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ف�ضل اهلل والنابل�سي ي�شاركان في م�ؤتمر الوحدة

ظريف يلتقي العمل الإ�سالمي :ندعم
الحوار بين حزب اهلل و«الم�ستقبل»

متوسطا ً وفد جبهة العمل االسالمي
ظريف
ّ
اعتبر وزير خارجية الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية محمد جواد ظريف
«ان لبنان نموذج فريد في العيش
المشترك بين الطوائف والمذاهب
كافة ،ومميز رغ��م صغر حجمه في
صنع القرارات الكبرى في المنطقة،
خصوصا ً في ما يتعلق بالمقاومة».
ولفت الى «ان الجمهورية اإلسالمية
تدعم الحوار واالنفتاح بين اللبنانيين
وال سيما الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل ،متمنيا ً «ان يؤتي ثماره
ويعود لبنان الى عهده السابق».
كالم ظريف أتى خالل استقباله،
في مق ّر وزارة الخارجية في إيران،
وفدا ً من قيادة جبهة العمل اإلسالمي
ف��ي لبنان برئاسة المنسق العام
الشيخ زهير الجعيد ،حيث تم البحث
 حسب بيان الجماعة  -في الشؤونوالتطورات العربية واإلسالمية.
وأك���د ظ��ري��ف «أن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية تقف الى جانب
الجبهة كما أنها تقف الى جانب كل
المقاومين واألح��رار والمستضعفين
حتى يمن الله عليهم وعلى هذه األمة
بالنصر المبين».
وأش��اد الجعيد من جهته ب��ـ«دور
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
دعم المقاومة في لبنان وفلسطين،
ودوره��ا في رف��د وتحصين الوحدة
اإلس�لام��ي��ة خ��ص��وص��ا ً الخارجية
اإليرانية بشخص الوزير ظريف الذي
يتمتع بمناقبية أخالقية عالية وحنكة
دبلوماسية وسياسية قل نظيرها
جعلته محط أنظار العالم وخصوصا ً
في ما يتعلق بالمفاوضات في الملف
النووي اإليراني».
وش��دّد على «أهمية ال��دور الذي
تقوم به إي��ران في مواجهة مشروع
الفتنة التكفيري ،وفي الحض على

الوحدة اإلسالمية كأساس وواجب
دي��ن��ي وش��رع��ي وت��ح��ق��ي��ق��ا ً عمليا ً
وميدانياً ،من خالل الدعم المباشر
بما تقدمه من إمكانات ووسائل في
كافة المستويات لكل المجاهدين
وال��م��ق��اوم��ي��ن والمستضعفين في
العالم ،ولعل معركة غ��زة األخيرة
وقبلها من ع��دوان صهيوني غاشم
خير دليل على ذلك الدعم».

السيد فضل الله

وح��ذر العالمة السيد علي فضل
الله في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي
الـ 28للوحدة اإلسالمية المنعقد في
طهران ،والذي ينظمه المجمع العالمي
للتقريب بين المذاهب اإلسالمية ،من
وجود «حالة من اإلحباط في أوساط
الكثير من الوحدويين اإلسالميين،
إلى حد القول إن الوحدة اإلسالمية،
والتقريب بين المذاهب اإلسالمية ،لم
يحققا أهدافهما».
وأشار إلى «أنه ال بد أيضا ً من إعادة
االعتبار عمليا ً إلى مفهوم األنسنة
في التعامل مع المختلف واآلخ��ر،
ومساواة اإلنسان نفسه مع اآلخر،
التي إن أقِ���رت كمبدأ ،ستكون لها
مصاديق كثيرة ،تربوية واجتماعية
ودينية ،تنقل الحوار والتعايش إلى
القاعدة وإلى الناس ،عوض أن تبقى
هذه المسألة أسيرة فتوى من هنا أو
خالف فقهي من هناك».
ولفتا إلى «أننا نتطلع إلى ضرورة
تعزيز لغة ال��ح��وار والتالقي على
كل المستويات ،وال سيما المواقع
الدينية الفاعلة والمؤثرة في النجف
وقم ومصر وغيرها .ويبقى األساس
هو هذا المشهد ،مشهد التالقي الذي
نريده أن يكون القاعدة في عالقتنا،
فاللقاء المبني على الحرص على

النابلسي متحدثا ً في المؤتمر

ص���ورة اإلس��ل��ام ،وع��ل��ى اس��ت��ق��رار
أوطاننا ونهوضنا ،سيساهم في حل
الكثير مما نعانيه».

النابلسي

أما الشيخ عفيف النابلسي فرأى
في الكلمة التي ألقاها في الجلسة
االف��ت��ت��اح��ي��ة للمؤتمر نفسه «أن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ترفع
راية الوحدة لتؤكد التالحم واألخوة
والتكامل بين المسلمين على اختالف
مذاهبهم».
وأض��اف« :إن اإلستكبار يواصل
مخططاته لضرب م��ب��ادئ اإلس�لام
وتشويه صورته وبحجة اإلره��اب
يعمل للسيطرة على المنطقة وسلب
ث��روات��ه��ا ،وأق���ام تحالفا ً ال لضرب
داع����ش وإن���م���ا الس��ت��ن��زاف م��ح��ور
المقاومة وإنهاكه بالفتن والحروب
الداخلية».
وك��ان النابلسي قد التقى مفتي
سورية الشيخ أحمد حسون ومحمد
علي التسخيري والمرجع الديني
الشيخ ف��اض��ل المالكي والسفير
السابق للجمهورية اإلسالمية في
ب��ي��روت غضنفر رك��ن آب���ادي وإم��ام
جمعية النجف األشرف صدر الدين
القبانجي وممثل جمعية الوفاق في
طهران الشيخ عبدالله الدقاق وممثل
حركة حماس في لبنان علي بركة
وع��ددا ً من المشاركين على هامش
المؤتمر.
أما رئيس لجنة االحزاب في مؤتمر
الوحدة االيرانية ممثل رئيس مجلس
ال��ن��واب اللبناني نبيه بري ،خليل
حمدان فن ّوه بدور ايران في السعي
الى مواجهة التحديات التي تعصف
باألمة خصوصا ً على صعيد تمتين
الوحدة االسالمية.
وخ�لال حفل عشاء أق��ام��ه حزب
«مؤتلفه» االيراني تكريما ً لرؤساء
وممثلي االحزاب المشاركة في مؤتمر
الوحدة االيرانية ،اعتبر حمدان ان
التفرقة بين المسلمين ال يستفيد منها
اال عدو االمة «إسرائيل».
وقد حضر الحفل وفد حركة أمل
ال��ذي ضم الشيخ حسن المصري،
والمسؤول االعالمي في حركة أمل
ط�لال حاطوم وممثلي الحركة في
طهران عادل ع��ون وص�لاح فحص،
والمدير ال��ع��ام لتلفزيون «»nbn
قاسم سويد ،كما شارك فيه معاون
الرئيس االيراني محمد باقر نوبخت،
واألم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب «مؤتلفة»
السيد حبيبيان ،ورؤس��اء االح��زاب
المشاركة في المؤتمر.

عائلة كرامي توا�صل تقبل التعازي في طرابل�س
واصلت عائلة الرئيس عمر كرامي تقبل التعازي في
ذكرى مرور أسبوع على وفاته ،داخل قاعة المؤتمرات
في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس .وكان في
استقبال المعزين ،شقيقه المهندس معن ونجال الراحل
خالد وفيصل ،إضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي وشقيقه
طه.
ومن أبرز المعزين بعد الظهر :وزيرا العدل أشرف ريفي
واالتصاالت بطرس حرب ،النائب خضر حبيب ،رئيس
المجلس االقتصادي  -االجتماعي روجيه نسناس ،ممثل
النائب السابق لرئيس مجلس ال��وزراء عصام فارس
العميد وليم مجلي ،الذي نقل رسالة من فارس أشاد فيها

بـ«مزايا كرامي وإنجازاته».
وحضر أيضاً :النائبان السابقان جهاد الصمد وسليم
حبيب ،المدير العام ألوجيرو عبد المنعم يوسف ،المدعي
العام االستئنافي في الشمال وليم الحسن يرافقه وفد من
قضاة قصر طرابلس ،قائد منطقة الشمال االقليمية في قوى
االمن الداخلي العميد محمود عنان ،قائد درك طرابلس
العميد بسام االيوبي يرافقه وفد من الضباط والقيادات في
قوى االمن في محافظة الشمال ،مفتي طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار ،قاضي شرع طرابلس غالب األيوبي،
الرئيس السابق لمرفأ طرابلس أنطوان حبيب ،وشخصيات
سياسية واجتماعية واقتصادية ووفود شعبية.

�آدامز :دفعنا  750مليون دوالر
للبنان لمواجهة النزوح

أع��ل��ن��ت س��ف��ي��رة ك��ن��دا ه��ي�لاري
شايلدز آدام��ز «أن��ه تم دف��ع أكثر
من  750مليون دوالر للبنان عبر
منظمات دول��ي��ة حكومية وغير
حكومية» .وك��ان��ت سفيرة كندا
زارت رئيس حزب الكتائب الرئيس
أم��ي��ن الجميّل ف��ي بيت الكتائب
المركزي في زيارة وداعية .وكانت
جولة اف��ق عامة «ف��ي م��ا يتعلق
بالدور الكندي في مساعدة لبنان
بمواجهة مسألة النزوح السوري
اليه».
وعبّر الجميّل عن تصوره «حول
قدرة لبنان وشعبه على المحافظة
على النسيج اإلجتماعي ،بحيث ال
يكون ممرا ً لإلرهاب ولكل محاوالت
ضرب ركائز الدولة اللبنانية».
وبحث الجميل مع رئيس أساقفة

الجميّل و سفيرة كندا
بيروت للموارنة المطران بولس مطر
المستجدات في لبنان والمنطقة وما
يجري في أوروبا وفرنسا .وتطرق

اللقاء أيضا ً إلى موضوع التطرف
في العالم واالعتدال الذي يجب أن
يكون رائدنا هنا وفي كل مكان.
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ب ّري :ال يمكن �أن تكون هناك «فيزا» بين لبنان و�سورية
علي عبد الكريم :الحكومة اللبنانية �ست�ستدرك الأمر لئال ن�صل �إلى الت�صعيد
ت��ن��اق��ض اإلج���������راءات ال��ت��ي
اتخدتها وزارة الداخلية بفرض
تأشيرة دخ��ول على السوريين
«الفيزا» االتفاقات الموقعة بين
لبنان وس��وري��ة .وفيما يستمر
وزي��ر الشؤون االجتماعية بنفي
أي ط��اب��ع ع��ن��ص��ري ل�لاج��راءات
التي بوشر في تنفيذها لتنظيم
دخ���ول ال��س��وري��ي��ن ال���ى لبنان،
كشف السفير السوري علي عبد
الكريم «أن القرار لم يُعرض على
مجلس ال���وزراء» ،ومعتبرا ً «أنه
من المخجل أن يفاوض اللبنانيون
داع��ش والنصرة ،وأال يفاوضوا
سورية».
وفي السياق ،أكد رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب���ري ان س��وري��ة
ولبنان ال يمكن أن يكون بينهما
تأشيرة دخول أو فيزا ،وعبّر عن
أنّ هذا األمر هو اجراءات تنظيمية
ويجب أن تكون بالتنسيق بين
ال��ب��ل��دي��ن ،وك��ان��ت س��وري��ة على
ال���دوام ت��ق��ول ب��ض��رورة التفاهم
والتنسيق.
ك��م��ا اط��م��أن ب���ري بحسب ما
نقل عنه السفير ال��س��وري علي
عبد الكريم علي ال��ذي زاره في
عين التينة ،على األوض��اع التي
تجري في الداخل السوري وهي
تصله تباعا ً أن الجيش السوري
واألمن الوطني السوري والشعب
السوري والحاضنة الشعبية كلها
تحقق نتائج يرى فيها انعكاسا ً
ايجابيا ً على لبنان والمنطقة في
مواجهة االرهاب العابر للحدود».
وأك���د ب��ري «أن التكامل بين
ل��ب��ن��ان وس���وري���ة ه���و أس��اس��ي
ل�لان��ت��ص��ار ع��ل��ى االره����اب ال��ذي
يشكل رهانا ً «اسرائيلياً» وغربيا ً
خ���اس���را ً ب��ف��ع��ل ص��م��ود س��وري��ة
وصمود الفكر ال��ذي يناهض هذا
اإلرهاب والذي تحقق في أكثر من
مكان» .ورأى «أن العام الجديد
سيكون عام خير لسورية ولبنان
وللمنطقة ف��ي م��واج��ه��ة اره��اب
يندحر ونتائجه ال��ت��ي تنعكس
على الغرب وعلى دول بكل أسف
كانت شريكة أو مراهنة بالطريق
الخطأ ،هي مضطرة اآلن إلع��ادة
النظر وللقراءة التي تستدرك فيها
موقفها لكي تتفادى ارتدادات هذا
االرهاب الذي بدأ يتهدد هذه الدول
في االقليم وفي العالم أيضاً».
وك��ان السفير ال��س��وري أش��ار
ف��ي ح��دي��ث ت��ل��ف��زي��ون��ي إل���ى أنّ
«القرار بفرض تأشيرات الدخول
على السوريين لم يُعرض على

األحزاب الوطنية

ب ّري وعلي عبد الكريم خالل لقائهما
مجلس الوزراء» ،قائالً« :أعتقد أنّ
الحكومة اللبنانية ستستدرك األمر
كي ال نصل الى التصعيد» .واعتبر
أن���ه «م���ن ال��م��خ��ج��ل أن ي��ف��اوض
اللبنانيون داعش والنصرة ،وأال ّ
يفاوضوا سورية».
وتابع السفير السوري« :نريد
تكامالً وتنسيقا ً بين الدولتين
لمصلحة اللبنانيين» ،الفتا ً إلى
«ان لبنان هو من يتح ّمل مسؤولية
فتح ح��دوده بهذه الطريقة امام
السوريين وهناك جهات لبنانية
وراء ذلك».

الحص

أم���ا ال��رئ��ي��س س��ل��ي��م ال��ح��ص
فاعتبر في تصريح «أن القرار لم
يكن موفقاً ،فهو ال يعكس العالقات
ال��ت��ي ينبغي ان ت��س��ود ف��ي كل
األوق��ات بين البلدين الشقيقين،
ولن يكون هناك طائل منها ،فما
ك��ان أغ��ن��ان��ا ع��ن��ه��ا» .وأش���ار الى
«أن هذا التشدد في اإلج��راءات لم
يكن في ما مضى ،وهذه هي المرة
األولى التي تفرض فيها مثل هذه
التعقيدات ،داعيا ً إلى إعادة النظر
فيها وإع��ادة االم��ور ال��ى نصابها
الصحيح ،ونعي ض��رورة تنظيم
تدفق السوريين الى لبنان نتيجة
االح��داث المؤلمة في سورية ،لما
فيه مصلحة الجميع في البلدين
الشقيقين ،ولكن ال يمكن أن يتم
ذل���ك إال بالتنسيق م��ع ال��دول��ة

مخزومي من الرابية:
المرحلة ت�ستدعي التحاور

السورية في هذا األمر حرصا ً على
العالقة المميّزة بين البلدين».

درباس

وأكد وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس «أن االجراءات كان
يفترض أن تطبق سابقا ً كما في
بقية دول العالم لمعرفة سبب
الزيارة إلى لبنان وإبراز مستندات
ثبوتية بذلك ،وفي ضوئها يتخذ
ال��ق��رار إم��ا السماح بالدخول أو
الرفض».
وأوض���ح «أن ال��ه��دف الرئيس
من هذه االج��راءات أم��ران :تنظيم
ال��دخ��ول ووق��ف اللجوء بخاصة
بعد اتخاذ الحكومة قرارا ً بذلك»،
معتبرا ً «أن ما قمنا به هو إجراء
ع����ادي ول��ي��س ق�����رارا ً ك��ي��دي��ا ً أو
سياسيا ً يستدعي ردا ً انتقاميا ً من
الجانب اآلخ��ر ال��ذي له الحق في
اتخاذ اجراءات على حدوده».
واس��ت��غ��رب «الضجة المثارة
حول اإلجراء الجديد خصوصا ً من
قبل الواليات المتحدة والمفوضية
السامية لشؤون الالجئين باعتبار
أن قرار وقف النزوح أبلغ الى كل
دول العالم والمنظمات الدولية
قبل اربعة اشهر».
ودع����ا «ال��م��ح��اف��ل ال��ع��رب��ي��ة
والدولية ال��ى التحرك لمساعدة
النازحين ال��س��وري��ي��ن» ،كاشفا ً
«أنه سيطرح على جلسة مجلس
الوزراء اليوم أفكارا ً لمساعدتهم».

اعتبر رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي «أن هذه المرحلة الصعبة
تستدعي التحاور في ما بيننا وعدم إضاعة الوقت للوصول إلى بر األمان».
ورحب بعد زيارته رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون
في دارته في الرابية ،مهنئا ً باألعياد ،بـ«الحوارات الجارية بين تيار المستقبل
وحزب الله ،وتلك المرتقبة بين التيار الوطني الحر و«حزب القوات» ،معتبرا ً
«أنها خطوة إيجابية لتنفيس االحتقانات ،نظرا ً إلى انعكاساتها على الشارع»،
ولفت الى «ضرورة أن يشمل جدول أعمال الحوار الملفات الملحة كي تحقق
أهدافها مع حلول الصيف ،ويكون لبنان حاضرا ً في حال حصول تسويات في
المنطقة».
واعتبر «أن القضايا المطروحة ال تنجز في جلسة أو اثنتين بل يجب إعطاؤها
كل الفرص الالزمة» ،الفتا ً إلى «أن من المواضيع األساسية التي تطرقنا اليها
هي االنتخابات الرئاسية» ،مشددا ً على «ضرورة إنجازها» ،محذرا ً من «أنها
تشكل نقطة ضعف للدولة أمام المجتمع الدولي».
ودعا إلى «التعاون لمواجهة اإلرهاب الذي ال دين له» ،محذرا ً من «أن الجميع
سيدفع الثمن» ،مبديا ً «أسفه من أن الغرب يدفع ثمن الطريقة التي تعامل بها
مع قضايا المنطقة ،مما جعله متضررا ً أيضا ً من اإلرهاب».

معلولي :ال حل �إال بتطبيق الطائف
وتنفيذ الالمركزية الإدارية
أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي «أن ال حل إال بعودة
لبنان الى النظام الديمقراطي البرلماني ،وذلك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة
تأتي بنواب يمثلون الشعب اللبناني ثم بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل
حكومة انقاذ وطني ،ويلي ذلك تطبيق اتفاق الطائف ،بتنفيذ الالمركزية االدارية
الموسعة».
وأش��ار في بيان إلى «خطورة شغور رئاسة الجمهورية وتعطيل النظام
الديمقراطي البرلماني بتمديد غير مبرر للمجلس النيابي ،مصدر السلطات،
كذلك الشلل في السلطة االجرائية والتجاذبات والخالفات والصراعات المذهبية
والطائفية بين السنة والشيعة وداخل الطائفة المارونية».
وتحدث معلولي عن النازحين السوريين ،فلفت إلى «أن عددهم يتجاوز
المليون ونصف المليون الجئ ،إضافة الى عدد الالجئين الفلسطينيين الذين
يقدرون بأكثر من نصف مليون الجئ ،ما يجعل من لبنان البلد الوحيد في العالم
الذي يتجاوز عدد غير اللبنانيين المهجرين ،عدد السكان المقيمين ،يضاف الى
ذلك الحركات التفكيرية كما شاهدنا في طرابلس وصيدا وغيرها من المناطق
اللبنانية ونعاني منهم اليوم في عرسال».
ورأى «أنه منذ إعالن دولة لبنان الكبير عام  1920لم يواجه الكيان خطرا ً
يهدد وجوده ،كما هو الوضع في هذه االيام».

وأكد وزير العمل سجعان قزي
تأييده لتنظيم ملف النازحين ،فهو
أم��ر جيد ومفيد ونحن نشد على
أيدي وزير الداخلية نهاد المشنوق
والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم الستكمال الخطوات
المتخذة لمصلحة االمن اللبناني».
ول��ف��ت ق���زي ال���ى ض����رورة أن
تكون التأشيرة التي يعطيها األمن
العام للسوريين للدخول واإلقامة
فقط وليس للعمل أيضاً« ،ألن هذا
االم��ر يبقى من شأن وزارة العمل
المسؤولة عن كل ما يتعلق بعمل
األج��ان��ب وم���ن ضمنهم العمال
السوريون».

فارس

ورأى النائب م��روان فارس «ان
اإلجراءات التي ت ّم اتخاذها بالنسبة
ال���ى ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ال��ى
لبنان تتناقض مع معاهدة األخوة
وال��ت��ع��اون والتنسيق الموقعة
من قبل مجلس ال��ن��واب اللبناني
ومجلس الشعب السوري» ،مؤكدا ً
«أنّ العالقات اللبنانية  -السورية
تقوم على قاعدة شعب واح��د في
دولتين وليس على قاعدة شعبين
في دولتين ،فالعالقات السورية ـ
اللبنانية هي أعمق بكثير من هذه
اإلج���راءات المؤخرة التي تسيء
للدولتين معاً».

منقارة

ودعا رئيس مجلس قيـادة حركة
التوحيد اإلس�لام��ي عضـو جبهة
العمل اإلس�لام��ي وات��ح��اد علماء
بالد الشـام الشيـخ هاشـم منقـارة
الحكومة والمواطنين اللبنانيين
«ال��ى احتضان النازحين وإي��واء
ال��م��ش�� ّردي��ن وال��م��س��اك��ي��ن م�� ّم��ن
تقطعـت ب��ه��م ال��س��ب��ل لسبب أو
آلخر».
وإذ أش���ار إل���ى األن���ب���اء التي
تتواتر عن المآسي التي يتع ّرض
لها هؤالء الناس نتيجة العواصف
الطبيعية في ظ ّل انقطاع وسائل
التدفئة والنقص الحا ّد في األدوية
وم���واد ال��غ��ذاء واك��ت��س��اح المياه
للخيم ،طالب «بالمعالجة وم ّد يد
العون» ،مؤكدا ً «أنّ أفضل الحلول
ألزم��ة النازحين السوريين هي
بدفع الح ّل السياسي لقضيتهم
المتفاقمة كمقدمة لعودتهم إلى
ديارهم ووطنهم».

«الم�ستقبل» ي�ؤكد �أهمية الحوار مع حزب اهلل
وفتفت يغرد خارج ال�سرب
ت��ت��واص��ل ال��م��واق��ف المرحبة
بحوار حزب الله – تيار المستقبل
ال��ذي تكمن أهميته ف��ي تنفيس
االح��ت��ق��ان .وف��ي��م��ا تمنت بعض
القوى السياسية في مواقفها «ان
تلحظ ك�� ّل ال��ح��وارات الداخلية
عملية االص�ل�اح والتأسيس في
ل��ب��ن��ان وت��ن��اول ش���ؤون النظام
اللبناني من خالل شراكة المذاهب
وال��ط��وائ��ف» ،غ��رد النائب أحمد
فتفت خ��ارج سرب تياره ،محمالً
«ح��زب الله فشل ال��ح��وار في اي
لحظة».

عون مستقبالً مخزومي

قزي

أم���ا ل��ق��اء األح�����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
فاعتبر «أن هذا اإلجراء بصيغته
الحاضرة ال يميّز بين النازح وغير
النازح ،انما يشكل سابقة سلبية
ت��م��س ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن البلدين
ّ
الشقيقين اللذين تربطهما اتفاقات
مشتركة .وكان من المفروض على
الحكومة أن تدرس مثل هذا القرار
قبل اإلق���دام عليه .ال سيما أنه
ستكون له تداعيات سلبية على
العالقات الثنائية ،ويلحق الضرر
بمصالح اللبنانيين».
وأشار بعد اجتماعه الدوري إلى
«أنّ هذا اإلج��راء اتخذ من جانب
واح��د من دون التشاور واالتفاق
مع الحكومة السورية ،وهو ما قد
يدفع الحكومة السورية إلى اتخاذ
إجراء مقابل على قاعدة المعاملة
بالمثل .فهل أن لبنان ق��ادر على
تح ّمل مثل ه��ذه النتائج ،وم��اذا
سيكون موقف الحكومة اللبنانية
عندها».
ودع��ا الحكومة إل��ى «تصويب
هذا القرار عمالً بمنطوق االتفاقات
المعقودة بين البلدين ،والتواصل
مع الحكومة السورية والتنسيق
معها في موضوع الح ّد من أعداد
النازحين السوريين في لبنان،
لتجنب أي تدهور في العالقات
وإلحاق الضرر البالغ بمصالح
اللبنانيين».

ا لمستقبل

وف���ي ال��س��ي��اق ،ش���دد المكتب
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ت��ي��ار المستقبل
على «أهمية ال��ح��وار في تنفيس
االحتقان المذهبي ،وفقا ً لما اعلنه
الرئيس سعد الحريري ،في دعوته
إل��ى انعقاد ال��ح��وار ،في إطاللته
االعالمية األخيرة».
وك���ان المكتب السياسي في
«المستقبل» عقد اج��ت��م��اع��ا ً في
ب��ي��ت ال���وس���ط ،ح���ض���ره ن���واب
الرئيس واعضاء المكتب ومدير
مكتب الرئيس سعد الحريري،
ن���ادر ال��ح��ري��ري ،ممثالً الرئيس
الحريري.
وت��ن��اق��ش المجتمعون حسب
بيان ص��ادر عن «المستقبل» في
التطورات السياسية الداخلية ،ال
سيما مجريات الحوار مع «حزب
الله» من جهة ،وتطورات الحوار
المرتقب ما بين «القوات» والتيار
الوطني الحر من جهة اخرى.
من جهة اخ��رى ،واف��ق المكتب
السياسي باإلجماع على رغبة
الرئيس الحريري عمالً بالمادة
( )35من النظام الداخلي بإرجاء
المؤتمر العام للتيار ال��ى العام
المقبل .2016

فتفت

واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب اح��م��د فتفت
ان «ال���ح���وار يُ��خ�� ّف��ف اإلح��ت��ق��ان
في الداخل اللبناني ،ونحن في
«المستقبل» قدمنا كل ما يمكن
تقديمه» .واذ لفت ف��ي تصريح
ال��ى «أن ل��دى ح��زب الله الكثير
ليقدمه ،لكنه حتى اآلن لم يفعل
شيئاً» ،أشار الى «وج��ود مظاهر
تزيد االحتقان من خ�لال الفتات
ف��ي ال���ش���وارع وأع��ل�ام وب��رام��ي��ل
تمنع الوقوف امام مراكز حزبية
وقيادية ،هذه المظاهر تم االتفاق
على إزالتها في «اتفاق الدوحة»

ولكن لم يتم تنفيذها وم��ا زالت
موجودة» ،مؤكدا ً «مسؤولية حزب
الله الكبيرة في هذا الصدد».
وادعى «أن ما يُثير اإلحتقان ما
يُس ّمى «بسرايا المقاومة» ،ويبدو
«أن ح��زب ال��ل��ه يعتبرها ج��زءا ً
من سالحه ،محمالً الحزب فشل
الحوار في اي لحظة».

لبنان الجديد» ،مشيرا ً إلى «أن هذا
الطرح هو بين مجموعة قوى تعمل
للتغيير على الساحة اللبنانية،
لكن ليست ك ّل قوى  8آذار تسير في
هذا االتجاه» .وتمنى أن تلحظ ك ّل
الحوارات الداخلية عملية االصالح
وال��ت��أس��ي��س ف��ي ل��ب��ن��ان وت��ن��اول
شؤون النظام اللبناني من خالل
شراكة المذاهب والطوائف».

ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،اع��ت��ب��ر عضو
كتلة التحرير والتنمية النائب
علي ع��س��ي��ران« ،ان اللبنانيين
محكومون إل��ى األب��د بالتعايش
مع بعضهم ،وحبذا لو أنهم قاموا
بهذه الحوارات من قبل ليتفادوا
األزم��ات السياسية» ،مؤكدا ً «أن
كان من المفيد أكثر لهم جميعا ً لو
أقاموا ح��وارا ً من خ�لال المجلس
النيابي وهو المنبر الحقيقي لجمع
اللبنانيين».
وق���ال ف��ي ت��ص��ري��ح «أم���ا اآلن
لنسرع في التفاهم على انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ون��س��رع في
التفاهم على إنتاج وإقرار قوانين
وضبط االدارة لنتمكن م��ن درء
األخطار المحدقة بالمنطقة التي
تبرز هنا وهناك».

الفرزلي

عسيران

غاريوس

وأك����د ع��ض��و ت��ك��ت��ل التغيير
واالصالح النائب ناجي غاريوس
«ان اللقاء بين العماد ميشال عون
ورئيس حزب القوات سمير جعجع
ال يزال ضمن نطاقه التحضيري،
ال��ذي م��ن شأنه تذليل العقبات
لمدّة  30سنة .ومن المهم ان يعلم
ك�� ّل فريق كيفية تنظيم خالفاته
وات��ف��اق��ات��ه م��ع ال��ط��رف اآلخ���ر»،
معتبرا ً «ان التنازل عن الدعاوى
القضائية بين الطرفين برهان عن
حسن نية ،وان ال��ح��وار ال يمكن
ان يستمر في ظ�� ّل دع��اوى قائمة
بينهما» .وأوضح «ان األمور تسير
على ال��ط��ري��ق الصحيح ف��ي ظ ّل
اتفاق القطبين المسيحيين االقوى
على بناء الدولة».

االعور

وأوضح النائب فادي االعور «أن
لبنان في حاجة الى هيئة تأسيسية
تعيد بناء ك ّل مؤسساته ،خصوصا ً
أن هذا الوطن يترنح اليوم بحمل
القوى المذهبية والطائفية والدولة
الفاشلة على مستوى المؤسسات
ك��اف��ة ،وك��ي نتمكن م��ن ال��ذه��اب
نحو واق��ع افضل علينا الذهاب
نحو هيئة تأسيسية تعيد بناء

ورأى النائب األس��ب��ق لرئيس
مجلس النواب ايلي الفرزلي «أن
الحوار في لبنان اكثر من ضرورة
واليوم بات جديا ً ونحن من أبرز
المطالبين ب��ه» ،مشيرا ً إلى «أنه
في ظل إمكانية االتفاق االميركي
 االي��ران��ي سينعكس االم��ر علىالحوار في لبنان».
وش��دد على «أن��ه ال يمكن الغاء
الحالة الس ّنية التي وقعت في
ال��ع��راق» ،الف��ت��ا ً ال��ى «أن رئيس
«القوات» سمير جعجع يعلم تماما ً
ان مع العماد ميشال عون ال مجال
للكالم عن مرشح ثالث».

رياشي

وأش����ار رئ��ي��س ج��ه��از االع�ل�ام
وال��ت��واص��ل ف��ي ح���زب «ال��ق��وات
«ملحم رياشي إلى «أنه عندما لم
نشارك في طاولة الحوار في بعبدا
كانت بسبب عدم جاهزية حزب
ال��ل��ه ل��ل��ح��وار ون��ح��ن مستعدون
دائ��م��ا ً لمحاورته» ،موضحا ً «أن
النقاش اليوم مع التيار الوطني
الحر هو حول الجمهورية وليس
رئيس الجمهورية وكل شيء قابل
للنقاش داخل هذا الحوار».
وأضاف« :اليوم هناك معادالت
جديدة فتكتل «التغيير واإلصالح»
عاد لممارسة الحضور السياسي
داخل مجلس النواب» .وقال« :إذا
انتخب العماد ميشال عون رئيسا ً
للجمهورية بكل ديمقراطية نتوجه
إليه بالتهنئة».
وأش���ار إل��ى «أن ملف رئاسة
الجمهورية يعني المسيحيين في
شكل خاص ألن رئيس الجمهورية
ه��و ال��رئ��ي��س المسيحي الوحيد
في الشرق» ،معتبرا ً «أن التقارب
مهم بين أكبر تيارين في المجتمع
المسيحي وال��ي��وم نحن نجري
محادثات وليس مفاوضات».
وقال« :منذ  30سنة هناك واقع
تباعد بين المسيحيين والطريقة
الوحيدة هو ابتكار ش��يء جديد
إلن��ت��اج حلول إضافية وجعجع
وعون مستعدان لهذا األمر».

