو لتلك الطائفة».
وفي كلمة ألقاها ممثالً رئيس الحكومة تمام سالم،
خالل ورشة عمل بعنوان «أزمة تكوين السلطة :ربع
قرن على اتفاق الطائف» ،بدعوة من «مركز عصام
فارس للشؤون اللبنانية» ،وبمشاركة عدد من النواب
والشخصيات السياسية« :بعد ربع قرن على اتفاق
الطائف ،يبقى هذا االتفاق غاية ووسيلة في آن معاً.
فهو الغاية في ما يتضمن من أسس بناء الدولة في
الجمهورية الثانية بعدما تحولت بنوده إلى بنود
دستورية ال ت��زال حتى اليوم موضع أخذ ورد بين
القوى السياسية .وهو الوسيلة ،ألنه نقطة ارتكاز تلجأ
إليها القوى السياسية كلما برزت اقتراحات ومواقف
تحيد عن الميثاقية أو تصطدم بحقوق حدّدها اتفاق
الطائف ،وال تزال حتى اليوم مرجعا ً أساسيا ً لضبط
إيقاع الحراك السياسي في لبنان» .وأض��اف« :إنّ
السؤال عن الطائف اليوم ليس بحثا ً تاريخياً ،لكنه
بحث عن المستقبل وسط ما يتهدّد لبنان حاليا ً من
ارتدادات إقليمية والحاجة الماسة إلى بنيان وطني
متين».
نص
وتابع المشنوق« :لقد قيل الكثير عن قصور في ّ
اتفاق الطائف ظهر في الممارسة العملية منذ أن أصبح
هذا االتفاق جزءا ً من الدستور عام  .1990بعض هذه
االنتقادات يستحق النقاش ،خصوصا ً أنّ الممارسة
السياسية اصطدمت في محطات كثيرة بعقبات أعاقت

العمل الدستوري وأعادها كثيرون ،لربما عن ّ
حق ،إلى
ثغرات في نصوص الطائف ،أبرزها ما يتعلق ببعض
صالحيات لرئيس الجمهورية وبالمهل الدستورية
واإلشكاالت الميثاقية» .ورأى «أنّ اتفاق الطائف ليس
كتابا ً مقدّساً ،وهو بالتأكيد يتضمن هفوات وثغرات،
النص ،إنّ مشكلته
لكنّ مشكلته لم تنحصر يوما ً في
ّ
تكمن في مواقف القوى السياسية التي تعاملت مع
هذا النص ،وهذه القوى السياسية فئتان:
 األولى أيدت االتفاق منذ البداية لكنها لم تعملعلى تطبيقه في شكل سليم .وق��د عايشنا جميعا ً
حكومات ومجالس نيابية ورؤساء جمهورية تعاقبوا
وشهدت عهودهم ،إما مخالفة لالتفاق مثلما حصل
في القوانين االنتخابية ،أو تقصيرا ً في تنفيذ بنود
االتفاق مثل تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية أو
بدء البحث في تشكيل مجلس الشيوخ أو الشروع في
اإلصالح اإلداري الحقيقي.
 الفئة الثانية هي التي رفضت الطائف منذ البدايةوما زالت ترفضه .وهي ال تزال تحلم بإعادة الساعة
إلى ال��وراء تحت حجة استعادة صالحيات مفقودة
لهذا المنصب أو لتلك الطائفة».
واعتبر «أنّ اتفاق الطائف ليس مشكلة ،الطائف كان
تسوية وضعت حدا ً لحرب دامت خمس عشرة سنة،
وإذا كان يحوي علالً تحتاج إلى عالج ،فإنّ الشروع في
هذا األمر يحتاج إلى توافر شرطين :أولهما تطبيق ما
ت ّم تجاهله حتى اآلن من بنود االتفاق ،وثانيهما إنجاز
التسوية السياسية الداخلية في صيغة دستورية
قابلة للحياة».
وختم المشنوق« :إنّ هذه التسوية إذا تحققت يمكن
أن تفتح باب الحوار الديمقراطي المفضي إلى معالجة
هادئة وعقالنية لكل مشاكلنا الوطنية بما يؤدي إلى
حياة سياسية سليمة ومؤسسات دستورية فاعلة
ومستقبل ال ترهقه التهديدات المصيرية كل حين».

منبر الوحدة :النواب �ضربوا
عر�ض الحائط الد�ستور والقوانين
اعتبرت األمانة العامة لمنبر
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة «أنّ ال��ن��واب
م��دع��ي تمثيل ال��ش��ع��ب ،ضربوا
عرض الحائط الدستور والقوانين
واألعراف ،ومدّدوا ألنفسهم والية
ك��ام��ل��ة ،م��ق��دم��ي��ن ذرائ����ع أمنية
واهية».
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان أص���درت���ه
بعد اجتماعها األسبوعي أمس
ف��ي م��رك��ز توفيق ط��ب��ارة« :ك��ان
بودنا أن نصدق ،ل��وال تجربتنا
المرة معهم ،أنّ ممثلي الشعب،
الممثلين عليه وبه ،تعهدوا بأن
يحضروا ويشرعوا ،خ�لال فترة
وجيزة ،قانونا ً ديمقراطيا ً عصريا ً
لالنتخابات النيابية .لو هم فعلوا
أو يفعلون ذلك لغفر الشعب لهم
فعلتهم بالتمديد المهزلة .لكن
هيهات».
وأضاف البيان« :هكذا يتضح
أنه بوجود مجلس نيابي عاجز
عن انتخاب رئيس للجمهورية

ومستنكف ع��ن ت��ش��ري��ع ق��ان��ون
ديموقراطي ع��ادل لالنتخابات،
سيبقى لشعبنا مرجعية يمكن
تصديقها وال���رك���ون إل��ي��ه��ا هي
جيشه الوطني .فال أقل ،والحالة
ه��ذه ،من أن يدعمه أهل السلطة
ب���ال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي ال��وط��ن��ي
وب��ت��وف��ي��ر ال��س�لاح وال��ع��ت��اد له
دونما إبطاء بعدما أثبت جدارته
وجديته ف��ي ال��دف��اع ع��ن الوطن
على ح���دوده وع��ن أم��ن النـاس
والمجتمـع في الداخل ،كما أثبتت
ق��ي��ادت��ه حرصهـا على متابعة
تنفيذ ال��خ��ط��ط األم��ن��ي��ة ف��ي كل
مناطق البالد».
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ق��ض��ي��ة
العسكريين المخطوفين ،فلفت
المنبر إل��ى «أنّ ك��ل ذي ضمير
وطني وإنساني هو حريص على
اإلف���راج عنهم م��وف��وري الكرامة
بالسرعة الممكنة» ،محذرا ً «أهل
السلطة من مغبة ارتكاب الخطأ

والخطيئة مرتين :مرة بتهاونهم
في حفظ أمنهم يوم جرى تركهم
لقمة سائغة لإلرهابيين ،ومرة
أخرى بمقايضة حريتهم بإطالق
مجرمين محكومين بعقوبات
جنائية الرتكابهم جرائم خطيرة
موصوفة في ّ
حق الوطن وسيادة
ال��دول��ة وأم��ن ال��ن��اس والمجتمع
س��ي��ع��ودون ع��ل��ى األغ���ل���ب إل��ى
ارتكاب جرائمهم».
وحيا المنبر «صمود الشعب
الفلسطيني وإنتفاضة القدس
وال���ه��� ّب���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��راف��ض��ة
لالحتالل ونشاطه االستيطاني
واق��ت��ح��ام األق���ص���ى وت��دن��ي��س��ه
وإغالق أبوابه في وجه المصلين
وقتل الشباب الفلسطيني بدم
بارد».
وأع����ل����ن «دع������م ال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية حتى دحر االحتالل
الصهيوني وإجالئه عن فلسطين
الستعادتها عربية مح ّررة».

دريان زار قبالن وح�سن :الرهان على الفتنة خا�سر
أك���د مفتي ال��ج��م��ه��وري��ة الشيخ
عبداللطيف دري��ان أن «ال مجال ابدا ً
للفتنة المذهبية في لبنان ،متوجها ً
إل��ى ك��ل م��ن ي��راه��ن على وق��وع هذه
الفتنة بأنّ سعيه خاسر».
كما أك��د دري���ان خ�لال جولة على
المرجعيات الروحية أن «ال يمكن
لنا جمعيا ً أن نستمر من دون إنجاز
االستحقاق الرئاسي ،وإن لم ينجز
هذا االستحقاق بالسرعة المطلوبة
فإنّ هذا الوطن سيبقى مشرعا ً على كل
االحتماالت التي ال تحمد عقباها».
وزار دري���ان أم���س ،ن��ائ��ب رئيس
المجلس اإلس�لام��ي الشيعي األعلى
ال��ش��ي��خ ع��ب��د األم��ي��ر ق��ب�لان ف��ي مقر
المجلس وت � ّم البحث في «القضايا
والشؤون الوطنية واإلسالمية وسبل
ت��ع��زي��ز ال��ت��ض��ام��ن وال��ت��ع��اون بين
اللبنانيين وض���رورة نبذ الخطاب
المذهبي والتحريضي والتزام الخطاب
الوطني المعتدل والجامع».
وأكد قبالن بعد اللقاء «أنّ المسلمين
إخوة متحابون وهم مطالبون بالعمل
س��وي�ا ً للنهوض بلبنان وتحصين
الوحدة الوطنية والمحافظة على لبنان
ليظل شوكة ف��ي عيون «إسرائيل»
والتكفيريين ،ال سيما أنّ التكفيريين
يمثلون ال��وج��ه اآلخ���ر للصهيونية
في ارتكاب المجازر وقتل المدنيين
وتشريدهم».
وشدّد المفتي دريان ،بدوره ،على
«أن ال مجال أب���دا ً للفتنة المذهبية
في لبنان وكل من يراهن على وقوع

 ...وحسن مجتمعا ً إليه في دار الطائفة

مرحبا ً بدريان
قبالن ّ
هذه الفتنة نقول له إنّ سعيه خاسر،
ول���ن ي��ك��ون ه��ن��اك أي م��ج��ال أو أي
سبيل للتفرقة بيننا بهدف إيقاع هذه
الفتنة».
وأض���اف دري����ان« :توافقنا على
أن يكون الخطاب اإلسالمي في هذه
المرحلة وفي المرحلة المقبلة خطابا ً
تسامحيا ً معتدال ً ال يوجد فيه أي مجال
للتحريض المذهبي من أي جانب من
الجوانب ،لبنان أمانة لدينا جميعاً،
مسلمين ومسيحيين ،وه��ذه األمانة
يجب أن نحافظ عليها في هذه الظروف
الصعبة من تاريخ لبنان ،أما وقد أنجز
المجلس النيابي التمديد لنفسه ،فقد
آن االوان أن يكون االستحقاق الرئاسي
موضع تسريع من هذا المجلس ،وعلى

الجميع أن يعوا أن ال يمكن لنا جميعا ً
أن نستمر من دون إنجاز االستحقاق
الرئاسي وإن لم ينجز هذا االستحقاق
بالسرعة المطلوبة ف��إنّ ه��ذا الوطن
سيبقى مشرعا ً على كل االحتماالت
التي ال تحمد عقباها» .وتابع« :أما عن
اإلرهاب القادم ،فهذا اإلرهاب ال يمثل
أي دي��ن ومسؤولية مواجهته علينا
جميعاً ،مسلمين ومسيحيين ،في هذا
البلد ،ألنّ خطره ليس على الشيعة
أو المسيحيين أو السنة ،خطره علينا
جميعا ً ويتهدّدنا جميعاً ،وبالوقفة
ال��واح��دة والتماسك وال��وح��دة بيننا
سنواجه هذا اإلرهاب القادم وسنثبت
جميعا ً أننا أهل االعتدال وأهل المحبة
والتسامح والتكاتف والتعاون في

�سليمان من بكركي :ال خيار �إال انتخاب رئي�س
اعتبر الرئيس ميشال سليمان «أنّ عدم الذهاب إلى
انتخاب الرئيس أدى إلى التمديد» ،مشدّدا ً على أنه «ال
يجوز وضع التمديد للمجلس النيابي في مقام انتخاب
رئيس ،فهما خياران خاطئان وغير دستوريين ،ألنّ الخيار
األساسي هو انتخاب رئيس».
وأكد بعد لقائه أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي
في بكركي أنه «ال يجوز أن ينتقي الخارج رئيسا ً للبالد،
فالخيار يجب أن يكون لبنانيا ً وهو ليس مسيحيا ً فقط بل
ّ
يحق ألحد أن يتقاعس عن إجراء
إسالمي  -مسيحي ،وال
هذا االنتخاب بعدم الحضور إلى مجلس النواب» .وأضاف:
«ال خيار آخر لنا إال انتخاب رئيس ،وكل الخيارات األخرى
هي غير دستورية ،واليوم الدستور مقطوع رأسه ،حامي
الدستور هو رئيس الجمهورية الذي يقسم بالمحافظة

على الدستور ،على رغم حرص الرئيس سالم على كل
ش��اردة وواردة تتعلق بصالحيات ومسؤوليات رئيس
الجمهورية ،والرئيس سالم يقول الكالم نفسه الذي يقوله
البطريرك :ينبغي انتخاب رئيس للجمهورية فوراً».
ور ّدا ً على س��ؤال عن المؤتمر التأسيسي والمثالثة،
أجاب« :في الجلسة األخيرة للحوار ت ّم التأكيد على عدم
تجاوز المناصفة ألي أمر ك��ان .والمطلوب أوال ً تطبيق
اتفاق الطائف ال��ذي استطاع إقامة شبكة أم��ان جيدة،
ويجب علينا تحصينه وتطبيق الدستور ،بدءا ً من الرئيس
وقانون انتخاب عصري وتفعيل المؤسسات» .وأضاف:
«إعالن بعبدا فتح طريقا ً إلى تحصينه ،وال يجوز أن ننعي
اتفاقا ً ونذهب باتجاه مؤتمر تأسيسي .لقد طبقنا نصفه
فكيف إذا ت ّم تطبيقه كامالً».

بلدنا لبنان ال��ذي ارتضينا أن نكون
على ترابه نحن وأبناؤنا نعيش فيه
بسالم وأمان واستقرار».
كما زار مفتي الجمهورية شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن ،حيث أك��د «أنّ القضية األهم
هي ما يحدث في فلسطين من منع
المقدسيين من الصالة في المسجد
األقصى» .وقال« :هذه القضية قضية
إسالمية عربية بامتياز علينا جميعا ً
أن نتكاتف لرفع الظلم عن المقدسيين،
وندعوجميعالدولالعربيةواإلسالمية
إل��ى ال��وق��وف م��ع المقدسيين ودع��م
صمودهم في القدس ومنع التهويد
«اإلسرائيلي» لهذه المدينة والعاصمة
العربية واإلسالمية».

(ت ّموز)
وق��ال ح��س��ن ،م��ن جهته« :نحن
متفقون على تثبيت ال��دول��ة ودعم
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وص�����وال ً إل��ى
انتخاب رئيس للجمهورية ،وقد آن
األوان النتخاب رئيس للجمهورية،
وكذلك الوضع في فلسطين ال يمكن
أن ينسى ،ونحن ندين االعتداءات
«اإلسرائيلية» على المسجد األقصى
القضية الفلسطينية التي لألسف
لم تتمكن األم��م المتحدة منذ أكثر
م��ن خمسة وستين ع��ام �ا ً م��ن ح ّل
هذه القضية اإلنسانية ،فإلى متى
سيبقى هذا الشعب يواجه المآسي
وال���ص���ع���وب���ات ال��ح��ي��ات��ي��ة حتى
ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ت��ي تستضيف هذا
الشعب»؟

(أكرم عبد الخالق)

من اجتماع منبر الوحدة

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

الداوود زار �سفيرة فنزويال ون ّوه
بموقف بالدها الداعم للق�ضايا العربية
زار األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل
ال��داوود ،سفيرة فنزويال في لبنان الدكتورة سعاد ك��رم ،واستعرض معها
التطورات المحلية ،ال سيما موضوع التمديد لمجلس النواب وانتخابات رئاسة
الجمهورية واألوضاع عند الحدود اللبنانية  -السورية في منطقة البقاع.
وحيا الداوود موقف فنزويال «المؤيد للقضايا العربية وفي مقدمها قضية
فلسطين ،ووقوف قيادتها وشعبها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه،
وإل��ى جانب س��وري��ة ف��ي محاربتها اإلره���اب ،حيث م��ا زال إرث الرئيس
الراحل المناضل هوغو تشافيز مستمرا ً نهجا ً سياسيا ً ودعما ً للشعوب
المستضعفة».
وط��رح ال��داوود «أهمية فنزويال كبلد استضاف اللبنانيين المهاجرين
فأعطتهم وأعطوها».

قهوجي مجتمعا ً إلى وفد كتلة الوفاء للمقاومة
اطلع رئيس الحكومة تمام
س�لام ف��ي ال��س��راي الحكومية من
الممثل المقيم للصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية في لبنان نواف
الدبوسي على المشاريع التي ينفذها
الصندوق في لبنان .وبحث سالم مع
رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري
في شؤون إنمائية .واستقبل سالم

وفدا ً انجيليا ً من دول أوروبا وأميركا
وكندا واستراليا يزور لبنان حاليا ً
بدعوة من الجمعية اللبنانية لالنماء
التربوي ،اطلعه على طبيعة زيارته
الى لبنان.
استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب

(مديرية التوجيه)
محمد رعد ،يرافقه النائب علي عمار
ومسؤول لجنة االرتباط والتنسيق
في حزب الله وفيق صفا.
ك��م��ا استقبل ق��ه��وج��ي النائب
هادي حبيش ،ثم االمين العام لتيار
المستقبل أحمد الحريري ،وتناول
البحث األوضاع العامة والتطورات
الراهنة.

