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دان العدوان ال�سعودي ـ الأميركي على اليمن

«الطعن في دور �إيران افتراء يخدم �أعداء لبنان»

لقاء الأحزاب :للتن�سيق مع المقاومة والجي�ش ال�سوري
لمنع المجموعات الإرهابية من القيام ب�أعمال ع�سكرية

رعد يرد على الحريري :نتفهم حراجة و�ضعك
لكن ال�سعودية تحتاج من يقول بوجهها كلمة الحق

دان لقاء األحزاب الوطنية والقومية
ف��ي ال��ب��ق��اع ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ـ
األميركي على اليمن داعيا ً إلى الحوار
لوقف نزيف الدم ،وأشاد باإلنجازات
التي يحققها الجيش اللبناني في
مواجهة المجموعات التكفيرية.
واستنكر «الضجة المفتعلة التي
رافقت نقل تلفزيون لبنان مقابلة
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله» ،واعتبرها «تدخالً فظا ً
يمس العمل االعالمي الرسمي اللبناني
وح��ري��ة اإلع�ل�ام» م��ن��ددا ً بالمواقف
الصادرة عن رئيس تيار المستقبل
سعد الحريري بهذا الخصوص .كما
استنكر اللقاء جريمة عين الحلوة
داعيا ً «اإلخ��وة الفلسطينيين للتنبه
لما يجري ويحاك ،وأن يتعاملوا مع
هذه الجريمة النكراء بمستوى عا ٍل
من المسؤولية والحرص والتعاون
مع القوى األمنية اللبنانية».

لجنة المتابعة
تشيد بالجيش

ف��ق��د أش�����ادت ل��ج��ن��ة المتابعة
لألحزاب والقوى الوطنية اللبنانية
ب��ع��د اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����دوري ف��ي مقر
حزب االتحاد ،بـ«إنجازات الجيش
اللبناني التي يحققها في مواجهة
المجموعات التكفيرية وإلقاء القبض
على رموز إجرامية تكفيرية ساهمت
وتساهم في هز االستقرار اللبناني
والتعدي بأعمال عسكرية وأمنية
إرهابية على مناطق لبنانية ،وهو
ال��دور ال��ذي يقتضي أن يجمع عليه
اللبنانيون كافة كي تتمكن المؤسسة
العسكرية من مواجهة كل االختراقات
بحزم ومسؤولية ،ويدعوها إلكمال
دوره��ا هذا بالتنسيق مع المقاومة
وال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري لمنع
تلك المجموعات من القيام بأعمال
ع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ح��دود
الشرقية للبنان ظنا ً منها انها قادرة
على تحقيق اخ��ت��راق أمني في ظل
واقع االنقسام السائد في البالد».
وطالب اللقاء الحكومة بـ«العمل
ال��ج��اد وال��س��ري��ع ل��ت��أم��ي��ن طريق
ل��ت��ص��دي��ر ال��م��ن��ت��ج��ات اللبنانية
ال��زراع��ي��ة والصناعية بعد إقفال
معبر نصيب على الحدود السورية
 االردنية» ،محذرا ً من «أي تأخيرفي ذلك وما يترتب عليه من أضرار
فادحة اقتصاديا ً واجتماعياً» ،داعيا ً
إلى»تعويض المزارعين والصناعيين
عن الخسائر التي لحقت بهم خالل
فترة توقف عمليات تصدير منتجاتهم
الى الخارج».
واستنكر «الضجة المفتعلة التي
رافقت نقل تلفزيون لبنان مقابلة
(األم��ي��ن العام لحزب الله) السيد

من اجتماع األحزاب في البقاع
حسن نصر الله» ،واعتبرها «تدخالً
فظا ً يمس العمل االعالمي الرسمي
اللبناني وحرية اإلعالم على اعتبار
أن ال��م��ق��اب��ل��ة ه��ي ح���دث سياسي
تجاه قضايا محلية وعربية الفتة،
ولبنان معني بها وفي تطورات تلك
األحداث».
وندد اللقاء بـ«المواقف الصادرة
ع��ن رئ��ي��س ت��ي��ار المستقبل سعد
الحريري بهذا الخصوص» ،الفتا ً
الحكومة إل��ى أن «تلفزيون لبنان
ليس حكرا ً على فريق سياسي».
وأشار البيان الى ان اللقاء «بحث
ات��ف��اق اإلط���ار ال��ن��ووي بين إي��ران
ومجموعة ( )1+5الذي جاء ليؤكد
انتصار ايران بشعبها وقيادتها على
محاوالت كسر إرادت��ه��ا ومنعها من
امتالك التكنولوجيا النووية لتطوير
مجتمعها ،وهو تعبير حي على أن
اإلرادة الوطنية الحرة المتحررة من
التبعية قادرة على صنع اإلنجازات
الوطنية الكبيرة مهما واجهت من
صعوبات».
وج���دد ال��ل��ق��اء «تهنئة الشعب
اإليراني وقيادته الحكيمة على هذا
االنجاز التاريخي الذي يمكن إيران
من أن تحتل مكانة مرموقة في مجال
النهضة والتقدم».
ودعا إلى «وقف الحرب العسكرية
المستمرة على اليمن وشعبه»،
مثمنا ً «م��واق��ف األح����زاب وال��ق��وى
الوطنية اليمنية التي اجمعت على
رف���ض ال��ت��دخ��ل ب��ش��ؤون ال��ي��م��ن»،
مؤكدا ً «احترام حق اليمنيين بتقرير
مصيرهم وإعادة بناء نظامهم بعيدا ً
من أي ضغوط خارجية في سياق

(أحمد موسى)
ح��وار داخ��ل��ي بين جميع األط��راف
السياسية على قاعدة وحدة اليمن
وال��م��ش��ارك��ة وال��ث��واب��ت الوطنية
والقومية».

أحزاب صيدا تستنكر
جريمة عين الحلوة

وف���ي ص��ي��دا ع��ق��د ل��ق��اء األح���زاب
اللبنانية اجتماعا ً في مكتب األمين
العام للتنظيم الشعبي الناصري
أسامة سعد ،وأص��در بيانا ً استنكر
ف��ي��ه «ال��ج��ري��م��ة البشعة ال��م��دب��رة
والمخطط لها إلشعال الفتنة بين
اللبنانيين والفلسطينيين ولزعزعة
األم��ن واالستقرار داخ��ل مخيم عين
الحلوة ومع محيطه ،والتي تهدف
الستجرار ردود فعل تأخذ أبعادا ً
مذهبية خدمة للمشروع التدميري
ال����ذي ي��س��ت��ه��دف أم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة
واإلسالمية التي تشكل رأس حربة
فيه ال��ق��وى الظالمية التكفيرية»،
داعيا ً «اإلخ��وة الفلسطينيين للتنبه
لما يجري ويحاك ،وأن يتعاملوا مع
هذه الجريمة النكراء بمستوى عا ٍل
من المسؤولية والحرص والتعاون
مع القوى األمنية اللبنانية ،وفي
شكل خاص الجيش اللبناني ،لينال
المجرمون عقابهم وتأخذ العدالة
م��ج��راه��ا وينعم المخيم وال��ج��وار
باألمن والهدوء».
م��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ،دع���ا اللقاء
الشعوب العربية ال��ى «التنبه لما
تعده ال��والي��ات المتحدة األميركية
و«إسرائيل» لتمزيق عالمنا العربي،
وخ��ل��ق ص��راع��ات مستمرة تهدف

إل��ى اس��ت��ن��زاف ال��ق��درات القتالية
واالقتصادية والعسكرية لكل الدول،
بما فيها السعودية ال��ت��ي ورط��ت
بحرب ال تعرف نتائجها ،ولن تعود
إال بالخسارة وبالتالي ستكون في
مصلحة أميركا وإسرائيل».
ودان «ال��ع��دوان العسكري الذي
تشنه على اليمن عشر دول على
رأسها السعودية وبتوجيه الواليات
المتحدة األميركية» ،داعيا ً إلى «وقف
ال��ع��دوان ف���وراً ،وع��دم التدخل في
الشؤون اليمنية الداخلية من أي جهة
كان ،وترك اليمنيين يبدأون بحوار
داخلي بعيدا ً من السالح والقتال
ال��ذي يخدم القوى التي تريد الشر
والخراب لليمن ،وتفسح المجال أمام
القوى الظالمية التكفيرية لتفتيت
اليمن وتحويله إل��ى س��اح��ة دم��ار
وقتل وتهجير» ،مؤكدا ً أن «المعالجة
السياسية للوضع في اليمن تساهم
في استقرار الخليج العربي».
وأعرب اللقاء عن تضامنه «الكامل
مع اإلعالم الوطني اللبناني» ،ودان
«محاولة السفير السعودي التدخل
في الشأن اإلعالمي في لبنان التي
بدأت باالعتداء على جريدة األخبار،
وآخرها انتقاد التلفزيون اللبناني
لنقله الحوار مع سماحة السيد حسن
نصر الله».

وأحزاب البقاع تنوه
بتضحيات الجيش

ودانت األحزاب الوطنية والقومية
ف��ي ال��ب��ق��اع ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ـ
األميركي على اليمن العربي ،ورأت أنه

يهدف إلى التعويض عن خسائرها
في المنطقة من خالل «ف��رض واقع
جديد في سورية بدعمها لالرهابيين
بالتعاون مع «إس��رائ��ي��ل» واألردن
وقطر وإقفال المعابر وانعكاساتها
على الوضع االقتصادي في لبنان
خصوصا ً لناحية تصدير البضائع
وباالخص الموسم الزراعي».
م��وق��ف األح����زاب ج��اء ف��ي خالل
اجتماعهم الدوري الشهري في مركز
قطاع العالقات العامة لحزب الله
في شتورا ،واستعرض المجتمعون
ال��ت��ط��ورات االق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة
والمحلية.
وبعد ان قدم المجتمعون التهنئة
باألعياد ل��دى الطوائف المسيحية
الكريمة ،لفت المجتمعون الى اهمية
«الحق ال��ذي انتزعته الجمهورية
االسالمية االيرانية من خالل اعتراف
المجتمع الدولي بها كدولة نووية».
وف��ي الموضوع الفلسطيني دان
المجتمعون االعتداءات «اإلسرائيلية»
المتكررة على الشعب الفلسطيني
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية
من قبل الكيان الصهيوني.
ون���وه المجتمعون بتضحيات
الجيش اللبناني وقدراته خصوصا ً
ما انجزه في البقاع االوس���ط ،وما
سينتج عنه على السلسلة الشرقية
وان��ت��ف��اض��ة أه���ال���ي ع���رس���ال ضد
االرهابيين والتكفيريين.
وفيما أيد المجتمعون الحوار الدائر
بين حزب الله و«المستقبل» ،رفضوا
نقل او استحداث مخيمات جديدة
للنازحين السوريين م��ن عرسال
باتجاه البقاع األوسط والتفتيش عن
بديل اكثر أماناً.
ودع��ا المجتمعون إل��ى ض��رورة
ال��ح��وار ف��ي اليمن الن��ه��اء ال��ص��راع
ال��دائ��ر ووق���ف ن��زي��ف ال���دم .ودان���وا
تدخل السفير السعودي في الشأن
الداخلي اللبناني خصوصا ً التدخل
في الحريات وحرية التعبير والرأي
وتحديدا ً وسائل االعالم اللبنانية.
وطالب المجتمعون بجعل يوم
 24نيسان يوم حداد وطني استنكارا ً
لمجازر األرمن.
ووج��ه المجتمعون ال��دع��وة الى
القوى الفلسطينية الوطنية في مخيم
عين الحلوة الى التعاون مع االجهزة
اللبنانية وبخاصة الجيش اللبناني
وادان��ة جريمة عين الحلوة وتسليم
القتلة ومحاكمتهم.
واخ��ت��ت��م المجتمعون دعوتهم
ال����وزارات واالدارات المعنية إلى
االلتفاتة على المستوى االنمائي
والخدماتي وتأمين السالمة العامة
على الطرقات ومعالجة قانون السير
الجديد ليكون أكثر مالءمة شعبية.

الحوار حاجة وطنية وانتخاب رئي�س ينهي ال�شلل
تمحورت المواقف السياسية أمس
حول موضوعين الحوار وض��رورة
اس��ت��م��راره ألن���ه ح��اج��ة وط��ن��ي��ة،
واالس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي وأه��م��ي��ة
اإلس���راع في إن��ج��ازه إلنهاء الفراغ
والشلل في المؤسسات.
وشدد وزير اإلعالم رمزي جريج،
بعد زيارته معراب لمعايدة رئيس
ح���زب ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة سمير
جعجع بعيد الفصح ،مساء أمس
في معراب ،على «ض��رورة انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ووج��وب
فك الحصار عن الملف الرئاسي».
وإذ حمل المسؤولية « للفريق الذي
يقاطع جلسات مجلس النواب ويفقد
النصاب مما يحول دون انتخاب
رئيس للبالد» ،لفت جريج الى أنه
بحث مع جعجع «في كيفية فك هذا
الحصار والسعي في سبيل اإلسراع
في تحقيق ه��ذا الهدف باعتبار ان
استمرار الشغور في سدة الرئاسة،
يؤدي الى شلل في سائر المؤسسات
الدستورية وبالتالي يهدد النظام
السياسي في لبنان».
وردا ً على سؤال ،أجاب جريج« :ال
أعتقد أن الملف النووي سينعكس

الراعي مستقبالً تريسي شمعون
سلبا ً أو إيجابا ً على الملف الرئاسي
باعتبار أن االنتخابات الرئاسية،
على رغم التأثيرات االقليمية ،هي
شأن لبناني».
ودعا النائب علي خريس في كلمة
له خالل احتفال تأبيني في النادي
الحسيني ف��ي ب��ل��دة ب��دي��اس ،إلى
التمسك «بلغة الحوار لكي ننقذ هذا
البلد وأن نسعى لكى يتم انتخاب

رئ��ي��س للجمهورية ب��أس��رع وقت
ممكن لكي تتم معالجة كل المشاكل
وينتظم عمل المؤسسات إن كان
على صعيد مجلس الوزراء ومجلس
النواب».
وش��دد النائب كامل الرفاعي في
حديث الذاع��ة «ص��وت لبنان 93.3
«على «ان ال��ح��وار بين المستقبل
وح���زب ال��ل��ه ح��اج��ة وط��ن��ي��ة ،أدت

إلى مفاعيل ايجابية على الساحة
اللبنانية وأن أي موضوع خارجي
ل��ن يؤثر على مجرياته الداخلية
ومفاعيلها».
وقال« :بالنسبة لما يحدث خارج
لبنان ،فلكل فريق رؤيته وهذه حرية
كفلها الدستور والقانون».
وأض����اف« :م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ح��وار
يحاول بعض األشخاص والجهات
رف���ع س��ق��ف ال��ت��ح��ري��ض إلف��ش��ال��ه.
فالحوار مستمر ولكل فريق رأيه في
ما يجري طالما انه ال يتعدى الكالم
وال يؤدي إلى صدام».
وأشار «الى ان هناك تجنيا ً على
اللبنانيين في الخليج نتيجة المواقف
السياسية» ،متمنيا ً على هذه البلدان
«عدم الربط بين الموقف السياسي
الداخلي وبين هؤالء الذين ال يقومون
اال بما يتوافق مع القوانين».
وأك��د النائب محمد الحجار في
ح��دي��ث ال��ى اذاع���ة «ص���وت لبنان
– « »93.3أن الحوار مستمر بين
المستقبل وح��زب ال��ل��ه ،على رغم
الخالفات بين الجانبين» .واعتبر
«أن ال���ج���دوى م���ن ال���ح���وار ،هي
السعي للحفاظ على الحد األدن��ى

م��ن االس��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي ،وتحقيق
المصلحة الدنيا للبالد».
وت����م����ن����ت رئ����ي����س����ة «ح�����زب
الديمقراطيون األح���رار» ترايسي
شمعون بعد زيارتها برفقة مسؤول
الحزب في بلجيكا واإلتحاد اإلوروبي
أنطوان عقيقي والمسؤول عن ملف
العالقات مع البطريركية المارونية
وجيه جبور ،البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي ،للمعايدة
بالفصح« ،اإلس����راع ف��ي إنتخاب
رئيس للجمهورية يضع حدا ً لحالة
الفراغ ويعيد لبنان إل��ى الخريطة
الدولية».
وذ ًكر حزب الوطنيين االحرار ،في
بيان باالستحقاق الرئاسي الفتا ً إلى
«التداعيات الخطرة على المؤسسات
التي يتسبب بها الفراغ في الرئاسة
األول��ى ،وما ينتج عنه من سلبيات
على الميثاق والكيان» ،وجدد «إدانة
ممارسة المقاطعين» ودعاهم «إلى
التقيد بأحكام الدستور وباألعراف
الديموقراطية وإل��ى المشاركة في
جلسات االنتخاب لتأمين النصاب
وت��رك اللعبة الديموقراطية تأخذ
مجراها».

الوفد الأردني التقى الجم ّيل وعون :طالبنا بال�ضغط لإحياء اللجنة العليا
تابع وفد لجنة الصداقة البرلمانية األردنية
– اللبنانية برئاسة النائب رائ��د حجازين
جولته على المسؤولين اللبنانيين .وفي هذا
اإلطار التقى الوفد أمس الرئيس أمين الجميل،
بحضور النائب ايلي ماروني ،وجرى البحث
في القضايا االقليمية التي تشكل مصدر قلق
للجانبين اللبناني واالردني.
وتحدث حجازين بعد اللقاء ،فأشار الى
ان «لألردن ولبنان دورا ً تأسيسيا ً في نهضة
المنطقة ودول الخليج وأميركا» ،الفتا ً الى
أن «اللبنانيين كانت لهم بصماتهم أيضا ً في
المساهمة في إعمار افريقيا».
وأوض����ح أن «ال��ل��ق��اء ت��ط��رق إل���ى ملفات
سياسية اقتصادية أمنية واجتماعية ذات
اهتمام مشترك بين البلدين ،وكان تطابق في
اآلراء».
ون��اش��د ح��ج��ازي��ن «ال����دول المانحة دعم
الحكومات التي تعنى بالنازحين السوريين
خ��ص��وص��ا ً ل��ب��ن��ان واألردن» ،الف��ت��ا ً ال��ى أن
«أعداد النازحين أثقلت كاهل المالية العامة
في البلدين وشكلت ضغطا ً كبيرا ً على البنى
التحتية على اختالفها وبشكل مركز الماء
والكهرباء والتربية» ،آسفا ً «القتصار دور

عون مع الوفد االردني
الدول المانحة على تقديم المساعدات العينية
للنازحين».
وتمنى الوفد ان «يسود السالم واالطمئنان
العالم العربي ويعود السائحون االردنيون
الى لبنان كما جرت العادة منذ عقود».

كما زار الوفد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون في دارت��ه في الرابية في
حضور عضو التكتل فادي األعور.
بعد اللقاء ،ق��ال حجازين« :تشرفنا بلقاء
العماد ميشال عون .هذا الرجل الصادق الذي

لم يتغير .وق��د تباحثنا في التحديات التي
نواجهها ،وكانت الرؤية متطابقة ،حيث أننا
في لبنان واألردن نواجه التحديات نفسها حول
األزم��ة السورية ،وقضية الالجئين والوضع
اإلقتصادي».
وأض���اف« :لقد طالبنا العماد ع��ون كونه
صاحب أكبر كتلة برلمانية ول��ه تأثير كبير
على الساحة ،أن يكون له دور في الضغط
على الحكومة من أجل إنشاء اللجنة اللبنانية
األردنية العليا المشتركة التي كان آخر إجتماع
لها ف��ي عمان ع��ام  .2010هناك العديد من
االتفاقيات بين لبنان واألردن ،والعديد من
مذكرات التفاهم .لبنان هو رئة ل�لأردن ،وكان
يأتي إلى لبنان أكثر من نصف مليون أردني
سنويا ً ولكن األوض��اع في سورية أثرت سلبا ً
على هذا األمر».
وأم���ل ح��ج��ازي��ن «ب���أن ينتخب البرلمان
اللبناني األصلح كي يكون رئيسا ً للجمهورية
وبذلك اإلنتهاء من الفراغ الدستوري الحاصل».
وختم قائالً« :التطابق بيننا وبين العماد
عون كبير جدا ً لدرجة أننا شعرنا وكأننا أعضاء
في البرلمان اللبناني وليس األردني ،والرؤية
واحدة ومشتركة حول كل القضايا الراهنة».

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
في بيان أمس ،تعليقا ً على البيان الذي أصدره الرئيس
سعد الحريري ،أن «هناك تباينا ً واضحا ً استراتيجيا ً
ومنهجيا ً بين حزب الله وحزب المستقبل ،ينعكس دائما ً
في مواقف الفريقين وأدائهما تجاه األحداث والتطورات
المحلية واإلقليمية ،ومن ضمنها الحدث اليمني الساخن
ال��ذي نختلف ف��ي مقاربته م��ع ح��زب المستقبل س��واء
لجهة التوصيف أو لجهة األه���داف أو لجهة تحديد
المسؤوليات».
ولفت الى أن «الحرص المشترك على مواصلة الحوار
ال��ذي باشرناه وسنكمل فيه معاً ،ليس المراد إسقاط
القناعات المتفاوتة ،بل التوصل عبرها مع اإلمكان ،إلى
التقاء حول قاسم مشترك ننطلق منه سويا ً لنحقق مصلحة
وطنية أو لندفع خطرا ً عن لبنان واللبنانيين».
وقال« :نتفهم حراجة وضع الشيخ سعد وضيق صدره
في هذه اللحظة الزمنية خصوصا ً ازاء كل ما ننتقد به
زعماء السعودية وسياساتهم الخرقاء وعدوانهم الفاشل
على اليمن وشعبه ،لكن الصمت عما يرتكبه ه��ؤالء من
جنايات وإبادة للمدنيين ومكابرة في محاولة مصادرة
إرادة الشعب اليمني وفرض وكيل لهم حاكما ً هناك ،هو
صمت ال يرتضيه إال العبيد أو الجهلة أو الجبناء».
وأكد أن «إدان��ة تدخل السعودية في اليمن وعدوانها
العسكري ضد أرضه وجيشه وإنسانه هو التزام وطني
ودستوري وإنساني وأخالقي ،من شأنه أن يكبح جماح
المعتدين وينبههم إلى خطورة فعلتهم ويصوب األمور
باتجاه إيجاد حل سلمي لألزمة اليمنية بدل المقامرة
الخاسرة التي تفاقم المشكالت وتوسع من رقعتها .إن
االدانة للعدوان وتفنيد ارتكابات المعتدين ليس إساءة،
إنما اإلساءة تكمن في تبرير العدوان والتصفيق له ونسج
األوهام والرهانات الخاطئة حوله .والفطن هو من يتعلم
من التجارب السابقة ،وليس من يكرر األخطاء نفسها
وكأنه يتصرف خارج التاريخ والجغرافيا».
وأضاف رعد« :السعودية بالنسبة إلينا شقيق مرتكب
ومغرور ،ال يمكن أن يغطي جناياته ال بتحالفات اقليمية
ودولية وال بهدر المزيد من أموال وثروات شعبه واألمة.

ويحتاج فعالً إلى من يقول بوجهه كلمة الحق من دون
مجاملة أو نفاق».
واعتبر رع��د أن «قياس ما ج��رى في لبنان على ما
يجري في اليمن هو خطأ فادح وإمعان في سوء التقدير
والمكابرة ،ومنشأهما عدم تقييم ومراجعة ما حدث في
لبنان .والتغييب الكامل لإلرادة الوطنية للناس والتعاطي
الدائم معهم كبيادق تحركها ارادات قوى أخرى».
وأشار إلى أن «إي��ران كانت على ال��دوام حريصة على
دعم استقرار لبنان وأمنه الوطني والعيش المشترك فيه،
وحريصة كذلك على سيادته ودعم حق شعبه بمقاومته
الغزاة الصهاينة المحتلين ،ولم تسمح لنفسها أن تقرر
شيئا ً عن اللبنانيين ال في مجال مقاومتهم لـ«إسرائيل»
وال في مجال إدارة الشأن الداخلي لبالدهم ،وكانت تسعى
دوم��ا ً لمساعدة اللبنانيين بكافة فئاتهم واتجاهاتهم
وطوائفهم للتفاهم فيما بينهم ولتقوية موقفهم الوطني
الجامع ض��د ال��ع��دو «االس��رائ��ي��ل��ي» م��ن جهة وم��ن أجل
النهوض بسد احتياجات البالد من جهة أخرى» ،معتبرا ً
أن «الطعن المشبوه في دور إيران هو افتراء محض يصب
في خدمة أعداء لبنان .وقد يكون توظيفا ً تافها ً وإرتزاقا ً
رخيصا ً يحترفه البعض المعروف في لبنان ،في سياق
التملّق أو عرض الخدمات للدول المعادية أو التي تنظر
بقلق جراء تنامي حضور إيران ودورها اإليجابي مع لبنان
واللبنانيين ولحساب المصلحة الوطنية».
وختم رعد بدعوة «الشيخ سعد الحريري وكل فريقه
والمتعاونين معه إلى وقفة ضمير ومراجعة موضوعية
لسياساتهم المعتمدة ،خصوصا ً في هذه اللحظة التي يظهر
فيها االفق المسدود لما سمي «عاصفة الحزم» السعودية
وأن يلتفتوا إلى أهمية عدم تخريب لبنان وإثارة النعرات
المذهبية والتحريض لمصلحة المعتدين ،فال يمكن للبنان
أن يكون تابعا ً ويجب أن نتماسك لمصلحة قوتنا وعيشنا
المشترك في مواجهة التحديات» ،مشددا ً على «أن شعبنا
وواع ووفي ويحتاج إلى قيادات
في لبنان هو شعب مقدام
ٍ
متعاونة تستطيع أن تتقدم مسيرته لتحقيق حقوقه
وآماله في وطن سيد حر عزيز وكريم .ودولة قوية قادرة
وعادلة ووحدة وطنية جامعة».

�سليمان :تعطيل جل�سات انتخاب الرئي�س
انقالب غير ع�سكري على الدولة
أك��د الرئيس ميشال سليمان أن
«المشكلة لم تكن يوما ً في الصالحيات
ب��ل ف��ي تطبيق ال��دس��ت��ور ،فليس
صحيحا ً أن ال صالحيات لرئيس
الجمهورية فهو القاضي األول ،وقائد
ال��ق��وات المسلحة ه��و ال���ذي يوقع
عقوبة اإلعدام والعفو العام ،هو الذي
يفاوض بالتوافق مع رئيس الحكومة
ويعتمد السفراء ويدعوهم عندما تدعو
الحاجة ويصحح أي موقف ،المشكلة،
إذاً ،في الممارسة وتطبيق الدستور».
واذ ش��دد على «ض���رورة اعتماد
ال��ت��وازن وال��ت��ع��اون ف��ي الحكم بدل
المخالفة» ،أكد أن «عدم المشاركة في
جلسات انتخاب رئيس الجمهورية
ليس ح��ق��ا ً دس��ت��وري��اً» ،معتبرا ً ان
«تعطيل هذه الجلسات هو استخدام
سيئ للديموقراطية ويشكل انقالبا ً
غير عسكري على الدولة».
ك�لام سليمان ج��اء ف��ي مداخلة
له عقب محاضرة لنقيب المحامين
في بيروت ج��ورج جريج في بلدية

جديدة ،بعنوان «لبنان العودة إلى ما
قبل  25أيار  ،»2014بدعوة من نادي
ليونز مونت ليبانون باين هيلز.
واستشهد سليمان «بالتجربة
ال��ي��ون��ان��ي��ة ،ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ال ال
الحصر ،حيث تعقد جلسات نيابية
النتخاب رئيس ف��اذا فشل المجلس
النيابي يصار الى حله والدعوة إلى
انتخابات نيابية مبكرة.
وفي تونس ،تحدث الدستور عن
مهلة النتخاب رئيس ف��اذا انقضت
ه��ذه المهلة تمدد ثالثة أشهر فقط.
وفي هذا المجال كان عندنا المجلس
الدستوري لتفسير م��واد الدستور،
لكن المادة  19أزيلت فعطل المجلس
فاذا كان لرئيس الجمهورية مهلة 15
يوما ً لتوقيع المرسوم فهذا يعني أن
ليس للوزير دقيقة واح��دة بل عليه
أن يوقع فوراً .وهذا خلل في التطبيق
وليس في الدستور .وهذا ما هو غير
دستوري وهو باألساس اعتمد خالل
فترة التحكيم السوري لتمكين بعض

ال��وزراء من التفرد بالقرارات خالفا ً
إلرادة رئيس الحكومة».
وأضاف« :لقد راهنوا عام ،2005
أي بعد االنسحاب السوري من لبنان،
على انقسام الجيش واللبنانيين لكن
الرهان سقط ،فلم ينقسم الجيش بل
برهن ان��ه ق��ادر على خ��وض أقسى
ال��م��ع��ارك ض��د اإلره���اب ألن غالبية
ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي تحتضنه ول��م
ينقسم اللبنانيون أبدا ً بل بقوا شعبا ً
واحداً ،لكن الخلل واالنقسام جاء في
اإلدارة السياسية التي فشلت وعطلت
وأوصلت البالد الى ما نحن عليه من
فراغ على كل األصعدة».
من جهة أخرى ،استقبل سليمان في
دارته في اليرزة ،رئيس حزب االتحاد
السرياني العالمي ابراهيم مراد على
رأس وفد من قيادة الحزب حيث قدموا
له التهاني بمناسبة األعياد ،مؤكدين،
بحسب بيان لالتحاد« ،دعم الحزب
للخط الذي ينتهجه ويسير به الرئيس
سليمان».

يجمع المنظمات ال�شبابية في ذكرى الحرب

بو�صعب تابع مع كاغ م�شروع تعليم النازحين
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
مع بعثة البنك الدولي في لبنان برئاسة الدكتور فريد
بلحاج وحضور المسؤولة عن البرامج االجتماعية
والتربوية الدكتورة حنين السيد .وتناول البحث متابعة
مشروع اإلنماء التربوي الثاني الممول بقرض من البنك
الدولي ،وعرض االستعدادات الجتماع العمل الذي سيعقد
في واشنطن مع البنك الدولي والجهات المانحة من أجل
تمويل النازحين ودعم لبنان للقيام بهذه المهمة.
ث��م اجتمع ب��و صعب م��ع المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وتناول البحث متابعة
جهود منظمات األمم المتحدة المعنية بأزمة النازحين،
من أج��ل دع��م لبنان في تأمين التعليم لجميع األوالد
وتوسيع إط��ار استيعابهم في ال��م��دارس بتمويل من
المجتمع الدولي .كما تناول البحث التحضير لزيارة بو
صعب إلى واشنطن ،وتم تأكيد الدعم للوزارة والوزير بو
صعب في مشروع  RACEالهادف إلى إيصال التعليم
لكل األوالد الموجودين في لبنان من مقيمين ونازحين.
وأكدت كاغ في االجتماع «العمل على استمرار الدعم
والتعاون ال سيما أن لدى الوزارة مشروعا ً ناجحاً ،وأن
استمراره يتطلب المزيد من تأمين التمويل».
كذلك اجتمع بو صعب مع المسؤولين عن المكاتب
والمنظمات الطالبية في العديد من األحزاب اللبنانية،
وحضر ممثلون عن األح��زاب المنضوية في إط��ار 14

بوصعب مستقبال كاغ

آذار و 8آذار والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي
االشتراكي.
وتناول البحث التحضير للقاء هذه المنظمات الشبابية
في وزارة التربية والتعليم العالي يوم اإلثنين في 13
نيسان عند الساعة السادسة مساء ،إلحياء ذكرى الحرب
األهلية األليمة تحت شعار «ال نريد الحرب ولنتعلم من
أخطاء الماضي» ،ولتأكيد أننا نستطيع االختالف بالرأي
من دون أن نكون أعداء.
وشدد بو صعب على «دعوة جميع األحزاب للحضور
وليشكلوا نموذجا ً للشباب اللبناني المنفتح» ،الفتا ً إلى
أن «الشباب اللبناني هو الذي يرسم صورة المستقبل
الذي نتطلع إليه بعيدا ً من التشنج».
كذلك عرض المجتمعون شؤون الجامعة اللبنانية
والجامعات الخاصة وتم التوافق على عقد اجتماعات
عمل مع الوزير بو صعب في الفترة المقبلة لمناقشة هذه
المواضيع.
بعد اللقاء تحدث رئيس منظمة الطالب في حزب
الوطنيين األحرار سيمون درغام باسم المجتمعين شاكرا ً
بو صعب على الدعوة ،ومؤكدا ً «أهمية اللقاء في وزارة
التربية وتوجيه الرسالة إلى الرأي العام تحت رعاية
الوزير المنفتح على الجميع» ،ومشددا ً على أن «الجميع
تعلم من دروس الماضي لإلنطالق برؤية جديدة رافضة
للحرب ومؤيدة للتواصل مع اآلخر في الوطن».

