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الحوار ينطلق ع�شية ليلة الميالد بت�أييد �سيا�سي وا�سع وبركة بري

التقوا الراعي وقا�سم و�أبو فاعور

«الم�ستقبل» :ذاهبون لتخفيف التوتير من دون �سقوف عالية

�أهالي الع�سكريين المخطوفين يعايدون اللبنانيين
برفع اعت�صامهم من و�سط بيروت

سبق تيار المستقبل وح��زب الله ،التيار
الوطني الحر و»ال��ق��وات» في تقديم هدية
الميالد للبنانيين .عقدا أول لقاء بينهما عشية
ليلة الميالد في عين التينة أم��س برئاسة
وبركة «العراب» رئيس المجلس النيابي نبيه
بري ،وحضور وزير المال علي حسن خليل.
ال��ح��وار بين األزرق واألص��ف��ر انطلق في
العموميات ،وسيتجنب الملفات الخالفية
التدخل في سورية والمحكمة الدولية وسالح
المقاوم في الجلسات المقبلة على عكس حوار
رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون
ورئيس حزب القوات سمير جعجع الذي ال
يزال بعيداً ،ألن المفاوضات معرقلة.
لقاء معاون االمين العام لحزب الله الحاج
حسين الخليل ووزير الصناعة حسين الحاج
حسن ،والنائب حسن فضل الله ،بالوزير
نهاد المشنوق ،والنائب سمير الجسر ونادر
ال��ح��ري��ري ،ك��ان سبقه وأع��ق��ب��ه جملة من
المواقف السياسية أعربت عن تأييدها لهذه
الخطوة على رغم خشيتها من ان يكون الحوار
انعكاسا ً لتوتير اقليمي قد يحصل اكثر مما هو
حاجة داخلية» .وك��ان تشديد من فريقي 8
و 14آذار على ضرورة المكاشفة والمصارحة
ما بين طرفي الحوار ،للوصول إلى توافقات
مبنية على أس��س ثابتة ،وأن ال بديل عن
التالقي بين جميع اللبنانيين مهما تكاثرت
الخالفات السياسية» ،داعية إل��ى توسيع
الحوار ليشمل انتخاب رئيس للجمهورية.

سليمان

وف���ي ال��س��ي��اق ،ث��م��ن ال��رئ��ي��س السابق
ميشال سليمان «الجهد الدولي لدعم الحوار
السعودي  -اإلي��ران��ي ال��ذي ينسحب حتما ً
على المحيط ككل ويثمر في حال نجح ،توافقا ً
لبنانيا ً داخليا ً طالما أظهرت القيادات اللبنانية
عجزها التام عن القيام بالواجب الدستوري
الديمقراطي المقدس ،أال وهو انتخاب رئيس
الجمهورية».
ون��وه «بالخطوة اإليجابية التي تمثلت
بالمصالحة المصرية  -القطرية استجابة
ل��م��ب��ادرة ال��م��ل��ك ال��س��ع��ودي ع��ب��دال��ل��ه بن
عبدالعزيز بطي صفحة الخالف ،ما ينعكس
إيجابا ً على وحدة الموقف العربي في مواجهة
التحديات الراهنة».
وشدد على «ضرورة المكاشفة والمصارحة
ما بين طرفي الحوار ،للوصول إلى توافقات
مبنية على أس��س ثابتة ،ما يعزز المناعة
اللبنانية لمواجهة األخطار المحدقة ويساهم
في تسهيل عمل الحكومة التي تقوم حاليا ً
مقام الرئاسة في ظل الفراغ المرفوض».

ميقاتي

ورحب الرئيس السابق نجيب ميقاتي بـ
«انطالق الحوار بين تيار المستقبل وحزب
الله» ،معتبرا ً «أنه خطوة جيدة وضرورية
في هذا الظرف المأزوم ،وتساهم في تخفيف
التشنجات السياسية والعودة الى البحث
عن قواسم مشتركة تتالقى حولها االرادات
اللبنانية كافة لصياغة تفاهم لبناني  -لبناني
يعالج الكثير من القضايا المطروحة».
وقال« :هذا الحوار الذي بدأ الليلة (أمس)
يشكل عودة ،ولو متأخرة ،الى ما كنا ننادي
به على ال���دوام ،من أن ال بديل عن التالقي
بين جميع اللبنانيين مهما تكاثرت الخالفات
السياسية وتباعدت المواقف ،وأننا محكومون
جميعا ً بالعيش معا ً والتحاور معا ً في كل
الظروف».
وأضاف« :صحيح اننا ال ننتظر ان يفضي

ه��ذا ال��ح��وار ال��ى ح��ل ك��ل القضايا الشائكة
والمشكالت المطروحة ،لكنه يمثل في حد ذاته
خطوة اساسية من سلسلة خطوات مطلوبة
من الجميع ،وع��دم ال��ره��ان على متغيرات
خارجية اثبتت الوقائع والمعطيات انها لم
تجلب لوطننا س��وى المزيد من المشكالت
والتعقيدات واألزمات».
وتابع« :الظرف ليس مالئما ً اليوم لتقليب
صفحات الماضي ألن التساجل لم ولن يكون
نهجنا ،ولكن من حقنا ،كما من حق جميع
المواطنين ،أن نسأل عن كل االتهامات التي
أطلقت والتخوين والتهجم ال��ذي دفع ثمنه

داخلي واقليمي على حماية االستقرار االمني
في لبنان ،وتشجيع الحوار بين كل االفرقاء».

حوري

وأك��د عضو كتلة المستقبل النائب عمار
حوري ،أننا ال نضع سقفا ً عاليا ً للتوقعات في
شأن الحوار ،نحن نذهب الى هذا الحوار ألننا
مختلفون وفشلنا في الماضي في االتفاق على
الكثير من المواضيع».
وقال« :علينا ان نخفف من أضرار مستوى
التوتير الذي حصل في المنطقة اقليمياً ،وهذا
يعد بندا ً اساسيا ً لدينا في هذا الحوار ،إضافة

ميقاتي� :ألم يكن �أجدى لو وفرتم � 3سنوات
من الرهانات الخاطئة
التي دفع ثمنها �أبناء طرابل�س
أبناء الوطن عموما ً وأبناء الفيحاء خصوصا ً
من دمهم ودمعهم وأرزاقهم وقوت أبنائهم».
وتساءل« :أل��م يكن أج��دى لو وفرتم على
لبنان واللبنانيين سنوات ثالث من الرهانات
الخاطئة والمغامرات العبثية والحمالت
الممنهجة لتعودوا ،ولو متأخرين ،الى حوار
أدركنا أهميته وطالبنا به وعملنا من أجله؟
أال تدينون للبنانيين جميعا ً بإعتذار لمرة
واح��دة عن اإلس��اءات التي تسببتم بها لهم
ولوطننا لبنان؟ أليس من حقنا أن نطلع
على األسباب التي منعتكم ثالث سنوات عن
الحوار ،وبالتالي األسباب التي أملت عليكم
العودة اليه اآلن؟ أليس من حقنا أن نسأل من
بحت حناجرهم تصعيدا ً وتجييشا ً وتهديدا ً
ووعيدا ً والذين رسموا الءات وثوابت رفضا ً
وتالق ،ثم استبدلوها بنعم من دون
ألي حوار
ٍ
أي تغييرات جدية؟ لماذا اآلن وكيف»؟
وأردف« :نحن ال نطرح األسئلة من موقع
اللوم او النقد للحوار ،بل من موقع الحرص
على إن��ج��اح��ه ،وأخ���ذ ال��ع��ب��ر ،وع���دم تكرار
التحريض والتجييش المذهبي .الحوار الذي
بدأ مطلوب وض��روري ،وهو النهج الوحيد
الذي يجب أن يكون سائداً ،فهذا نهجنا ونهج
كل من يريد حماية اللبنانيين من الصراعات
اإلقليمية التي ليست لدينا القدرة على وقفها
وليس لنا مصلحة في اإلنخراط فيها ،ألنها
تؤدي حكما ً الى صدام بين اللبنانيين عاشوه
سابقا ً وعسى اال يتكرر».

فرعون :الحوار
ي�ؤمن �شبكة �أمان �ضد
الهواج�س الأمنية
فرعون

دع��ا وزي��ر السياحة ميشال فرعون الى
«ت��وس��ي��ع ال��ح��وار ليشمل ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية» ،مؤيدا ً «الحوار بين حزب الله
والمستقبل الذي يهدف الى تأمين شبكة أمان
ضد الهواجس االمنية» ،ومتحدثا ً عن «توافق

إلى محاولة إيجاد خرق ما في موضوع رئاسة
الجمهورية وليس في موضوع اسم رئيس
الجمهورية».

خريس

واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
علي خريس «أن عقد جلسة الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل مؤشر مهم وايجابي ،على
رغم وجود خالفات عميقة بينهما ،وصعوبة
االتفاق على كافة الملفات الخالفية» ،مشيرا ً
إلى «أن الحوار سينطلق لتخفيف االحتقان
المذهبي والطائفي وإدخال لبنان في مرحلة
االستقرار والتفاهم ،كما سيتطرق إلى ملف
رئ��اس��ة الجمهورية وق��ان��ون االن��ت��خ��اب»،
مستبعدا ً «الدخول في االسماء».

«القوات» :المفاو�ضات
على خط حوار جعجع
عون « ُمعرقلة»
جنجنيان

وأكد عضو كتلة «القوات» النائب شانت
جنجنيان لـ«المركزية» «أن المفاوضات
على خط حوار رئيس الحزب سمير جعجع
ورئيس تكتل التغيير واالصالح النائب ميشال
عون « ُمعرقلة» ألن األخير مص ّر على ترشيحه
ّ
المرشح التوافقي» ،وأوض��ح اننا
وعلى أنه
«كقوات» لن نذهب الى الرابية كي «نبيع»
الجنرال موقفا ً مجانيا ً رغ��م حرصنا على
المصلحة الوطنية» ،مشيرا ً إلى «أن ال امكانية
النتخاب جعجع أو عون للرئاسة نظرا ً الى
رف��ض فريقي  8و 14آذار ،لذلك آن االوان
ّ
مرشح ثالث يحظى بتوافق
كي نذهب الى
الجميع».
واعتبر جنجنيان ان «العماد عون يُعرقل
االستحقاق الرئاسي بهدف الحصول على
«س �لّ��ة» م��ن المكاسب منها ق��ي��ادة الجيش
وبعض المراكز االخرى».

طعمة

وتمنى عضو اللقاء الديموقراطي النائب
نعمة طعمة ،في تصريح «ان يؤدي الحوار
بين تيار المستقبل وحزب الله إلى النتائج
المتوخاة وحيث سبق لرئيس اللقاء النائب
وليد جنبالط أن دع��ا دوم���ا ً ال��ى التواصل
والتالقي بين المستقبل والحزب وبين كل
اللبنانيين كونه يدرك المخاوف والهواجس
المتربصة بالبلد وما ترتبه عليه من مخاطر
هي األصعب منذ نشوئه في ظل ما يحيط
حولنا من حروب مدمرة وتطورات ومتغيرات
هائلة».

الحوت

واعتبر نائب الجماعة االسالمية عماد
الحوت« ،أن الحوار بين المستقبل وحزب الله
مطلوب لتبريد االحتقان الموجود في الساحة
الداخلية» ،معربا ً عن «خشيته من ان يكون
الحوار انعكاسا ً لتوتر اقليمي قد يحصل اكثر
مما هو حاجة داخلية».
ورأى «أن ال��ح��وار ايجابي لكنه حاجة
اقليمية ب��خ��اص��ة أن���ه س��ي��ت��ج��اوز النقاط
األساسية في الخالف اللبناني  -اللبناني
كقتال حزب الله في سورية ،وفوضى السالح
المنتشر ،وحالة االرباك العام في مؤسسات
الدولة والشغور الرئاسي».
واستبعد «إمكان أن يوصل الحوار إلى
انتخابات رئاسية ألن المكون األساسي وهو
الطرف المسيحي يغيب عنه» ،معتبرا ً «أن
الحوار قد يهيئ األج��واء بانتظار كلمة سر
اقليمية تأتي برئيس للجمهورية ألن الفرقاء
اللبنانيين سلموا الموضوع لمرجعياتهم
اإلقليمية وال��دول��ي��ة وي��ن��ت��ظ��رون ال��ض��وء
األخضر».
وأشار الحوت إلى «أن هناك مراوحة بملف
رئاسة الجمهورية ألن لبنان ورقة تفاوضية»،
وقال« :ال أفق النتخابات الرئاسة قبل  7اشهر
على االقل موعد انتهاء المفاوضات النووية
االيرانية».

غاريوس

وتمنى عضو تكتل التغيير واالص�ل�اح
النائب ناجي غاريوس «أن يولد وطننا من
جديد ،وأن يولد مجلس نيابي جديد يمثل
اللبنانيين فعالً ،وأن يولد رئيس جديد يلتزم
القيم المسيحية الحقة ويتعالى عن الصغائر
ويكون فوق الفساد والشبهات والصفقات،
وأن تولد المؤسسات من جديد نظيفة ال غبار
عليها ،وأن يولد الشعب من جديد ويختار
الحق ألن وحده الحق يحرره» .وقال في هذا
الميالد «كم نحتاج إلى وقفة ضمير وطنية
أم��ام المغارة ،ع � ّل النجم ي��دل المسؤولين
والناس على المخلص وطريق الخالص».

«أمل» و«العمل االسالمي»

وشددت حركة أمل وجبهة العمل االسالمي
في بيان على «ضرورة الحوار والتالقي بين
اللبنانيين كافة ،وعلى أهمية نجاح الحوار
المرتقب بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل
برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري على
أسس سليمة واضحة وعلى قاعدة مصلحة
الوطن العليا ،وقاعدة أن لبنان وطن لجميع
أبنائه» ،مؤكدين «أن��ه ينبغي على الجميع
تحمل المسؤولية والعمل بمقتضى ما تمليه
عليه اإلرادة الوطنية م��ن تضحية ووف��اء
وإخالص وتعاون من أجل إنقاذ الوطن وإعادة
اللحمة والثقة بين أبنائه».

«معالجة نموذجية للنفايات �سيك�شف عنها قريب ًا»
ابراهيم مك ّرم ًا في بعلبك:
«التغيير والإ�صالح»ّ :
التحجج بعدم وجود م�شروع ملف الع�سكريين وطني بامتياز
لتوزيع عائدات الخليوي عذ ٌر � ُ
أقبح من ذنب
رح��ب تكتل التغيير واإلص�ل�اح بكل ح��وار
بين األفرقاء السياسيين ،الفتا ً إلى «أن العماد
ميشال عون بادر إلى اإلنفتاح على المستقبل،
ورحب بكل انفتاح غير مشروط مستجد عليه،
على ما تقضي به الميثاقية الحقة ،فتتوافر
المشاركة الفعلية من جميع مكونات الشعب في
صناعة القرار الوطني .ولن يكون ذلك في ظل
االنقسامات والتجاذبات الحادة ،وال طبعا ً في
استبعاد أي مكون عن قرار وطني يعنيه وسواه
من المكونات ،ال سيما ال��ق��رارات التي تتعلق
باستحقاقاتنا الدستورية الميثاقية.
ورأى في البيان ال��ذي تاله الوزير السابق
س��ل��ي��م ج��ري��ص��ات��ي ع��ق��ب اج��ت��م��اع «التكتل
االسبوعي في الرابية برئاسة العماد عون« ،أن
زيارات الموفدين الرسميين من الدول الخارجية،
استكشافية الطابع ،على األقل معنا» ،الفتا ً إلى
«أن العماد عون يطالب بالجمهورية كي يبقى
عليها رئيس تستحقه ويليق بها».
وأكد «التكتل» أن مشروع معالجة نموذجية
للنفايات سيتم الكشف عنه قريبا ً في منطقة
معينة من لبنان ،ويعتبر هذا المشروع سابقة
من نوعه ،وقد تم دراسته مع اختصاصيين»،
م��ش��ددا ً على «أن الحلول التقنية والعملية
موجودة ،متوافرة ،ومتاحة إن سلمت النوايا
وانعتقت اإليرادات عن الحسابات والغايات»،
الفتا ً إلى «أن األمر لم يعد يحتمل التأجيل بفعل
انتفاء أي طاقة ممكنة لمطمر الناعمة لمزيد من
الطمر العشوائي».
وذكر بعائدات البلديات من القطاع الخليوي،
مستندا ً على تقرير وزي��ر االت��ص��االت بطرس
حرب الذي أشار إلى «أن ما يتوجب للبلديات
من عائدات الخليوي منذ  1994يبلغ مليار
دوالر أميركي .وسأل «أين هي هذه األم��وال»؟
إن التحجج بعدم وج��ود مشروع يضع آلية
التوزيع ،عذر أقبح من ذنب ،ذلك ألن غياب اآللية
ال يعفي من حسن التصرف باألموال ،وال يعني
أن تصرف األم��وال ك��أن تحول إل��ى الصندوق
البلدي المستقل ،فالحكومة السابقة وضعت
مشروع مرسوم في هذا الشأن ،والعماد عون
تقدم باقتراح قانون بتاريخ 2012/10/15
لتوزيع عائدات البلديات من الخليوي ،وهو
اقتراح قانون معجل مكرر».
وسجل التكتل استغرابه ب��ـ»أال يتم العمل

أكد المدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم« ،أن ملف العسكريين المخطوفين
وطني بامتياز وغير خاضع لمعايير مناطقية
ومذهبية».
كالم ابراهيم جاء خالل تكريمه من قبل رئيس
جمعية آل ناصر في لبنان والمهجر مصطفى
ناصر ،في فندق الخوام في بعلبك ،في حضور
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ،الشيخ بكر
الرفاعي والمفتي خليل شقير ،رئيس بلدية
بعلبك حمد حسن ،رؤساء بلديات ،فعاليات
سياسية اجتماعية ،ضباط في االم��ن العام
وق��وى االم��ن الداخلي ومخاتير وقيادات من

بعدما ك��ان أهالي العسكريين
المخطوفين أعلنوا بعد زيارتهم
امس البطريرك الماروني بشارة
الراعي ونائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم أنهم أرجأوا
تصعيد تحركهم ،قرروا مساء في
شكل مفاجئ ،إث��ر لقائهم رئيس
مجلس ال��وزراء تمام سالم ،إعادة
فتح طريق رياض الصلح مع اإلبقاء
على خيم االعتصام ،كمبادرة حسن
نية في مناسبة األعياد .وشددوا
ع��ل��ى أن ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ستكون
مرحلة صمت ،وأن فتح الطريق هو
عيدية للبنانيين وتقديرا ً لجهود
الرئيس سالم ،مشيرين إلى أنهم
تلقوا تطمينات من قبل الحكومة.
وفور تنفيذ هذا القرار أشرف األمين
العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء
محمد خير على إزال���ة العوائق
وفتح الطريق أمام السيارات.
وكان وزير الصحة العامة وائل
أبوفاعور أكد إثر زيارته األهالي
أنهم «يلمسون جدية الحكومة في
إنهاء ملف أبنائهم وه��م واثقون
منها ،وبالتالي قاموا بمبادرة فتح
الطريق في ري��اض الصلح» ،آمالً
في «ان تتطور األم��ور إيجابا ً في
هذا الملف».

عند الراعي

وكان وفد من األهالي زار أمس
البطريرك الراعي في بكركي في
إط���ار جولتهم على المسؤولين
السياسيين والروحيين.
وتوجه الراعي إلى األهالي قائالً:
«إننا إل��ى جانبكم حتى النهاية
ونعرف ألمكم ألن الجمرة ال تحرق
إال في مكانها» ،شاكرا ً الحكومة
على ما تقوم ب��ه ،ومطالبا ً اياها
بالمحافظة على المخطوفين وعلى
كل العسكريين في البلد.
وق��ال« :نحن متضامنون معكم
تضامنا ً ك��ام�لاً ،روح��ي�ا ً ومعنويا ً
ومطلبيا ً في كل األمور» ،مشيرا ً الى
انه استلم رسالة من البابا يذكر
فيها جميع المخطوفين ويعلن
ت��ض��ام��ن��ه معهم وأول���ئ���ك ال��ذي��ن
يعيشون تحت االرهاب».
وإذ أكد لألهالي «اننا معكم حتى

النهاية» ،وجه  3نداءات:
 «أوالً ،نقول للعسكريين :شكرا ًلتضحياتكم وأنتم اليوم مصلوبون
على صليب خطفكم ،فاتكلوا على
الله وتمتعوا برباطة الجأش وال
تخافوا مهما حصل.
 ثانيا ً للحكومة :المحافظة علىالعسكر هي المحافظة على لبنان،
فلتكن المقايضة وأمام المخطوفين
ال توجد أثمان .نطلب من الحكومة
مزيدا ً من الجدية والمسؤولية.
 ثالثاً :لـ»لدولة االسالمية»و»ج���ب���ه���ة ال���ن���ص���رة» ،واط��ل��ب
منهما المحافظة على الشباب
(المخطوفين) الذين كانوا يقومون
ب��واج��ب��ات��ه��م ف��ق��ط وت���رك األم���ور
السياسية جانباً».
وتابع الراعي مخاطبا ً الخاطفين
«من الناحية االنسانية» ،راجيا ً
منهم «ع��دم االع��ت��داء على أبرياء
ومعالجة ال��م��وض��وع ج��دي �ا ً مع
ال��ح��ك��وم��ة» ،معلنا ً ان��ه سيلتقي
ال��رئ��ي��س س�لام ال��ي��وم وسيبحث
معه ملف المخطوفين .وتوجه
ال��ى األه��ال��ي بالقول« :تشجعوا
واصبروا وابتداء من الغد (اليوم)
سيكون حديثنا ه��و ه��ذا الملف
لنصل إلى الحل».

قاسم :مع التفاوض
المباشر وغير المباشر

أم���ا ق��اس��م ف��أك��د خ�ل�ال لقائه
األهالي «أن حزب الله أعلن موقفه
في االجتماع األول لمجلس الوزراء
بأنه مع التفاوض المباشر أو غير
المباشر» ،داعيا ً «مجلس الوزراء
إلى أن يتحمل المسؤولية الكاملة
من دون التنصل منها وعليه إيجاد
السبل للتواصل م��ع الخاطفين
وإيجاد الحلول المناسبة».
وأمل في «أن تتوحد القناة التي
تعمل على االفراج عن العسكريين
المخطوفين» ،مشددا ً على «الحفاظ
على سرية الملف ،فالقضية تتطلب
متابعة س��ري��ة ال اس��ت��ع��راض��ات
إعالمية».
ودع��ا قاسم «إل��ى إخ��راج ملف
ال��ت��ف��اوض م��ن اإلع��ل�ام» ،متمنيا ً

«على الذين يعرضون خدماتهم
أن ي��خ��رج��وا م��ن مسألة ال��ب��ازار
السياسي واالعالمي» ،معتبرا ً «ان
الخاطفين يبتزون ليأخذوا كل ما
يمكنهم أخذه».
وتابع «نعدكم في حزب الله أن
نبذل أقصى جهد من داخل مجلس
الوزراء لالفراج عن المخطوفين في
أسرع وقت ممكن».

إرجاء التصعيد

وبعد عودتهم إلى ساحة رياض
الصلح ،أش��ار أهالي العسكريين
في بيان الى ان «مطالبنا واضحة
ومحقة ،ال نطالب بالمال والطعام،
بل نطالب بأوالدنا ،إذ مرت األعياد
والغصة في قلوبنا جميعاً».
ّ
وأع���رب األه��ال��ي ع��ن «شكرهم
لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ووزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور وكل من يساهم في
السعي بالخير والمحبة إلنهاء هذا
الملف االنساني» ،مؤكدين «تأجيل
ال إلغاء التصعيد ،لنرى ماذا تحمل
لنا االيام المقبلة».
وأك���د ال��ن��اط��ق ب��اس��م االه��ال��ي
حسين يوسف أن «لقاءات االهالي
ستستكمل في كل االتجاهات وقد
ن��زور الفريق نفسه أكثر من مرة
لنرى اين أصبحت قضية أبنائنا،
وك���ل ال��م��ك��ون��ات السياسية في
حساباتنا ،واذا تخطينا أحدها
فألننا نعرف موقفها ورأيها» .ولفت
ال��ى ان جولتنا على المسؤولين
الذين التقيناهم كانت ايجابية،
وتمكنا من توحيد الصف وانتزاع
كلمة واض��ح��ة م��ن الجميع حول
المقايضة والتفاوض».
وع��ل��ى ال��وس��ي��ط��ي��ن العاملين
ح��ال��ي��ا ع��ل��ي خ��ط ال��م��ل��ف ،اعتبر
يوسف انهما «يمكن ان يتعاونا
في القضية ،لكن «داع��ش» أبلغنا
ان���ه ي��ري��د أح��م��د الفليطي فقط،
وق��د تكون هناك أم��ور سرية في
الموضوع نحن ال نعرفها» ،مشيرا
الى ان « جبهة النصرة غير بعيدة
من المفاوضات .ويتم العمل على
الملفين حاليا ،لكن هناك أمرا في
العلن وآخر سرياً».

حركة أمل وحزب الله.
وأك��د ال��ل��واء ابراهيم «اهمية ال��زي��ارة الى
بعلبك والتي تأتي في سياق تفقد مراكز االمن
العام في البقاع ولقاء السيد مصطفى ناصر.
والقى المفتي شقير كلمة أك��د فيها اهمية
اللقاء كأبناء اسرة واحدة مسلمين ومسيحيين
وهي غنى للمدينة والمنطقة.
ودعا الشيخ الرفاعي لمعالجة الملف االمني
ألن بعلبك تعاني التفلت وهو أحد أسباب بيئة
التطرف ،مشيرا ً إلى «أن انعدام العدالة يسمح
لبعض النفوس المريضة بالتسلل لضرب
اركان المجتمع».

جريصاتي متحدثا بعد اجتماع التكتل
بطلب العماد عون من مجلس النواب تفسير
المادة  24من الدستور ،بحجة أن سائر األطراف
السياسية ال ترغب في ذلك ،أو تشترط نصابا ً
موصوفاً ،أو ما شابه من حجج على ما أورده
رئيس مجلس النواب إلى اإلعالم».
وسأل هل من الميثاقية بشيء أن يهمل طلب
تفسير مادة دستورية محورية ينجم عن حسن
تفسيرها وتطبيقها قانون ع��ادل لالنتخابات
ألعضاء مجلس النواب يتوافق مع أحكام الوثيقة
والدستور؟ وهل من المناسب أن نجتهد ونرتبك
كما هو الحاصل ،في معرض قانون تتولد عنه
كل السلطات في نظام ديمقراطي برلماني؟
وجدد «طلب رئيسه إلى رئيس مجلس النواب
بتجاوز مصادرة سلطة تفسير دستورنا ،وذلك
بالدعوة إلى جلسة لتفسير المادة المحورية
ال��م��ذك��ورة ،وليحضر من يحضر ،وليغب من
يغيب .فيتيقظ اللبنانيون ،وهم يعرفون ،من
يعطل نظامنا السياسي ،ويحول دون عدالة
تمثيلهم وصحته وفعاليته».
وت��ق��دم التكتل بكافة أعضائه م��ن جميع
اللبنانيين بأطيب وأصدق التمنيات بمناسبة
حلول األعياد علّها تأتي بكل خير ويمن ورخاء
وس�لام إل��ى ال��وط��ن وشعبه العظيم ،اللذين
يستحقان أن نلتزم جميعنا ميثاقنا وصيغة
عيشنا المشترك .إن ال��خ�لاص ه��و التمسك
بميثاقية نظامنا ،إن رغبنا حقا ً بالمحافظة
عليه».

اهالي العسكريين يزورون الراعي

(تموز)

...وقاسم

لن ن�سمح ب�أي فتنة طائفية

دريان من ال�سعودية :لبنان بال رئي�س عر�ضة للأزمات
ابراهيم بين مستقبليه

(احمد موسى)

الرابطة ال�سريانية :التكفيريون ال حدود لهم
أعلنت الرابطة السريانية أن ال إب��داع في
لبنان لنظام يكون فيه المواطن حرا ً ومتساويا ً
ومسؤوال ً من دون هيمنة وال تسلّط وينتخب
رئيسه من نبض الناس وهمومهم وليس من
الغرف ال��س��وداء .وأش���ارت خ�لال اجتماعها
الدوري إلى «أنَّ تفشي ظاهرة االرهاب في مدن
العالم إنذار أن التكفيريين ال حدود لهم ،فمن
سيدني ،الى بيشاور في باكستان ،إلى مالمو
في قلب السويد إلى نيجيريا ،سلسلة هجمات

ضد أبرياء ال تنم إال عن حقد وجاهلية» ،فه ْل
يعي العالم أن��ه معني وم��س��ؤول؟ ولفتت
يهجرون
الرابطة إلى «أن بالدنا تحترق وأهلنا ّ
ونخسر أرضنا وضيعنا أمام هجمات إرهابية،
ويبقى مطراننا ،يوحنا ابراهيم بولس يازجي
مخطوفين .وال رؤي��ة لتحرير سهل نينوى
وإعطائه حكما ً ذاتياً ،وال أفق لحل سياسي في
سورية يعيد األم��ل لكل شعبها ومسيحييها
خصوصاً».

دع��ا مفتي الجمهورية اللبنانية
ال���ش���ي���خ ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف دري�����ان
المسيحيين في لبنان بـ»أن يتجذروا
ف��ي أرض وطنهم ألن��ه��م ج��زء منه
كما أن المسلمين جزء منه» ،مؤكدا ً
«أن الحكم في لبنان مناصفة بين
نص
المسلمين والمسيحيين وفق ما ّ
عليه اتفاق الطائف».
وزار المفتي دريان والوفد المرافق
ف��ي ال���ري���اض ول���ي ع��ه��د المملكة
العربية السعودية األمير سلمان بن
عبدالعزيز الذي أكد وقوف «المملكة
إلى جانب لبنان وشعبه واستمرارها
في دعمه ومساعدته للخروج من
أزماته» وشدد على «دعم كل الجهود
التي تعزز وحدة اللبنانيين ووفاقهم
الوطني وعيشهم المشترك».
وأشار دريان إلى «نجاح مبادرة
المملكة ف��ي تسوية ال��خ�لاف ال��ذي

أقلق العرب جميعا ً بين جمهورية
مصر العربية ودول��ة قطر» ،واعتبر
«أن ذلك سيكون بداية لمعالجة بقية
الخالفات العربية».
واعتبر المفتي دريان خالل لقائه
أبناء الجالية اللبنانية في مبنى
ال��س��ف��ارة اللبنانية ف��ي ال��ري��اض،
«أن التأخير ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية يُعيق عمل مؤسسات
الدولة ألن الرئيس رمز وحدة لبنان
وأن���ه م��ن دون إن��ج��از االستحقاق
ال��رئ��اس��ي سيبقى ل��ب��ن��ان عرضة
لالزمات المتتالية التي يمكن ان تؤثر
في استقراره وأمنه».
ولفت إلى «أن انطالق الحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله يعطي األمل
بالوصول إلى نتائج ايجابية في كسر
الحواجز بين اللبنانيين واإلسراع في
انتخاب رئيس للجمهورية ويؤكد

بأن اللبنانيين مهما اختلفوا فهناك
عامل مشترك يجمعهم وهو مصلحة
وطنهم وعيشهم ال��واح��د والحفاظ
على وحدته وتماسكه وحمايته من
االنزالق في أتون صراعات المنطقة».
وقال« :المسلمون والمسيحيون في
لبنان خيارهم واح��د ومستقبلهم
واحد وال مجال ألحد أن يتالعب بهذه
العالقة ولن نسمح بأي فتنة طائفية
أو مذهبية ف��ي لبنان ،ومشروعنا
م��ش��روع ال��دول��ة الوطنية ال��ق��ادرة
العادلة التي تحمي الجميع ويقدم
لها كل المواطنين الواجبات وبالتالي
تعطيهم ال��دول��ة الحقوق م��ن دون
تفرقة أو تمييز».
وش��دد على «أن عدونا واح��د هو
العدو «اإلسرائيلي» واإلرهاب القادم
إلينا باسم الدين ومواجهته لن تكون
إال بوقفة لبنانية جامعة».

