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وفاعال في المنطقة �أكثر من بع�ض الدول
حزب اهلل رمز للمقاومة ويلعب دوراً �إيجابي ًا

يح�صن الوحدة الوطنية
حزب اهلل :الحوار ِّ
في مواجهة التحديات «الإ�سرائيلية» والتكفيرية

الريجاني لـ«البناء» :نحن في �صورة التحرك الفرن�سي
وال نريد التدخل ...فاال�ستحقاق لبناني في الأ�سا�س

(ت ّموز)

الريجاني خالل زيارته سالم

هتاف دهام ـ «البناء»
وجه رئيس مجلس الشورى االيراني الدكتور
علي الريجاني في زي��ارت��ه إل��ى بيروت التي
تأتي من ضمن جولته في المنطقة ،رسائل الى
الحلفاء والخصوم ،بأن الجمهورية االسالمية
االيرانية في خندق واحد وفي حلف استراتيجي
مع روسيا التي تجهد لعقد «موسكو  »1بين
الحكومة السورية والمعارضة إليجاد حل
لألزمة السورية.
تأتي الجولة االيرانية في خضم االزدواجية
ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة في
استراتيجيتها في المنطقة ،من ترحيبها بضرب
الجمهورية االسالمية للتنظيمات االرهابية في
العراق ،ورفضها أي تعاون ايراني -روسي-
سوري في ضرب «داعش» في سورية ،إضافة
إلى الحرب االميركية ضد روسيا التي أطلقت
مبادرة لجمع الحكومة السورية والمعارضة
في موسكو ،وفي أعقاب الغارات «االسرائيلية»
على منطقة الديماس السورية بالقرب من مطار
دمشق الدولي.
دح��ض الري��ج��ان��ي ك��ل م��ح��اوالت ال��والي��ات
المتحدة دق إسفين بين روسيا وإيران .وأكد في
المؤتمر الصحافي الذي عقده في فندق فينيسيا
«أج��واء التقارب والتفاهم مع روسيا ،وشدد
على التعاون معها اليجاد حل سياسي لالزمة
السورية».
وقال« :بيننا وبين أميركا ال يوجد أي توافق
في ملف مكافحة االره���اب ،فأميركا أوج��دت
ائتالفا ً وادعت بأنها تقاوم «داع��ش» ،ولكن ما
نراه فقط شعارات وال تحركات فعلية ،بينما
نحن ندعم العراق ونساعده».
وإذ ابدى معارضته «فكرة تقسيم العراق»،
ق���ال« :ي��ج��ب أن نعمل على وح���دة ال��وج��ود
العراقي .واذا حدث التقسيم سيمتد الى بقية
دول المجاورة» ،مشددا ً على «ضرورة احترام
الشعب العراقي ورأيه في هذا الموضوع».
تشكك ال��ج��م��ه��وري��ة االي��ران��ي��ة ف��ي نيات
التحالف ال��دول��ي ل��ض��رب «داع����ش» ،اال أن
تشكيكها هذا تفصله عن مسار االنفتاح في
المفاوضات النووية ،فطهران كما يقول رئيس
مجلس الشورى تفصل بين الملفات ،بعكس
الواليات المتحدة التي تربط الملفات بعضها
ببعض».
وأش��ار الريجاني ال��ى «ض��رورة أن نتحلى
بالواقعية ،وأن نرى أن بعض الدول أرادت أن
تدعم التكفيريين ومن ثم حاربتها ،وهذه أوهام
طفولية ،فعندما يعمل على سلوك خط سياسي
بدعم التكفير ومن ثم االنقالب عليه فهذا ال ّ
يدل
على واقعية ألنّ القضاء عليه صعب وليس
باألمر السهل ولألسف الواليات المتحدة عندما
دعمت التكفير والتطرف ومن ثم حاربته في
أفغانستان والعراق وسورية زادت من حدّته».
لما كانت الالفتة التي وضعت ف��ي قاعة
المؤتمر الصحافي في فينيسيا ،خلف الريجاني
والسفير اإليراني محمد فتحعلي والتي كتب
عليها «فلسطين لكل الشعب الفلسطيني من
النهر إلى البحر وليس أقل من ذلك حتى بمقدار
شبر» ،شكل الملف الفلسطيني بحسب ما أفادت
مصادر مطلعة على الزيارة «البناء» المحور
الرئيس في محادثاث الريجاني مع المسؤولين

 ...ومحاضرا ً في الجامعة اللبنانية

اللبنانيين والفصائل الفلسطينية .وذ ّك��رت
المصادر بدعوة المرشد األعلى للجمهورية
االسالمية علي خامنئي «الفلسطينيين الى
مواصلة كفاحهم المسلح ض��د «إس��رائ��ي��ل»
وتوسيعه الى الضفة الغربية».

الم�صلحة اللبنانية
العليا ال يمكن
�أن تقوم �إال بالحوار
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د الري��ج��ان��ي انّ ب�لاده ال
تستعرض في دعمها المقاومة الفلسطينية،
ب��ل ت��ق��دم ال��دع��م السياسي وغ��ي��ر السياسي
للفلسطينيين ،فهي تقيم كل العالقات األخوية
مع كل الفصائل المقاومة البطلة وال يمكن ألي
حركة هامشية أن تغيّر موقفنا».
لقد حملت زي���ارة الري��ج��ان��ي ت��أك��ي��دا ً على
الدور المحوري الشامل للمقاومة في عناوينها
المختلفة اللبنانية والفلسطينية بأنها ض ّد
أي مشروع ارهابي «إسرائيلي» أو تكفيري،
وليست مقاومة محصورة في حدود جغرافية
أو سياسية ،أي أنّ حزب الله الذي ألحق هزية
بالعدو «االس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي  2006ويحارب
االره��اب في سورية ،بات قوة مؤثرة في رسم
المعادالت الدولية مستقبالً.
وشدد المسؤول االيراني في المحاضرة التي
ألقاها في كلية الحقوق على ان هناك بعض
التيارات التي تعتبر فاعلة أكثر من الدول مثل
حزب الله الذي يلعب دورا ً ايجابيا ً في المنطقة
ويعتبر رمزا ً للمقاومة ،وكذلك حركة «حماس»
و«ال��ج��ه��اد االس�لام��ي» تعتبران رم��زي��ن في
المقاومة».
وف��ي ع��ز ال��ح��راك ال��دول��ي النتخاب رئيس
للجمهورية ،وفيما تعتبر بعض المصادر «أن
هناك ق��رارا ً ايرانيا ً بالدخول أكثر في النسيج
اللبناني ،م��ن خ�لال ال���دور ال��ذي تلعبه عبر

حلفائها في لبنان» ،أشار الريجاني ردا ً على
سؤال لـ«البناء» عن مواكبة ايرانية للمسعى
الفرنسي النتخاب الرئيس ،إلى «وجود بعض
المشاورات التي جرت في هذا المجال وجرت
معنا ح��ول المسعى الفرنسي لحل مسألة
الرئاسة» ،مؤكدا ً «دعم اي حل ،ولكن القضية
األساسية ،وم��ا نريده هو أن تقوم االقطاب
السياسية ب��دوره��ا ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،وعلى
المسيحيين في لبنان القيام بالجهد األساسي
في ملف الرئاسة».
وتابع« :عندما هاجمت اسرائيل لبنان نحن
وقفنا إلى جانبه ودعمناه ،حينها قال بعضهم
إننا ندعم الشيعة والمخطط الشيعي ض ّد
اليهود ،وعندما دعمنا المقاومة الفلسطينية
قالوا إنها حرب فارسية مع إسرائيل ،ونخاف
القيام ببعض الخطوات العملية في االستحقاق،
حتى ال ندخل في معمعة جديدة ،ويقولون إننا
نمارس حرب الماجوس ،فنحن نريد أن نجد
حالً يجعل هذا الملف يبصر النور» .وعليه ر ّد
الريجاني في تأكيده مسؤولية المسيحيين
االولى في انتحاب الرئيس ،في شكل غير مباشر
على ك ّل من يح ّمل ايران مسؤولية العرقلة.

ال يوجد �أي توافق في
ملف مكافحة االرهاب
مع الواليات المتحدة
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» انّ الزيارة
«تحمل في الملف الرئاسي اللبناني ،قطعا ً
للطريق على المحاولة الفرنسية عقد صفقة
خارجية تفرض رئيسا ً للبنان» ،ور ّد الريجاني
بطريقة غير مباشرة على الفرنسيين ،بتأكيده
وج��وب اح��ت��رام ال��ق��رار السياسي اللبناني،
ب��دءا ً بضرورة اإلجماع المسيحي على رئيس
للجمهورية وص��وال ً ال��ى االت��ف��اق اللبناني –
اللبناني.

 ...وفي المؤتمر الصحافي ـ فينيسيا

الف�صائل ت�ؤكد التم�سك بال�سلم الأهلي في لبنان

اجتماع الفصائل الفلسطينية في السفارة
اج��ت��م��ع��ت ق���ي���ادة ف��ص��ائ��ل ال��ق��وى
وال��ف��ص��ائ��ل ال��وط��ن��ي��ة واالس�لام��ي��ة
الفلسطينية ف��ي ل��ب��ن��ان ،ف��ي س��ف��ارة
دول���ة فلسطين ف��ي ب��ي��روت لمناقشة
المستجدات السياسية واألمنية في
ل��ب��ن��ان وف���ي م��ا يتعلق بالمخيمات
الفلسطينية خصوصاً.
وفي نهاية االجتماع أصدر المجتمعون
بيانا ً دان��وا فيه «االع��ت��داء على مدينة
القدس واالقصى من قبل المستوطنين
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حمليات �سيا�سية

الصهاينة ودعم جهود القيادة الفلسطينية
في توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة
التحديات واالستحقاقات القادمة».
وأك��دوا «مواصلة التمسك وااللتزام
باالستقرار األمني والسلم األهلي للبنان
ورف���ض ك��ل ال��م��ح��اوالت ال��ه��ادف��ة ال��ى
استدراج المخيمات الفلسطينية للدخول
في الصراعات والتجاذبات الداخلية
اللبنانية ،ورف���ض ك��ل أش��ك��ال الفتنة
والفرقة البغيضة» .وش��ددوا على دعم

«القوى األمنية الفلسطينية المشتركة
في مخيم عين الحلوة والعمل على تعزيز
دوره���ا ومعالجة كافة الثغرات التي
تعترض عملها» ،مؤكدين «التواصل مع
الجهات األمنية والقضائية والسياسية
اللبنانية لمعالجة قضية المطلوبين إثر
أحداث مخيم نهر البارد األخيرة».
وقدموا التهانئ لحركة فتح والجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ف��ي ذك��رى
انطالقتهما.

وف��ي ال��س��ي��اق ،أش��ار الري��ج��ان��ي أم��س إلى
«أن إيران تدعم ك ّل حوار ،ال سيما الحوار بين
المستقبل وحزب الله» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا الحوار
إيجابي ألنّ لبنان ال يمكن أن يتعايش شعبه إال
بالتالقي والحوار .والمصلحة اللبنانية العليا ال
يمكن أن تقوم إال بالحوار».
واذ استبعد الريجاني أن يتمكن «داع��ش»
من الدخول الى األراض��ي اللبنانية ،لفت الى
«أن الجهد األس��اس��ي بموضوع العسكريين
اللبنانيين المخطوفين يجب أن يكون على عاتق
الدول التي دعمت المجموعات اإلرهابية».
وفيما غابت الهبة االيرانية لدعم الجيش
اللبناني عن ل��ق��اءات المسؤول اإلي��ران��ي مع
القيادات السياسية ال سيما رئيس الحكومة
تمام س�لام ووزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل ،على
اعتبار ايران «أنّ الكرة باتت في ملعب الحكومة
اللبنانية ،وانها ال تريد افتعال خالفا ً داخليا ً
في شأنها» ،بحث الريجاني ورئيس مجلس
النواب نبيه بري في ملفي النفط والغاز ،وشدّد
الطرفان بحسب ما علمت «البناء» على أهمية
دور المقاومة في حماية الثروة النفطية من
األطماع االسرائيلية».
وك���ان ب��ري شكر إي���ران م��رش��دا ً ورئيسا ً
ومجلسا ً للشورى على دعم لبنان وبخاصة
المقاومة وتزويدها بما يلزم لتقوية قوة الردع
في مواجهة العدو «االسرائيلي».
وتطرق ال��ى موجة التكفير ،الفتا ً ال��ى «أنّ
الهجمة التكفيرية تريد حرق العراق بعد سورية
والحرب الدولية في هذين البلدين لن تؤدّي الى
استتباب األمن» ،معتبرا ً «أنّ الح ّل في سورية
داخلي سياسي وليس عبر تدفق المسلّحين
واإلمدادات المالية».
وأوضح بري «أن الهجمة االستيطانية فشلت
في لبنان بفضل المقاومة وهي تحاول م ّد يد
أخطبوتها إلى الجوالن وتهويد فلسطين» ،لكنه
أشار الى أ ّنه في هذه اآلون��ة تنتصر فلسطين
رغم «الفيتو» .ودعا بري الى وضع خطة شاملة
لمواجهة الفكر المتطرف ،ق��ائ�لاً« :آن األوان
لكشف كذبة الربيع».
وال��ت��ق��ى رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى األم��ي��ن
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وزار
ضريح الشهيد الحاج عماد مغنية وأضرحة
ش��ه��داء المقاومة وش��ه��داء تفجير السفارة
اﻹيرانية في روضة شهداء المقاومة اﻹسالمية
وروض���ة ال��ح��وراء زينب ووض��ع أكاليل من
الزهر.
وفيما اجتمع باألمين العام لحركة الجهاد
اإلسالمي رمضان عبد الله شلح في مقر السفارة
اإلي��ران��ي��ة ،عقد الريجاني لقاء م��ع الفصائل
الفلسطينية ف��ي لبنان ش���ارك فيه السفير
الفلسطيني اشرف دبور ،مسؤول العالقة بين
حزب الله والفصائل الفلسطينية النائب السابق
حسن حب الله ،ممثل حركة الجهاد االسالمي
في لبنان ابو عماد الرفاعي وممثل حركة حماس
علي بركة ،امين سر فصائل منظمة التحرير في
لبنان فتحي ابو العردات وممثلون عن الجبهة
الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين  -القيادة العامة ومجلس
علماء فلسطين وممثلون عن «تجمع العلماء
المسلمين» في لبنان.

دريان يلتقي الفي�صل
والحريري ومفتي ال�سعودية
زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان
والوفد المرافق ،وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في
الرياض ،في حضور السفير السعودي علي عواض عسيري
وسفير لبنان في السعودية عبدالستار عيسى.
وتم تداول األوض��اع العامة وبخاصة الشؤون اللبنانية،
وأب��دى الوزير الفيصل «ح��رص السعودية على أم��ن لبنان
وسالمته واستقراره في ظل األجواء الملتهبة المحيطة به في
المنطقة».
وأكد دريان «أن لبنان وفي خضم ما يجري في المنطقة من
أزمات وأخطار ينبغي على كل الفرقاء السياسيين المبادرة
إل��ى الحوار والتواصل والتالقي تجنيبا ً للبنان لما يحدث
حوله وإلشاعة أجواء االنفراج في أوضاعه السياسية واألمنية
واالجتماعية واالقتصادية ،وأن المملكة مع كل ما يختاره
اللبنانيون ألنفسهم بما يحقق مصلحة لبنان».
وزار دريان المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ
عبدالعزيز آل الشيخ وأكد «أن الخطاب الديني في دار الفتوى
في لبنان والسعودية يسير على ال��ص��راط المستقيم وان
الفتاوى التي تصدر عنهما تدعو إلى االعتدال والوسطية ونبذ
الغلو والتطرف وأن الفتاوى العشوائية التي ال تعبر عن روح
الشريعة والفهم الصحيح ينبغي ضبطها ألن الفتوى ال تصدر
إال عن المرجعيات اإلسالمية الرسمية».
وزار مفتي الجمهورية الرئيس سعد الحريري في منزله
في الرياض وأقام على شرفه مأدبة غداء ،في حضور الوفد
المرافق .وعبر الحريري عن س��روره «ألص��داء زي��ارة المفتي
دري��ان المملكة وأن الجهات الدينية في المملكة والشعب
السعودي عموما ً أش���ادوا باالرتياح ال��ى شخصية المفتي
وخطاباته المتزنة والمعتدلة».
وأثنى المفتي على مبادرة الرئيس الحريري الحوارية ،وأمل
منها «خيرا ً كثيرا ً للبنان في مجال تخفيف التوتر المذهبي
وتمهيدا ً لحوارات يتم التوصل عبرها إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية».

أكد حزب الله «أن هناك تحالفا ً بين التكفيريين والعدو
«االسرائيلي» ،وأن المسلحين في القنيطرة تدار عملياتهم
من المواقع «اإلسرائيلية» .وأم��ل «ب��أن يتمكن الحوار
السياسي من فتح الطريق أمام التعاون الذي يصب في
مصلحة لبنان».
وفي السياق ،أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في
ح��زب الله الشيخ نبيل ق��اووق «ان هناك تحالفا ً بين
التكفيريين والعدو «االسرائيلي» ،وأن المسلحين في
القنيطرة تدار عملياتهم من المواقع «اإلسرائيلية» ،وعندما
كانوا في الجوالن أداروا ظهورهم إلى «إسرائيل» وسالحهم
إلى الجيش السوري كما في سيناء أيضا ً أداروا ظهورهم
إلى «إسرائيل» وسالحهم إلى الجيش المصري».
وق��ال خ�لال احتفال تأبيني في بلدة الخرايب «ان
التكفيريين تلقوا ضربات استراتيجية وحاسمة أدت الى
انحسار مشاريع اإلمارات التكفيرية في لبنان».
ولفت الى «أن األولوية الوطنية تفرض علينا تحصين
لبنان ،من هذا المنطلق كان قرار حزب الله بالحوار مع
تيار المستقبل ،ألنه بالحوار نستطيع ان نحصن الوحدة
الوطنية لمواجهة كل التحديات وان الحوار يعبر عن
قناعتنا ،وان «حزب الله» ال يطمح في الحوار ألجل غلبة
وال استقواء ،إنما من اج��ل تغليب المصلحة الوطنية
وتقوية لبنان أمام التحديات ومن أجل قطع الطريق على
مشاريع الفتن».
حول ملف العسكريين المخطوفين سأل الشيخ قاووق
عن «أسباب إبقاء لبنان ضعيفا ً إزاء إبتزاز الخاطفين»؟
وق��ال« :إن هذا المشهد يؤلم جميع اللبنانيين ويحبط
أهالي العسكريين» ،معتبرا ً «أن الحل يبدأ عندما ُتح َرر
أوراق القوة من أسر التجاذبات واالنقسامات والحسابات
السياسية الداخلية عندها يستطيع لبنان أن يغيّر
المعادلة ويقترب أكثر فأكثر من تحرير العسكريين».

الموسوي

وأك��د عضو «كتلة ال��وف��اء للمقاومة» النائب ن��واف
الموسوي «ان المؤامرات على المقاومة لم تتوقف على
اختالف أشكالها منذ انطالقتها مرورا ً بفترة التسعينات
وم��ن ث��م بعد ع��ام  2000وص���وال ً ال��ى ع��ام  2005وما
بعده».

قاووق متحدّثا ً في الخرايب
وأمل خالل لقاء في إطار حملة غرس مليون شجرة في
بلدة مروحين «ان يتمكن الحوار السياسي على الصعد
المختلفة من إيجاد مجاالت إضافية تفتح الطريق أمام
التعاون الذي يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين الذين
يتوجب عليهم جميعا ً أال ينسوا في خضم اهتماماتهم
وهمومهم واختالفاتهم وخالفاتهم أن ثمة عدوا ً يتربص
بهم وال يميز بينهم سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو
من السنة أو الشيعة أو الدروز ،وهو حين يرتكب المجازر
فإنه يرتكبها في حق اللبنانيين جميعاً ،ويعلن بالفم
المآلن ان معركته القادمة ستكون معركة على كل لبنان،
وأنه سيتعامل مع لبنان كله كما تعامل مع الضاحية».
وسأل «إذا كان العدو يتعامل في عدائه معنا من موقع عدم
التمييز أال يجدر بنا تجاوز تمايزاتنا لنواجهه معاً ،أو أال
يجدر بنا ان نتنبه الى طريقة التصدي لألشكال المختلفة
من اإلعتداءات اإلسرائيلية»؟
وأشار إلى «أن لبنان اليوم يقع تحت العدوان ،مياهه
اإلقليمية معتدى عليها بمساحة كبيرة ،والمنطقة
االقتصادية الخالصة بما تضمه من ثروات طبيعية أولها
النفط والغاز معتدى عليها من جانب العدو «اإلسرائيلي»،
فهال استفدنا من حوارنا المرتقب من أجل ان نعمل معا ً
لمواجهة اإلعتداءات اإلسرائيلية».

لحام« :داع�ش» خطر �إيديولوجي
ّ
وما يبثه ا�ستراتيجية لتدمير المجتمع
وج��ه ب��ط��ري��رك أنطاكيا وسائر
المشرقواإلسكندريةوأورشليمللروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام ،في رسالة الميالد ،نداء
إلى العالم أجمع ،إلى الدول العربية
والغربية طالبا ً منها اعتماد أسس
العدل والمسامحة واللقاء والحوار،
وأن تغلبها على لغة الحرب والسالح
والتسلح.
ولفت لحام إل��ى «أن ه��ذا النداء

يوجهه كبطريرك سوري إلى دولته
سورية ،ودول المنطقة ،ودول العالم،
مشيرا ً الى انه ال بد من تغيير النظرة
وطرق معالجة الخالفات والمصالح.
وأش��ار لحام الى «أننا أمام خطر
إيديولوجي كبير وهو «داعش» .وإن
ما تبثه عمدا ً هذه الجماعة من مشاهد
بشعة بربرية ال انسانية وحشية،
إنما هو استراتيجية واضحة تهدف
ال��ى تدمير المجتمع وإف��راغ��ه من

القيم والمبادئ والثوابت من خالل
ب��ث ال��رع��ب وال��خ��وف ف��ي صفوف
المواطنين».
وقال« :إننا كلنا رعاة من الشرق
والغرب مدعوون لبث وإرس��اء لغة
اللقاء وال��ح��وار في المجتمع وبين
ال��دول ،لكي نساهم مساهمة فعالة
في تغيير المنطق القائم على الحرب.
وه��ذا واج��ب علينا أن نقوم به في
مشرقنا مسيحيين ومسلمين».

�شهيب من الرابية :ال �أحد �ضد المقاي�ضة
أكد وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب
أن لبنان يمر في ظ��روف قاسية،
وأم��ل ب��أن تحل السنة الجديدة
سنة وفاق وحوار ونتائج للحوار
وجمع اللبنانيين وح��ل للجنود
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن واس���ت���ق���رار لكل
المؤسسات.
وأشار شهيب بعد لقائه رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب
م��ي��ش��ال ع���ون «أن أح�����دا ً ليس
ض��د المقايضة ل��ع��ودة أبنائنا
المختطفين ط��ال��م��ا ه��م خ��ارج
الحدود اللبنانية» ،الفتا ً إلى «أن
خلية األزمة تجتمع على أمل بأن
يعود المختطفون لعائالتهم في
أقرب وقت» .وأكد «أن هذه المسألة
هي أولى االولويات بالنسبة إلينا
كحزب اشتراكي ألسباب إنسانية
أخالقية ووطنية».
وأش���ار شهيب ال��ى «أن��ه شكر
ع���ون ع��ل��ى دع��م��ه ف��ي م��وض��وع
التسوية التي حصلت ف��ي ملف
عمال المياومين في الكهرباء».

عون مستقبالً شهيب

(شربل ّ
نخول)

ث��م التقى العماد ع��ون رئيس
ح����زب ال���وف���اق ال��وط��ن��ي ب�لال
تقي الدين ال��ذي أك��د ض��رورة أن
تتحرك الحكومة سريعا ً اليجاد
الحلول المناسبة إلط�لاق سراح
العسكريين».

ولفت الى «أن الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل استحوذ جانبا ً
من اللقاء ،وأكدنا دعمنا الكامل ألي
ح���وار بين جميع األط����راف ألنه
السبيل الوحيد لحفظ أمن لبنان
واستقراره».

النابل�سي التقى «الديمقراطية»
رأى العالمة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله وفدا ً
من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصل
أن «السلطة الفلسطينية وقعت في خطأ استراتجي عندما
افترضت أن «إسرائيل» فعالً تريد السالم مع الفلسطينين،
وأنها راغبة في إجراء تسوية تعيد للفلسطينين بعض حقوقهم
في القدس والضفة ،وأنها مستعدة إلطالق األسرى وتحقيق
االستقرار على أساس تفاهمات تاريخية مدعومة من قوى
دولية كبرى».

وأض��اف« :إذا كان من نصيحة للسلطة والقيادات التي ال
تزال تراهن على المفاوضات كطريق لحل الصراع مع العدو
«اإلسرائيلي» ،فهي أن ال حل إال باجتثاث «إسرائيل» عبر المقاومة
المسلحة ،وكل سبيل آخر هو وه ٌم لن يحقق للفلسطينين سوى
المزيد من المعاناة».
ودعا النابلسي ،الفلسطينين إلى «أن يكونوا قوة موحدة
قادرة على مواجهة التحديات وإضعاف العدو وتعميق المقاومة
في الميدان ،في إطار استراتيجية شاملة لتحرير فلسطين».

حزب الكتائب :ل�شحذ االمكانات
الداخلية والخارجية النتخاب الرئي�س
دعا حزب الكتائب إلى «شحذ
كل االمكانات الداخلية والخارجية
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية،
ووق���ف ال��ه��در السياسي الناتج
من الشغور المرشح للتفاقم في
ح��ال ت��رك البالد من دون رئيس.
وه���ذا ال��ف��ش��ل ال��ذري��ع ف��ي مسك
دفاتر الجمهورية أودى بالوضع
السياسي الى االخفاق في التفاهم
على قانون لالنتخابات النيابية،
األمر الذي جعل من السهل اتخاذ
الشغور الرئاسي وعقدة القانون
االن��ت��خ��اب��ي ذري��ع��ت��ي��ن للتمديد
لمجلس النواب».
ودع��ا ف��ي بيان بعد االجتماع
ال���دوري لمكتبه السياسي ،إلى

إحداث صدمة في ملف العسكريين
المخطوفين وال��خ��روج من حالة
االرتباك ووقف إهدار الوقت والدم
من خالل حسم مسألة التفاوض
وآليته ،بدءا ً بوقف االرباك الناتج
م��ن تعدد ال��وس��اط��ات واخفاقها
تباعاً ،والعمل على توحيد الجهود
وحصرها بجهة رسمية واح��دة،
وانصراف خلية األزمة إلى سحب
المبادرة من الجهات التي تحتجز
العسكريين المخطوفين ،ووضع
تصور وآلية للحل واعتبار ذلك
بمثابة الحل المتوافر الذي يعيد
ال��ع��س��ك��ر ال���ى أه��ل��ه��م وسلكهم،
ويحفظ هيبة الدولة ومعنويات
القوات المسلحة.

وإذ حذر من «تراجع مؤشرات
ال��س��ي��اس��ة واالم����ن واالق��ت��ص��اد،
مما أفضى ال��ى خفض التصنيف
االئتماني للبنان» ،شدد «الكتائب»
ع��ل��ى ض���رورة «م��ع��ال��ج��ة األزم��ة
االقتصادية واالجتماعية الناتجة
من نزوح أكثر من  1.6مليون نازح
سوري ،مما حاصر النمو بنسبة لن
تتخطى الـ 2في المئة هذا العام في
افضل االحوال» .وأكد «ان معالجة
جذرية لواقع النزوح ،بغض النظر
ع��ن واج��ب��ات ل��ب��ن��ان اإلنسانية
ب��ال��رع��اي��ة ،م��ن ش��أن��ه��ا تخفيف
التداعيات االمنية واالقتصادية،
وازال���ة العوائق المانعة لجذب
االستثمارات الخارجية».

