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الراعي� :سالم لي�س متهور ًا
ّ
ليقدم ا�ستقالته

حبل �س ّرة يُبقي حوار
الأ�صفر ـ الأزرق ...والحكومة
} هتاف دهام
تخ ّطت جلسة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار
المستقبل ال��ث�لاث��اء ال��م��اض��ي مضاعفات االشتباك
الكالمي في ذك��رى اغتيال اللواء وس��ام الحسن من
جهة وأسبوع القائد الشهيد حسن محمد الحاج (أبو
محمد اإلقليم) من جهة أخرى وما أعقب االحتفالين.
ال ريب في أن التصعيد يعكس طبيعة العالقات بين
الضاحية وبيت الوسط غير المستقرة والتي فيها
الكثير م��ن التناقض وت��ض��ارب ال���رؤى والمصالح،
وال ريب في أن األوضاع على مستوى المنطقة أيضا ً
غير مستقرة ،لك ْن هناك إدراك من الطرفين بالحاجة
إلى التواصل الذي يشكل إط��ارا ً مساعدا ً على ضبط
األوضاع الداخلية في ظل غياب المؤسسات.
لقد أحيط هذا الحوار في األي��ام األربعة الماضية
بعناية فائقة عبر سلسلة ات��ص��االت على مستوى
قيادات الصف األول بين األطراف األساسية المعنية
والتي يشكل فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري
الطبيب ال��م��ش��رف ع��ل��ى ال��ع��ن��اي��ة ال��ف��ائ��ق��ة وال��ت��ي من
الواضح أنه نجح على األقل في نقله من هذه الغرفة
إلى غرفة عادية نوعا ً ما.
اجتمع وف��دا ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل ،بعد ما
س ّميت ه��ف��وة وزي���ر الداخلية ن��ه��اد المشنوق الذي
ح��ض��ر ال��ح��وار ب��رغ��ب��ة م��ن��ه ،وب��إل��ح��اح م��ن الرئيس
سعد الحريري على بقائه ،والتي في جزء منها كانت
تعبّر عن حالة الضياع والتخبّط التي يعيشها التيار
األزرق ،والتي تلقفها حزب الله وأمينه العام السيد
حسن نصر الله أحسن تل ُّقف ،وه��ذا ما دفع الفريق
اآلخر إلى المسارعة لوقف االنهيار الحاصل ولملمة
الوقائع المتشظية في ح ّد أدنى من الرغبة في تجاوز
ما حصل.
ورغ��م الهجوم الهائل على السعودية وآل سعود
في خطاب السيد نصرالله وفي كلمات وزراء ونواب
ح��زب الله وقيادييه في المجالس العاشورائية في
األي���ام ال��م��اض��ي��ة ،وع��ل��ى رغ��م ذروة االش��ت��ع��ال بين
المملكة العربية السعودية والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،فال ي��زال الطرفان يستطيعان تأمين ح ّد
أدن��ى من شرايين التواصل الرفيع في هذا الحوار.

ف��االش��ت��ب��اك ال���ذي حصل األس��ب��وع ال��ف��ائ��ت ع��بّ��ر في
وجه من وجوهه عن لعبة موازين القوى القائمة وعن
الحرفية التي مثلها أحد المالكمين في القدرة على لكم
الخصم من دون إسقاطه.
اضطر تيار المستقبل وتحت مس ّميات وتبريرات
وجهها
ع���دة الس��ت��ي��ع��اب الصفعة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ّ
األمين العام لحزب الله بكثير من االحتراف والتمكن،
وم��ض��ى ف��ي التخفيف م��ن ه��ذه الصفعة والتمسك
بالسلطة «العزيزة على قلبه» والتي من المؤكد أنه غير
جاهز للتخلي عنها.
لقد أص��ب��ح ه��ن��اك حبل س��� ّرة بين ح���وار األصفر
 األزرق من جهة وبين بقاء الحكومة الحالية منجهة أخرى ،وكالهما يم ّد اآلخر بأسباب الحياة ،وإذا
شكلت إيجابيات جلسة عين التينة أمس سياقا ً يمكن
البناء عليه ،كما تشير المعلومات ،فقد تكون الحكومة
ال��س�لام��ي��ة ه��ي المستفيد األول م��م��ا ج���رى .فملف
النفايات الصاعق التفجيري التكتيكي الذي يلقي بثقله
على الحكومة والحوار والحراك المدني ،سيت ّم إيجاد
ح ّل له قبل انفجاره بمشاركة الجميع وإال ...فرئيس
الحكومة ُيص ّر على أن توزع المطامر على المناطق
اللبنانية كلّها من دون استثناء.
دق الجميع ناقوس الخطر لتفكيك لغم النفايات.
وأك��د رئيس المجلس النيابي أم��ام زواره أم��س أنّ
حزب الله وحركة أمل يوافقان على إقامة مطمر في
البقاع ،وانّ موقف حزب الله نوقش في ح��وار عين
التينة ،وبات تيار المستقبل على علم أنّ العقدة ليست
عند ح��زب الله .وسعى ب��ري خ�لال لقائه الوزيرين
أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور من أجل معالجة العقد
المتبقية ،و«قدّم أفكارا ً ومقترحات جديدة تتطلب أن
تجتمع الحكومة في الـ  24ساعة المقبلة».
ويبقى أنّ حوار حزب الله – المستقبل هو السقف
الحاكم للحظة فراغ طويلة يعيشها لبنان ،والرتباط
محكم بين الملفين السوري واللبناني ،وألزمة عميقة
تعيشها السعودية ف��ي المنطقة عموما ً وف��ي لبنان
واليمن خصوصاً ،على أم��ل أن يستطيع ه��ذا الحد
األدن���ى م��ن التواصل أن يصمد أم��ام ه��ول الصراع
المستفحل في المنطقة.

هيئة التن�سيق ترف�ض كالم مكاري

بري« :الجل�سة» باتت �ضرورة
خليل :نق�ص في الرواتب هذا ال�شهر

لقاء األربعاء
ش�دّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على استمرار
الحوار ،وضرورة عقد الجلسة التشريعية ،وح ّل قضية
النفايات.
ونقل النواب عنه بعد لقاء األربعاء أمس أنّ أجواء
اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أول من أمس كانت
جيدة ومشجعة ،وأ ّن��ه سيستكمل يوم الثالثاء المقبل،
تمهيدا ً للجلسة التشريعية المرتقبة «التي ب��ات من
لحة لها،
الضروري عقدها في أقرب وقت ،نظرا ً للحاجة ال ُم ّ
والتي بات يدركها الجميع».
وجدّد بري تأكيد «أهمية استمرار الحوار ،أكان على
مستوى ال��ح��وار الجامع ال��ذي يجري بمشاركة الكتل
النيابية ،أو على مستوى الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل بمشاركة حركة أمل» ُ ،مشيرا ً إلى أنّ جلسة أول
من أمس «جرت في أجواء إيجابية وصريحة ومثمرة» .
وأ ّك��د بري مجدَّدا ً أنّ معالجة ملف النفايات «بشك ٍل
نهائي وحاسم باتت ضرورة وطنية ال تحتمل التأخير بأيّ
شك ٍل من األشكال» .
وفي الشأن الخارجي نقل النواب عن رئيس المجلس
قوله« :إنّ مشاركة إيران في مؤتمر فيينا ُتعتبر عنصرا ً
ها ّما ً ومساعِ دا ً في الدفع باتجاه السعي إلى ح ٍّل سياسي
لألزمة السورية» ،مذ ّكرا ً بما أ ّكده في زيارته األخيرة إلى
رومانيا ،وخالل مشاركته في أعمال المؤتمر البرلماني
الدولي والمؤتمر الطارئ لالتحاد البرلماني العربي في
جنيف .

هيئة التنسيق

واستقبل الرئيس بري هيئة التنسيق النقابية بحضور
وزير المال علي حسن خليل ،ودار الحديث حول سلسلة
الرتب والرواتب.
بعد االجتماع أوضح رئيس رابطة التعليم الثانوي
الرسمي عبدو خاطر أ ّن��ه جرى ع� ٌ
�رض لك ِّل القضايا في
سلسلة الرتب والرواتب.
أضاف« :وأمام مشهد الموت الذي يعيشه اللبنانيّون
على سواحل اآلخرين هربا ً من الفقر والقرف والجوع ،وأمام
مشهد اللبنانيّين عائمين على النفايات يُتحفنا (أول من
أمس) نائب رئيس المجلس (فريد مكاري) بكالم مرفوض
بالمطلق بأنهم س ُيق ّرون أو سيدرسون أو س ُيعطون
ماحصلنا عليه سابقاً؛ أي ما يُس ّمى غ�لاء المعيشة.
ياعيب الشوم ،بعد أربع سنوات من المطالبة والصراخ
نأخذ في النهاية الفتات ،هذا أمر مرفوض بالمطلق .وقد
وعَ دَنا الرئيس بري بأنّ مكتب المجلس سيعود ويبحث
ه��ذا الموضوع في اجتماعه الثالثاء المقبل ،وإن شاء
الله يتم ّكن دولته من إدراج السلسلة من ضمن تشريع
الضرورة وإقرارها ُمعدَّلة في الهيئة العامة».
وق��ال نقيب المعلمين في ال��م��دارس الخاصة نعمة
محفوض« :نحن من اآلن حتى الثالثاء المقبل كهيئة
موحدون سنلتقي كل الكتل السياسية
تنسيق نقابية،
ّ
ال ُمم ّثلة في هيئة مكتب المجلس ،وإذا وجدنا أنّ األمور
ذاهبة في االتجاه السلبي ال��ذي سمعناه ،ف��إنّ الهيئة

عائدة إلى الشارع ،ويكونون هم من يجبروننا على ذلك
واالعتصامات واإلض��راب��ات ،وهم مسؤولون عن العام
الدراسي».

خليل

ولدى مغادرته عين التينة ُسئِل الوزير خليل عن قضية
الراوتب وال سيّما للجيش والقوى األمنية ،التي لم يت ّم
قبضها أمس ،كالعادة فقال« :لقد ك ّررت منذ أشهر مطالبتي
بعقد جلسة تشريعية لفتح اعتمادات من أجل الرواتب .قد
يكونون لم يتعاطوا مع كالمي باالهتمام المطلوب ،ولقد
وصلنا اليوم إلى هذا الوضع .في هذا الشهر هناك نقص
في الرواتب ،وليس ال يوجد رواتب .هناك نقص في تغطية
بند الرواتب .وه��ذا األم��ر ال يعكس على اإلط�لاق مشكلة
مالية .هناك مبالغ متوفرة من االحتياط ،وهي في حاجة
إلى ا ّتخاذ قرار في مجلس الوزراء إلصدار مرسوم في هذا
المجال ،وفي اللحظة التي ُي ّتخذ فيها هذا القرار تتأ ّمن كل
الرواتب والتي قيمتها  444مليار ليرة لبنانية لشهري
تشرين الثاني وكانون األول».
وأضاف« :لقد ُقمنا بتدبير حيث أوقفنا بعض النفقات
الملحة ،وأ ّم ّنا إمكان نقلها لمصلحة الرواتب .وهذا
غير
ّ
يعني ،في هذه الحال ،أنّ مجلس الوزراء يكفي إذا اجتمع
أن يأخذ قرار النقل لتغطية هذا األمر».
وأشار إلى أنّ النقص في الرواتب طاول معظم الوزارات،
ّ
موضحا ً أنّ «في بعض الوزارات نقصا ً طفيفا ً بالماليين،
وفي وزارات أخرى مثل وزارة الدفاع هناك نقص 117
مليار ليرة ،وفي وزارة الداخلية  84ملياراً».
ور ّدا ً على سؤال قال خليل« :لقد أبلغت هذا األمر أول
من أم��س إل��ى رئيس الحكومة .وقبلها بأسبوع أيضاً،
واليوم(أمس) أيضا ً كان عنده وزير الدفاع يشكو .ولقد
ّ
يوضح ما
شرحت له ك ّل التفاصيل ومعي الجدول الذي
أرسلناه إلى مجلس ال���وزراء .وأيضا ً النقص الموجود
في ك ِّل بن ٍد من البنود .والمبلغ األكبر ،بصراحة ،هو في
مخصصات قوى األم��ن الداخلي حوالى  85مليار ليرة
ّ
لشهرين ،و 27مليارا ً لألمن العام لشهرين ،واألجهزة
العسكرية  234مليارا ً لشهرين أيضاً .يعني تقريبا ً 117
مليارا ً لهذا الشهر ،وهناك بنود صغيرة أخرى».
وقال« :وزارة المالية جاهزة في هذه اللحظة ألن تدفع،
لك ّنني لن أدف��ع بطريقة مخالفة لألصول والقوانين ،ال
أستطيع وليس ال أريد ،فحتى لو أردت أن أُخالف فإ ّنني ال
أستطيع ذلك».
وأ ّكد أنّ «الموضوع بعي ٌد كل البعد عن التسييس ،هو
بحت ،وليس لها عالقة أو مرتبطة
مسألة دستورية قانونية ْ
بخلفيّة الصراعات السياسية واالنقسامات القائمة».
على صعيد آخر ،أبرق بري مهنئا ً إلى رئيس غينيا ألفا
كوندي بإعادة انتخابه ،وإلى النواب األربعة الكنديين
من أصل لبناني الذين ان ُتخبوا أعضا ًء في مجلس النواب
الفيدرالي وه��م :م��روان طبارة ،زي��اد أبي لطيف ،فيصل
الخوري وإيفا ناصيف.

عاد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من ميالنو إلى بيروت
مساء أمس ،في نهاية جولة شملت بولونيا وروما وميالنو ،التقى خاللها
البابا فرنسيس ،وبحث خالل لقاءاته الوضع الراهن في المنطقة ولبنان.
وكان في استقبال الراعي في المطار رئيس المجلس العام الماروني
العام الوزير السابق وديع الخازن ،وعدد من المطارنة والشخصيات.
ور ّدا ً على س��ؤال عن رأي��ه بتهديد رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم
باالستقالة أو االعتكاف في حال استمرت األمور على ما هي عليه في لبنان،
ّ
«أشك في
لحة ،قال الراعي:
نتيجة عدم تجاوب المسؤولين مع الحاجات ال ُم ّ
أن يقدّم الرئيس سالم استقالته بهذه البساطة ،يجب ألاّ يقدمها .وبالتالي،
لمن سيقدّمها؟ ومن سيقبلها؟ وهل تنقص لبنان ّ
خضات؟ على األقل يجب
على الحكومة أن تبقى موجودة رسمياً ،وتجتمع عندما تستطيع ،فالرئيس
سالم ليس مته ّورا ً إلى هذا الحد ليقدّم استقالته ويرمي البلد إلى المجهول،
هذا أمر غير مقبول على اإلطالق ،نحن نحيّيه ونش ّد على يده ،ونتم ّنى عليه
أن يحافظ على الحكومة ،ويجمعها في أقرب وقت».
ور ّدا ً على سؤال ع ّما إذا كان قد تط ّرق مع البابا إلى موضوع الفراغ
الرئاسي في لبنان ،قال الراعي« :هذا الموضوع هو اله ّم األساس لقداسة
الحبر األعظم ،وه ّم الكرسي الرسولي ،وهما يعمالن على كل المستويات،
وبالتنسيق معنا .فالفاتيكان يعمل بما له من تأثير من خالل العمل
الداخلي عبر السفارة البابوية في لبنان ،وأيضا ً يعمل من خالل الخارج
ألنه بات من المعروف أنّ القرار لم يعد فقط يقتصر على لبنان».
ووجه الراعي ندا ًء إلى ال ُكتل السياسية والنيابية لتنتخب رئيسا ً قبل
ّ
نهاية العام الحالي.
وعن تعليقه على قول البعض إنّ اللبنانيين قد اعتادوا على الفراغ
الدستوري ،ول��م يعد ه��ذا األم��ر ذا أهمية بالنسبة إل��ى ال��دول المعنيّة
بالوضع في لبنان في ظل أزمات المنطقة ،أجاب« :هذا األمر نرفضه رفضا ً
باتا ً وقاطعا ً ونعتبره ُمشينا ً لكرامتنا الوطنية ،وأسمح لنفسي بالقول إ ّنه
لجرم بالنسبة إلى الدولة اللبنانية ألنّ المجلس النيابي موجود ولديه
ُ
دور أساسي يتم ّثل بانتخاب رئيس للجمهورية».

الجلسة التشريعية

وعن رأيه بالجلسة التشريعية ال ُمزمع عقدها قال« :ال أريد أن أع ّكر على
شيء ،ولكن أقول ما داموا قادرين على االجتماع ،لماذا ال يجتمعون النتخاب
رئيس؟ وهل تشريع الضرورة هو أهم من انتخاب رئيس للجمهورية؟ هل
هناك ضرورة أكثر من ذلك؟ أك ّرر أنني ال أريد تعطيل عمل الجهات النيابية
ال ُمختصة ،ولكن ال أعتقد أنّ هناك ضرورة أكثر من انتخاب رئيس جديد
للجمهورية .أنا ال أفهم مثل هذا التصرف من ِقبَل مجلس النواب».

الج�سر :ن�سعى مع كل الأطراف
�إلى تفعيل العمل الحكومي
أ ّكد النائب سمير الجسر أنّ «إجراء االتصاالت الالزمة مع كل األطراف
المعنيّة ومع الكتل الحليفة ،هو من أجل تهيئة األج��واء لتفعيل العمل
الحكومي وعمل مجلس النواب» ،وقال« :لذلك يجب التركيز على عنوانين
أساسيين يساهمان في تفعيل العمل الحكومي ،أ ّولهما الوضع األمني على
كامل األراضي اللبنانية ،وثانيهما الشؤون الحياتية وفي مقدّمتها ملف
النفايات».
وأشار في حديثٍ إلى «دائ��رة األنباء اإلذاعية» في «الوكالة الوطنية
لإلعالم» ،إلى حصول «خطوات عملية تتم ّثل بالتنسيق بين حزب الله
وحركة أمل والتعاون إليجاد مطامر» ،وقال« :علمنا أ ّنه جرى تعاون حثيث
بين حزب الله وحركة أمل للمساعدة في إيجاد المطامر ،وأنهما استكمال
اجتماعاتهما صباح اليوم(أمس) .ولو أنّ هذه االجتماعات غير ُمجدية وال
ِ
توصل إلى ح ّل ،فلماذا يواصالن عقدها؟ طبعا ً هناك خيارات عدّة عليهما
درسها الختيار األفضل واألسلم».
وق��ال« :الجانب العملي الذي تح ّقق هو معرفة المشكالت المتعلّقة
بالخطة األمنية وكيفية معالجتها ،ومن هي القوى التي ستو ّكل إليها
المهمة .إن شاء الله سيشهد األسبوع المقبل بعض االتصاالت ،تحضيرا ً
لتعزيز األمن على كامل األراضي اللبنانية».
وعن الخطة األمنية في البقاع ،قال الجسر« :الجميع أبدى ِوجهة نظره
والسبُل اآليلة إلى معالجتها .كان
حول المعوقات التي تواجه تنفيذها،
ُ
هناك أم��ور عمالنية ت ّم التعاطي معها بمنهجية ،ونأمل الوصول إلى
نتيجة».
من جه ٍة أخرى ،أوضح الجسر أنّ «جلسة الحوار بين تيار المستقبل
وح��زب الله كانت في ق ّمة المصارحة ،حيث استفاد ك ّل طرف من عِ بَر
الماضي ال ّتخاذ الخطوات اإليجابية ،ألنّ لدى الجميع القدرة على تجاوز
الخالفات».
ّ
أنّ
حديثٍ
متمسك بالحكومة ،وأيّ تع ّرض
ل
«الك
إلى
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في
وأشار
ّ
فراغ أكبر ،وبالتالي فإ ّنه من
في
وإدخاله
البلد
الستقرار
ض
ر
تع
لها هو
ّ
ٍ
المستبعَ د أن ُي ْقدِم الرئيس تمام سالم على خطوة االستقالة».
أ ّما عن مصير الجلسة التشريعية فقال الجسر« :إنّ الحوار في عين
التينة أ ّكد تهيئة األجواء لدعم المؤسسات الدستورية حكوميا ً ونيابياً،
وأن يُجري كل طرف اتصاالت مع حلفائه إلنجاح جهود التفعيل».

النابل�سي :لحلول ا�ستثنائية
ُتنهي الو�ضع المت�أ ّزم
رأى الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله محافظ الجنوب منصور ضو ،أنّ
«الحوار هو طريق اللبنانيين للخروج من األزمات» ،مشيرا ً إلى أنّ «أيّ حوار يجب
أن يصل إلى نهاية ونتيجة تكون في مصلحة الوطن والمواطنين ،ال أن يبقى في
سعي لتحقيق نتيجة».
إطار الجَ دَل المتواصل من دون
ٍ
وأ ّكد أنّ «الوضع المتأ ِّزم سياسيا ً في لبنان يجب أن ينتهي سريعا ً بحلول
استثنائية ،وعدم انتظار الخارج» ،الفتا ً إلى أنّ «الخارج مشغول بأزماته ولن
يأتي أحد ليح ّل محل اللبنانيين ليضع لهم اتفاقا ً ودستورا ًوقانون انتخاب ويُعيِّن
لهم رئيسا ً للجمهورية إن لم يفعلوا هم ما يُح ِّقق مصلحتهم ومصلحة بلدهم».

المكاتب التربوية للأحزاب :لإدراج ال�سـل�سـلة
على جدول �أول جل�سـة ت�شـريعية
دعت المكاتب التربوية لألحزاب والقوى السياسية هيئة التنسيق النقابية إلى
الحفاظ على وحدتها ،معلن ًة ضرورة إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول
أعمال أول جلسة تشريعية.
وكان ممثلو المكاتب التربوية لألحزاب والقوى السياسية :حركة أمل ،التيار
الوطني الحر ،تيار المستقبل ،الحزب السوري القومي االجتماعي ،حزب الله،
القوات اللبنانية ،الكتائب اللبنانية ،حزب الوطنيّين األحرار ،تيار المردة ،المؤتمر
الشعبي اللبناني ،الحزب الديموقراطي اللبناني والحزب التقدمي االشتراكي ،وذلك
في مق ّر األخير في وطى المصيطبة.
وصدَر عن المجتمعين البيان اآلتي« :ل ّما كانت أوضاع الوطن ليست على ما يرام،
َ
ول ّما كانت المؤسسات الدستورية ّ
معطلة بالكامل أو شبه معطلة نتيجة تباين اآلراء
السياسية ،وحرصا ً على القطاع التربوي الذي يش ّكل الضمانة األساسية لمستقبل
األجيال الصاعدة من حيث الوطنية واالندماج ،وانطالقا ً من الموقف المشترك للقوى
السياسية على ضرورة تأمين البيئة التعليمية المناسبة للتالميذ بموازاة الحرص
على الهيئات التعليمية في القطاعات التربوية كافة ،وتأكيد الدّعم لها في تأمين
مطالب المعلمين المعنوية والمادية ،وحفاظا ً على العام الدراسي ،وبعد تداول
العديد من القضايا التربوية والتح ّركات المطلبية ،ت ّم االتفاق على ما يلي:
 تدعو المكاتب التربوية هيئة التنسيق النقابية إلى الحفاظ على وحدتها. تؤ ّكد المكاتب التربوية دعمها أيّة عملية تربوية إصالحية من شأنها النهوضبالقطاع التربوي وتحسين جودته ،وتضع إمكاناتها في تص ّرف أي إصالح إيجابي
والمشاركة فيه.
– توافقت المكاتب التربوية على ض��رورة إدراج سلسلة الرتب والرواتب
على جدول أعمال المجلس النيابي عند عقد أول جلسة تشريعية ،والعمل على
إقرارها».

قا�سم التقى وفد «الديمقراطية»:
لإنهاء االنق�سام بين «حما�س» و«فتح»
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قاسم مستقبال وفد الديمقراطية
استقبل نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم أمس ،وفدا ً قياديا ً من الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين برئاسة نائب األمين العام للجبهة فهد سليمان،
بحضور مسؤول الملف الفلسطيني الحاج حسن حب
الله ومعاونه الشيخ عطا الله حمود ،وجرى البحث في
المستجدّات على الساحتين الفلسطينية والعربية.
ونقل الوفد إل��ى قيادة الحزب تحيات األمين العام
للجبهة ،مؤ ّكدا ً «دعم خيار المقاومة والوحدة الوطنية
في ظ ّل انتهاكات العدو اليومية من قتل وحرق واعتقال
للمدنيين واألبرياء ،لكونهما أقصر الطرق إلنهاء االحتالل
واالستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس،
وعودة الالجئين».
وحيّا الطرفان انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة في
وجه االحتالل ،وندّدا بـ«الصمت الدولي حيال ممارسات
قطعان المستوطنين في القدس والضفة وأراض��ي ،48

ومسلسل التهويد الذي يطال المسجد األقصى واألحياء
والقرى والمدن الفلسطينية ،ومصادرة ما تب ّقى من أمالك
وأراض ومؤسسات فلسطينية بدعم أميركي وصمت
ٍ
عربي فاضح ،من ِقبَل هذا العدو الذي داس على كل القيم
اإلنسانية واألخالقية».
وأ ّكد قاسم ،من جهته ،أنّ «القضية الفلسطينية هي
األساس في الصراع القائم في المنطقة ،سواء كان الشرق
األوسط الجديد أو مواجهة المقاومة أو الحديث عن تعزيز
قدرة «إسرائيل» في المنطقة».
ودع��ا إل��ى «ب��ذل كل الجهود لتوحيد الصف وإنهاء
االن��ق��س��ام بين حركتي حماس وفتح ف��ي تعزيز دور
المصالحة ،لما لها من انعكاس إيجابي في الداخل
الفلسطيني» ،مشيرا ً إلى أنّ «صمود أهلنا والمقاومة أمام
غطرسة العدو وعدوانه أ َّكد صوابية المقاومة لتحرير
ودحر االحتالل».
األرض ْ

يتحرى �أ�سباب الهجرة ال�شمالية
ال�سفير الأ�سترالي
ّ

كرامي :الو�ضع الأمني في طرابل�س جيد
ع�� َرض النائب محمد الصفدي
في مكتبه في طرابلس مع السفير
األسترالي في لبنان غلين مايلز،
ُترافقه القائمة بأعمال السفارة لو
هيلين مارتن ،األوض��اع السياسية
في لبنان وال��ت��ط��ورات في الشرق
األوس��ط واليمن ،وانعكاسها على
الداخل اللبناني.
كما ر ّك��ز البحث ،بحسب بيان
ص���ادر ع��ن مكتب ال��ص��ف��دي ،على
«الوضع االقتصادي واالجتماعي
ف��ي ال��ش��م��ال ع��م��وم �اً ،وط��راب��ل��س
خصوصاً ،وتحديدا ً ظاهرة الفقر
التي ُتستغل للتالعب بعقول بعض
الشباب وتضليلهم ،ودفع البعض
اآلخر إلى الهجرة».
وش���رح ال��ص��ف��دي م��ا ت��ق��وم به
م��ؤس��س��ة ال��ص��ف��دي ع��ل��ى صعيد
محاربة ه��ذه ال��ظ��اه��رة م��ن خالل
م��ش��روع ُت��ع�� ّد ل��ه ال��م��ؤس��س��ة في
منطقة طرابلس القديمة بالتعاون
م��ع بلدية ط��راب��ل��س ،وبالشراكة
مع ال��وزارات المَعنيّة ،بهدف رصد
المشاكل البارزة وتحليلها ،وإيجاد
البدائل من خالل برنامج ّ
تدخل كامل
يتض ّمن المشاريع التي تستجيب
لالحتياجات».

كرامي مستقبال مايلز
وزار م��اي��ل��ز وم���ارت���ن ال��وزي��ر
السابق فيصل كرامي الذي عرض
معهما األوض��اع العامة في لبنان
والمنطقة.
وس����أل م��اي��ل��ز ع���ن «األس���ب���اب
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ه���ج���رة ال��ش��ب��اب
الطرابلسيين إل��ى أوروب����ا ،وعن
الوضع األمني في طرابلس» ،فشرح
له كرامي «صعوبة الظروف الراهنة
والسياسات الحكومية الخاطئة،

التي أوصلت الجميع إلى اليأس،
والتفكير بالهجرة».
وأ ّكد كرامي «أنّ الوضع األمني في
طرابلس والشمال جيد بفضل جهود
الجيش اللبناني واألجهزة األمنية
اللبنانية من أمن عام وأمن داخلي
وأمن دولة ،وما نشهده من استقرار
أمني خير دليل على ال��دور الكبير
الذي تقوم به األجهزة األمنية».

�شمعون عادت من �أ�ستراليا:
على الرئي�س �أن يكون عاد ًال وجامع ًا
عادت رئيسة حزب «الديمقراطيون
األح������رار» ت��راي��س��ي ش��م��ع��ون من
أستراليا في زي��ارة دام��ت  10أيام،
ع��ق��دت خاللها اجتماعات رسمية
وحزبية ودينية.
وكانت شمعون قد وصلت إلى مطار
سيدني ،حيث استقبلتها فعاليات
سياسية وحزبية وإعالمية .وتوجهت
في اليوم الثاني إلى العاصمة كانبيرا
يرافقها مف ّوض الحزب في أستراليا
ريمون بو عاصي وأمينة اإلعالم في
المفوضية تانيا باولي بو عاصي،
حيث ع��ق��دت اج��ت��م��اع�ا ً م��ع وزي��رة
الخارجية األسترالية جولي بيشوب،
بحثت فيه الفراغ الرئاسي اللبناني،
والمشروع السياسي للحزب.
وسبق االجتماع ،غداء عمل ّ
نظمه
القائم باألعمال اللبناني في أستراليا
م��ي�لاد رع���د ف��ي ح��ض��ور فاعليات
دب��ل��وم��اس��ي��ة وح��زب��ي��ة ،وت��ح�دّث��ت
شمعون خالله عن المشاكل التي
يُعاني منها لبنان ،وخصوصا ً الفراغ
الرئاسي ،مشدّدة «على مواصفات
الرئيس ال��ذي يجب أن يكون عادال ً
وج��ام��ع��ا ً ب��ي��ن مختلف األط����راف
اللبنانية».
ث��م جالت وال��وف��د ال��م��راف��ق على
ع��دد من رج��ال الدين ،وتف ّقدت دير
م���ار ش��رب��ل ف��ي ب��ان��ش��ب��ول ،حيث
استقبلها رئ��ي��س ال��دي��ر األب إيلي
سليمان وال� ّره��ب��ان ،وج��رى عرض
لألوضاع الراهنة في لبنان والشرق
األوس��ط وهموم المواطن اللبناني،
منها شغور المركز الرئاسي ،وأزمة
النفايات وتداعياتها ،حيث شدّدت
ش��م��ع��ون «ع��ل��ى ض����رورة توعية
المواطن على أهمية ف��رز النفايات

شمعون تتحدث في احتفال حزبي في أستراليا
من المصدر ،وتفعيل دور البلديات،
وأهمية التعاون بين كافة األفرقاء
إليجاد ح ّل لهذه األزمة» ،وتو ّقفت عند
وضع المسيحيين في لبنان والشرق
األوسطُ ،مشيدة بدور القوى األمنية
اللبنانية والجيش اللبناني.
واجتمعت شمعون م��ع القوى
واألح����زاب السياسية اللبنانية،
وجرى البحث في الشغور الرئاسي،
وأزم���ة النفايات ،وال��وض��ع األمني
وال��س��ي��اس��ي ف��ي المنطقة عموماً،
ولبنان خصوصاً.
وف���ي ي��وم��ه��ا ال���راب���ع ،غ���ادرت
شمعون وال��وف��د ال��م��راف��ق سيدني
متوجهة إلى ملبورن تلبي ًة لدعوة
ّ
م��ن التيار الوطني الحر الفدرالي
برئاسة روبير بخعازي ،وك��ان في
استقبالها في مطار ملبورن ممثلون
عن «التيار الوطني الحر» و«تيار
المرده» ،والحزب السوري القومي

االجتماعي ،وزارت مركز «الوطني
الحر» في ملبورن حيث شاركت في
ندوة وأجابت على أسئلة الحضور،
ثم لبّت دعوة مركز الحزب السوري
القومي االجتماعي.
وأح����يَ����ت م���ف��� ّوض���ي���ة «ح����زب
ال��دي��م��وق��راط��ي��ون األح�����رار» حفالً
بمناسبة م��رور سنة على تأسيس
ال��ح��زب ف��ي أس��ت��رال��ي��ا ف��ي حضور
ش��م��ع��ون ال��ت��ي أح��يَ��ت أي��ض��ا ً مع
مفوضية الحزب ،قداسا ً في كنيسة
سيدة لبنان في الذكرى الـ 25الغتيال
داني شمعون وعائلته.
وشكرت شمعون مف ّوضية الحزب
في أستراليا والرسميّين اللبنانيين
واألستراليين والفاعليات الدينية
وأب��ن��اء الجالية اللبنانية ،الذين
ساهموا في إنجاح هذه الزيارة.

