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جل�سة النتخاب الرئي�س الأربعاء المقبل
ولقاء بين بري و�سالم للتوافق على فتح دورة ا�ستثنائية

ال�سفير ال�سوري ي�ستقبل وفد اللقاء الوطني

علي عبد الكريم :الإرهاب الذي يعانيه
لبنان �أوجدته �سيا�سة الن�أي بالنف�س
أك��د السفير السوري علي عبد
الكريم علي «أن ما يخوضه الجيش
والشعب والقيادة السورية ينوب
ع��ن األم���ة كلها ،ألن م��ا تواجهه
س��وري��ة يستهدف دور المنطقة
وث���روات���ه���ا وح��ض��ارت��ه��ا ،ل��ذل��ك
المقاومة التي حضنتها سورية
اآلن يتكامل محورها في مواجهة
ه��ذا المدى التكفيري ال��ذي تأكد
للجميع أنه الوجه نفسه للعدوان
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ال��ت��ك��ف��ي��ري في
القنيطرة والجوالن وعلى الحدود
األردنية والفلسطينية ،وانتصارات
الجيش والحاضنة الشعبية تبشر
بنهاية ه��ذا المشروع الجهنمي
وهذا الذعر الذي يعبر عنه اإلعالم
«اإلسرائيلي» ،وهو مؤشر للنصر
األكيد والقريب والمتالحق لهذا
التكفير وللمخطط الذي يقف وراءه
العدو الصهيوني».
ول��ف��ت خ�لال استقباله اللقاء
الوطني برئاسة الوزير السابق
عبدالرحيم مراد في دارة السفارة
في اليرزة إلى «أن ذعر هذا العدو
الصهيوني هو المؤشر الحقيقي
لما ننجزه وما تحققه سورية طوال
أربع سنوات ،شعبا ً وجيشا ً وقيادة
وأصدقاء وحلفاء» ،مشيرا ً إلى «أن
التكامل بين سورية ولبنان هو في
مصلحة الشعبين».

ورأى «أن اإلرهاب الذي يعانيه
ل��ب��ن��ان أوج��دت��ه س��ي��اس��ة ال��ن��أي
بالنفس ،فهذا اإلره��اب ج��اء عبر
المعابر غير الشرعية وبتحريض
وبسياسات خاطئة ،وإن بحسن
ن��ي��ة ،ول��ك��ن ب��ت��ق��دي��ري أن هناك
من خطط بسوء نية لتراكم هذه
األخطار على لبنان ولزيادة أعداد
النازحين السوريين وتحريضهم
على المجيء الى لبنان».
أم��ا م���راد ف��ق��ال« :جئنا نعلن
تأييدنا لالنتصارات التي يحققها
الجيش السوري حاليا ً في درعا
والقنيطرة ،ونستنكر هذه الحرب
الكونية التي شنت على سورية،
التي استطاعت أن تصمد أمامها
وتحقق ان��ت��ص��ارات .وش��دد على
«أهمية عودة العالقات اللبنانية-
السورية كما كانت في السابق،
ع�لاق��ات مميزة ،وال يكون لبنان
مقرا ً أو ممرا ً للتآمر على سورية»،
الف��ت��ا ً إل���ى «أن س��ي��اس��ة ال��ن��أي
بالنفس التي م��ا زلنا ف��ي لبنان
متمسكين بمقولتها ،رغم الضرر
ال��ت��ي أدت ال��ي��ه ع��ل��ى الصعيد
ال��ل��ب��ن��ان��ي س��ي��اس��ة خ��اط��ئ��ة».
واستنكر م��راد «م��وض��وع سمات
الدخول للسوريين ،فالسوريون
واللبنانيون شعب واح��د ،ويجب
أن تكون المعاملة على الحدود مع

السوريين أفضل».
وك����ان م����راد أك���د ف���ي ح��دي��ث
تلفزيوني «أن الواليات المتحدة
األميركية تعلم أن مشروعها في
المنطقة أصبح في نهايته وذلك
بفضل المقاومة وصمود سورية
والجميع يعلم أن المعارك التي
ان��ت��ص��رت فيها ال��م��ق��اوم��ة كانت
ل��س��وري��ة ح��ص��ة ب���ه���ا ».وق���ال:
«صحيح أن المشروع االميركي
حقق بعض المكاسب م��ن خالل
تدمير سورية وإن��ه��اك الجيوش
العربية وحماية الكيان الصهيوني
ولكن بصمود سورية األسطوري
وع���ودة مصر وال��ل��ق��اء المصري
 ال��س��وري وم��ن خ�لال الصداقةمع روسيا والصين سنصنع غدا ً
أفضل ألمتنا».
وإذ أش����ار إل���ى «أن ال��ع��دو
الصهيوني وخ�ل�ال ت��اري��خ��ه لم
يقم ب��أي ح��رب إال وك��ان مدعوما ً
من األميركي» ،لفت مراد إلى «أن
ال��والي��ات المتحدة اليوم منهارة
اقتصاديا ً وه��ي غير ق��ادرة على
دع��م ال��ع��دو الصهيوني ف��ي أي
ح��رب يقوم بها» .ولفت إل��ى «أن
ب���وادر فشل ال��م��ش��روع االميركي
بدأت تظهر من خالل ما حصل في
تونس ومصر والعراق ومن خالل
الصمود السوري العظيم.

رابطة النواب ال�سابقين :لتثبيت الأمن
واال�ستقرار وتعزيز قدرات الجي�ش
ثمن رئيس رابطة النواب السابقين النائب األسبق
لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي ما قام ويقوم به
الجيش اللبناني لتثبيت األم��ن واالستقرار على جميع
االراضي اللبنانية وبخاصة في الشمال» ،داعيا ً «الحكومة
الى تعزيز قدراته بالتطويع الفوري واستدعاء االحتياط
وإنشاء األنصار عمالً بالقانون الصادر عام  1969وتزويده
بأحدث األسلحة لكي يتمكن من القضاء على التنظيمات
التكفيرية واالرهابية».
ولفت عقب االجتماع الدوري للهيئة اإلدارية للرابطة،
إل��ى «أن الهيئة ستتابع ما قامت وتقوم به من تحرك
على مستوى القادة السياسيين والروحيين لحل قضية
النازحين السوريين وذلك بدعوة مجلس الجامعة العربية
عمالً بأحكام المادة  12من ميثاق الجامعة العربية ،وذلك

بهدف إنشاء صندوق خاص يديره المساهمون ويرمي
إلى إقامة مجمعات سكنية في مناطق آمنة على األراضي
السورية وإذا تعذر فعلى الحدود».
وثمن «االجتماعات التي تعقد بين «المستقبل» وحزب
الله وكذلك االجتماعات بين القوات اللبنانية والتيار
الوطني الحر» ،مناشدا ً الفرقاء «أن يكون التوافق التام
على جميع القضايا الوطنية ،كما تناشد المجتمعين
توسيع هذه االجتماعات لتشمل جميع االفرقاء ليأتي
التوافق وطنيا ً شامالً».
وعلى الصعيد الداخلي ،حث «النواب باإلسراع بتنفيذ
جميع بنود اتفاق الطائف بعد مرور  25سنة على إقراره
وفي مقدمه قانون جديد لالنتخابات النيابية وإج��راء
االنتخابات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

مخزومي يلتقي فيون
اس��ت��ه��ل رئ��ي��س م��ن��ت��دى ال��ح��وار
الوطني فؤاد مخزومي زيارته لباريس
بلقاء رئيس الوزراء الفرنسي السابق
فرنسوا فيون إل��ى عشاء ،تخللته
جولة أف��ق ف��ي األوض���اع اإلقليمية

والدولية وانعكاسات تلك األوضاع
على لبنان ،وسبل تدعيم الوضع
االقتصادي واالجتماعي.
وأط���ل���ع م��خ��زوم��ي ف��ي��ون على
ال���ت���ط���ورات ف���ي ل��ب��ن��ان ،ورح���ب

مخزومي و فيون

بـ«المسار اإليجابي ال��ذي تتخذه
المفاوضات بين الدول الكبرى ال سيما
منها ال��والي��ات المتحدة األميركية
وإي��ران حول الملف النووي» ،الفتا ً
إل��ى «أه��م��ي��ة إي��ج��اد ح��ل��ول سلمية
ل�لأزم��ات ف��ي المنطقة ،وخصوصا ً
على صعيد األزم��ة السورية ،وفي
مواجهة اإلرهاب أيضا ً لما في ذلك من
انعكاسات إيجابية على لبنان».
وأث��ن��ى ع��ل��ى «ال����دور الفرنسي
المهم في لبنان» ،الفتا ً إلى «اإلهتمام
الفرنسي الخاص بمسألة اإلس��راع
في انتخاب رئيس للجمهورية ،ودعم
االستقرار فيه ،وكذلك دور باريس غير
المشروط لتسليح الجيش عبر الهبة
السعودية المشكورة» ،مبديا ً ثقته
بـ«دور باريس في دعم المعتدلين في
المنطقة وفي لبنان تحديداً».
وك���ان م��خ��زوم��ي التقى السفير
األميركي ديفيد هِ ْل إلى مأدبة غداء
وت��ن��اول معه األوض����اع ف��ي لبنان
والمنطقة».

فرعية اللجان تدر�س اقتراح
المنطقة االقت�صادية للبترون
باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة
والمكلفة درس اقتراح قانون انشاء المنطقة االقتصادية
الخاصة بقضاء البترون برئاسة رئيس اللجنة النائب
ابراهيم كنعان وحضور النواب األعضاء درس اقتراح
القانون المذكور وناقشت بعض المواد وص��وال ً للمادة
السادسة منه حيث أضيفت بعض التعديالت الطفيفة،
وستعود اللجنة الى متابعة درسه في الجلسة المقررة
يوم الخميس المقبل.
وطالبت لجنة تكنولوجيا المعلومات وزارتي االتصاالت
واالقتصاد بتزويدها بتقرير عن خدمة االنترنت ومقدميها
خ�لال مهلة شهرين ،ف��ي جلسة عقدتها ف��ي المجلس
النيابي ،برئاسة النائب سامر سعادة وحضور عبد المنعم

كنعان مترئسا ً جلسة فرعية اللجان المشتركة

يعقد مجلس ال��ن��واب جلسة عند الثانية عشرة ظهر يوم
األربعاء المقبل النتخاب رئيس الجمهورية ،ومن المؤكد أنها
ستكون كسابقاتها من الجلسات لجهة عدم اكتمال النصاب.
وفي السياق ،أعلن النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي
الفرزلي أن أي حل مرتقب لألزمة الرئاسية سيرتكز على وجوب
اإلتيان برئيس ذات حيثية بالبيئة التي ينتمي اليها ،وقال:
«األرجح أن االختيار سيتم بين رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس
حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية
باعتبارهم الوحيدين الذين يتمتعون بالمواصفات المطلوبة».
ورج��ح الفرزلي أن يكون الحوار بين عون وجعجع يتمتع
ّ
بمظلة دولية مماثلة لتلك التي تظلل حوار «المستقبل» – حزب
الله ،وق��ال« :أرى رئيسا ً للبالد خالل االشهر القليلة المقبلة
يصحح صورة الشراكة الوطنية ويؤسس إلعادة تكوين السلطة
في شكل صحيح بعيدا ً من الغش الذي طبع المرحلة الماضية
منذ عام  1990حتى يومنا هذا» ،مضيفاً« :إن االتفاق على الملف
الرئاسي قد يكون ضمن سلة سياسية متكاملة».
وأعلن «أ ّنه يتبنى ما صدر عن جعجع بعيد التصريح األخير
لرئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط الذي دعا
فيه الى إعطاء بُعد وطني لالستحقاق الرئاسي» ،وقال« :أنا أؤيد
ما صدر عن جعجع لجهة أنّ البعد الوطني ُمل َزم ولكن مدخله
الحوار الداخلي في البيت الماروني».
وش���دّد ال��ف��رزل��ي على وج���وب إع��ط��اء ال��ح��وار بين جعجع
وعون الوقت المطلوب ،قائالً« :ما إلو الحوار بينهما من مبارح
العصر» .وأضاف« :هو م ّر بخطوات كثيرة وال يزال هناك خطوات
أخرى» ،وإذ اعتبر «أن الحوار بينهما واعد ،أمل بأن يبلغ نهايات
سعيدة».
واستبعد الفرزلي «أن يكون أي توافق يصل اليه عون وجعجع
غير مرتبط بالملف الرئاسي» ،مشددا ً على «عدم إمكانية فصل
هذا الملف عن باقي الملفات المطروحة .وأضاف« :نحن ندور في
شبه حلقة حلزونية مترابطة».
وأعلن رئيس لجنة االدارة والعدل النائب روبير غانم «أن مجلس
الوزراء يتخذ قراراته ضمن آليتين ،إما باألكثرية أو بالثلثين عند
وجود نص دستوري» .وقال في حديث لـ«المركزية»« :إن روحية
الدستور هي تسهيل المرفق العام وليس تعطيله ،إذ ال يجوز أن
يوقع الوزراء البالغ عددهم  24على مشاريع القوانين ،بحيث
أن امتناع وزير واحد عن التوقيع يعطل عمل مجلس الوزراء اي
السلطة التنفيذية ،ويخالف روحية الدستور ونصوصه وعمله
واألهداف التي وضع من أجلها ،والتي تقضي بضرورة تسهيل
عمل المؤسسات وتعاونها».
وأضاف« :قانونياً ،ووفقا ً الحكام الدستور ،أن مجلس الوزراء

موسى متحدثا ً من المجلس النيابي

(ت ّموز)

هو الذي يتولى صالحيات رئيس الجمهورية ،فالدستور لم ينص
على أن كل وزير أصبح رئيس جمهورية ،إنما ُوجد لتسهيل عمل
المؤسسات ،وليس لتعطيلها» ،موضحا ً «أن الدستور لم يتضمن
نصا ً أو روحا ً يقضي بتوقيع الـ 24وزيراً ،فالقرارات التي تتطلب
أكثرية عادية تتخذ باألكثرية العادية ،والمراسيم يتم توقيعها
من قبل الوزراء المعنيين ،والقرارات التي تتخذ بأكثرية الثلثين
يتم فيها التصويت».
وعن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قال غانم« :إن رئيس
الحكومة يتخذ قرارا ً في مجلس الوزراء ويوقع على مرسوم فتح
الدورة االستثنائية ،وذلك بالتشاور والتنسيق مع رئيس مجلس
النواب».
مرحب به ،ولكن ال يعني حصول جلسات
وأضاف« :هذا األمر ّ
عادية ،فهناك ما ُيعرف بالمواضيع الضرورية كالموازنة التي
في حال أحيلت الى مجلس النواب ال ب ّد من إقرارها ،إضافة الى
مشاريع قوانين واقتراحات تهم الجميع ،ومن الواجب إقرارها».
وأوضح أن من الممكن حصر الدورة االستثنائية في جلسة واحدة،
نظرا ً إلى أن االولوية تستوجب تأمين المرافق العامة وعمل
المؤسسات ومصالح الشعب انطالقا ً من الحاجة والضرورة».
أمس
وعن انتخاب رئيس الجمهورية قال غانم «نحن في
ّ
الحاجة لرئيس جمهورية يكمل الصيغة اللبنانية التي أصبحت
نموذجا ً لمحاربة التكفير واالرهاب والتطرف ،خصوصا ً أن لبنان
هو البلد الوحيد الذي يرأسه مسيحي ،ومن هذا المنطلق واجب

(ت ّموز)

الوجوب انتخاب الرئيس ،والفريق المسيحي يتح ّمل المسؤولية
وتحديدا ً الموارنة».
وأكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى «أن
سبب التأخير في انطالق الخطة األمنية في البقاع سابقا ً يعود الى
انشغاالت القوى األمنية كافة بالمعارك التي حصلت على الحدود
الشرقية الشمالية والتصدي للقوى التكفيرية المعادية».
ولفت إلى «أن الحوار بين تيار المستقبل وح��زب الله يولي
موضوع الرئاسة اهتماما ً كبيرا ً غير أنه لن يدخل في األسماء ألن
يخص اللبنانيين جميعا ً والمسيحيين خصوصاً».
األمر
ّ
وفي مجال آخر ،تو ّقع موسى «لقاء بين الرئيسين نبيه بري
وتمام سالم للتوافق على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي
لدراسة األمور التي أق ّرها مكتب المجلس واللجان نظرا ً الى أهميتها
وانعكاسها االيجابي على المواطن».
وأوضح عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت «أن الرئيس
سعد الحريري سيؤكد في كلمته غدا ً السبت في مج ّمع «البيال»
لمناسبة الذكرى العاشرة الغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه
على الثوابت التي يلتزم بها تيار المستقبل وقوى  14آذار ،كما
توجهاته في المرحلة السياسية
سيُشدد على وحدة  14آذار وعلى ّ
المقبلة وكيفية إنقاذ البلد وإبعاده عن النيران ال ُمشتعلة من
حولنا» .ولفت لـ«المركزية» إلى «أن برنامج االحتفال سيتض ّمن
كلمة واحدة يلقيها الرئيس الحريري ألن المناسبة خاصة بذكرى
 14شباط ،خالفا ً لما اوحي به بهدف اعطاء معانٍ أخرى للذكرى».
وردا ً على سؤال ع ّما إذا ُو ّجهت دعوة لحزب الله لحضور االحتفال
باعتبار انه و«المستقبل» في حوار مباشر ،قال «من السابق ألوانه
القيام بهذه الخطوة».
وعن آلية عمل الحكومة والخوف من تعطيلها ،قال« :في أقصى
الحاالت ال تجتمع وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال من دون أن
تستقيل ألن ال وجود للسلطة التي تقدّم إليها استقالتها أي رئيس
الجمهورية».
وأشارعضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدالني إلى «أن
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سيؤكد من خالل الحوار مع
حزب الله على ثوابت تيار المستقبل القائمة على االعتدال واالنفتاح
والتفاهم والعيش المشترك ورفض التطرف واالرهاب والمجموعات
التكفيرية».
ولفت الى «أن الحوار انطلق من نقطتين رئيسيتين هما ،تخفيف
التشنج واالحتقان المذهبي من خالل إجراءات على االرض ،وكانت
الخطوة األول��ى إزال��ة الشعارات واألع�لام الحزبية واليوم هناك
بداية للخطة االمنية في البقاع ستليها خطط مماثلة في بيروت
والضاحية والحقا ً في المناطق اللبنانية المختلفة» ،مؤكدا ً «ان
النقطة الثانية التي سيركز عليها الحوار ستكون رئاسة الجمهورية
وتسهيل عملية اتمام االستحقاق من دون الدخول في االسماء».

�صقر يزور �سفير رو�سيا والقائم بالأعمال البرازيلي

زا�سيبكين :المهمة الرئي�سية للبنان و�ضع حاجز �أمام الإرهاب
التقى عميد الخارجية في الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ح��س��ان ص��ق��ر سفير
جمهورية روسيا االتحادية في لبنان الكسندر
زاسيبكين ،وج��رى خ�لال اللقاء ع��رض عام
ل�لأوض��اع .وأع��رب صقر عن تقدير الحزب
القومي لمواقف روسيا تجاه بالدنا ،مؤكدا ً
الوقوف الى جانبها في مواجهة الضغوط
التي تتع ّرض لها.
كما زار صقر السفارة البرازيلية والتقى
القائم باألعمال البرازيلي في لبنان انريكي
فيرارو بحضور مستشار السفارة ،وبحث
المجتمعون تعزيز وتطوير العالقة الثنائية
وعددا ً من الموضوعات العامة.
وأك��د المجتمعون خ�لال اللقاء ض��رورة
مواجهة اإلرهاب ،معتبرين أنّ اإلرهاب خطر
يتهدّد ك ّل المجتمعات اإلنسانية ،ومواجهته
مسؤولية على عاتق الدول كافة ،والمطلوب
خ��ط��وات عملية ج����ادّة وف��اع��ل��ة لمكافحة

اإلره��اب ،والتعاون مع ال��دول المعنية التي
تتع ّرض لألعمال اإلرهابية واإلجرامية.
كما أك��دوا أهمية توفير ك ّل عناصر الدعم
للجيش اللبناني لحماية أمن واستقرار لبنان
وحتى يتمكن من مواجهة التهديدات اإلرهابية
التي تتهدّد هذا البلد.
وشدّد المجتمعون على حق الفلسطينيين
المشروع ف��ي ال��ع��ودة إل��ى ارض��ه��م وحقهم
ف��ي تقرير المصير ،وض����رورة أن يتح ّمل
«المجتمع الدولي» مسؤولياته تجاه معاناة
الفلسطينيين جراء االحتالل «اإلسرائيلي».
وكان السفير الروسي أكد لوكالة سبوتنيك
بـ«أن لدى روسيا عالقات ودية مع مختلف
القوى اللبنانية ولها صيت طيب هناك ،حتى
تلك ذات الميول الغربية تريد أن تكون روسيا
قوية وفعالة في المنطقة».
وقال زاسيبكين« :لدي قناعة أن أولئك ذوي
التوجه الغربي ،يريدون رؤية روسيا قوية

ومؤثرة ،ويعولون على سياساتنا للتغلب
على مرحلة األزمة في الشرق األوسط وإنشاء
نظام متوازن للعالقات الدولية».
وأش��ار السفير ال��روس��ي إل��ى «أن مسألة
الحفاظ على االستقرار والحيلولة دون نشوب
صراع مذهبي ،ومواجهة اإلرهاب ،تبقى األهم
منذ سنوات عدة حتى وقتنا الحالي».
وقال زاسيبكين« :المهمة الرئيسية للبنان
ف��ي ال��س��ن��وات األخ���ي���رة ،ه��ي م��ن��ع زع��زع��ة
االستقرار واالضطراب الديني ،ووضع حاجز
أمام اإلرهاب ،وستستمر هذه األولوية».
وتطرق السفير الروسي إلى الجيش واألمن
اللبنانيين اللذين يحاربان بكل شجاعة
مجموعات من «الدولة اإلسالمية» و«جبهة
النصرة» على طول الحدود اللبنانية السورية
لمنع «ال��ه��ج��م��ات اإلره��اب��ي��ة» باستخدام
السيارات المفخخة.
كما أكد أن روسيا في هذه الظروف «تشارك

زاسيبكين مستقبالً عميد الخارجية

يوسف ممثالً وزير االتصاالت بطرس حرب ،وذلك بهدف
تحسين الخدمة التي يشتريها المواطن من مقدمي خدمات
االنترنت وتصل اليه سيئة جداً ،ولتأمين مصلحة المواطن
في هذا المجال ،على أن تتخذ اإلج��راءات الالزمة لضبط
هذه الخدمة وتحسين نوعيتها بين المواطن المستهلك
والشركات الخاصة بتقديم الخدمات».
وإثر الجلسة ،ث ّمن سعادة التعاون القائم بين القطاع
الخاص والقطاع العام خصوصا ً بين شركة اوجيرو
و( )P.S.Aفي لبنان ،ولكن نحن كمجلس نواب ،تلقينا
مئات الشكاوى على موضوع خدمة االنترنت ونوعية هذه
الخدمة من مقدمي الخدمات المرخص لهم من قبل الدولة
اللبنانية».

3

«الديمقراطية»
عند �سعد و«�أمل»
استقبل األمين العام لـ التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد وفدا ً من
قيادة الجنوب لـ«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة عضو
المكتب السياسي «أبو بشار» الذي أكد دعم مسيرة االستقرار في لبنان ،والتي
تستدعي تحصين األجواء من أجل ضمان أمن الشعب الفلسطيني واستقراره،
والذي بدوره يؤثر على استقرار الجوار اللبناني .قائالً« :نحن في مسيرة
واحدة مع التنظيم الشعبي الناصري واألحزاب الوطنية القومية في لبنان».
وأش���ار إل��ى «أن اللقاء بحث القضايا التي تهم الشعبين اللبناني
والفلسطيني ووضعنا سعد في إطار المعركة الديبلوماسية التي يخوضها
الشعب الفلسطيني بعد فشل المشروع الذي تقدم به الوفد إلى مجلس األمن
الدولي ،وعرضنا مالحظاتنا على هذا المشروع الذي بات يستدعي العودة إلى
الهيئات الشرعية للشعب الفلسطيني ،كمنظمة التحرير ،والمجلس المركزي،
والمجلس الوطني ،إلعادة تقييم التجربة السابقة ،وصياغة استراتيجية
فلسطينية تقوم على تنشيط وتفعيل مشاركتنا في المؤسسات الدولية ،وفي
رفع الملفات المتعلقة باالستيطان واألسرى إلى محكمة الجنايات الدولية
لمحاكمة «إسرائيل» على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني».
كما زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو اللجنة
المركزية ومسؤول ملف البقاع عبدالله كامل ،المسؤول التنظيمي إلقليم
البقاع في حركة أمل مصطفى الفوعاني .وأكد كامل «أن المفاوضات مع العدو
«االسرائيلي» لم تجلب سوى االحتالل المتمادي وضرب االقتصاد وتهويد
القدس وأن القرارات الدولية لو طبقت بالحد األدنى لكنا كفلسطينيين لنا دولة
حدودها عند حدود الرابع من حزيران ،ولكن القرارات الدولية لم تكن تطبق
اال لمصلحة «اسرائيل» ولتشجيع االستيطان وتصفية القضية في الحرب
األخيرة على غزة اما في لبنان».
وأك��د الفوعاني «أن��ه لم يعد هناك ما يوحد المسلمين والمسيحيين إال
القضية الفلسطينية « .وقال« :هناك محاولة ممنهجة وكلنا ندركها من خالل
الحالة التكفيرية التي تطل بأكثر من منطقة ،هذا اإلرهاب يحاول أن يستهلك
قدرات أمتنا ويبددها ،ونحن نؤكد ضرورة الوحدة الفلسطينية».

بنشاط في المساعدات الدولية للحكومة
اللبنانية ف��ي ه��ذه التوجيهات المذكورة،
وعالقاتنا الواسعة مع السياسيين المحليين
هدفها الحفاظ على االستقرار في لبنان».
ون��وه زاسيبكين إل��ى «ض���رورة التركيز
في شكل خاص على أهمية الحوار الداخلي
اللبناني ،والتعاون الب ّناء لمصلحة تحسين
ال��وض��ع ف��ي ال��ب�لاد وخ��ل��ق ال��م��ن��اخ ال��م��وات
لتستطيع ق���وات األم���ن وال��ج��ي��ش القيام
بدورها في الدفاع عن سيادة لبنان وحياة
مواطنيه».
وأع��رب عن ثقته بأن هناك إمكانية لدى
اللبنانيين الختيار رئيسهم بأنفسهم بعيدا ً
عن اإلم�لاءات الخارجية ،وقال« :نحن نتفق
مع هذا األسلوب وملتزمون بهذا النهج الذي
يساهم فيه المجتمع الدولي وبعض البلدان
في خلق الجو المناسب النتخاب الرئيس ،من
دون فرض خياراتهم».

صقر مع القائم باألعمال البرازيلي

لقاء الأحزاب :ليتعامل «الم�ستقبل» بجدية
مع ت�صريحات نوابه المتناق�ضة
ن���� ّوه ل��ق��اء األح������زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
ببدء تنفيذ االتفاق الذي تم التوافق
عليه في الحوار الجاري بين حزب
الله وتيار المستقبل ،لجهة نزع
األع�ل�ام وال��ش��ع��ارات الحزبية في
بعض المناطق اللبنانية ،نظرا ً
الى األثر اإليجابي الذي يتركه هذا
األم��ر ،من ارتياح ل��دى المواطنين
والمساهمة في تخفيف االحتقان
السياسي والطائفي وتعزيز الوحدة
الوطنية.
ورأى اللقاء في بيان له أن الهدف
األس��اس��ي للحوار يجب أن يدفع
بكافة القوى إلى التعامل اإليجابي

معه والتوقف عن المكابرة ،من خالل
تنفيذ ما اتفق عليه المتحاورون
حرفياً ،حتى ال تكون اإلرادة داخل
الحوار شيء فيما التنفيذ أمر آخر»،
مشددا ً على «ض��رورة تعامل تيار
المستقبل بجديّة مع كل األصوات
التي تصدر عن بعض نوابه ووسائل
إع�لام��ه ،وال��ت��ي تعبر ع��ن تناقض
واضح بين ما تقوله مصادره وما
ي��ص � ّرح ب��ه س��ي��اس � ّي��وه» .واعتبر
«أن الثقة بين القوى المختلفة ال
تبنى بسياستين ووجهين وإنما
بالموقف الواضح والصريح الذي
يقرن الكالم باألفعال ،وال يسمح
لبعض الغوغائيين بتعكير األجواء

اإليجابية التي ينتجها الحوار».
وأش�����ار ال���ى «أن ال��ت��ط��ورات
الميدانية األخيرة في مثلث درعا-
القنيطرة -دم��ش��ق ،تشكل تطورا ً
إيجابيا ً لناحية قطع الطريق أمام
قيام جيش لحد جديد حليف للعدو
الصهيوني» ،مشيدا ً بـ«بطوالت
الجيش العربي السوري والقوات
ال��ت��ي تقاتل إل��ى ج��ان��ب��ه» ،م��ؤك��دا ً
«أن هذه المعركة ،كما كل األحداث
التي تجري في سورية ،هي جزء
من معركتنا الكبرى مع المشروع
األميركي الصهيوني ،ال��ذي أنتج
عصابات إجراميّة تكفيريّة لتقاتل
نيابة عنه».

«ال�شغيلة» ته ّنئ �إيران بذكرى انت�صار الثورة
توجهت قيادة رابطة الشغيلة برئاسة أمينها العام النائب
السابق زاه��ر الخطيب« ،من قيادة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وشعبها الشقيق بأحر التهاني بذكرى انتصار
الثورة اإلسالمية على نظام الشاه ،وتحرير إيران من التبعية
للواليات المتحدة األميركية وكيان العدو الصهيوني».

ورأت في بيان «إن انتصار الثورة بقيادة األمام الخميني،
أحدث تحوال ً كبيرا ً في المنطقة لمصلحة شعوبها وقواها
التحررية ،وفي مقدمها الشعب اللبناني ومقاومته ،والشعب
الفلسطيني ومقاومته ضد االحتالل» ،مثمنة «وقوف الشعب
اإليراني وقيادته إلى جانب قضايانا المحقة والعادلة».

