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حمليات �سيا�سية

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن �آلية عمل الحكومة والمو�ضوع الرئا�سي

ترو :انتخاب رئي�س هو ا�ستحقاق وطني وخالف عون وجعجع ّ
عطله
حاورته :روزانا رمال
أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب عالء الدين ترو أن
«العمل جا ٍر حاليا ً للبحث عن آلية عمل داخل مجلس الوزراء
تسرع انتخاب رئيس الجمهورية وتبقي على صالحية
رئيس الحكومة وتحافظ على ال��دس��ت��ور وال تعيق عمل
الحكومة».
وش���دد ت��رو ف��ي ح���وار مشترك بين صحيفة «البناء»
وق��ن��اة «ت��وب ن��ي��وز» على ان «انتخاب رئيس يحل الكثير
من المشاكل الدستورية والقانونية والسياسية العالقة»،
م��ؤك��دا ً «أن وج��ود الرئيس سعد الحريري في لبنان أمر
جيد ويساعد على معالجة الملفات السياسية والدستورية
المطروحة كما يساعد في انجاز الملف الرئاسي».
وأشار ترو إلى أن «انتخاب رئيس هو استحقاق وطني
وليس استحقاقا ً مسيحيا ً في حين يستطيع المسيحيون ان
يسرعوا ويسهلوا انتخاب الرئيس ألن التجاذب بين رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ورئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع هو ال��ذي ّ
عطل االنتخاب،
كاشفا ً أنه حتى ولو اتفق المسيحيون على رئيس فإن كتلة
اللقاء الديمقراطي تحتفظ لنفسها بحق التصويت.
وإذ رف���ض ت���رو ال���رد ع��ل��ى س���ؤال ح���ول غ��ي��اب رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط عن احتفال البيال
في ذك��رى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،اعتبر أن هذا
موضوع خارج النقاش ،قائالً« :ذهبنا الى الضريح والنائب
هنري حلو مثل جنبالط في البيال والحقا ً حصل لقاء بين
جنبالط والحريري».
ورأى ترو في حوار تيار المستقبل وحزب الله أنه عكس
وفيما يلي نص الحوار كامالً
{ م��ا ال���ذي حصل ب��رأي��ك لكي ي��ط��رح موضع
تعديل آلية العمل داخل مجلس الوزراء؟
 ال��ف��راغ الرئاسي هو ال��ذي سبب انتقالص�لاح��ي��ات رئ��ي��س الجمهورية إل��ى مجلس
الوزراء مجتمعا ً والمجلس المتنوع بهذا الشكل
الذي يضم جميع المكونات السياسية وتضارب
اآلراء حول هذه المواضيع وظن البعض بأنه
يمكن أن يفرض رأي��ه داخ��ل المجلس هو ما
أدى إلى هذا التجاذب داخ��ل المجلس ،وإلى
هذا التعنت من قبل أفرقاء عديدين حول هذا
الموضوع أو ذاك ،وهو ما أدى إلى عرقلة عمل
الحكومة وتراجع إنتاجيتها في ظل هذا الوضع
الصعب في البلد أمنيا ً وسياسيا ً ودستوريا ً
واق��ت��ص��ادي�اً ،واآلن البعض يبحث ع��ن آلية
تسرع بانتخاب رئيس الجمهورية وتبقي على
صالحية رئيس الحكومة وال تتناقض مع كافة
القوى السياسية وصيغة مرنة تحافظ على

جار
العمل ٍ
حالي ًا للبحث
عن �آلية عمل ت�سرع
انتخاب رئي�س
الجمهورية وال تعطل
الحكومة
الدستور والصالحيات الممنوحة بدستور
الطائف وال تعيق عمل الحكومة ألن الحكومة
هي المالذ الدستوري األخير القائم في البلد
ألن مجلس النواب اليوم من دون فتح دورة
استثنائية ال يستطيع أن يشرع.
الخالف والتجاذب السياسي القائم منذ عشر
سنوات لألسف لم نستطع أن نخرج منه بأقل
الخسائر الممكنة وهو الذي شل عمل الحكومة
وعطل المجلس النيابي في المرحلة السابقة
وعطل انتخاب رئيس للجمهورية حتى اآلن.
{ ه��ل تعطيل عمل الحكومة ي��س�� ّرع انتخاب
رئيس للجمهورية؟
 أسرع شيء هو انتخاب رئيس للجمهوريةواللبنانيون ق��ادرون على الذهاب إلى مجلس
النواب وانتخاب رئيس من دون تدخل خارجي
وم��ن دون تعطيل م��ن ال��داخ��ل وب�لا اتهامات
متبادلة ،يجب ان ننتخب رئيسا ً ألن ذلك يحل
الكثير من المشاكل الدستورية والقانونية
والسياسية العالقة في ظل المرحلة الحرجة
التي تمر بها المنطقة والرئيس تمام سالم ال
يحسد على هذه المرحلة التي اتى فيها رئيسا ً

ترو متحدثا ً الى الزميلة ر ّمال

ارتياحا ً في الشارع اللبناني وهو أمر جيد جداً.
وعبر ترو عن رفضه تنسيق الجيش اللبناني مع الجيش
السوري لمواجهة اإلرهاب ،معتبرا ً ان «التنسيق الذي يقوم
به المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم بموافقة
الحكومة في بعض المواضيع االمنية على الحدود وفي
قضية العسكريين المخطوفين مع النظام في سورية ٍ
كاف

للحكومة فهو رجل صبور ومن بيت عريق ويريد
معالجة المشاكل بأقل خسائر ممكنة وكان
يحمل هذا الهم منذ بداية الفراغ الرئاسي.
وجود الرئيس سعد الحريري في لبنان أمر
جيد ويساعد على معالجة الملفات السياسية
وال��دس��ت��وري��ة ال��م��ط��روح��ة ووج����وده يسرع
التواصل ويساعد على انجاز الملف الرئاسي
بأسرع وقتٍ ممكن.
{ ي��ق��ال إن وج���ود ال��ح��ري��ري ف��ي لبنان سببه
اقتراب موعد انتخاب رئيس للجمهورية ليأتي هو
رئيسا ً للحكومة ،ما رأيك؟
 وج��ود الحريري وتنازل جميع األط��رافيسهل إنجاز الملف الرئاسي ومن ثم تكليف
رئيس حكومة وتشكيل حكومة وبعدها يأتي
م��لء الشواغر في المؤسسات وأم��ور أخ��رى،
انتخاب الرئيس هو مفتاح لكل هذه األمور.
{ ك��ان الف��ت��ا ً تحفظ ال��ح��ري��ري وال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط على ح��وار التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية وبأنهما ي��ري��دان أن ي��ك��ون االستحقاق
الرئاسي وطنيا ً وليس مسيحياً ،لماذا برأيك؟
 كل االستحقاقات في لبنان هي استحقاقاتوطنية على رغم طائفية المراكز التي يشغلها أي
شخص وانتخاب رئيس الجمهورية استحقاق
وطني وليس استحقاقا ً مسيحيا ً مع احترامنا
لكل المرشحين وه���ذا ليس ش��أن �ا ً مسيحيا ً
فقط ألن رئيس الجمهورية هو رئيس للدولة
للمسلمين وللمسيحيين في حين يستطيع
المسيحيون ان يسرعوا ويسهلوا انتخاب
الرئيس ألن التجاذب بين العماد عون وسمير
جعجع هو الذي عطل انتخاب الرئيس وليس
أي شخص آخر ،ونحن أول من شجع على إجراء
حوار مسيحي  -مسيحي.
{ إذا اتفق عون وجعجع على رئيس هل يبارك
جنبالط هذا اإلتفاق؟
 انتخاب الرئيس ليس اتفاقا ً مسيحيا ً بلهو اتفاق وطني وحتى لو اتفق عون وجعجع
وقالها جنبالط بأننا ككتلة اللقاء الديمقراطي
حينها نرتئي أن نصوت أم ال ،نحن نريده
استحقاقا ً وطنيا ً يجمع عليه كل اللبنانيين ألن
ال جعجع وال عون يجمع عليهما اللبنانيون.
{ ه���ل م���ا زال ال��ن��ائ��ب ه��ن��ري ح��ل��و مرشحا ً
للرئاسة؟
 نعم ال يزال وسيبقى مرشحنا حتى النهايةوهو نائب وطني ومرشح اللقاء الديمقراطي،
وهناك اسماء رؤساء انتخبوا رؤساء جمهورية
ولم يكونوا يتمتعون بقوة شعبية وسياسية.
{ غياب جنبالط عن احتفال البيال في ذكرى
اغتيال الرئيس رفيق الحريري هل يعني ذلك عدم
موافقته على خطاب الحريري؟
 هذا موضوع خارج النقاش ألننا ذهبنا إلىالضريح والنائب حلو مثل جنبالط في البيال
والحقا ً حصل لقاء بين جنبالط والحريري.
{ كيف تنظرون ال��ى ح���وار ح��زب ال��ل��ه وتيار

وجيد».
وإذ رف��ض ت��رو ال��خ��وض ف��ي الملفات اإلقليمية ،أشار
إلى أن «لبنان ليس بحجم األت��راك وال اإليرانيين» ،داعيا ً
إل��ى العمل على تحصين لبنان واس��ت��رج��اع العسكريين
المخطوفين ،معربا ً عن ثقته بالقيادات اللبنانية بأن ال تأخذ
البلد الى النار السورية والعربية وإبعاده عن الفتنة.

المستقبل؟
 نحن شجعنا على هذا الحوار منذ  3سنواتوهو أمر جيد جدا ً ألن الكثير من المحاذير قد
أسقطت عندما جلسوا على ط��اول��ة واح��دة
والشروط والشروط المقابلة بينهما قد تجاوزها
الفريقان ويبحثان في امور مهمة وشهدنا كيف
انعكس باالرتياح ذلك على الشارع والخطابات
التي قيل أنها نارية هي تذكيرية وليست نارية.
{ م��ا ال���ذي حصل ف��ي المنطقة م��ن متغيرات
برأيك لكي يجلس ح��زب الله و»المستقبل» فجأة
على طاولة حوار واحدة؟
 الن��ه لم يحصل تغيير في أي مكان منالعالم العربي ال في سورية وال في غيرها ،ألن
كل فريق كان يراهن على أن فريقه سينتصر لكن
لم ينتصر أحد لذلك اقتنع بأن هناك حاجة في
هذا الوقت الضائع للحوار ومعالجة المشاكل
الداخلية التي ال قدرة ال على هذا وال ذاك على
تغييرها.
{ ي��ق��ول ج��ن��ب�لاط إن��ن��ي س��أب��ق��ى ض��د النظام
في سورية طالما وج��د شخص يقاتله ،لكن بعد
 4سنوات الرئيس بشار االس��د ما زال موجودا ً
وش��اه��دن��ا م��ن��ذ أي���ام وف���دا ً ب��رل��م��ان��ي��ا ً ف��رن��س��ي��ا ً في
دمشق وهناك مبعوث أممي وأيضا ً الغرب بات
مقتنعا ً ب��ض��رورة االن��ف��ت��اح على س��وري��ة والحل
فيها مع الرئيس األسد ،إذا ً ما جدوى تصريحات
جنبالط؟
 هذا رأينا السياسي أن كل لبنان ال يستطيعان يؤثر في سورية وال نهاية قريبة للحرب
في سورية ال المعارضة استطاعت ان تنتصر
وال النظام ،هناك م��راوح��ة ستستمر ،وقتال
حزب الله وإي��ران أيضا لم يغير شيئا ً وحتى
دخول «داعش» أيضا ً الحرب لم يغير شيئا ً في
سورية.
{ ولكن  14آذار تقول أنه لوال تدخل حزب الله
في سورية لسقط النظام؟
 الفريقان السياسيان األساسيان اللذاني��ت��ح��اوران ال��ي��وم ،ك��ل منهما ظ��ن أن النظام
سينتصر غدا ً وآخر ظن أن المعارضة ستنتصر
وسيسقط النظام ولكن ل��م يستطع أح��د أن
ينتصر وهناك توازن بين الطرفين.
{ ل��م��اذا ال ي��وج��د تنسيق م��ع س��وري��ة ولدينا
عسكريون مخطوفون؟
 نحن كدولة يعنينا حدودنا وهذه مسؤوليةالقوى االمنية الشرعية وخ��ارج حدودنا هذا
شأن سوري ،التنسيق األمني موجود والمدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مكلف
بالتنسيق في بعض المواضيع األمنية على
الحدود وبقضية العسكريين المخطوفين مع
النظام في سورية وبموافقة الحكومة ونرى هذا
التنسيق جيدا ً ولكن لن نريد الجيش اللبناني ان
ينسق مع الجيش السوري ويتورط بصراعات
أكبر مع المنظمات المسلحة المعارضة وسنرى
انفراجا ً في ملف العسكريين بحسب المعلومات

ولو انه تأخر.
{ ل���م���اذا ال��م��خ��ط��وف��ون األت������راك ف��ق��ط يطلق
سراحهم وينجح ال��ت��ف��اوض وال ينجح الياباني
وال حتى األم��ي��رك��ي ،م��اذا ع��ن ال���دور التركي في
المنطقة؟
 التركي واإليراني ال يذبحان فكل «منهما لهرب يحميه» ،دعونا ال نتكلم بمواضيع ال عالقة
لنا بها ،نحن لسنا بحجم االتراك وال االيرانيين،
فلنعمل ع��ل��ى تحصين ل��ب��ن��ان واس��ت��رج��اع
العسكريين المخطوفين.
{ دائما ً كانت السعودية تؤثر في لبنان ،اليوم
يقال إنها ال تتحدث كثيرا ً في الموضوع اللبناني
بسبب انشغاالتها بملفات على حدودها ،هل دخلنا
في مرحلة المراوحة والجمود؟
 هذا البلد زجوه في الصراعات اإلقليميةالسياسية واالم��ن��ي��ة ،اآلن يجب ان نحمي
ونحافظ على ال��وض��ع االم��ن��ي ونخفف حدة
االحتقان في البلد وكلنا ثقة بالقيادات اللبنانية

ان ال تأخذ البلد الى النار السورية والعربية
وابعاد الفتنة عن لبنان.
{ هل هناك مخطط خارجي لتهجير مسيحيي
الشرق؟
 المسيحيون الذين قتلوا في الشرق يمثلون 2في المئة من المسلمين الذين قتلوا ألنه
كما قتل مسيحيون قتل مسلمون أيضاً ،نريد
أن نحافظ على الوجود المسيحي في الشرق
بهزيمة «داع���ش» ولكن ال يمكن ألح��د الطلب
من «داع��ش» الحفاظ على المسيحيين ،يجب
ان ال نطيّف الحرب ،نعم هناك مخطط لتهجير
المسيحيين من المنطقة والغرب متورط بهذا
المخطط ألنه يريد تهجيرهم الى بالد الغرب
العتباره بأن المسيحيين افضل وأضمن من
المسلمين خصوصا ً في ظل ما حصل ويحصل
اآلن من عمليات إرهابية في اوروبا.
يبث ه��ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً مساء ال��ي��وم الساعة
ال��خ��ام��س��ة م���س���ا ًء وي���ع���اد ب��ث��ه ع��ن��د الحادية
عشرة ليالً على قناة «توب نيوز» على التردد
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رجال الشرطة المتخرجون

حركة كفاح في فلسطين

من جهة أخرى ،وجه نائب األمين العام لحركة كفاح
فلسطين من فلسطين  ،1948أيمن الحاج عمر رسالة إلى
(منتدى العدالة لفلسطين) جاء فيها:
إن ما حدث ويحدث في فلسطين قبل النكبة وبعدها
وما هو مستمر حتى اليوم ال يمكن توصيفه بغير أنه أكبر
عملية سطو مسلح عرفها التاريخ ألكبر عصابة منظمة
عرفتها البشرية صاحبتها كل أنواع الجرائم المعروفة
وغير المعروفة.
وأن أي م��ح��اول��ة لتغير ه��ذا التعريف لما حدث
ويحدث يعتبر إخالال ً بموازين العدالة اإلنسانية وأن أي
مساواة بين الضحية والجاني تعتبر تغطية ومشاركة
بالجريمة».
وأض���اف« :هنا في فلسطين يصطف االستعمار مع
الكيان الغاصب ومن خلفهم كل قوى السلب والنهب والظلم
في العالم ومع قضية فلسطين العادلة وشعبها المقاوم
تصطف كل قوى العدالة ورفض سيطرة محور الشر .فال
يمكن أن تخطئ بوصلة تشير إلى فلسطين وال يمكن أن
تكون مع أميركا وحلفها وأن تكون مع فلسطين .ال يمكن
أن تكون مع فلسطين وأن تكون مع ضرب قوى المقاومة
لصالح العدو ،ال يمكن أن تكون مع فلسطين وتكون ضد
من يناصرها ويقاتل من أجلها».
وقال« :أن تكون مع فلسطين وقضيتها العادلة يعني
أن تكون وبشكل واضح ال يقبل التأويل ضد أعداء فلسطين
وضد من صنع وما زال يصنع النكبة المستمرة منذ القرن
الماضي».

�أر�سالن التقى «�أن�صار الوطن»

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب ط�لال أرس�ل�ان ،في
دارت��ه في خلدة ،وف��دا ً من «جمعية
أن��ص��ار ال���وط���ن» ب��رئ��اس��ة ميشال
الحاج ال��ذي ق��ال« :تشرفنا بزيارة
األم��ي��ر ط�لال ارس�ل�ان ف��ي دارت���ه في
خلدة ،دار الوحدة الوطنية والتآخي
بين جميع اللبنانيين ،دار المحبة
للجيش اللبناني منذ أيام والده رجل
االستقالل األمير مجيد أرس�لان ،وقد
عرضنا مع سعادته آخر المستجدات
على ال��س��اح��ة اللبنانية وض���رورة

التفاف جميع اللبنانيين حول الجيش
اللبناني ودعمه في حربه ضد االرهاب،
وكانت وجهات النظر متطابقة في
هذا األم��ر ،كما أكدنا ض��رورة تسليح
الجيش ليتمكن من مواجهة كل األعداء
المتربصين شرا ً بالوطن».
وث�� ّم��ن ال��ح��اج م��واق��ف أرس�ل�ان
الوطنية «الداعية دوم �ا ً إل��ى حماية
السلم األهلي والعيش المشترك بين
اللبنانيين ،وثم ّنا أيضا ً دوره الوحدوي
الجامع ليس في طائفته فقط ،إنما على
المستوى الوطني أجمع».

واختتم الحاج« :أطلعنا األمير طالل
على تحضيراتنا للمؤتمر التأسيسي
لدعم الجيش في شهر نيسان المقبل،
وال��ذي سيتناول محاور عدة تساهم
ف��ي تمتين أواص����ر دع���م المجتمع
المدني للمؤسسة العسكرية وتعزز
العالقة المتكاملة بين المواطنين
والقوى األمنية لدرء الخطر االرهابي
والتكفيري».
من جهته ،رحب ارس�لان بأهداف
الجمعية ،وتمنى لها التوفيق الدائم
في مسيرتها الوطنية.

«البعث» في فل�سطين ي�شجب
العدوان التركي على �سورية

بورتوالنو« :يونيفيل» تنفذ واليتها بحيادية
التقى رئيس بعثة «يونيفيل»
وق��ائ��ده��ا ال��ع��ام ال��ل��واء لوتشيانو
ب��ورت��والن��و أم��س ممثلي السلطات
المحلية ورؤساء البلديات وضباط
القوات المسلحة اللبنانية واألم��ن
الداخلي في بلدة بنت جبيل.
واغتنم بورتوالنو الفرصة للتعبير
عن امتنانه للقادة المحليين على
دعمهم المستمر ،م��ؤك��دا ً «ال��ت��زام
اليونيفيل السالم واألمن».
وب��ع��د ال��ل��ق��اء ،ق��ال ب��ورت��والن��و:
«أج��ري��ت ن��ق��اش�ا ً إي��ج��اب��ي�ا ً للغاية
ومنفتحا ً مع القادة المحليين في جو
ودي» ،م��ؤك��دا ً أن «ال��دع��م المستمر
وال��م��س��اع��دة ال��ل��ذي��ن أتلقاهما من
السلطات اللبنانية والقادة الروحيين
والمجتمعات المحلية ،ال يقدران
بثمن لناحية دعم اليونيفيل لمواصلة
سعينا المشترك للحفاظ على السالم
واألمن في جنوب لبنان».
وأض���اف« :إن شراكتنا القوية
مع الجيش اللبناني وم��ع السكان
المحليين من المكونات األساسية
للحفاظ على المنطقة مستقرة».
وت���اب���ع« :إن ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل تنفذ
واليتها مع االحترام الكامل للتقاليد
والقيم التي يعتز بها سكان جنوب

في الذكرى  57لميالد الجمهورية العربية المتحدة أقام
تجمع اللجان والروابط الشعبية عشاءه السنوي الثالث
والثالثين في فندق الكومودور دعما ً ألنشطته االجتماعية
والثقافية والشبابية ،وقد شاركت فيه مئات الشخصيات
اللبنانية والعربية والدولية وكان االعالمي غسان بن
جدو ضيف العشاء لهذا العام ،فيما جرى تكريم ثالث
شخصيات ،عالمية هي وزي��ر العدل االميركي السابق
رام��زي ك�لارك ال��ذي تسلّم «درع ال��ع��دال��ة» ،والمندوب
السامي لجيش التحرير والمقاومة في المغرب الدكتور
مصطفى الكثيري ال��ذي تسلّم «درع الوفاء والتقدير»،
ونقيب الصحافة اللبنانية السابق محمد البعلبكي ،الذي
تسلّم «درع الصحافة».
استهل الحفل الدكتور هاني سليمان بالدعوة الى
الوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء لبنان وفلسطين
واألمة وقال« :إنها مناسبة نجدد فيها اللقاء بكم اصدقاء
أعزاء طالما سمعنا مالحظاتكم واغتنينا بتجاربكم آلن
الفكرة التي قامت عليها تجربة اللجان والروابط الشعبية
منذ اواسط السبعينات هي فكرة بسيطة وهي ان العمل
العام متاح للجميع ومطلوب من الجميع ،فال استئثار
وال تفرد وال امتياز ألية جهة على أخرى ،تعالوا إلى كلمة
سواء».
بعد ذلك تحدث المنسق العام لتجمع اللجان والروابط
الشعبية معن بشور عن حدثين مهمين شهدتهما بيروت
في اليومين الفائتين أولهما ندوة التواصل الفكري الشبابي
العربي وثانيها منتدى العدالة لفلسطين.
وع��رض للوضع في المنطقة وما تشهده من أحداث
مذ ّكرا ً «ببرنامج طرحه وإخوانه يوم احتالل العراق وهو
ان ال��رد في العراق وعلى مستوى األم��ة يكون برباعية
المقاومة والمراجعة والمصالحة والمشاركة.
وأض��اف« :ف��ي لبنان ،كنا دائما ً مع الحوار والسلم
االهلي خالل الحرب وبعدها ،وضد لغة التشنج والتوتر،
وتحملنا اقسى االتهامات من هذا الطرف أو ذاك ،لكننا ما
زلنا متمسكين بهذا النهج مرحبين بكل خطوة باتجاه
الحوار بين أي فريقين متباعدين ،مؤكدين في الوقت ذاته
ان الحوار ال يعني المحاصصة ،وال يعني بقاء لبنان من
دون رئيس للجمهورية ،وال يحرم األمن االجتماعي مما
يستحقه من اهتمام في مواجهة المحتكرين والفاسدين
وهنا لنا حديث طويل».
ودان بشور التوغل العسكري التركي في شمال سورية
باعتباره انتهاكا ً لسيادة بلد عربي واعتبر ان مواجهة هذا
التوغل ليست مهمة السوريين وحدهم بل مهمة العرب
والمسلمين والمجتمع الدولي.
وخ�لال تقديم الوزير السابق بشارة مرهج والعميد
مصطفى حمدان «درع الجدارة» لبن جدو ،القى حمدان
كلمة مقتضبة حيّا فيها بن جدو قائالّ إذا ذهبت لوطنيتي
اللبنانية للتمسك بها كان غسان بن جدو هو السباق،

وكلما ذهبت إلى قوميتي العربية للتشبث بها كان غسان
هو السباق أيضاً.
ضيف العشاء غسان بن جدو شكر حمدان على كلمته،
وتجمع اللجان على مبادرته «باعتباره تيارا ً صمد في
لبنان كله ،في بيروت خاصة ،وهو صمود كبير نعتز
به ،كما نعتز بنشاط التجمع ومبادراته وكفاحه وعناده
ومثابرته وبابتكاراته بما يحرجنا بتالحقها على الدوام.
هذا الكالم ليس فيه مجاملة على االطالق».
وكشف بن جدو ان الميادين باتت ج��زءا ً مؤسسا ً من
شبكة اعالمية عالمية للدفاع عن االنسانية ،ب��دأت مع
تلفزيون كوبا وإذاعتها لتصل إلى قنوات اعالمية في
كل اميركا الالتينية وافريقيا وآسيا وربما أوروب��ا في
المستقبل ،كما كشف عن نشرة اسبوعية باالسبانية
تقدمها الميادين.
وق��ال بن جدو «نحن مع المقاومة بوضوح أحب من
أحب ،وكره من كره ،نحن معها حيث تقاوم ،بشرف سواء
في لبنان أو فلسطين وكل بلد عربي ،ونتمنى إذا قصرنا في
شيء ،ونحن قناة صغيرة ناشئة ،ان تعذرونا وتحفزونا
وتشجعونا وتنتقدونا».

انتخاب رئي�س
الجمهورية يحل
الكثير من الم�شاكل
ومفتاح لكل
اال�ستحقاقات
الأخرى

دورة تدريبية لـ� 17شرطي ًا في �صور

ل���ب���ن���ان .وج���ن���ود ح��ف��ظ ال��س�لام
التابعين لليونيفيل ،يتفهمون أهمية
الحساسيات الثقافية والدينية،
وي��س��ع��ون ع��ل��ى ال�����دوام إل���ى ب��ذل
قصارى جهدهم لمساعدة السكان
المحليين وحمايتهم».
وأكد أن «اليونيفيل تنفذ واليتها
بحيادية بموجب قرار مجلس األمن
الدولي  ،1701حيث تعمل في شكل
وثيق مع الجيش اللبناني وتدعم
المجتمعات المحلية بالتشاور مع
القادة المحليين».
على صعيد آخ���ر ،نظمت ق��وات
ال��ط��ورائ ال��دول��ي��ة دورة تدريبية
ل��ـ  17ش��رط��ي �ا ً م��ن ب��ل��دي��ة ص��ور،
ورك����زت ج��ل��س��ات ال��ت��دري��ب على
تقنيات التواصل وأن���واع مختلفة
من الدوريات والعالقة بين الشرطة
والمدنيين وأساليب التعرف على
مسرح الجريمة ،استمرت اسبوعين
وذلك برعاية القائد العام لليونيفيل
ال��ج��ن��رال لوتشاينو ب��ورت��والن��و،
وب��إش��رف مكتب ال��ش��ؤون المدنية
ف��ي ي��ون��ي��ف��ي��ل ،أج���راه���ا ف��ري��ق من
الشرطة االيطالية العاملة في اطار
وحدات الشرطة العسكرية التابعة
«اليونيفيل كارابينيري».

ب�شور :الحوار ال يعني المحا�ص�صة
وال بقاء للبنان من دون رئي�س

(رانيا العشي)

ش��ج��ب��ت ال���ق���ي���ادة ال��ق��ط��ري��ة
الفلسطينية لحزب البعث العربي
االش��ت��راك��ي ال��ع��دوان التركي على
سورية معتبرة ان «االنتهاك التركي
الجديد للسيادة السورية واستقاللها
يشكل خرقا ً للقانون الدولي ،ويوضح
بما ال يدع مجاال ً للشك عمق العالقة
بين حكومة أردوغ���ان والجماعات
اإلره��اب��ي��ة والتكفيرية م��ن تسهيل
ل��م��روره��ا عبر ال��ح��دود م��ع سورية
ودع��م��ه��ا ب��ال��س�لاح م��ن أج��ل تدمير
الدولة العربية السورية ومؤسساتها
وبناها التحتية وارثها الحضاري
وموروثها الثقافي».
وأض��اف��ت القيادة ف��ي بيان «ان
مجموعة «داع��ش» اإلرهابية التي
أقامت في منطقة قبر سليمان شاه
ولم تقدم على هدمه أو إلحاق أي أذى
بالجنود األت���راك الذين يحرسونه
دل��ي��ل ع��ل��ى أن ح��ك��وم��ة أردوغ����ان
ت��س��ت��ث��م��ر «داع������ش» لمصالحها
الخاصة وأطماعها االستعمارية مما
يؤكد العالقة العضوية بين «داعش»
وحكومة أردوغان».
ورات «أن استعراض القوة التركية
في عدوانها على سورية يثير الريبة
والشك في نوايا الحكومة التركية
وما تخطط له ،التي ما فتئت تعلن

عن رغبتها بإقامة حزام عازل داخل
األراض��ي العربية السورية توطئة
لضمها لتركيا».
وطالبت جميع القوى والشعوب
ال��م��داف��ع��ة ع��ن ال��س�لام ف��ي العالم
ب��إدان��ة ه��ذا ال��ع��دوان ال��ت��رك��ي ،كما

طالبت المنظمات الدولية بالعمل
على وقف العدوان .معربة عن ثقتها
ب��أن الشعب ال��س��وري ال���ذي ق��اوم
االس��ت��ع��م��ار العثماني سيتصدى
بكل ق��وة لهذه الغطرسة التركية
وسياساتها العدوانية.

مهرجان لـ«الديمقراطية» في �صور
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى إنطالقتها الـ ،46
مهرجانا ً سياسيا ً في قاعة «المركز الثقافي الفلسطيني»  -مخيم البص في مدينة
صور .بداية تحدث عضو اللجنة المركزية للجبهة ابو لؤي اركان بدر الذي طالب
«بتشكيل جبهة مقاومة في غزة وتوحيد الجهود إلعادة إعمار ما دمره العدوان
النازي «اإلسرائيلي» ،وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة وصوال ً لالنتفاضة
الثالثة».
ودعا «الدولة اللبنانية الى االفراج عن الحقوق اإلنسانية وخصوصا ً حق العمل
والتملك وغيرها من الحقوق بخاصة أوضاع المخيمات والنازحين الفلسطينيين
وذل��ك في اط��ار تمكين الشعب الفلسطيني من مواصلة نضاله من اجل العودة
نقيضا ً للتوطين والتهجير» .وشدد على «مواصلة الفصائل الفلسطينية في سياسة
تحصين المخيمات الفلسطينية في لبنان وابعادها عن التداعيات السلبية لألزمتين
المحلية واالقليمية انطالقا ً من ان نضال الشعب الفلسطيني في لبنان وبوصلته هي
باتجاه فلسطين فقط وهو بالتالي خارج كل الصراعات والتجاذبات».
كلمة االحزاب اللبنانية ألقاها عضو قيادة حركة أمل صدر داوود الذي أكد وقوف
الحركة الى «جانب نضال الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه الوطنية»،
داعيا ً الى «انصاف الفلسطينيين في لبنان بمنحهم حقوقهم االنسانية» ،مثنيا ً
على «موقف الشعب الفلسطيني النأي بالنفس بما يخص التجاذبات السياسية
اللبنانية» .وألقى ابو احمد زيداني كلمة منظمة التحرير.

