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وفد من حزب اهلل بحث مع �سعد
الو�ضع في مخيم عين الحلوة

ا�ستمرار الترحيب وبرقيات التهنئة باالتفاق النووي

رعد :معادالت �ستتغير و�إيران لن تعترف بـ«�إ�سرائيل»
استمرت أمس ردود الفعل المرحبة باإلتفاق
الدولي اإليراني حول برنامج طهران النووي
م��ؤك��دة أن م��ع��ادالت كثيرة ستتغير بعده،
وم��ش��ددة على أن الجمهورية االسالمية لن
تعترف بالكيان «اإلسرائيلي» الغاصب.
وف��ي ه��ذا السياق ،رأى رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رع��د ،خ�لال احتفال
تأبيني للشهيد حسين خليل منصور (حيدر
عيتا) في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية،
أن «إي��ران قد فتحت اليوم صفحة جديدة في
العالم بفعل االت��ف��اق ال��ذي حصل مع ال��دول
العظمى ،ونحن نقول بكل ثقة إن ما بعد االتفاق
مع إي��ران ليس كما قبله ،فكثير من المعادالت
والموازين ستتغير» ،الفتا ً إلى «أن العالم أصبح
معترفا ً بوجود قوة تلتزم بقوة المنطق الذي
استطاع على مدى  11عاما ً من التفاوض ،وليس
فقط في السنتين األخيرتين ،أن يرغم أنف القوى
التي تحكم العالم» .وشدد على «أن إيران اليوم
هي دولة عظمى باعتراف العظماء ،وهي اليوم
دولة قوية وعاقلة ويراهن على دورها لتحقيق
التسويات والمعالجات لألزمات المتوترة في
منطقتنا ،ولكنها لن تعترف بـ«إسرائيل» كيانا ً
غاصبا ً للقدس وفلسطين ،وهذا يجب أن ال يغيب
عن بال أحد ،وهي قالت ذلك والتزمته وعرضته
متحدية بذلك على طاولة التفاوض في فيينا
حين ق��ال السيد القائد علي الخامنئي ،إن
إيران لن تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب
لفلسطين ،ولو ذهب كل من يفاوضها على طاولة
المفاوضات في فيينا».
ولفت إلى أن «الشعب اإليراني قد صبر لمدة
 36سنة ،وتعرض ألبشع حصار دولي ،وتن ّكر
له كل العالم وحاصره ،وامتلك إرادة المواجهة،
وتوجهت به القيادة نحو العزة والكرامة ،وبلغت
به مرحلة اإلكتفاء الذاتي ،وحين انتصرت الثورة
لم يكن هناك حرس ثوري الذي يعتبر اليوم من
أقوى القوى المسلحة في دول العالم ،ولم تكن
تملك إيران اقتصادا ً وال صناعة وال مؤسسات
دول��ة ،وفي وسط الحصار وخضم المواجهة،
ورغم أنها قد فرضت عليها حرب دامية قاسية
بشعة مدمرة كلفتها الكثير من التضحيات
والخسائر ،وم ّولها كل أولئك الذين حاصروها

ودفعوا األموال للقوى االستكبارية من أجل أن
تفرض عليها الحصار ،ومن أجل أن يمنعوا عنها
العلم والتكنولوجيا والمواد الغذائية ،ولكن
إيران بلغت مرحلة االكتفاء الذاتي على المستوى
ال��زراع��ي والصناعي والتكنولوجي والعلمي
والتربوي والثقافي ،وأصبحت تصدر علمها
وثقافتها وفنونها وتكنولوجيتها وصناعتها،
وأصبحت دولة عظمى يحسب لها ألف حساب،
األمر الذي أذعن له كل من حاصرها ،وخضع
إلرادتها وجاء ليفاوضها ليحفظ ماء وجهه حين
يقر بموقعيتها ودورها وفعاليتها بين األمم».
وأشار إلى «أن دول العالم العظمى الممثلة
بمجموعة ( ،)1+5والتي انتصرت في الحرب
العالمية الثانية وتقاسمت النفوذ في العالم،
تقف اليوم على طرف الطاولة من جهة ،بينما
تقف إيران لوحدها يقودها السيد علي الخامنئي
في الطرف المقابل تفاوضهم إل��ى أن أذعنوا
إلرادتها وأق��روا بحقها في المشروع النووي،
وأذعنوا لالعتراف بأهميتها وأهمية دورها حتى
قيل أن أمن واستقرار منطقة الشرق األوسط
رهن تعاون إي��ران مع القوى النافذة من أجل
تحقيقهما ،وإيجاد التسويات المنصفة ألصحاب
الحقوق والمطالب في هذه المنطقة».
وس��أل رع��د« :ه��ل هناك مجال لنقارن بين
ما أنجزته إي��ران في هذه السنوات ،وبين ما
هم عليه دول وحكام أنظمة ال��دول العربية
في منطقتنا الذين لم يستطيعوا أن ينشئوا
مصنعا ً لصناعة عود كبريت ،وخذلوا قضية
فلسطين والقدس والمسجد األقصى ،ويتآمرون
على بعضهم بنشاط وج��د ،ويتخاذلون أمام
أي استهداف من عدو أو غ��ا ٍز ،ويتواطأون مع
عدو األمة وينسقون في ما بينهم استخباراتيا ً
ومعلوماتياً ،ويزحفون لمصالحته ،وفي المقابل
نجدهم يحقدون على إيران وما تمثله من قيم
ون��م��وذج ،ألنهم لم يستطيعوا أن يبلغوا ما
بلغته رغم كل التذلل والخنوع والخضوع ودفع
األموال ،وتبديد ثروات األمة» ،متسائالً «أليس
من المعيب أن يذهب باألمس القريب ولي ولي
العهد في أكبر دول الخليج إلى فرنسا من أجل
أن يقنعها بأن ّ
تعطل االتفاق مع إيران ،فيغريها
بصفقة سالح بـ  15مليار دوالر ،فما كان من

الفرنسي إال أن أخذ هذه األم��وال ،ووضعها في
جيبه ،ثم ذهب إلى فيينا ليوافق على المشروع
النووي اإليراني».

جريصاتي

واعتبر الوزير السابق سليم جريصاتي ،في
بيان «أن توصيف االتفاق بأنه اتفاق تاريخي
ليس فيه مبالغة ،ذل��ك ان ت��اري��خ  14تموز
 2015انما يضع حدا ً لثالثة عقود ونيف من
العداء الغربي واألممي تجاه إي��ران ،حتى انه
يصح القول ان هذا الحدث يساوي بأهميته
ونتائجه االستراتيجية سقوط ج��دار برلين
عام  ،1989بمعنى أن حاجزا ً سياسيا ً ونفسيا ً
قد ازيل بين العالم الغربي واالمم المتحدة من
جهة ،والجمهورية االسالمية االيرانية من جهة
اخرى».
وقال« :إن اعتبار «إسرائيل» أن ثمة خيانة
أميركية في االتفاق التاريخي المذكور الذي
يتهدد أمن «إسرائيل» والوجود ،على ما تقول،
يكفي ألن يزن العرب األقحاح الفوائد التي يمكن
أن تجنى من هذا االتفاق على صعيد الصراع
العربي «اإلسرائيلي» وقضية العرب المركزية
المفترضة ،فلسطين .يبقى ان على لبنان ان
يعي أكثر من أي وقت مضى أنه ال يمكن الرهان
على حماة براغماتيين ال غاية لهم إال مصالحهم
وال احتراما ً منهم اال للقوي ،وانه يجب الركون
ال��ى ال��وح��دة الوطنية ،التي يجب استعادة
لحمتها بعد التخلص من رهانات ثبت عقمها،
حتى نصل معا ً الى حكم االقوياء في مكوناتهم،
حفاظا ً على الصيغة والميثاق».

الراعي لز ّواره :مفتاح الفرج الوحيد للأزمة
انتخاب رئي�س للجمهورية
استقبل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي ،في
الديمان ،النائب السابق مخايل
الضاهر وك��ان بحث في األوض��اع
على الساحة اللبنانية وتشديد على
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
في أسرع وقت.
ب��ع��د االج��ت��م��اع ق���ال ال��ض��اه��ر:
«كانت زيارة للترحيب بغبطته في

الشمال الذي يكنّ له بكل مك ّوناته
االحترام والتقدير .وكانت مناسبة
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن األم�����ور ال��وط��ن��ي��ة
الراهنة ،بكل تشعباتها وتعقيداتها
وسلبياتها ،وبإصرار غبطته وعن
حق على أن مفتاح الفرج الوحيد
لهذه الحالة المأزومة ،هو انتخاب
رئيس للجمهورية ،باعتبار أن هذا
الرئيس وبموجب الدستور هو رأس

الراعي مستقبالً الضاهر

الدولة ،وحامي الدستور والقوانين
والنظام والكيان والسيادة».
وأض��اف« :من الملح ج��دا ً برأي
غبطته الصائب ،والنابع من حسه
الوطني العميق ،انتخاب رئيس
للجمهورية بأقصى سرعة ،يباشر
فورا ً تحمل مسؤولياته الدستورية
كاملة ،ويطلق عجلة العمل ،ويبعث
ال��ح��ي��اة ف��ي ج��م��ي��ع ال��م��ؤس��س��ات
الرسمية المشلولة بغيابه فتعود
للبنان قيمته الحقيقية في صيغته
ال��م��م��ي��زة ب��ال��ش��راك��ة ال��م��ت��وازن��ة،
وب��دوره الرائد كملتقى للحضارات
ون����م����وذج ل���ل���وح���دة م���ن ض��م��ن
التعددية».
وكان الراعي التقى أيضا ً سفير
لبنان في الفاتيكان العميد جورج
خوري ،المونسنيور بيتر كرم خادم
رعية كليفالند المارونية في أميركا
وع���رض م��ع��ه الوض����اع الجالية
اللبنانية هناك ،الدكتور الياس
أي��وب ووف���دا ً م��ن ل��وس انجلوس،
وسفير ق��ب��رص ف��ي لبنان هومر
مافروماتس وعرض معه للعالقات
اللبنانية القبرصية.

كنعان ّ
اطلع من جعجع على مبادرته:
ن�أمل حلو ًال ال ّ
تتعدى على �صالحيات الرئي�س

التمييز الع�سكرية �أرج�أت ا�ستجوابه �شهرين

�سماحة يتراجع عن �إفادته
�أمام «المعلومات»

كشفت الجلسة األولى من محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة أمام محكمة
التمييز العسكرية ،أن األفالم والتسجيالت والتي بثت أجزاء منها وسائل إعالم
تيار المستقبل ،لم تكن موجودة في ملف القضية ،فيما كانت المفاجأة الثانية
تراجع سماحة عن إفادته التي أدلى بها أمام شعبة المعلومات بعد إلقاء
القبض عليه.
فبعد غياب لمدة شهرين إثر صدور حكم المحكمة العسكرية على سماحة
بالسجن ألربع سنوات ونصف الس ّنة بتهمة إدخال متفجرات من سورية الى
لبنان ومحاولة القيام بتفجيرات ،ونقضه من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر لدى محكمة التمييز طالبا ً إع��ادة المحاكمة
وإصدار القرار مجددا ً بإبطال إجراءات المحاكمة الحاصلة ،عاد سماحة ومثل
أمس أمام محكمة التمييز العسكرية التي قبلت طلب التمييز وعقدت جلسة
برئاسة القاضي طوني ّ
لطوف الذي باشر بإعادة محاكمة سماحة.
استهلت المحكمة الجلسة بتالوة القرار اإلتهامي وإفادات سماحة األولية
واإلستنطاقية أمام شعبة المعلومات وقاضي التحقيق األول رياض أبو غيدا
والمحكمة العسكرية ،في حضور وكيل الدفاع المحامي صخر الهاشم وأرجأت
استجواب سماحة إل��ى  17أيلول المقبل وق��ررت توجيه طلب إل��ى شعبة
المعلومات إليداعها األفالم والتسجيالت خالل أسبوع .كذلك كلفت فرع التأليف
في الجيش اللبناني إف��راغ االف�لام والتسجيالت .وطالبت وكيل الدفاع عن
سماحة باستدعاء ثالثة شهود إلى الجلسة المقبلة.
وفي خالل الجلسة تراجع سماحة عن إفادته أمام «المعلومات» ،وقال« :ال
أؤكد إفادتي أمام شعبة «المعلومات» ألنني لم أكن صافي الذهن بعدما رأيت
كيف اقتحموا منزلي وعاملوا زوجتي».
وأضاف« :قبل بداية التحقيق ،كانت ساعة من الترهيب والصراخ فطلبت،
رؤية (رئيس الشعبة السابق) الشهيد وسام الحسن وبعد اجتماعي به خ ّفت
األمور نسبياً ،وعندما واجهني (النائب العام التمييزي) القاضي سمير حمود لم
ألفت نظره للترهيب ألنني خفت مما قد يحصل بعد المغادرة وقلت له «ماشي
الحال».
وبالنسبة إلى إفادته أمام القاضي أبو غيدا قال سماحة« :أؤكد الجزء األكبر
منها وكنت في وضع ذهني وجسدي ونفسي أحسن مما كنت عليه أمام فرع
المعلومات».
ب��دوره ،قال المحامي الهاشم« :تم إرج��اء الجلسة إلى  17أيلول المقبل
والمحكمة أخذت قرارا ً بتكليف فرع المعلومات تزويد المحكمة خالل أسبوع بكل
األشرطة الموجودة لديها وتسليمها للجيش ليفرغ مضمونها ،وهذا األمر يؤكد
أن األشرطة لم تكن موجودة في الملف كما أدعى البعض».

«زيارة وفاء» لل�شهداء في عيد الفطر

مناصرو «الوطني الحر» يوزعون مناشير
أك���د أم��ي��ن س��ر تكتل التغيير
واإلصالح النائب ابراهيم كنعان،
بعد زيارته رئيس ح��زب القوات
اللبنانية سمير جعجع في معراب
«أننا نر ّكز في الموضوع الداخلي
على المبادرة اللبنانية ،وكلبنانيين
بقدر ما نستطيع ردم الهوة في ما
بيننا ،بقدر ما بإمكاننا التوصل
إلى ح ّل يؤ ّمن المصلحة الوطنية،
إذ يجب أال نتكل على الخارج حتى
ولو أ ّمن مناخات إيجابية ،وعلينا
أن نكون جاهزين لك ّل جديد».
وأش��ار ال��ى أن «ال��زي��ارة اليوم
(أم�����س) ال����ى م���ع���راب وزي����ارة
رئ��ي��س ج��ه��از االع�ل�ام والتواصل
في «القوات» ملحم الرياشي الى
الرابية (أول من) أمس ،باإلضافة
إلى اللقاءات المتواصلة ومن بينها
زيارة جعجع إلى رئيس الحكومة

ح ّمود

واعتبر رئيس «اتحاد علماء المقاومة» الشيخ
ماهر حمود ،خالل إحياء «لقاء الفكر العاملي»
ذكرى رحيل المرجع السيد محمد حسين فضل
الله الخامسة ،بإفطار رمضاني حاشد في بلدة
عيناثا ،بدعوة من رئيسه وإمام عيناثا السيد
علي عبد اللطيف فضل الله،
«أن االت��ف��اق ال��ن��ووي بين اي���ران وال���دول
ال��س��ت ،انتصار ل��ل��دول االسالمية والعربية
وللمستضعفين كافة في العالم ويفتح آفاقا ً

جديدة للشعوب في وج��ه االستكبار» ،آمالً
«بأن ينعكس هذا االتفاق على الوضع في لبنان
إيجابا ً وأن يأخذه أخصام المقاومة والذين
يفتشون لها عن عيب ليضخموه ،على محمل
حسن وأنه يحمل كل الخير لبلدنا».
بدوره ،أكد فضل الله «وجوب توظيف االتفاق
النووي بين اي��ران وال��دول الست ،في «خدمة
قضايانا الكبيرة ومواجهة العدو «اإلسرائيلي»
بكل األشكال المتاحة».
م��ن جهته ،أب��رق رئيس التنظيم القومي
الناصري سمير شركس إلى السفير اإليراني
في لبنان محمد فتحعلي ،مهنئا ً المرشد األعلى
للثورة االسالمية السيد علي خامنئي والرئيس
اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي والشعب االي��ران��ي،
باالتفاق النووي بين ايران ومجموعة (،)1+5
مشيرا ً إلى أنه «انتصار كبير ليس إليران فقط،
بل لكل المستضعفين في العالم».
ودع��ا األم��ي��ن ال��ع��ام للتيار األس��ع��دي معن
األسعد «القوى السياسية في لبنان إلى أخذ
العبر من اتفاق فيينا النووي لجهة ق��درة ألد
االع���داء على الجلوس معا ً وال��ت��ف��اوض على
مصالحهم واالق��ت��داء بهم» ،طالبا ً «م��ن هذه
ال��ق��وى ،ال��ج��ل��وس م��ع �ا ً ووض���ع تحالفاتهم
وأجنداتهم االقليمية والدولية جانباً ،والتفاهم
على برنامج عمل شامل يؤسس لمرحلة جديدة
بوضع دستور جديد يقوم على المناصفة بين
المسلمين والمسيحيين ويعجل بانتخاب رئيس
جديد للجمهورية وباستحداث قانون انتخابي
عصري وشفاف وبالتالي اعالن حالة طوارئ
اقتصادية قصيرة ال��م��دى وسريعة التأثير
للحؤول دون استمرار تدحرج كرة ثلج انهيار
المؤسسات وإفالس الدولة».
وأكد االسعد انه «بغض النظر عن احتساب
التوقيع على الملف النووي انتصارا ً لفريق
لبناني على آخر ،على الفريقين ضرورة تصنيفه
في خانة التوظيف لمصلحة لبنان والحفاظ
على وحدته وإبعاد شبح الفتنة والتقسيم».
ودعا إلى «اإلس��راع والطلب بإعادة تحريك
اقتراح تسليح الجيش وتزويد لبنان بالكهرباء
وغيرها من المشاريع المقدمة من إيران ،ألن ذلك
فائدة لجميع اللبنانيين».

تمام سالم ،تهدف إلى بلورة تص ّور
أو مبادرة داخلية وه��ذا ما نع ّول
عليه».
واعتبر أنه «بعد إعالن النيات
بين «التيار» و«القوات» «أصبح
لدينا تصور لرئاسة الجمهورية
ومواصفات الرئيس المقبل ،ولكن
ب��ص��راح��ة ال��م��وض��وع ل��ي��س كما
يصوره البعض ،باعتبار أن هذا
االع�لان ال يعني أن كل األم��ور قد
ُحلّت».
وفي شأن مصير جلسة الحكومة
المقبلة ،قال كنعان« :لقد َ
وضعَ نا
الدكتور جعجع في أجواء لقائه مع
الرئيس س�لام ،وبدورنا أطلعناه
على معطيات معينة ،ونأمل في
التوصل ال��ى حلول غير ظرفية
أو موسمية ب��ل ج��ذري��ة وتحترم
األص��ول الدستورية والقانونية

وال��م��ي��ث��اق��ي��ة ،وأال ت��ت��ع��دى على
صالحيات رئيس الجمهورية ،إذ
إن هذه األم��ور ال يمكننا التساهُ ل
بها».
على صعيد آخر ،واصل مناصرو
«التيار الوطني الحر» مسيراتهم
السيارة ،وأمس تجمع عدد منهم
أم��ام مركز التيار في نهر الموت،
حيث انطلقوا ضمن مواكب سيارة
ووزع��وا مناشير على المواطنين
كتب عليها« :أن���ا مسيحي ولن
أقبل بتهميشي ،لن أرضى برئيس
ص���وري ال ي��ؤث��ر ف��ي ال��م��ع��ادل��ة،
ولن أقبل بقانون انتخابي يلغي
ت��م��ث��ي��ل��ي ،ول���ن أق��ب��ل ب��ق��ي��ادات
منقادة ...معا ً نستعيد حقنا».
وجالت المواكب ساحل المتن
في عمارة شلهوب والزلقا وجل
الديب وانطلياس وضبية.

استمرارا ً لتقليد اعتمده تجمع اللجان والروابط الشعبية على مدى أربعين
عاماً ،دعا التجمع الهيئات المتآخية في إطاره وكل األصدقاء إلى المشاركة
في «زيارة الوفاء» إلى مدافن الشهداء في بيروت وطرابلس والجنوب والبقاع
في الخامسة والنصف من صبيحة أول أيام عيد الفطر.
وفي هذا اإلطار ،قال منسق أنشطة التجمع ورئيس جمعية شبيبة الهدى
مأمون مكحل« :حرصنا على زيارة الوفاء للشهداء صبيحة أول أيام العيد،
هو تأكيد لشهدائنا في لبنان وفلسطين وعلى امتداد األ ّمة أنهم حاضرون دوما ً
بيننا وأن دماءهم لن تذهب هدرا ً وأن عطاءهم وتفانيهم لن يمحوها النسيان
أبداً».
وأضاف« :وحين نختار مدفن شهداء فلسطين في العاصمة ،كما مدافن
الشهداء في المدن والمناطق فإننا نتلو الفاتحة على كل شهداء األ ّمة ،ونتذكر
أوجاعها وآالمها ،ال سيّما في فلسطين وسورية والعراق واليمن وليبيا وتونس
ومصر والجزائر والكويت والبحرين والجزيرة العربية ،فهم مصابيح األمل
بنهوض األ ّمة وتحررها ووحدتها وتقدمها .وهذه الزيارة هي دعوة للجميع
ألن يستلهم من تضحيات الشهداء ،أطفاال ً ونساء ورج��اال ً وشيوخاً ،العبر
في علي قيم العطاء على الجحود ،والتضحية على التخازل ،والمقاومة على
الخنوع ،والكرامة على الهوان .رحم الله شهداءنا جميعاً ،ونصر أ ّمتنا على
كل عدو».
ومن جهة ثانية ،وجه المنسق العام للتجمع معن بشور برقية تهنئة إلى
المرجعيات الروحية والسياسية والسفراء بمناسبة حلول عيد الفطر.
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سعد مع وفد حزب الله
التقى األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري»
الدكتور أسامة سعد وف��دا ً من حزب الله برئاسة عضو
المكتب السياسي في الحزب محمود قماطي ،في حضور
عضوي األمانة العامة خليل الخليل وبالل نعمة.
بعد اللقاء ،هنأ سعد اللبنانيين ،وخصوصا ً المقاومين
بعيد الفطر ،متطرقا ً إلى «موضوع االتفاق الدولي مع
الجمهورية اإلسالمية ح��ول الملف النووي االي��ران��ي»،
وقال« :إنه حدث تاريخي مهم له انعكاسات مهمة جدا ً
على الواقع العربي واإلسالمي والدولي .ونحن والشعب
اإليراني ننتظر انعكاساته االيجابية على أوضاع الشعب
اإليراني بمزيد من التقدم لهذا الشعب الصديق الذي يقف
بجانب قضاياه العربية ،خصوصا ً في لبنان وسورية
والعراق واليمن وفي غير منطقة».
وتمنى «أن تكون االنعكاسات ايجابية أيضا ً لمصلحة
شعوب المنطقة ولمصلحة الشعب الفلسطيني الذي
ما زال يعاني من احتالل أرضه ،ولمصلحة لبنان الذي
يعاني نتيجة ف��راغ دستوري في رئاسة الجمهورية،
وتعطيل مجلس النواب ،وتوتر داخ��ل مجلس ال��وزراء،
ونتيجة التهديدات اإلرهابية التي تطاوله وأكثر من ساحة
عربية».

وتمنى قماطي «أن يكون االت��ف��اق ال��ن��ووي الدولي
اإليراني بداية للدخول إلى حلول الزمات المنطقة العربية
واإلسالمية» ،وق��ال« :نحن مع مبدأ الحلول اللبنانية
السياسية ،وأن يساهم هذا االتفاق في تسهيل الوصول
الى هذه الحلول ،خصوصا ً الى لبنان».
وأضاف« :توقفنا عند جهود الجيش اللبناني لضبط
األمن واستمرار االستقرار في لبنان ،وعند جهود المقاومة
في منع اإلرهاب وايقافه عند حدود الوطن .وكذلك ،تطرقنا
إلى ما جرى في الفترة األخيرة من أزمات في مخيم عين
الحلوة وبعض اإلشكاالت األمنية».
وفي الختام ،هنأ باسم قيادة الحزب كل اللبنانيين
وأهالي صيدا بعيد الفطر.
من جهة أخرى ،استقبل عضو قيادة حركة أمل في إقليم
جبل عامل صدر الدين داوود ،وف��دا ً من جبهة التحرير
الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي عباس
الجمعة وعضوية أمين سر منطقة صور ابو محمد خالد،
ومسؤول ملف المخيمات في حزب الله في منطقة صور
ابو وائ��ل زلزلي في مقر قيادة االقليم في مدينة صور.
وجرى البحث في األوضاع األمنية عموما ً وفي المخيمات
خصوصاً.

«االتحاد» :لتطبيق جميع بنود الطائف
وحوارات وطنية جامعة
اعتبر المكتب السياسي لحزب
االت��ح��اد ف��ي ب��ي��ان ب��ع��د اجتماعه
ال����دوري ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال��ح��زب
الوزير السابق عبد الرحيم مراد« ،أن
االتفاق النووي إنجاز تاريخي حفظ
ح��ق إي���ران بامتالك التكنولوجيا
النووية لألغراض السلمية».
وأض����اف« :إذا ك���ان ال��ب��رن��ام��ج
ال��ن��ووي السلمي االي��ران��ي أخ��ذ كل
هذا الوقت من المفاوضات الطويلة
والشاقة ،نتساءل كيف سيتعاطى
ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي م���ع ال��ك��ي��ان
الصهيوني إلبطال ترسانته النووية
التي تشكل خطرا ً على السلم واألمن
العالميين».
ول��ف��ت ال��م��ك��ت��ب إل���ى «ض����رورة
البحث ف��ي األس��ب��اب ال��ت��ي ت��ؤدي

إل��ى ع��دم االس��ت��ق��رار على الساحة
اللبنانية وال��ب��دء بعملية التطوير
الديموقراطي للنظام اللبناني بعيدا ً
من االنقسامات الطائفية والمذهبية،
وه��ذا ال يتحقق إالّ بتطبيق جميع
بنود اتفاق الطائف وليس انتقاء
بعض البنود التي تالئم قيادات
سياسية وت��رك البنود اإلصالحية
األخرى خارج دائرة التنفيذ».
وتابع« :لقد أصبح من الضروري
أن نحقق استقرارا ً مستديما ً في لبنان
من خالل إرادة لبنانية جامعة على
العقد االجتماعي ال��ذي ارتضيناه
وإص�لاح ما يمكن اصالحه لتثبيت
منهج االستقرار والوحدة الوطنية».
وت���ط���رق ال��م��ك��ت��ب إل���ى «ب��ع��ض
ال��خ��ط��اب��ات ال��ت��ي ي��ط��ال��ع��ن��ا بها

البعض ،والتي تحمل عنوانا ً رئيسا ً
وهو التركيز على الشحن المذهبي
والتقاتل السني  -الشيعي ،في
وقت يحتاج فيه لبنان إلى تكاتف
جميع أبنائه وتضامنهم لمحاربة
اإلره��اب والتطرف ،وأننا نص ّر على
إبطال مفاعيل هذه الخطابات عبر
ح��وارات وطنية جامعة وليس عبر
ح���وارات ال��ض��رورة التي ال تساهم
في معالجات حقيقية لالزمة التي
يعيش فيها الوطن».
من جهة أخرى ،هنأ مراد اللبنانين
واألم��ة بحلول عيد الفطر السعيد
ورأى «أن فرحة األع��ي��اد ال تكتمل
طالما هناك ع��دو يحتل أراضينا،
التي باركها الله في القدس وحولها
وفي كل شبر من فلسطين».

�سليمان :ما الفائدة من ت�شريع الفراغ؟
اعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان أنه «ال يجوز إقرار
قانون انتخاب وبالتالي إجراء انتخابات نيابية في ظ ّل
الشغور في رئاسة الجمهورية الذي يشكل خلالً رئيسيا ً
في ت��وازن السلطات المنصوص عنه في الفقرة «ه» من
مقدمة الدستور ،إال إذا كان هدفه تشكيل مدخل إلى المؤتمر
التأسيسي».
واعتبر سليمان أمام ز ّواره أنّ «انتخاب الرئيس يجب
أن يكون مفتاح الح ّل وبعده في حال إقرار قانون انتخابي
جديد يمكن في حينه إعادة تكوين السلطة».
وس��أل« :أين الفائدة في تشريع الفراغ عبر التطبيع

معه؟ مذكرا ً أنه كان أول من طعن أمام المجلس الدستوري
بالتمديد للمجلس النيابي ،معتبرا ً أنّ «من ال يعترف
بشرعية المجلس عليه باالستقالة أو القبول وتسهيل
عملية انتخاب الرئيس».
وشدّد على «ضرورة أن ينعكس اتفاق فيينا على لبنان
إيجاباً ،لتحييده عن االنعكاسات السلبية الناتجة عن
الحروب المشتعلة في مختلف دول المنطقة العربية».
وكان سليمان عرض األوضاع المحلية مع وزير العمل
سجعان ق ّزي وال��وزراء السابقين :ناظم الخوري ،خالد
قباني ،وسليم وردة.

