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حمليات �سيا�سية

لقاء ت�ضامني مع الأ�سرى الفل�سطينيين في �سجون العدو:
ال و�سيلة لتحريرهم �إال المقاومة و�أ�سر �إ�سرائيليين
نظمت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية لألسرى
والمحررين لقاء تضامنياً ،في نقابة الصحافة دعما ً
ل�لأس��رى الفلسطينيين ف��ي السجون «اإلسرائيلية».
ولصمودهم داخل زنازين االحتالل ،وذلك في إطار الحملة
الشرسة والمستمرة التي يشنها العدو الصهيوني ضد
الشعب الفلسطيني وما يتعرض له األسرى.
بداية ،النشيد الوطني ثم الفلسطيني ،بعدها كلمة عضو
نقابة الصحافة فؤاد الحركة الذي لفت الى «ان قضية
االسرى يجب ان تتحول الى محور االهتمام األول وليس
حالة موسمية ،ويجب تقديم تحريرهم إلى األولويات
التي من دونها ال مفاوضات وال لقاءات وال اتفاقات توقع
وال تنفذ».
وألقى مسؤول الملف الفلسطيني في المجلس السياسي
لحزب الله حسن حب الله كلمة المقاومة اإلسالمية ،فأشار
إلى «أن قضية األسرى عمرها من عمر قضية فلسطين ،كما
أن األرض أسيرة وكذلك المشتتين الفلسطينيين في بقاع
األرض هم أيضا ً اسرى ،وكل ذلك يحصل أمام مرأى العالم
من دون ان يحرك ساكناً» ،منتقدا ً «الفلسطينيين الذين
يتوجهون الى المجتمع الدولي» .وقال« :الحق والباطل
بالنسبة إلى هذا المجتمع أمر نسبي يتعلق بمصالحه وال
يتعلق باالنسانية».
وأكد «ان ليس أمامنا خيار لتحرير األسرى اال الخيار
الذي اختبرناه وهو عمليات التبادل ،وغير ذلك ال ينفع مع
هذا العدو ال االعتصامات وال التظاهرات وال معركة االمعاء
الخاوية» .وقال« :اذا أردتم تحرير أسراكم عليكم بأسر
جندي إسرائيلي ومبادلته باألسرى الفلسطينيين».
وع��ن العسكريين المختطفين م��ن قبل الجماعات
االرهابية ،قال« :عندما يقبض على عسكري ،فعلى الدولة
ان تحزم امرها وتعمل على تحريره».
ثم تحدث مسؤول الجبهة الشعبية  -القيادة العامة ابو
عماد رامز باسم تحالف القوى الفلسطينية ،متسائالً عما
حقق الفلسطينيون من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان
ومن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،
اللذين أقرتهما االم��م المتحدة ،مجيبا ً بـ»صفر» ،ألن ال
الواليات المتحدة األميركية وال الكيان الصهيوني يريدان
إعطاء الشعب الفلسطيني أيا ً من حقوقه».
وشدد على «ان الحقوق ال تجلبها إال المقاومة» ،رافضا ً

«كل ما يطرح من مفاوضات ومبادرات وال سيما المبادرة
الفرنسية مؤخراً ،والتي ستقدم لمجلس األمن كبديل عن
المبادرة الفلسطينية».
وت��وج��ه ال��ى األس���رى ب��ال��ق��ول« :ف��ص��ائ��ل المقاومة
الفلسطينية التي تبنت خيارا ً وحيدا ً من أجل فلسطين
تأخذ على عاتقها تحريركم».
وعارض عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» حسن
قبالن «الداعين الى طريق وحيد وهو الخطف لتحرير
األس���رى» ،وق��ال« :أؤم��ن ب��أن العدو خ��اض معاركه في
الميدان وفي أروقة المجتمع الدولي» ،داعيا ً الى «ضرورة
تطوير فكرة نادي االسير الفلسطيني واللبناني ليتحول
الى نادي األسير العربي».
وعرض مسؤول اللجنة السياسية في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين سمير لوباني معاناة ما يقارب الـ 7000
أسير ،داعيا ً الى توحيد الصف الفلسطيني وترك االنقسام
وإعادة بناء المؤسسات».
ورأى أمين الهيئة القيادي في «المرابطون» العميد
مصطفى ح��م��دان «ان اي تطوير ألي عمل م��ق��اوم على
امتداد األمة العربية يجب ان يبدأ من فلسطين وينتهي
في فلسطين» .ودعا األسرى في المعتقالت الى «الخروج
بإعالن ثانٍ لقيادة هذه المرحلة وعلى الجميع االلتزام».
وأكد أنه «لن يخرج أي أسير من سجون االحتالل اال
بفعل المقاومة وبفعل أسر جنود للعدو» .ودعا الحكومة
اللبنانية الى «التعلم من المقاومة الفلسطينية وحزب
الله لتحرير الجنود الرهائن من ايدي االره��اب» .ورأى
انه «يجب حصر الملف بيد وزير الداخلية نهاد المشنوق
والمدير العام لالمن العام عباس ابراهيم».
وشدد على ضرورة «اتخاذ القرار باقتحام سجن رومية
حيث هناك مستعمرة ارهابية» ،داعيا ً الى «تنفيذ الحكم
باإلعدام على المحكومين االرهابيين األربعة وإال كل ما
نسمعه ال يؤدي الى تحرير الجنود».
وحيا األسير المحرر أنور ياسين باسم هيئة التنسيق
اللبنانية الفلسطينية لشؤون األسرى والمحررين األسرى
في السجون الصهيونية ،الفتا ً إلى انه «يقبع اآلن داخل
سجون االحتالل أكثر من خمسة آالف أسير من بينهم
عشرات االطفال والنساء والعجز والمرضى في ظروف
قاسية يحاول العدو من خاللها كسر ارادتهم وصمودهم».

تج�س�س «�إ�سرائيلي» جو ًا وبر ًا على لبنان

آلية اسرائيلية تزرع جهاز تنصت
واص�����ل�����ت ق�������وات االح����ت��ل�ال
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» خ��رق��ه��ا ال��س��ي��ادة
اللبنانية ،حيث حلّق الطيران الحربي
المعادي في شكل دائ��ري فوق قرى
العرقوب وحاصبيا وم��زارع شبعا
المحتلة ،ف��ي حين حلقت طائرة
استطالع من دون طيار في أج��واء
مرتفعات جبل الشيخ وف��وق خط
التماس لمزارع شبعا مع المناطق
المحررة المحاذية.
كذلك ،حلّقت طائرات تجسس في
شكل دائ��ري وعلى ارتفاع متوسط
ف���وق ال��ب��ق��اع ال��ش��م��ال��ي وال��ه��رم��ل
وطرابلس.
وأعلنت قيادة الجيش ان الطيران
الحربي التابع للعدو «اإلسرائيلي»
حلق فوق المياه االقليمية اللبنانية
مقابل رأس الناقورة ،عند الساعة
السادسة و 25دقيقة من مساء اول
من أمس ،ملقيا ً ع��ددا ً من البالونات
الحرارية.
وع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة عشرة
والنصف من بعد منتصف ليل أمس،

خرقت طائرة استطالع تابعة للعدو
«االس��رائ��ي��ل��ي» األج����واء اللبنانية
م��ن ف���وق ب��ل��دة ال��ن��اق��ورة ،ون��ف��ذت
طيرانا ً دائريا ً فوق منطقتي الجنوب
والشوف ،ثم غادرت األجواء صباح
أمس عند الساعة السادسة والنصف
من فوق البلدة المذكورة.
وكانت دورية مدرعة «إسرائيلية»
نفذت قرابة العاشرة من قبل ظهر
أم���س ،عملية تمشيط ف��ي محور
ال��وزان��ي  -العباسية ،وص��وال ً الى
م��ح��ور وادي العسل عند الطرف
الغربي لمزارع شبعا ،فيما واصلت
آليات العدو زرع أجهزة تنصت في
المنطقة.

االجتماع الثالثي
في الناقورة

م��ن جهة أخ���رى ،ت���رأس رئيس
بعثة الـ»يونيفيل» وقائدها العام
اللواء لوتشيانو بورتوالنو االجتماع
العسكري الثالثي العادي ،في مقر

األم��م المتحدة في رأس الناقورة.
وناقش المشاركون ،بحسب بيان
للـ»يونيفيل»« ،تنفيذ البنود ذات
الصلة من قرار مجلس األمن ،1701
بموجب والي��ة اليونيفيل ،بما في
ذلك الوضع على طول الخط األزرق
والخروقات الجوية والبرية وتعليم
الخطاألزرق،ومسألةانسحابالقوات
اإلسرائيلية من شمال بلدة الغجر».
بعد االجتماع ،أعرب بورتوالنو عن
تقديره «النخراط الطرفين اإليجابي
من أج��ل ضمان الهدوء واالستقرار
على ط��ول الخط األزرق» .وأش��ار
إل��ى ان االج��ت��م��اع ش��دد «ع��ل��ى دور
آلية االجتماع الثالثي كعنصر ربط
وتنسيق أساسي ،أثبت أنه ضروري
لحل النزاعات في األوقات الحساسة».
وأع��رب عن س��روره «أننا تمكنا من
معالجة ك��ل األم���ور ف��ي ج��و بناء»،
ش��اك��را ً للطرفين «التزامهما بوقف
األع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة ،ودوره���م���ا في
الحفاظ على السلم ومنع الحوادث
والتوتر على طول الخط األزرق».

توقيف  3ا�شخا�ص �شاركوا
في االعتداء على الجي�ش في عر�سال
في إطار الحملة االستباقية لتوقيف اإلرهابيين ،ألقى
جهاز امن الدولة في البقاع الشمالي القبض على المدعو
صالح محمد الديك (سوري) .وخالل التحقيق معه ،تبين
انه ينتمي الى «جبهة النصرة» ،وش��ارك في القتال في
عرسال ضد الجيش.
كما أوقف السوري أياد محمد صطوف لالشتباه في
ارتباطه بالمجموعات المسلحة في جرود عرسال ،وخليل
البريدي لمشاركته في االعتداء على الجيش خالل حوادث
عرسال.
من جهة أخ��رى ،نوهت السفارة الفرنسية في لبنان
«بتوقيع االتفاق الفرنسي  -اللبناني بشأن تنفيذ المبادرة
الخاصة بمساندة الجيش اللبناني ،في  15كانون األول
الجاري في بيروت.

وأوضحت السفارة في بيان أن «هذا االتفاق ،الذي جرى
تمويله بفضل هبة سعودية ،سيسمح بتعزيز الجيش
اللبناني في مهمتيه المتمثلتين في الدفاع عن األراضي
اللبنانية ومحاربة اإلرهاب» ،معتبرة أنه «في حين يواجه
لبنان وضعا ً أمنيا ً متدهوراً ،يجب أن يبقى الجيش ،الذي
يتكبد خسائر كبيرة بفعل التصدي للخطر اإلرهابي،
الضامن لوحدة لبنان واستقراره».

قهوجي يستقبل «أنصار الوطن»

على صعيد آخ��ر ،استقبل قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في اليرزة وفدا ً من جمعية أنصار الوطن
برئاسة ميشال الحاج ،حيث جرى التداول بنشاطات
الجمعية والتعاون مع الجيش في هذا اإلطار.

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن اال�ستحقاق الرئا�سي وملف المخطوفين والأزمة ال�سورية

�سعادة :لي�س �صحيح ًا �أن فرنجية ال عون
هو المر�شح الجدي لـ � 8آذار
حاورته روزانا رمال
اعتبر منسق لجنة ال��ش��ؤون السياسية ف��ي ت��ي��ار المرده
الوزير السابق يوسف سعادة أن «الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل أمر إيجابي ومفيد ،ونحن مطمئنون إلى ان حزب الله
لن يدخل في موضوع رئاسة الجمهورية من دون تنسيق كامل
مع حلفائه المسيحيين» ،مشيرا ً إلى أن «المستقبل ال يمكن ان
يذهب إلى حوار مع حزب الله من دون موافقة سعودية».
ولفت سعادة إلى أن «رئاسة الجمهورية هي موقع وطني له
خصوصية مسيحية ومدخل اساسي لعودة المسيحيين الى
الدولة وبناء شراكة حقيقية وفعلية في البلد» ،مشددا ً على أن
«معادلة رئيس قوي للجمهورية في مقابل رئيس قوي للحكومة
وللمجلس النيابي نبني البلد ونعزز الشراكة ونؤسس لدولة
مدنية».
وإذ اعتبر أن حركة المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف
لم تكن محصورة برئيس الجمهورية بل بأزمة المنطقة ككل
وتحديدا ً االزمة السورية ،شدد على أن زيارة المبعوث الفرنسي
فرنسوا جيرو كانت فقط للبحث في الملف الرئاسي».
وأكد سعادة أن «مرشحنا هو رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون ألنه األكثر تمثيالً للمسيحيين ولن نتخلى
عنه لنطرح رئيسا ً توافقيا ً آخر ،لكن إذا أعلن أنه ليس مرشحا ً
عندها نبحث في خيارتنا في شكل ج��دي ،وك��ل ما يطرح ان
فرنجية هو المرشح الجدي لـ  8آذار وليس عون غير صحيح».
وأوضح سعادة أن «الحل السياسي هو الحل الوحيد لألزمة

وفيما يلي نص الحوار كامالً:
{ هل ترون اتجاها ً جديا ً للحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل؟
 بالتأكيد هناك مسعى جدي يقوم به رئيسالمجلس النيابي نبيه بري لحصول هذا الحوار،
وأبدى الطرفان استعدادا ً لذلك ،والحوار بين
الطرفين مفيد وايجابي وصحي للبلد ،ألن
الفريقين يمثالن شريحة كبيرة من اللبنانيين
في ظل االنقسام الحاصل في لبنان والمنطقة.
ال شك أن الحوار بين حزب الله و»المستقبل»
يترك إيجابيات على الساحة الداخلية ،أما في
ما يخص الحوار حول رئاسة الجمهورية او أي
أمر وطني آخر ،فنحن مطمئنون إلى أن حزب
الله لن يدخل في موضوع رئاسة الجمهورية
من دون تنسيق كامل مع حلفائه المسيحيين
أي مع رئيس تكتل التغيير واالص�لاح العماد
ميشال عون ورئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية ،وليس لدينا هواجس في هذا األمر .في
المقابل الرئيس سعد الحريري أيضا ً يقول انه
سيعود إلى حلفائه في  14آذار في موضوع
الرئاسة.
{ ماذا تغيّر عند تيار المستقبل حتى يظهر هذه
اإليجابية في الحوار؟
 ال سبيل لنا إال الحوار وهو ق��در ،ونحنكفريق  8آذار نؤمن به دائ��م��اً ،أم��ا عند تيار
المستقبل ف��ق��د ح��ص��ل ت��ح��والن :األول في
الحكومة عندما كنا نسمع ان «المستقبل»
لن يجلس مع ح��زب الله في الحكومة قبل
انسحابه من سورية ثم شارك الحقاً ،ونثمن
هذه المشاركة ألنه لو لم تكن هذه الحكومة
موجودة لكانت المشكلة أكبر .التحول الثاني
موافقة «المستقبل» على الحوار مع حزب الله
اآلن ،وهذا التحول جدي ومفيد ،والحوار بين
الطرفين له ابعاد لبنانية واقليمية ،فالمستقبل
ال يمكن أن يذهب إلى حوار مع حزب الله من
دون موافقة سعودية ،المهم انه اتخذ قرارا ً
بالحوار الذي يترك ارتياحا ً وأجوء إيجابية
في البلد ال سيما أن راعي الحوار هو الرئيس
بري وبالتأكيد هناك تحوالت على الساحة
اإلقليمية والدولية مهدت له ،ولبنان ساحة
تعكس الخالفات والتحوالت الخارجية.
{ في أي إط��ار تضع اللقاء بين ع��ون ورئيس
«حزب القوات» سمير جعجع؟
 أي ح��وار هو أم��ر إيجابي .العالقة بين«القوات» والتيار الوطني الحر شهدت مرحلة
من التشنج وأي حوار يترك أج��وا ًء إيجابية،
ولكنه لن يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية،
ال سيما ان شرط «القوات» للحوار هو تنازل
عون عن الترشح للرئاسة .نحن كمرده نشجع
أي حوار لكن إذا كان سيبحث في حل لرئاسة
الجمهورية فيجب ان نكون شركاء فيه.
{ ما المانع من أن يسحب عون ترشيحه كما
س��ح��ب ج��ع��ج��ع ت��رش��ي��ح��ه ل��ل��وص��ول إل���ى مرشح
توافقي؟
 مجرد طرح  14آذار انه يجب على  8آذارسحب عون كما سحبت  14آذار جعجع هذا
يؤكد أن ترشيح جعجع ك��ان إللغاء ترشيح
عون فقط .نحن مصرون على مواصفات محددة
للرئيس التي اتفقنا عليها كمسيحيين ،قوي
ول��ه حيثية تمثيلية عند المسيحيين وقوي
بقدرته على التواصل مع جميع االطراف ،وهذا
الموقع الوطني له خصوصية مسيحية وهو
مدخل أساسي لعودة المسيحيين الى الدولة
وبناء شراكة حقيقية وفعلية في البلد ،وعندما
نطرح هذه المواصفات ال يعني أننا سنذهب

سعادة يتحدث الى الزميلة ر ّمال

السورية ألن سقوط النظام لم يعد موجودا ً والجميع يعرف أن
الرئيس بشار االسد صمد أربع سنوات وأن الجزء األكبر من
الشعب السوري معه».
ودعا سعادة إلى «التنسيق مع سورية لوجود عدو مشترك
بينهما ول��م��ع��ال��ج��ة م��ل��ف ال��ن��ازح��ي��ن وم���وض���وع العسكريين

إل��ى ال��ح��وار ونتخلى عن ع��ون .هناك مفهوم
خاطئ أنه عندما يحكى عن حوار دائما ً يفهم أننا
سنذهب إلى تسوية على رئيس ال لون وال رائحة
وال طعم له ،بل التسوية يجب ان تأتي برئيس
ق��وي ويمثل وف��ي الوقت نفسه تأتي برئيس
حكومة ق��وي ورئيس مجلس ق��وي ،الرئيس
بري نعتبره ضرورة وطنية لكن هل يمكن ان
نأتي برئيس مجلس وسطي ال يمثل الثنائية
الشيعية؟ هذا أمر مرفوض وغير صحي ،وأيضا ً
هل الرئيس سعد الحريري وهو رئيس تجمع
 14آذار وسطي؟ ووصوله إلى رئاسة الحكومة
أمر صحي ،والرئيس نجيب ميقاتي شخصية
تمثل ولها حيثية لكن ألن تيار المستقبل رفضها
كان يوم الغضب وتعطل البلد ثالث سنوات.
ل��م��اذا نضع ه��ذه المواصفات ف��ي رئاسة
الجمهورية جانباً ،نحن كمسيحين لن نتنازل
ع��ن ال��م��واص��ف��ات ألن��ن��ا نرتضيها لشركائنا
بالوطن .فبوجود رئيس قوي للجمهورية في
مقابل رئيس قوي للحكومة وللمجلس النيابي
نبني البلد ونعزز الشراكة ونؤسس لدولة
مدنية وعندها ترتاح كل الطوائف .وليس ان
نشعر المسيحيين بأنهم مظلومون وننتخب
بدال ً منهم رئيساً.
{ ما رأيك بمن يقول إن الطائفة الشيعية موحدة
وأيضا ً السنّية أمام استحقاقاتهما ،بينما الطائفة
المسيحية منقسمة ح��ول رئاسة الجمهورية ،ما

قهوجي مستقبال انصار الوطن

التنوع نحن شاكرون لها ،وحركة المبعوث
الروسي ميخائيل بوغدانوف ليست محصورة
بموضوع رئاسة الجمهورية فهو أحد الملفات،
أما حركة بوغدانوف فهي مرتبطة بأزمة المنطقة
ككل وتحديدا ً األزم��ة السورية ،ولكن زي��ارة
المبعوث الفرنسي فرانسوا جيرو مختلفة ،وهي
تتعلق حصرا ً بالملف الرئاسي.
{ هل تعتقد أن  8آذار هي التي تظهر انها تعطل
انتخاب الرئيس عبر مقاطعة جلسات االنتخاب؟
 ال شك في أن إدارة فريق  14آذار للمعركةالرئاسية قد تكون أذكى في الشكل ،ولكن في
المضمون قلنا في بكركي إن المشاركة في
الجلسة او عدم المشاركة هو حق لنا .وحتى
لو نزلنا وكل النواب إلى المجلس هل سينتخب
رئيس؟كال ،إذ ال أحد يملك غالبية  65صوتا ً من
كال الفريقين ،إال إذا حصل اتفاق على مرشح
وسطي بين النائب وليد جنبالط وفريق  14آذار
لكننا لن نؤ ّمن النصاب لرئيس ال نوافق عليه،
ولو كان مرشح  8آذار يحصل على  65صوتا ً
لكانت  14آذار عطلت النصاب .في هذه المرحلة
يجب ان يتم التوافق على انتخاب الرئيس
وما المطلوب منه قبل االنتخاب .الذي يعطل
االنتخاب ،إذن ،ليس نزول النواب او عدمه ،بل
عدم االتفاق بين اللبنانيين ،إضافة الى ان هذا
االستحقاق قد يكون مدخالً لتسوية إقليمية
دولية.

دور �سورية �أ�سا�سي ال�سترجاع الع�سكريين
ولمعالجة �أزمة النزوح ومواجهة الإرهاب
يدفع األفرقاء اآلخرين لطرح رئيس توافقي؟
 نعم نحن منقسمون وهذا اإلنقسام دليلصحي وديمقراطي لكن يجب أال ندفع ثمن
انقسامنا وال أن يدفعنا حلفاؤنا ثمن هذا
االنقسام.
{ إذا ك���ان���ت إي������ران ه���ي م��رج��ع��ي��ة للشيعة
والسعودية مرجعية للسنّة ،هل يمكننا القول إن
المرجعية الدولية للمسيحيين مبهمة؟ وهل يوجد
سباق بين روسيا وفرنسا على مرجعية مسيحيي
الشرق؟
 المسيحيون ليسوا جالية في هذا البلدوعندما يعتقدون أن مصيرهم مرتبط بوجود
الغرب يكون هذا انتحاراً ،وما حصل للمسيحيين
في العراق وفلسطين وفتح باب الهجرة لهم أكبر
دليل على أن الغرب ال يهتم بمسيحيي الشرق.
نحن متشبثون بأرضنا والعيش مع شركائنا
في الوطن واالنفتاح على محيطنا العربي وليس
بالضرورة ان تكون لدينا مرجعية دولية.
ندعو الغرب إل��ى إع��ادة موقفه من الربيع
العربي ،وقلنا إنه ليس بربيع ،بل هو ربيع
الدماء وأكل القلوب ،يجب على الغرب ان يعيد
ق��راءة هذه المرحلة ومطلوب من المسيحيين
ان يتشبثوا أكثر بأرضهم .الربيع العربي
ه��و م��ش��روع تكفيري يرفض اآلخ��ر ويضرب
التعددية ،ووجودنا ض��رروة لفكرة لبنان وال
نبحث عن مظلة دولية ،بل نبني مع شركائنا
في الوطن صيغة تحفظ حقوف الجميع.
{ ه��ل صحيح ان روس��ي��ا ال��ي��وم ستحتضن
المسيحيين؟
 روسيا تلعب دورا ً مهما ً في الحفاظ علىالتنوع في الشرق وكل دولة تحافظ على هذا

تدابير للف�صائل الفل�سطينية
لحفظ �أمن المخيمات
ناقشت الفصائل الفلسطينية في اجتماع موسع لها أمس في مكتب «الجهاد
االس�لام��ي» في مخيم الرشيدية األوض���اع األمنية داخ��ل المخيمات .وأكد
المجتمعون «حرص الفصائل الفلسطينية كافة على األمن واالستقرار والسلم
األهلي واعتبار أن أمن المخيمات جزء ال يتجزأ من أمن لبنان» ،واتفقوا على
اتخاذ الخطوات والتدابير التالية لحفظ األمن في المخيمات:
 - 1ضرورة عقد االجتماعات الدورية لمتابعة كافة االوضاع المستجدة
داخل المخيمات.
 - 2ضرورة تفعيل الزيارات واللقاءات مع األحزاب والقوى اللبنانية واألجهزة
األمنية في صور ومتابعة القضايا المتعلقة بالوضع السياسي واألمني.
 - 3تفعيل عمل القوة األمنية داخل المخيمات.
 - 4تشكيل لجنة اجتماعية لمتابعة ومعالجة اآلفات االجتماعية والظواهر
المخلة باآلداب والقيم واألخالق الغريبة عن مجتمعاتنا.

ترك ن�صار ب�سند �إقامة
(مديرية التوجيه)

المخطوفين والقضاء على اإلرهاب».
ك��م��ا دع����ا إل����ى «ح��ص��ر ال���ت���ف���اوض ف���ي م��ل��ف العسكريين
المخطوفين ،بالمدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم»،
منتقدا ً «المواقف السياسية التي تضعف المفاوض اللبناني
وتقوي اإلرهابيين».

استمع النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان إلفادة
الشيخ أحمد نصار ،في مكتبه ،في قصر العدل في صيدا ،لنحو ساعتين
وقرر تركه بسند إقامة بعد تعهده بالتوقف عن استعمال صفة مفتي صيدا
وأقضيتها.

{ كيف تنظر إل��ى جولة الرئيس أمين الجميل
الى الجنوب ،وهل يمكن ان يكون رئيسا ً توافقياً؟
 هذه الزيارة إيجابية لكنها لن تؤدي إلىرئاسة الجمهورية ،وال يمكن أن يكون الجميل
مرشحا ً توافقيا ً وهذا األمر ليس مطروحا ً في 8
آذار ،مرشحنا هو العماد عون ولن نتخلى عنه
لنطرح رئيسا ً توافقيا ً آخر.
{ هل يمكن أن يكون الوزير سليمان فرنجية
مرشحا ً توافقياً؟
 ال��وزي��ر فرنجية ل��دي��ه ك��ل المقوماتالمطلوبة .فهو رئيس قوي له حيثية شعبية
وعلى المستوى الوطني والشخصي ،ونحن مع
عون ألنه األكثر تمثيالً للمسيحيين ،وبرهن في
استحقاقين نيابيين ذلك ،وهو مرشح طبيعي
وعندما يعلن ع��ون أن��ه ليس مرشحا ً نبحث
خياراتنا في شكل جدي .عالقة فرنجية ايجابية
مع جميع األط��راف ونحن وع��ون في الموقع
نفسه ،وكل ما يطرح عن أن فرنجية هو المرشح
الجدي لـ  8آذار وليس عون ،غير صحيح.
{ هل سيبصر الرئيس اللبناني النور قريباً؟
 األم��ور لم تنضج بعد وتحتاج مزيدا ً منالوقت على رغم حركة الموفدين الدوليين ،ولن
نرى رئيسا ً في المدى القريب.
{ ه��ل تعتبر ان ص��داق��ة ال��وزي��ر فرنجية مع
الرئيس بشار االسد تضعف حظوظه في الرئاسة؟
 لألسف بعض السياسيين يعتبرون أنالتنكر للصداقات واالنتقال الى االخصام هي
ميزة ،الرئيس بشار األس��د صديق شخصي
لفرنجية منذ زم��ن بعيد ،ول��م نستق ِو بهذه
العالقة على أح��د ،وسورية اليوم تمر بأزمة
كبيرة والصداقة ما زال��ت نفسها ،ولم نشعر

بأنها تنتقص من وطنيتنا ولسنا في حاجة الى
شهادة من أحد في الداخل أو الخارج .عالقتنا
مع الرئيس األسد هي لمصلحة لبنان وليس لها
تأثير في ترشح فرنجية للرئاسة ولن نتخلى
عن صداقاتنا للوصل إلى أي منصب.
{ هل تعتبر أن مبادرة المبعوث الدولي ستيفان
دي ميستورا للحل في سورية جدية؟
 قلنا منذ البداية إن ما حصل في سوريةهو م��ؤام��رة ،وليس ربيعا ً عربياً ،بل ربيع
المتطرفين والتكفيريين ،واآلن على الساحة
السياسية يوجد الدولة السورية والرئيس
األس��د المستعد إلعطاء اإلص�لاح��ات وهناك
تكفيريون مثل «جبهة ال��ن��ص��رة» و تنظيم
«داع���ش» وق��د ي��ك��ون ال��غ��رب اقتنع ب��أن��ه ال
يستطيع أن يقيم تحالفا ً دوليا ً ضد «داعش»
وهو ضد الدولة السورية ،ألن الذي يحارب
اإلره��اب هو الرئيس األس��د ،ويجب ان يكون
شريكا ً ضد اإلرهاب ،والحل السياسي هو الحل
الوحيد لألزمة السورية .اليوم نجد حراكا ً
جديا ً لروسيا ،وسقوط النظام لم يعد موجوداً،
والجميع يعرف أن الرئيس األسد صمد أربع
سنوات وأن الشعب ال��س��وري معه ،ورأينا
اإلره��اب كيف يتفشى اآلن ويضرب في دول
غربية ،لذلك فإن أي حرب على االرهاب يجب
التعاون فيها مع سورية.
{ ه��ل أرخ���ى ال��ت��ف��اه��م األم��ي��رك��ي  -اإليراني
ح��ول ال��ن��ووي بظالله على المنطقة ال سيما في
الملف السوري؟
 إي��ران العب كبير وأساسي في المنطقةوالذي غيّر خطط الغرب وأحالمهم هو الميدان
ودور الجيش السوري وصمود الرئيس األسد
مع قوة أصدقاء سورية ،كل ذلك فرض الحل
السياسي الذي طرحه األسد منذ البداية.
{ لماذا يتم التنسيق مع الجانب السوري من
قبل التحالف الدولي ولبنان لم ينسق حتى اآلن؟
 ي��ج��ب ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن ال��دول��ت��ي��ن ألنالسفارات ما زالت موجودة وهناك عدو مشترك
بينهما ،وملف النازحين السوريين وموضوع
العسكريين المخطوفين ،وسورية هي العامل
األس��اس��ي المساعد السترجاع العسكريين
من االرهابيين ،وحتى المطالب التي يريدها
الخاطفون موجودة لدى السوريين .سورية
عامل مساعد في المفاوضات أو في العمل
العسكري ،واإلره��اب��ي��ون لديهم ورق��ة مهمة
وهي العسكريون المخطوفون ويبتزون بها
لوصول المؤن إليهم ،واستغناؤهم عنها ليس
بالسهولة ،وحتى اآلن ال نعرف ما هي مطالب
االرهابين وهم ال يعيرون اهتماما ً للموقوفين
في سجن رومية الذين يعيشون في «فندق
خمس نجوم» ،الدولة اللبنانية كلفت المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي
يجب ان تنحصر المفاوضات به ومن دون هذه
المواقف السياسية التي تضعف المفاوض
اللبناني وتقوي االرهابيين ،وتجربتنا مع
«هيئة علماء المسلمين» لم تكن مشجعة منذ
البداية.
يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة
مسا ًء ويعاد بثه الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» ،تردد 12034

ف�ضل اهلل :للإ�سراع في الحوار
واالبتعاد عن الخطاب المت�شنج
دعا العالمة السيد علي فضل الله
إلى «مد جسور التالقي ،واإلسراع
في بدء الحوار بين مختلف األفرقاء
اللبنانيين ،وخصوصا ً األط��راف
الفاعلين والمؤثرين ،واالبتعاد عن
كل الحساسيات المذهبية والطائفية
وال��خ��ط��اب المتشنج ال���ذي يعقد
األمور» ،محذرا ً من «توجهات تعمل
لتقسيم األوط���ان والمنطقة على
أسس مذهبية وطائفية وعرقية ،من
أجل رسم خريطة جديدة لبالدنا،
تكون لصالح الكيان الصهيوني،
ال��ذي يعمل على تهويد فلسطين
واإلطباق عليها بالكامل».
وأش��ار فضل الله خالل احتفال
تأبيني في مسجد الحسنين ،إلى أن
«ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا،

الصعيد اإلس�لام��ي
ال سيَّما على
َّ
والوطني» ،داعيا ً إلى تعزيز هذه
المشتركات ،والعمل على تثبيت
دعائمها وأسسها ،لتكون سدا ً منيعا ً
في وج��ه كل العواصف الداخلية
والخارجية ،ال سيَّما مشاريع الفتنة
والتقسيم والفوضى».
من جهة أخ��رى ،استقبل فضل
ال��ل��ه وف���دا ً م��ن متطوعي جمعية
ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق،
التابعة لمؤسسات المرجع الراحل
السيد محمد حسين فضل الله،
وضعه ف��ي أج��واء عمل الجمعيَّة
والخدمات التي تقدمها.
وأثنى على «جهود المتطوعين
وعملهم في رفع كاهل الفقر والعوز
عن الفقراء والمحتاجين في العراق،

والتخفيف من معاناتهم ،مؤكدا ً أن
األمر يحتاج إلى الكثير من العمل
والتقديمات ،نظرا ً إلى تزايد أعداد
األيتام والفقراء ،نتيجة األوض��اع
األمنية المتدهورة والتفجيرات
المتالحقة».
وأوصى الوفد بأن «يكون عملهم
ف��ي خ��دم��ة جميع أب��ن��اء الشعب
العراقي ،من دون تمييز بين فقير
وفقير ،وبين يتيم ويتيم» ،معتبرا ً
أن «وح���دة الشعب العراقي بكل
أطيافه وأع��راق��ه ومكوناته ،هي
السبيل للخروج مما يعانيه البلد،
وه����ذه ال���وح���دة ك��ف��ي��ل��ة ب��إف��ش��ال
المخططات التي تحاك إلدخاله في
نفق الفوضى والفتنة ،وصوال ً إلى
تقسيمه».

