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الوفاء للمقاومة تقيم ايجاب ًا م�سار الحوار مع «الم�ستقبل»

قا�سم :الحل الوحيد بانتخاب عون رئي�س ًا

رأت كتلة الوفاء للمقاومة «أن
االهتزازات التي تشهدها المنطقة
ت��س��ت��ل��زم ح���رص ال��ج��م��ي��ع على
التوصل عبر الحوارات الى تقدير
مشترك للمصالح الوطنية» ،مقيّم ًة
«إيجابا ً مسار الحوار الجاري بين
حزب الله وتيار المستقبل».
ورح���ب���ت ال��ك��ت��ل��ة ف���ي ب��ي��ان
ّ
بعد اجتماعها ب��ـ«دع��وة رئيس
المجلس النيابي نبيه بري اللجان
النيابية المشتركة الستئناف
النظر بسلسلة الرتب والرواتب
ال��ت��ي ت��ط��اول ش��ري��ح��ة واس��ع��ة
م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن» .واذ اعتبرت
«أن التباين ف��ي تقدير مصالح
المجتمع والوطن إيجابا ً أو سلباً،
هو ما يحكم مواقف الكتل النيابية
إزاء المشاركة في جلسات الهيئة
ال��ع��ام��ة أو ع��دم��ه��ا» ،رأت في
«مواصلة انعقاد جلسات الهيئة
العامة في المجلس لمناقشة كل
اق��ت��راح��ات وم��ش��اري��ع القوانين
وإق����راره����ا ،م��ص��ل��ح��ة أك��ث��ر من
ضرورية للوطن والمواطنين».
وأكد نائب األمين العام لحزب
ال��ل��ه ال��ش��ي��خ ن��ع��ي��م ق��اس��م «أن
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ي��وم م��واج��ه��ة بين
م��ش��روع��ي��ن :م��ش��روع المقاومة
ومشروع اإلن��ح��راف ال��ذي تقوده
أم��ي��رك��ا وإس��رائ��ي��ل وال���ذي يريد
أن ي��أخ��ذ ال��ب��ش��ري��ة إل���ى ال��ه�لاك
وال���دم���ار ع��ل��ى ك��ل المستويات
الفكرية والسياسية واالقتصادية
والعملية».
وق��ال في حفل أقيم في مجمع
السيدة زينب «إي���ران ال��ي��وم لها
ص��ورة عظيمة ف��ي ال��ع��ال��م ،فهي
م��ح��ور االس��ت��ق��رار ف��ي المنطقة
ودع���م���ت ش��ع��وب ال��م��ن��ط��ق��ة من
دون أن تأخذ منهم شيئاً ،دعمت
فلسطين ولبنان وسورية ودعمت
العراق واليمن» ،مضيفاً« :الوضع
في جرود القلمون وجرود عرسال
يحتاج إل��ى معالجة ،وال��وض��ع
هناك ال يخيفنا ،وال يخفينا ما بعد
الثلج في القلمون ،ألننا نعتقد أن
الجيش قادر على مواجهة هؤالء
التكفيريين وخ��ص��وص �ا ً عندما
تتوافر اإلرادة الشعبية والدعم
للجيش وي��ك��ون ك��ل ال��ن��اس إلى
جانبه وم��ن ال��ض��رورة أن يسلح
وأن يعطى اإلمكانات».
أم���ا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��رئ��اس��ة
الجمهورية ،فأشار قاسم إلى «أن
م��ن ك��ان ي��راه��ن على المتغيرات
الخارجية وعلى اإلتفاق النووي

اإليراني  -األميركي إلنجاز الرئاسة
في لبنان ،يتعب نفسه ويضيع
وقته ،بل هو يؤمن بضرورة الفراغ
وال يريد الحل ،من أراد الحل عليه
أن يبحث عن الموضوع داخلياً،
ويمكن أن يكون هناك رئيس يوم
غد وتسير المؤسسات في شكل
طبيعي إذا أن��ه��وا ه��ذه المشكلة
وانتخبوا العماد ميشال عون الذي
ه��و الجدير وال��م��ؤه��ل ،فينتخب
الرئيس وتجرى انتخابات نيابية
وتشكل حكومة وننتهي من كل هذا
الملف ،وإال َّ ما هو البديل لديكم؟
وإذا بقيتم هكذا فاالنتظار سيبقى
لسنة أو سنتين أو أكثر ،أم��ا إذا
أردتم الحل فالعماد عون موجود
وحاضر ،وعلى كل حال الرئيس
القوي قوي بالجميع».
واعتبر النائب حسن فضل الله
«أن منع انتقال ع��دوى التشرذم
إلى بلدنا هو بفضل إحباط مخطط
إس��ق��اط س��وري��ة ف��ي ي��د جماعات
ال��ت��ك��ف��ي��ر وأص���ح���اب ال��م��ش��روع
األم��ي��رك��ي – «اإلس��رائ��ي��ل��ي» في
المنطقة ،وما ينعم به اللبنانيون
من استقرار عام ،ومن الحفاظ على
تماسك الجغرافيا والمؤسسات
ي��ع��ود ال��ف��ض��ل ف��ي��ه إل���ى ال��ق��رار
ال��ت��اري��خ��ي ال��ش��ج��اع بمواجهة
الخطر التكفيري في سورية قبل
انتقاله الى لبنان ،وهو أمر بات
ماثالً للعيان».
وق����ال ف��ي اح��ت��ف��ال لمناسبة
عيد المعلم في ال��ح��دت« :نذهب
ال��ى ال��ح��وار بيد م��م��دودة وقلب
مفتوح ومرونة واستعداد للتالقي
ل��ل��ت��وص��ل ال���ى ن��ت��ائ��ج إيجابية
تعود بالمصلحة على اللبنانيين
جميعاً ،بما في ذلك التوافق على
استراتيجية وط��ن��ي��ة لمكافحة
االرهاب التكفيري».
وأشار إلى أنه «في الوقت الذي
يدافع الجيش والمقاومة عن هذا
االستقرار ،فإن مسؤولية القوى
السياسية في السلطة هي العمل
ع��ل��ى تحصين ال��ب��ل��د م��ن خ�لال
االستقرار السياسي واالجتماعي
في مجاالتهما المختلفة.
وش���دد على أن��ه صحيح «أن
الشغور الرئاسي يمنع استقرار
المؤسسات الدستورية ،ونحن
جميعا ً في حاجة بأسرع وقت الى
ملء الشغور ،من أجل انتظام عمل
مؤسساتنا الدستورية ،ولكن هذا ال
يعني تعطيل حياة الناس بتعطيل
ال��م��ؤس��س��ات ،س����واء المجلس

النيابي أو الحكومة ،فهناك الكثير
من القوانين التي تحتاج إلى إقرار
في المجلس لمصلحة اللبنانيين
عموماً ،وال يجوز االستمرار في
لعبة التعطيل ،والحكومة معنية
أي��ض��ا ً ب��االل��ت��ف��ات إل���ى القضايا
اإلجتماعية ،ون��ح��ن م��ع قيامها
بمسؤولياتها وواجباتها حيال
هذه القضايا ،ووجودها مصلحة
ل��ل��ب��ل��د ،وت��ع��ط��ي��ل ع��م��ل��ه��ا يضر
بالجميع ،ولذلك ايدنا الخطوات
العملية التي تقوم بها ،ودعوتنا
الدائمة للحفاظ عليها م��ن أجل
الحفاظ على االستقرار العام».
وأكد أن سلسلة الرتب والرواتب
من القضايا الملحة ال��ي��وم ،وقد
سبق لنا أن اتفقنا على تفاصيلها
بما فيها البنود االصالحية وعلى
ال��ت��م��وي��ل ،وال م��ب��رر لتأخيرها،
وه��ن��اك ف��رص��ة متاحة م��ن خالل
ع�����ودة ال��ت��ش��ري��ع ت��ح��ت��م على
جميع الكتل النيابية إق��رار هذه
السلسلة واعطاء اصحاب الحقوق
حقوقهم».
من جهة ثانية ،استقبل عضو
المجلس السياسي في حزب الله
النائب السابق حسن حب الله،
في حضور معاونه الشيخ عطا
الله حمود ،وفدا ً قياديا ً من جبهة
التحرير الفلسطينية برئاسة عضو
المكتب السياسي عباس الجمعة،
وتم البحث في المستجدات على
الساحتين الفلسطينية والعربية.
وثمن حب الله ق��رار المجلس
ال���م���رك���زي ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية بوقف التنسيق األمني
مع العدو الصهيوني ،معتبرا ً أنه
«قرار صائب يشكل خيارا ً طبيعيا ً
وأرضية صالحة إلع��ادة االعتبار
للثوابت الفلسطينية ،القائمة
أصالً على الكفاح المسلح سبيالً
لتحرير األرض واستعادة الحق.
كما أن��ه يساهم جديا ً في تخطي
م��ش��ه��د ال��ت��ب��اي��ن��ات وال��خ�لاف��ات
الداخلية ،ويؤسس لوحدة الصف
الفلسطيني على ق��اع��دة وح��دة
الرؤية والهدف».
وأك��د الجمعة ب��دوره «التمسك
بخيارالمقاومة بكافة أشكالها
ف��ي م��واج��ه��ة االح���ت�ل�ال وص���وال ً
ال��ى انتفاضة شعبية بمواجهة
االحتالل وسياساته االستيطانية،
وبما يقود الى انتزاع كامل حقوق
الشعب الفلسطيني وضمان حق
عودة جميع الالجئين الى ديارهم
وفق القرار االممي».

مراد يدعو �إلى ت�صحيح
النظام اللبناني وتفعيل الحوار ال�شامل
دعا رئيس اللقاء الوطني وحزب
االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم
مراد الى «تصحيح النظام اللبناني
وتفعيل ال��ح��وار ال��ش��ام��ل ،ال���ذي ال
يقتصر على الثنائيات بل يجب ان
يشمل جميع االط���راف اللبنانيين
لتوفير مستقبل افضل ألجيال الغد
اللبناني».
وأثنى على «دول اميركا الجنوبية
ال��ت��ي احتضنت اللبنانيين الذين
يتفاعلون مع وطنهم االول لبنان،
ويشكلون شريانا ً حيويا ً في دعمهم
االقتصادي ألهاليهم ووطنهم».
ك�لام م��راد ج��اء ف��ي خ�لال الغداء
التكريمي ال���ذي أق��ام��ه على شرفه
تيار المرده في فنزويال في العاصمة
كراكاس ،بمشاركة سفير لبنان في

فنزويال الياس لبس ،عميد الجالية
اللبنانية ادمون ابشي وعدد من رجال
الدين واالعمال وفاعليات االغتراب
اللبناني في فنزويال وعدد من السفراء
العرب واألجانب ورجال الدولة وحشد
من المدعوين.
واستهجن «التخريب الحاصل في
العالم العربي تحت مسميات الثورة
والربيع» ،مؤكدا ً «صمود سورية في
وجه كل المؤمرات» ،وحيا «الشعب
المصري على ثورته االخيرة واختياره
عبد الفتاح السيسي رئيساً» ،مؤكدا ً
«ض����رورة ال��وح��دة ف��ي ظ��ل النظام
العالمي الجديد» ،معربا ً عن «تفاؤله
بزوال إرهاب وغيمه عن المنطقة».
وأثنى على «م��واق��ف دول أميركا
الجنوبية التي أيدت القضايا العربية

مراد خالل تكريمه من المرده في فنزويال

في المحافل الدولية» ،مستذكرا ًمواقف
ال��راح��ل الرئيس الفنزويلي هوغو
تشافيز والرئيس البرازيلي السابق
والمواقف االخيرة لرئيسة االرجنتين.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،رح���ب ح��زب
االت��ح��اد ب��ال��خ��ط��وة ال��ت��ي اتخذتها
الحكومة المصرية بتقديم طعن
ضد الحكم القضائي ال��ص��ادر بحق
حركة حماس ال��ذي اعتبرها حركة
إرهابية ،ورأى بذلك «خطوة إيجابية
في االتجاه الصحيح ،األمر الذي يدل
على أن القرار القضائي لم يكن قرارا ً
سياسيا ً وال يعبر عن إرادة رسمية».
وأش���ار ال��ى «أن ه��ذه الخطوة تعبر
عن الدور الكبير والحيوي الذي تقوم
ب��ه م��ص��ر ،كحاضنة لقضايا األم��ة
ومساندة لشعوبها ،وأن مصر عادت
لتشكل المركز العربي الجاذب حتى
لو خرج البعض عن دوره كمقاومة
وجنح مغلبا ًارتباطاته التنظيمية على
كونه حركة تحرر وطني».
وأش����اد «ب����دور م��ص��ر ال��م��داف��ع��ة
عن أمتها والحامية لحقوق شعبها
العربي ،والحريصة دائما ً على دعم
العمل العربي المشترك بما يتناسب
م��ع ت��اري��خ ومكانة مصر والشعب
المصري في تحمل مسؤولياته تجاه
فلسطين والشعب الفلسطيني ودعم
قضيته العادلة .وان ه��ذه الخطوة
تقطع الطريق على الكيان الصهيوني
ف��ي محاولة استغالل الثغرات في
العالقات العربية  -العربية للنفاذ
م��ن خاللها إلض��ع��اف األم��ن القومي
العربي».

�آالن عون من �أوتاوا:
«داع�ش» خطر عابر للحدود
حض عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب آالن عون
كندا على «السعي والمساهمة في تسليح الجيش اللبناني
لمساعدته في التصدي لـ«داعش» ألنها الطريقة األنجح
لهزمه ،بينما كل المواقف واالستنكارات التي نسمعها من
المجتمع الدولي لن تكفي لدرء هذا الخطر».
وش��دد خالل تلبية دع��وة القنصل العام سامي حداد
الذي أولم على شرفه ،بمشاركة النائب هارولد ألبرخت
ونائب رئيس بلدية أوتاوا إلياس الشنتيري على «توعية
المجتمع الدولي وال سيما كندا على حجم الخطر الذي
يتعرض له العالم واإلنسانية بسبب «داع���ش» ،ألنه
عابر للحدود والمجتمعات ولن تكفي المسافات لحماية
المجتمعات الغربية».
وكان عون استهل جولته في مقاطعة أوتاوا في كندا
بزيارة مجلس النواب الكندي حيث التقى برفقة القنصل
العام سامي حداد مساعد وزير التجارة الكندية دافيد
باسيني ،الذي رافقه بجولة خاصة في البرلمان الكندي

ومكتبته .والتقى أيضا ً النائب المحافظ هارولد البرخت
وكانت مناسبة لمناقشة الوضع في الشرق األوس��ط
والتحديات التي تواجهه ومشاركة كندا في التحالفات
الدولية لمحاربة «داعش».
وج��ال على ال��م��دارس اللبنانية في أوت��اوا وال سيما
المدرسة األنطونية ،والتقى م��دي��رة المدرسة األخ��ت
فيليسيتي ضو ووف��دا ً من الراهبات األنطونيات ،وزار
مدرسة جمعية «أه��ل البيت» واستقبله الشيخ هيثم
حجيج وأمناء الجمعية.
وزار أيضا ً بلدية أوتاوا حيث التقى نائب رئيس البلدية
الياس الشنتيري ،وعضو البلدية جورج دروز المتحدرين
من أصل لبناني وكان نقاش عن وضع الجالية اللبنانية
في المدينة.
ثم ج��ال ع��ون على المسؤولين الروحيين للكنائس
اللبنانية والتقى رؤس��اء البعثات ومجالس الطوائف
المارونية والكاثوليكية والسريانية.
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ب ّري �أمام «الوطني لالعالم» :الحوار يمهد النتخاب رئي�س
أك��د رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
ب��ري «أن ما يشغل باله هو فكرة
الدولة والحرص على هذه الفكرة
لجهة تفعيل المؤسسات ،الفتا ً إلى
«أن التعطيل يصيب كل مستويات
الدولة من رئاسة الجمهورية إلى
الحكومة إلى مجلس النواب ،وهذا
مؤشر بتقديره خطير إذا استمررنا
ب��ه» .وأش��ار إل��ى أن��ه «راه��ن خالل
الثالثمئة يوم الماضية على إمكانية
لبننة االستحقاق الرئاسي اللبناني،
فقد كانت هناك فرصة للبنانيين
ألن ينتجوا رئيسا ً لبنانيا ً بصناعة
لبنانية».
كالم بري نقله عنه رئيس المجلس
الوطني لالعالم الذي زاره وأعضاء
المجلس في عين التينة .وشدد بري
على «أن ما يشغل اهتمامه حاليا ً
هو إزالة االحتقانات والحساسيات
والتشنجات وخصوصا ً بين السنة
والشيعة عبر الحوار ال��ذي يجري
بين حزب الله وتيار المستقبل ،وهو
على هذا الصعيد يعتبر أن هذا الحوار
يمتاز بالمصارحة وبالوصول الى
قواسم مشتركة ،خصوصا ً أنه منذ
البداية نصح باستبعاد أمرين عن
هذا الحوار هما موضوع المقاومة
وموضوع المحكمة الدولية».
ولفت إلى «أن هذا الحوار الذي
يمتاز بالمصارحة» ،معتبرا ً «أن
الوصول الى نتائج إيجابية كثيرة
يشكل مناعة لموضوع الحوار بحيث
ال يستطيع أح��د تهديده» ،مضيفا ً
«أن م��ن النتائج اإليجابية لهذا
الحوار كان موضوع سجن رومية،
وكذلك الخطة األمنية في البقاع،
وأيضا ً أن المتفجرة التي استهدفت
جبل محسن لم تعط النتائج التي

ب ّري مستقبالً المجلس الوطني لالعالم في عين التينة
كان يتوقعها المفجرون ،وبالتالي
فإن المناخ السني  -الشيعي أكثر
م��ن إي��ج��اب��ي ع��ل��ى ه���ذا الصعيد.
يضاف إلى ذلك مسألة إزالة الصور
والشعارات والالفتات».
وشدد على «أن ال خوف على هذا
الحوار وخصوصا ً أنه ترك صدى
إيجابيا ً لدى المسيحيين بحيث أنه
فتح أيضا ً قنوات حوار يمكن أن تصل
الى نتائج مشابهة إلى ما وصل إليه
الحوار بين حزب الله والمستقبل
ذلك أن موضوع رئاسة الجمهورية
أصبح هو الموضوع المطروح على
الحوار السني  -الشيعي ،وأيضا ً
ه��ذا الملف س��وف يكون موضوعا ً

على الحوار بين التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية».
وأشار بري إلى «أنه يلتفت بعناية
الى الواقع االقليمي حيث المشاكل
متفجرة في أكثر من منطقة ودولة،
ولذلك هو يرى أن شبه اتفاق بين
الواليات المتحدة االميركية وإيران،
وش��ب��ه ات��ف��اق أي��ض �ا ً بين المملكة
العربية السعودية وإي���ران يمكن
أن يستفيد منه أوال ً لبنان في ظل
مناخات الحوار اإليجابية الداخلية،
أي أن هذا الحوار يمهد المجال أمام
إمكانية االنتقال إلى انتخاب رئيس
ال سيما أن ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س في
لبنان هو المدخل لحلحلة الكثير من

المشاكل».
وأكد بري «أن االعالم في لبنان لم
يعد سلطة رابعة وخامسة ،أصبح
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ف��ي مثابة
السلطة األول��ى ألن��ه يصنع ال��رأي
العام ويسوقه».
وأش���ار إل��ى أن��ه «ح��ري��ص على
إع��ط��اء المجلس الوطني لإلعالم
ص�لاح��ي��ات واس��ع��ة ف��ي م��ش��روع
القانون الجديد ،كما أنه سوف يعمل
على حماية المؤسسات اللبنانية.
ولكن في المقابل هو يشكو من برامج
«التوك شو» كما أنه يشكو أحيانا ً
من بعض الكتابات التي ال تستند
إلى معلومات أو إلى قناعات بقدر ما

تستند إلى فواتير من دون أن يسمي
من يعني بهذا األمر».
ثم استقبل ب��ري الوزير السابق
فادي عبود .واطلع من أمين سر تكتل
التغيير واالص�لاح النائب ابراهيم
كنعان على موقف التكتل من التشريع
ف��ي ظ��ل غ��ي��اب رئ��ي��س الجمهورية
والسلسلة وملء الشغور.
ولفت كنعان إلى أن الرئيس بري
يعتبر «أن استمرارية المؤسسات
هي أولوية ،وان استمرارية السلطة
التشريعية خصوصا ً هي أولوية،
ولكن أيضا ً مع االخذ في االعتبار بأن
عدم وجود رئيس الجمهورية ليست
مسألة عادية.
وق����ال ك��ن��ع��ان« :ن��س��ع��ى ب��أن
يكون هناك عمل ج��دي وان تحدد
ال��ع��ن��اوي��ن ،ول��دي��ن��ا أمثلة عديدة
مثل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ،سلسلة
الرتب والرواتب ،الموازنة ،تسليح
الجيش ،وغيرها.
وأشار إلى «أن هناك مسائل عدة
تبحث في هيئة مكتب المجلس وكل
كتلة لها رأيها ،داعيا ً إلى «تحديد
القوانين والتفاهم حولها مع سائر
الكتل النيابية».
وأش��ار إلى «أن اللجان النيابية
المشتركة ستستكمل في اجتماع
يوم الثلثاء المقبل ما بدأته سابقا ً
في ملف سلسلة الرتب والرواتب».
وأك��د كنعان أن��ه لمس من الرئيس
بري حرصا ً كبيرا ً كالعادة ،في هذه
المسألة االجتماعية الكبيرة ،لجهة
ترجمة ه��ذا القرار السياسي الذي
يتكلم عنه الجميع إلعطاء الحقوق
ألصحابها ،وف��ي ال��وق��ت نفسه أن
ي��ك��ون ه��ن��اك ت���وازن بين الحقوق
وااليرادات.

التقى وفداً من المرابطون

«البعث» و«الديمقراطيون الأحرار» يهنئان «الطا�شناق»

زا�سيبكين ي�ؤكد دور
الجي�ش في مكافحة الإرهاب

بقرادونيان :تقوية القدرة اللبنانية
لمواجهة كل �أنواع االعتداءات

أكد السفير الروسي الكسندر زاسيبكين «حرص روسيا الدائم على االستقرار واألمن
للمواطنين اللبنانيين والدعوة الدائمة والدعم لكل الحوارات بين مختلف األطراف
السياسية ،وتأكيد دور الجيش اللبناني في مكافحة كل أنواع التطرف واإلرهاب».
وشدد خالل استقباله وف��دا ً من حركة الناصريين المستقلين» (المرابطون)
برئاسة مصطفى حمدان ،على «وجوب السير قدما ً في المساعي السلمية الصادقة
وتنفيذ اتفاق مينيسك  2في أوكرانيا».
وثمن حمدان دور السفير الروسي في «الحرص على سالمة المواطنين اللبنانيين
ودعم الجيش اللبناني في حربه ضد اإلره��اب» .وقدر «ال��دور الروسي العالمي
واإلقليمي في إحقاق الحق لكل الشعوب ومنع الهيمنة األحادية في العالم باستخدام
أساليب القوة الغاشمة».
وشكر روسيا االتحادية على مواقفها «الداعمة للفلسطينيين في كل المحافل
الدولية ،وسعيها الدائم إلى جمع كل أطياف المجتمع السياسي السوري من أجل
تنفيذ حل سياسي في سورية ومنع التدخل الخارجي اإلرهابي في شؤونها الداخلية
وصوال ً إلى إحالل السالم في ربوعها».

حمدان وزاسيبكين

مخزومي يلتقي كاميرون :الجتراح
حلول �سيا�سية لأزمات المنطقة
التقى رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرف كاميرون في «سايون هاوس»
في لندن ،تخللتها جولة أفق في الملفات اإلقليمية والدولية وفي الملف اإليراني
واألزمة السورية واألوضاع في البلدان العربية والخليج والحرب على اإلرهاب
وانعكاسات هذه الملفات على لبنان ،وسبل تدعيم الوضعين االقتصادي
واالجتماعي فيه.
وشكر مخزومي لبريطانيا «اهتمامها الدائم بلبنان وحكومته» ،ناقالً حرص
رئيس الوزراء البريطاني على «دعم استقرار لبنان وحفظ مؤسساته الدستورية».
ودعا إلى «تعزيز الروابط بكل السبل الممكنة ،وخصوصا ً دعم حكومته والجيش
والقوى األمنية وضرورة تضافر الجهود األوروبية والدولية لتعزيز قدراتهما»،
مؤكدا ً «أن الدعم البريطاني واألوروبي عموما ً ضرورة ،في مواجهة اإلرهاب الذي
يهدد لبنان والمنطقة والعالم بأسره».
وشدد أمام كاميرون على «أهمية التوصل إلى حلول سياسية ألزمات المنطقة»،
متمنيا ً «نجاح المفاوضات الدولية الجارية في الملفات ذات التأثير إيجابا ً على
لبنان ،ال سيما في الملف النووي اإليراني».
ودعا مخزومي «الى اجتراح حلول سياسية لألزمة السورية بمشاركة جدية
للدول اإلقليمية الوازنة والمؤثرة في المنطقة ،مثل السعودية ومصر وإيران وتركيا
لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على لبنان» ،متمنيا ً «للكاميرون التوفيق في
االنتخابات التشريعية في  7أيار المقبل ،على أمل اللقاء ما بعد هذه االنتخابات
للبحث في دعم لبنان وسبل التعاون لمساعدة الشباب عبر توفير مشاريع تؤمن
فرص عمل ،مما يحول دون استقطابه من قبل المجموعات المتطرفة وتحويله قوة
مساهمة في اإلنتاج».

زار وفد من حزب البعث العربي االشتراكي برئاسة
األمين القطري الوزير السابق فايز شكر مقر حزب
الطاشناق في برج حمود حيث كان في استقبالهم
االمين العام للحزب النائب هاغوب بقرادونيان،
ونائبه افيديس غيدانيان وعضو اللجنة المركزية
رافي اشكاريان.
بعد اللقاء قال بقرادونيان« :تطرقنا الى كل االمور
المطروحة على الساحة اللبنانية وف��ي المنطقة،
وأه��م��ي��ة م��وض��وع االستحقاق ال��رئ��اس��ي وال��وض��ع
الحكومي والمعيشي .وعرضنا الموضوع التكفيري
والحروب الدائرة في المنطقة ،وال سيما منطق التهجير
والقتل الذي ورثناه من أيام الدولة العثمانية وتهجير
اآلالف من سكان هذه الدول إلى دول مجاورة بأبشع
الطرق ،التي تذكرنا بأيام اإلبادة األرمنية التي نرى
مثلها تماماً».
وأضاف« :عندما نتحدث عن عثمانيين جدد ،أفضل
أن نقول عثمانيين أصليين ،حيث ال فرق بين الذي
نشهده اليوم وما حصل قبل  100سنة عند مختلف
الطوائف إن كانت مسلمة أو مسيحية» ،مؤكدا ً «أهمية
التنسيق والتعاون الداخلي ،بخاصة في هذا الجو
الحواري» .وقال« :نحن ندعم ونشجع الحوار».
وتمنى أن يكون لدينا هدف واحد وهو تقوية القدرة
اللبنانية الداخلية لمواجهة كل أنواع االعتداءات ،إن
كانت «إسرائيلية» أو غير «إسرائيلية» ،التي نعتبرها
وجهين لعملة واحدة».
وق��ال شكر ب��دوره« :هناك تطابق كامل لوجهات
النظر إن كان على الساحة اللبنانية او لما تتعرض
له سورية من حرب كونية وهجمة إرهابية ،نتضرر
منهما في سورية ولبنان ،وأعني بذلك الصهيونية
والتكفيرية» .وأكد «أن هناك إرهابا ً ممنهجا ً في لبنان
وتحديدا ً البقاع ،وما فوق بلدة عنجر ،التي هي بلدة
لبنانية وطنية وهي أساس في الحياة السياسية في
لبنان امتدادا ً الى بلدة القاع وما بينهما ،وهناك قرار
كبير اتخذ للقضاء على هذه المجموعات التكفيرية».
وطالب شكر النائب بقرادونيان وقيادة الطاشناق

واألحزاب الوطنية ،أن يكون هناك تنسيق كامل بين
الجيشين اللبناني والسوري والقوى الموجودة في
هذه المنطقة ،للقضاء على هذه البؤرة اإلرهابية التي
تتربص بكل اللبنانيين ،بصرف النظر عن انتماءاتهم
الدينية أو السياسية ،من هنا يجب أن يكون هناك
موقف موحد من  8ق��وى و 14آذار الستئصال هذا
اإلرهاب».
وكان بقرادونيان استقبل والقيادة الجديدة رئيسة
ح��زب «الديمقراطيّون األح���رار» تريسي شمعون
وم��س��ؤول ق��ض��اء ال��ش��وف ف��ي ال��ح��زب رب��ي��ع سعد،
ومسؤول الدراسات والسياسات العا ّمة سيمون كشر.
وبعد اللقاء قالت شمعون« :ان الزيارة هي للتهنئة
والتأكيد على العالقة المتينة بين الحزبين والتحالف
مع حزب الطاشناق .وكانت مناسبة تط ّرقنا فيها إلى
أحداث المنطقة والمجازر ا ّلتي يرتكبها التكفير ّيون
ّ
بحق المسيحيّين واألقليّات في سورية
اإلرهابيّون
والعراق وآخرها بحق اآلشوريّين وسبل حمايتهم
بعيدا ً من الشعارات ،بل باألفعال ومساعدة النازحين
منهم إلى لبنان .وكانت جولة أفق تناولت مواضيع
الساعة السياسيّة واإلق��ت��ص��اد ّي��ة واإلجتماعيّة،
وتوافقنا على دوام التواصل والتنسيق لدعم القضايا
المح ّقة».
كذلك زارت شمعون السفارة الفرنسيّة والتقت
السفير باتريس باولي في زي��ارة اللتماس أوضاع
البلد والمنطقة على أصعدة ع��دة .وتناول الحديث
مواضيع الساعة وال��ف��راغ ف��ي رئ��اس��ة الجمهوريّة
وض��رورة انتخاب رئيس ،واستعرضا األزم��ات ا ّلتي
تشهدها البالد خصوصا ً على الصعيد الحكومي ما
ينعكس سلبا ً على المصلحة العامة من خالل عدم
إمكانية إقرار االتفاق على المشاريع التي تفيد لبنان
اقتصادياً».
ّ
وتمنت شمعون بعد اللقاء «أن تنجح الزيارة التي
سيقوم بها وزي��ر الدفاع الفرنسي منتصف الشهر
المقبل لتسليم الجيش اللبناني الدفعة األول��ى من
األسلحة المتط ّورة».

بقرادونيان مستقبالً وفدا ً من البعث

كات�شيا :لبنان بحاجة �إلى م�صالحة

مخزومي وكاميرون

رأس السفير البابوي في لبنان
المطران غابريال كاتشيا قداسا ً
في كنيسة مدرسة القديسة ريتا
ف���ي ض��ب��ي��ه ،ل��م��ن��اس��ب��ة وص���ول
ذخائر القديسة ريتا من بلدتها
كاتشيا الى لبنان .وألقى السفير
البابوي كلمة قال فيها« :ان تاريخ
هذه الذبيحة االلهية مهم بالنسبة
ال���ى ال��ك��ن��ي��س��ة ،ف��ف��ي م��ث��ل ه��ذا
التاريخ منذ سنتين انتخب البابا

فرنسيس ال��ذي نصلي اليوم من
أجله أيضا ً ومن أجل المسيحيين
واالنسانية جمعاء».
وأض������اف« :ال��ق��دي��س��ة ري��ت��ا
تعذبت كثيرا ً في حياتها بسبب
االن��ق��س��ام��ات وال��ح��رب فزوجها
قتل وأوالدها ماتوا باكراً ،أمضت
ح��ي��ات��ه��ا ف��ي ال��ره��ب��ن��ة وحملت
معاناتها ام��ام الله واستطاعت
ان تحول آالمها الى رسالة سالم

ومصالحة ونحن في حاجة الى
هذا السالم والى هذه المصالحة
ف��ي ل��ب��ن��ان وف��ي منطقة ال��ش��رق
االوسط».
واختتم« :نصلي لهذه القديسة
التي أحبت السالم ورب السالم
وال��رح��م��ة ال���ذي ي��س��اع��دن��ا على
تخطي كل صعابنا وعلى تنقية
ق��ل��وب��ن��ا وت��ح��ري��ره��ا م���ن ال��ش��ر
والخطيئة».

