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حزب اهلل يدعو الحكومة لإقرار
ا�ستراتيجية وطنية لمواجهة االرهاب

في زيارة هي الأولى له �إلى جنوب لبنان

المالكي يجول في معلم مليتا« :داع�ش» �أداة لمن يريد هتك الأمة
أكد نائب الرئيس العراقي نور المالكي «أن
داعش وخلفه القاعدة وخلفها الطائفيين كلها
أدوات مصنعة ممن يريد أن يهتك حرمة وسيادة
هذه االمة أو هذه المنطقة ،ومنها ما صنع في
افغانستان ومنها ما صنع في سورية» ،الفتا ً
إلى «أن الهدف في سورية كان كسر الحاجز
ثم االن��دف��اع في المنطقة نحو العراق ولبنان
وإيران».
كالم المالكي جاء في خالل جولة في معلم
مليتا في منطقة اقليم التفاح ،تلبية لدعوة من
حزب الله ،في زي��ارة هي األول��ى له إلى جنوب
لبنان ،رافقه فيها ممثل األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله الشيخ محمد كوثراني،
ووف��د رسمي عراقي رفيع المستوى من أبرز
أعضائه النائبان في البرلمان العراقي حسن
السنيد وخلف عبد الصمد ،والنواب السابقون
ياسين مجيد ،حيدر الكفيثي وكمال الساعدي،
إض��اف��ة إل��ى السفير ال��ع��راق��ي رع��د األل��وس��ي
ودبلوماسيين.
وكان في استقبال المالكي والوفد المرافق
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،
النائب علي فياض ،النائبان السابقان أمين
شري وحسن حب الله ،مسؤول منطقة الجنوب
ف��ي ح���زب ال��ل��ه ع��ل��ي ض��ع��ون ،وشخصيات
وفاعليات.
وق��ال المالكي« :إن ما يحدث في سورية
من مؤامرة وتدمير ليس هدفه سوى العراق،
وسورية ليست اال البوابة ،أيضا ً الستهداف
لبنان من خاللها ومعه إيران ،واليوم نقول إن ما
دام الهدف هو تدمير بنية هذه المنطقة وسيادتها
ومقدساتها وانتهاك حرماتها فسيبقى الدفاع
عن كل هذه المنطقة هو واجب مقدس».
وق��ال« :معركتنا مستمرة مع االره��اب ومن
يموله .ال ي��ري��دون لنا ان نكون م��ح��ورا ً انما
يريدون أن نكون تابعين وال يريدون لنا أن نكون
اصدقاء» ،مضيفا ً «نحن نرحب بالصداقة مع كل
من يريد أن يصادقنا وكنا نحادث الجميع ونفتح
الباب للجميع ونتعامل مع الجميع اال إسرائيل».
وتوجه المالكي بالشكر والتقدير الى السيد
نصر الله على استقباله واهتمامه ،الفتا ً إلى
«أن أول انجاز انجزته المقاومة انها حافظت
على روحية الجهاد في األمة في وقت أصبح
االنبطاح والتسليم والهرولة خلف مشاريع
سالم وهمية أوقفتها المقاومة وأدركت الجميع

أك����د ح����زب ال��ل��ه «ض������رورة أن
تعمل الحكومة اللبنانية على إقرار
استراتيجية وطنية لمواجهة الخطر
التكفيري» ،مشيرا ً إلى «أن موقفنا من
االستحقاق الرائاسي واضح ،وينطلق
من رؤيتنا للمصلحة الوطنية وليس
فقط من خالل رد الجميل أو الوفاء».

فضل الله

(مصطفى الحمود)

المالكي خالل جولته في مليتا
على مسؤوليتهم ،كما أنها كشفت زيف الكثير من
الذين يتعاطون الشأن المقدس ،شأن فلسطين
واالراضي المقدسة والجهاد والمقاومة ،الصراع
ضد «إسرائيل».

رعد

اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة فأكد من جهته
«أن المعركة اليوم هي معركة تحرر واثبات،
السيادة ل�ل�ارادة الشعبية وه��ذا م��ا يجعلنا
ف��ي ه��ذه المعركة ألن ال��ع��دو واح��د والهدف
هو إخضاع ارادة الشعوب فيما نتوق معا ً
لتحرير شعوبنا ومنطقتنا من هيمنة المستكبر
والمتسلط».
وق���ال« :داع���ش ليس اال وج��ه�ا ً م��ن وج��وه
اإلرهاب المستخدم من قبل دول اإلرهاب المنظم
في العالم ،وداعش يمثل لونا ً من ألوان الخطر
على مجتمعنا ومنطقتنا ،وعلينا جميعا ً أن
نستشرف الرؤية التي تجعلنا قادرين على
مواجهة ه��ذا الخطر ،وه��ذا نلمسه من إرادة
وعزيمة صلبة لدى الشعب العراقي عموماً،

ولعل ما نشهده في هذه االي��ام من استعادة
لالراضي التي اعتدي عليها واحتلت ومن تألق
للمعنويات الوطنية والدينية التي تبشر بخير
وك��أن الشعب العراقي ينتفض مجددا ً ليقرر
مصيره بعيدا ً من أالعيب السياسات الدولية
واالقليمية».
بعد ذل��ك كانت جولة للمالكي في منطقة
الهادوية التي تضم دبابات وآليات عسكرية
«إسرائيلية» مدمرة ،كما زار المتحف العسكري
ال��ذي يحتوي على غنائم وم��ع��دات عسكرية
«إسرائيلية» غنمها المقاومون ابان المواجهات
في حرب تموز  .2006بعدها اولم النائب رعد
على شرف المالكي في مطعم المعلم.

الحص

وف��ي عائشة ،بكار التقى المالكي الرئيس
سليم الحص وكانت مناسبة تم خاللها عرض
التطورات في العراق والمنطقة.
واستمع ال��ح��ص م��ن المالكي ال��ى عرض
مفصل لما يجري ف��ي ال��ع��راق م��ن مواجهات

لإلرهاب وعلى رأس ه��ذا االره��اب «داع��ش»،
مؤكدا ً «أن العراقيين سينتصرون في النهاية
بفضل وحدتهم وتالحمهم» .وأب��دى الحص
«تقديره للعراق وشعبه على ما يقوم به من
تصدي لالرهاب» ،متمنيا ً أن تزول هذه العتمة
عنه وعن لبنان وسورية وفلسطين».

في مطار بيروت

وكان المالكي وصل السبت الى مطار بيروت
الدولي قادما ً من العراق ،واعتبر في كلمة لدى
وص��ول��ه «أن ال��ع��راق سيكون مقبرة تنظيم
داع��ش» ،مشددا ً على «أنه عندما نفكر بإنهاء
وجود هذا التنظيم في العراق يجب أن نفكر في
إنهائه ابتدا ًء من سورية فهما يرتبطان تاريخياً،
والعالم يجب أن يقوم بعمل مشترك لمكافحة
اإلره��اب» ،معتبرا ً «أن قيام طائرات التحالف
الدولي بضربات لداعش ال ينفع» ،مشيرا ً الى
«أن ه��ذه الضربات ال تحرر أرض��اً ،من يحرر
األرض هم المجاهدون من الحشد الشعبي،
والمرابطون في الميدان».

دريان يبحث الو�ضع المالي مع �سالمة

بري يبحث في لجنة التوا�صل مع حماده

«ال�شرعي الأعلى» يدعو لإنجاح الحوار
ووقف ال�سجاالت و�إطالق الع�سكريين

فيا�ض :ال خروقات في قانون االنتخاب

شدد المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى على «ضرورة
إج��راء االستحقاقات الدستورية ب��دءا ً باالنتخابات
الرئاسية في أسرع وقت ممكن ،والعمل الجدّي إلبعاد
لبنان عن كل األخطار المحيطة به» .ودعا كافة القوى
السياسية في لبنان الى «وقف السجاالت في ما بينها
افساحا ً في المجال لنجاح الحوار».
وأش����اد المجلس ف��ي ال��ب��ي��ان ال���ذي أص����دره بعد
جلسته الدورية في مقره في دار الفتوى برئاسة مفتي
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ،بأجواء
مناخ الحوار بين القوى السياسية المتعارضة على
الساحة اللبنانية» .ورأى في موقف الرئيس سعد
الحريري األخير «بداية مرحلة جديدة يمكن االستفادة
منها بتعزيز ودعم ثقافة الحوار بين القوى السياسية
التي بدأت بخطى ثابتة ومتأنية والذي ينبغي ان يكون
حوارا ً شامالً وصريحا ً وجديا ً ليتمكن لبنان في ظل هذه
االجواء من تحصين امنه واستقراره وسيادته».
ودع��ا المجلس الشرعي الحكومة اللبنانية الى
«استكمال الخطة االمنية في طرابلس والشمال بما يؤمن
احترام القانون والكرامة االنسانية ،وتسريع التحقيقات
والمحاكمات احتراما ً للقانون» ،كما دع��ا الحكومة
ومؤسسات الدولة ال��ى «اإلس���راع بدفع التعويضات
للمتضررين في الحوادث األخيرة ،وإطالق ورشة إعمار
وترميم المناطق المتضررة في احياء طرابلس والمناطق
المحيطة بها» ،الفتا ً إلى «أن الخطة االمنية ال يمكن أن
تنجح إال اذا توسعت لتشمل مناطق البقاع وبيروت
وبقية المناطق اللبنانية التي تعاني من انحسار دور
الدولة ومؤسساتها االمنية والرسمية».
وطالب المجلس الحكومة ب��ـ«اإلس��راع لوضع ح ّد
لمأساة العسكريين اللبنانيين المحتجزين وايجاد
كل الوسائل الممكنة والمشروعة إلعادتهم الى ذويهم
ومراكز عملهم» ،معتبرا ً هذه القضية انسانية ووطنية
ب��ام��ت��ي��از وه���ي م��س��ؤول��ي��ة مشتركة ب��ي��ن ك��ل ال��ق��وى

السياسية والفعاليات المؤثرة سواء كانت متوافقة او
متعارضة ،فتحرير ابنائنا المحتجزين يجب ان يكون
في سلّم اولويات الحكومة اليومية».
ون��اش��د ال��م��س��ؤول��ي��ن ك��اف��ة «االه��ت��م��ام بالقضية
االجتماعية والمعيشية التي اخذت منحى يوجب اجراء
المعالجات السريعة والمالئمة لحجم هذه المخاطر»،
وم��ش��ددا ً على ض��رورة «تسريع اص��دار القوانين ذات
الصلة».
وم��ن دار الفتوى ش��دد حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة بعد لقائه المفتي دريان على «أن اكتمال التركيبة
الدستورية وتفعيل المواقع التي وضعها الدستور
اللبناني كأساس لتسيير اعمال الدولة ض��روري ألنه
يُعطي الثقة ويُح ّفز ال��ى االستثمار ويخلق اوضاعا ً
حسن االستهالك» ،واعتبر «أن انتخاب
نفسية إيجابيه ُت ّ
رئيس الجمهورية اشارة واضحة على توافق سياسي
الذي من دونه ال امكانية لنمو اقتصادي بالشكل الذي
نطمح اليه».
وأشار سالمة الى «أن الزيارة كانت مناسبة اطلعناه
على االوضاع المالية والنقدية واالقتصادية والمشاريع
التي يدعمها البنك المركزي من اجل تحسين الطلب
الداخلي وتحفيز النمو االقتصادي».
وتشاور دريان مع وفد من بلدة الفاكهة برئاسة أكرم
سكرية في األوض��اع العامة وفي الشؤون المعيشية
في بلدة الفاكهة .واستقبل مفتي الجمهورية رئيس
«مؤسسة المساعدة المباشرة» في اسكوتلندا ،دينس
روت��و فيتش على رأس وفد من المؤسسة في حضور
رئيس مؤسسة هيئة االغاثة والمساعدات االنسانية في
دار الفتوى رياض عيتاني والشيخ اسامة طرابلسي،
واطلع الوفد المفتي دريان على التقديمات التي يقوم
بها في لبنان بالتعاون مع دار الفتوى ،وتم البحث في
سبل استمرارية هذه المساعدات بإشراف دار الفتوى
لتقديمها للمحتاجين والفقراء.

حمدان يلتقي الرا�سي:
لالبتعاد عن الخطاب التحر�ضي
دع��ا أمين الهيئة القيادية في
حركة الناصريين المستقلين –
المرابطون مصطفى حمدان إلى
«ال���وق���وف إل���ى ج��ان��ب الجيش
اللبناني ودعمه في معركته التي
هي األخطر اليوم ضد اإلرهابيين»،
مثمنا ً ال��ح��رب ال��وق��ائ��ي��ة «التي
يقوم بها الجيش والتي بفضله
تم توقيف ع��دة شبكات إرهابية
م��خ��رب��ة» ،م��ؤك��دا ً «أن ه��ذا األداء

حمدان مستقبالً الراسي
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ال��ج��ي��د م��ن��ع س��ق��وط ال��ك��ث��ي��ر من
الضحايا وحال دون إدخال لبنان
في فتن مذهبية وغيرها».
ودع��ا ح��م��دان خ�لال استقباله
المنسق ال��ع��ام ل��ل��ق��اء األح���زاب
وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية كريم الراسي ،الوزراء في
الحكومة الى «تحمل مسؤولياتهم
في إدارة شؤون الناس المعيشية،
الفتا ً إل��ى «أن المواطن اللبناني

ي��ع��ان��ي م���ن ض��غ��وط معيشية
كبيرة يضاف إليها عبء النازحين
السوريين ال��ذي يفاقم األزم��ات
المتتالية» ،متمنيا ً «أن ال تصل
هذه األزمات في المناطق اللبنانية
إلى ما ال يحمد عقباه بتفجير شامل
أو استغاللها من قبل أطراف أخرى
م��ع��ادي��ة ل�لأم��ن واالس��ت��ق��رار في
لبنان» .وأعلن عن تأييده للحوار
ً
آم�ل�ا ف��ي «أن ال تخرج
ال��ج��دي
خطابات تحريضية وديماغوجية
قبل وضع ركائز الحوار».
أما الراسي «فأكد دعم الحوار
الذي هو ضرورة وأساس في هذه
المرحلة كونه يخدم ك��ل لبنان
وليس فقط فريقي  8و 14آذار»،
متمنيا ً «أن تمتاز مرحلة ما قبل
الحوار بالكالم الهادئ بعيدا ً من
التحديات» ،الفتا ً إلى «أن انعقاد
الحوار يسهل الكثير من القضايا
ك��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية
وإجراء االنتخابات النيابية وفق
قانون جديد مبني على النسبية»،
مشيرا ً إل��ى «أن التمديد لسنتين
ون��ص��ف ال��س��ن��ة يجعل ال��وض��ع
الراهن مستقرا ً على شواذ ال على
ما فيه صالح البلد».

تجتمع اللجنة المكلفة دراسة قانون االنتخاب غدا ً في ساحة النجمة برئاسة
النائب روبيرغانم للبحث في اقتراح القانون المختلط المقدم من النائب علي
بزي والقائم على انتخاب  64ناسبا ً على أساس النظام النسبي و 64نائبا ً على
أساس النظام األكثري .وفي السياق عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة مع النائب مروان حمادة أعمال لجنة التواصل التي تدرس قانون
االنتخابات ،والتي تغيب عن اجتماعاتها االربعة السابقة حماده بداعي السفر
الى الهاي.
وأشار النائب علي فياض إلى «أننا ال نمانع أن نناقش قانون انتخاب على
أرضية مشروع لجنة فؤاد بطرس ،ألن هناك مشروعين منطقيين هما أن يكون
لبنان دائرة واحدة مع النسبية ،أو النزول الى مستوى المحافظات التاريخية
وااللتزام باتفاق الطائف».
وق��ال« :ن��دور في حلقة مشاريع تطرح وترفض من قبل الفريق اآلخ��ر،
والسؤال :كيف لنا ان نخرج من حلقة المأزق االنتخابي والخروج الى حل
يناسب الجميع»؟
وأك��د «أن المقاربات التي تقدمها معظم القوى السياسية هي مقاربات
عقالنية ومنطقية» ،الفتا ً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاد احياء
لجنة قانون االنتخابات ،ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط
يبدي استعداده السير بمشروع بري» ،متحدثا ً عن اجابيتين في عمل اللجنة:
األولى تتمثل بإدخال النسبية الى القانون االنتخابي ،والثانية في تحصين
مستوى التمثيل المسيحي» .وأوضح فياض «أن هناك  4جلسات عقدت حول
موضوع قانون االنتخابات» ،الفتا ً الى «عدم وجود خروقات في هذا الموضوع،
وأن المسائل تبدو معقدة وليست سهلة».
في سياق آخ��ر ،قال فياض خالل رعايته افتتاح مشروع تمديد شبكات
مياه الشفة لألحياء الداخلية في قرى اتحاد بلديات جبل عامل :نتطلع على
ان يكون الحوار مع تيار المستقبل بناء ومنتجا ً وقادرا ً على احتواء الخالفات
وتنظيمها ليس لمصلحة حزبية انما لمصلحة وطنية» ،الفتا ً إلى «أن الحوار هو
اإلطار األكثر مالءمة لمعالجة االنقسامات والخالفات والصراعات بين مختلف
القوى السياسية .لن نوفر فرصة اليجاد مساحة مشتركة عريضة لمواجهة
ما نتعرض له خصوصا ً ملف التكفيريين ومعالجة المشاكل الداخلية وتهدئة
المخاوف وصوال ً الى تفعيل الدور الحكومي ومعالجة الفراغ في المؤسسات
الذي يترك آثاره السلبية على مختلف القطاعات».

كنعان :معركتنا بد�أت
تنته برد الطعن
ولم ِ

وف��ي ال��س��ي��اق ،دع��ا عضو كتلة
الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل
الله إلى «اغتنام الفرصة التي تلوح
في أفق لبنان عبر تنفيس االحتقان
السياسي وتخفيف لهجة الخطاب
اإلعالمي وذلك بتالقي القوى في ما
بينها والبحث بالقضايا األساسية
والتوافق عليها» .وقال« :مسؤولياتنا
ف��ي ل��ب��ن��ان ه��ي م��ن��ع ام���ت���داد ه��ذه
األزم��ات واألخ��ط��ار بخاصة في ظل
التهديد الوجودي للبنان الذي يمثله
المشروع التكفيري».
وش��دد فضل الله خ�لال احتفال
تأبيني في بلدة الطيري الجنوبية:
«على أن الوضع األمني هو أولوية
أساسية اليوم في لبنان ،ومسؤولية
ت�لاق
وطنية جامعة تحتاج إل��ى
ٍ
وط��ن��ي ،م��ش��ي��را ً ال���ى «أن���ه عندما
ن��وف��ر الغطاء السياسي الداخلي
للجيش اللبناني وال��ق��وى األمنية
تستطيع الحفاظ على االستقرار
ومنع الجماعات التكفيرية من إقامة
مرتكزات لها».
وقال« :عندما نريد استقرارا ً أمنيا ً
في لبنان ودعما ً للمؤسسات األمنية
وتوفير الغطاء لها ال بد من الدولة
أن تنتظم م��ن خ�ل�ال مؤسساتها
الدستورية» .وتابع «هناك بندان
أساسيان لتحقيق ذل��ك ،األول :أن
ننتخب رئيسا ً للجمهورية ،وفي هذا
اإلطار فإن موقفنا بات واضحا ً وهو
ينطلق من رؤيتنا للمصلحة الوطنية
وليس فقط من خالل رد الجميل أو
الوفاء .والبند اآلخر هو إقرار قانون
إنتخابي جديد ،ليكون معبرا ً أساسيا ً

قاووق متحدّثا ً في حدّاثا
وضروريا ً في إعادة تكوين السلطات
في لبنان».

الساحلي

وأك��د النائب ن��وار الساحلي «أن
حزب الله في كل خطابه السياسي
يدعو إل��ى مد اليد» ،وق��ال في كلمة
ألقاها خالل حفل تكريم أقامه حزب
الله في الهرمل لعدد من المسنين« ،إن
الحل الوحيد هو بالوحدة الوطنية
والتالقي والحوار ألننا على قناعة أن
ال حل في لبنان سوى بالجلوس على
طاولة الحوار والوصول إلى قواسم
مشتركة».

قاووق

ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق «أن التكفيريين اليوم يشكلون
خ��ط��را ً على جميع دول وشعوب
المنطقة إال «إس��رائ��ي��ل» ،وتهديدا ً
ل��ك��ل ج��ي��وش ال��ع��رب إالّ الجيش
«اإلسرائيلي» ،فهم يحاربون الجيش
اللبناني والسوري والعراقي واليمني
والمصري وال��ج��زائ��ري والتونسي
والليبي والصومالي ،وال يحاربون
الجيش «اإلسرائيلي».

وش��دد خالل احتفال تأبيني في
حداثا الجنوبية ،على «ض��رورة أن
تعمل الحكومة اللبنانية على إقرار
استراتيجية وطنية لمواجهة الخطر
التكفيري ،ألن المعركة لم تنت ِه معه،
وع��ن��دم��ا ي��ك��ون لبنان ف��ي مرحلة
المواجهة والمخاطر المحدقة به،
فإن الواجب الوطني يفرض المزيد
من التضامن الوطني ،ألن االستمرار
في التحريض وافتعال األزم��ات لن
يغير شيئا ً ف��ي ال��م��ع��ادالت وال في
المواقف وإنما يفيد أع��داء لبنان»،
مؤكدا ً «أن معادلة الجيش والشعب
والمقاومة ه��ي ع��ن��وان ق��وة لبنان
ف��ي مواجهة الخطرين التكفيري
واإلسرائيلي».
وأش���ار إل��ى «أن ال��م��واج��ه��ة مع
ال��م��ش��روع التكفيري ل��م تنته على
رغم انحساره وتراجعه ،ألنه ما زال
هناك فلول تكفيرية يائسة تبحث عن
اإلنتقام ،وهذا يفرض على اللبنانيين
أن يقفوا موقفا ً واح��دا ً حتى ال تكون
هناك رسالة خاطئة للتكفيريين ،وقد
أثبتت الوقائع أن الصراع في لبنان
والمنطقة ليس صراعا ً سنيا ً شيعياً،
وإنما هو صراع بين شعوب المنطقة
كلها ضد اإلرهاب التكفيري».

التحرير والتنمية :الحوار
انطالقة �ست�شمل كل القوى
أك��دت كتلة التحرير والتنمية «أن��ه م��ن المفروض
أن ي��ؤدي ال��ح��وار بين ح��زب الله وتيار المستقبل الى
الدخول فورا ً في انتخاب رئيس الجمهورية وإقرار قانون
انتخابات» ،الفتة إلى «أننا نعمل على تذليل االختالفات
بالنسبة الى هذا لحوار» ،داعية إلى تجديد العهد للوطن
دولة وجيشا ً ومقاومة.
وفي السياق ،شدّد وزير المال علي حسن خليل على
أن الطريق الصحيح المرسوم إلع��ادة تنظيم التواصل
بين القوى السياسية االساسية هي الحوار الذي وضع
األطراف المعنية على درجة عالية من االستعداد والشعور
الوطني الجتياز الخالفات والجلوس الى طاولة الحوار.
وقال خليل في كلمته خالل رعايته والنائب علي فياض
تدشين عدد من الطرقات« :يوجد اختالفات عديدة تجاه
مواضيع ع��دة ،ولكن هناك قواسم مشتركة نعمل على
تذليلها» ،متوقعا ً «أن تندفع االمور ايجابا ً خالل أيام».
ولفت خليل الى انه سيعقد مؤتمرا ً صحفيا ً يوم االثنين
المقبل في وزارة المالية حول االم��ور العقارية ومسألة
مسح االراضي وواقع مشاعات الدولة سيُعلن خالله عن
خطوات لمعالجة ثغرات وقعت بها الدولة».

زعيتر

ورأى وزير االشغال والنقل غازي زعيتر «أنه أصبح
من الثابت لدى الجميع موضوع الحوار أمام األخطار التي
يمر بها البلد والمنطقة ،سيما اننا نعيش مرحلة شغور في

مركز رئاسة الجمهورية ،والمفروض أن يؤدي الحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله الى الدخول فورا ً في انتخاب
رئيس الجمهورية وإقرار قانون انتخابات يحقق طموحات
اللبنانيين ويؤمن التمثيل النيابي الصحيح».
وأش��ار خ�لال استقباله رئيس اتحاد بلديات بعلبك
حسين عواضة ووف��ودا ً ومخاتير من قرى غرب وشرق
بعلبك ،في دارت��ه ببعلبك ،إلى أن ما أطلق من مواقف
وكالم هو ترجمة عملية لطرح الرئيس نبيه بري ،وأي
حوار بين المستقبل وحزب الله هو انطالقة ستشمل كل
القوى اللنبانية» ،مشددا ً على «أن الحوار حاجة لبنانية،
فهو يؤسس لدعم السلم االهلي والجيش اللبناني وتأمين
المساعدات واالعتمادات في هذا الوضع الداهم».

عسيران

وأكد النائب علي عسيران «أن الفرصة ما زالت متاحة
التفاق لبناني ،من أجل انتخاب رئيس للجمهورية».
ودعا إلى تجديد العهد للوطن دولة وجيشا ً ومقاومة.
وأشار خالل «ماراتون االستقالل» الذي نظمته جمعية
الهدى في بلدة انصارية إلى «أننا معا ً في دعم الجيش،
في دعم الدولة الوطنية في مواجهة كل األخطار ،في دعم
دولة المؤسسات والقانون ،دولة العدل ،الدولة القادرة
على حل المشاكل التي نعاني منها ،وفي دعم الحكومة
اللبنانية في إداراتها للوطن في واحدة من أدق لحظاتنا
التاريخية».

ار�سالن :التن�سيق بين الجي�شين
ال�سوري واللبناني يحمي لبنان

أكد أمين سر تكتل التغيير واالصالح النائب ابراهيم كنعان «أن معركة نضال
التيار الوطني الحر لم تنت ِه مع رد مراجعة الطعن بالتمديد ،بل بدأت وأن الحجر
سيتدحرج عن قبر النظام وستكون قيامة الشراكة واستعادة الحقوق».
كالم كنعان جاء خالل تمثيله رئيس التكتل العماد ميشال عون في اللقاء
الذي أقامته هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار ،لمناسبة عيد االستقالل.
وأكد كنعان «أن ال أحد سيمر في المرحلة المقبلة الى بعبدا أو يعبر إلى قانون
انتخاب من دون أن يمر بالتكتل المسيحي األول وثاني أكبر كتلة في البرلمان»،
وقال« :ال نعتدي على أحد ،ولكن زمن التعدي على حقوقنا قد ولى ،وبنظام
طوائفي على الجميع احترام خيار المسيحيين ،ورئاسة الجمهورية التي هي
للمسيحيين ليست منصبا ً شرفيا ً بل موقع دستوري للمنتخبين من قبلهم ،ال
للمعينين من قبل سواهم».
وتطرق كنعان الى الشؤون الداخلية للتيار فقال« :النظام الداخلي لحزب التيار
الوطني الحر قد أنجز ،وهو سيرعى في وقت قريب عالقاتنا مع بعضنا ،ويأخذنا
الى عمل جماعي يقوينا ويفعلنا .وكل من راهن على أن التيار ،الذي بناه وضحى
باق ومستمر
من اجله العماد ميشال عون وال يزال ،سيتراجع ،خاب ظنه ألن التيار ٍ
حول قضية وطنية مقدسة تذوب امامها المشاريع الخاصة واالشخاص».
ارسالن خالل استقباله وفودا ً شعبية

كنعان متحدثا ً في عشاء هيئة قضاء المتن في الوطني الحر

أك��د رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني ال��ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان
«أن رف��ض البعض التنسيق بين
الجيشين السوري واللبناني مسألة
تعرض لبنان وأمنه لألخطار ،فهناك
منطقة ح��دودي��ة يتقاسم ضبطها
الجيش السوري من جهة والجيش
اللبناني من جهة والمقاومة من جهة
أخ��رى .ف��إذا أردن��ا أم��ن المواطنين
والعسكريين والمقاومين فكيف
يمكن أن نقبل ع��دم التنسيق بين
الجيشين» ،الفتا ً إلى «أن ذلك يدخل
ضمن ال��م��زاي��دات التي مع األسف
ي��دف��ع ثمنها اللبنانيون عموما ً

والمخطوفون وأهلهم خصوصاً».
ودعا ارسالن خالل استقباله في
دارته في الشويفات وفودا ً رسمية
وشعبية م��ن مختلف المناطق،
«ال��دول��ة إل��ى تحمل مسؤولياتها
في ملف العسكريين المخطوفين،
واتخاذ القرار الجريء على مستوى
المرحلة وال��خ��روج م��ن سياسة
النكايات والحساسيات التي يدفع
ثمنها الشعب اللبناني» .وقال« :ال
يجوز أن تتعاطى الدولة والحكومة
بعد ال��ي��وم ف��ي ه��ذا الملف بخفة
واستهتار» ،مضيفا ً «ه��ذا الملف
يعني كل اللبنانيين كما يعني الدولة

اللبنانية بكل رموزها وحكومتها
ومسؤوليها ،ويتطلب رعاية خاصة
خ��ارج اإلع�لام وخ��ارج المزايدات
االعالمية وخ��ارج تسجيل النقاط
بعضنا على بعض كلبنانيين ،في
وقت يدفع فيه العسكريون األثمان
عن الجميع».
وك��ان ارس�لان استقبل محافظ
جبل لبنان المهندس ف��ؤاد فليفل،
حيث تباحثا في ش��ؤون المنطقة
اإلن��م��ائ��ي��ة ،ووف����دا ً م��ن الجامعة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ،ووف����دا ً من
لقاء أبناء الجبل ،ووف��دا ً من بلدية
البساتين.

