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غادر �إلى روما ويلتقي البابا غداً

الراعي :لرئي�س مدعوم من كل الكتل وال�شعب

خليل الهراوي :الم�صالحة
ال ت�صنع رئي�س ًا للجمهورية

الم�شنوق :ق ّلة الكالم �أكثر �إفادة

اعتبر الوزير السابق خليل الهراوي أ ّنه «إذا كان لقاء المصالحة بين العماد
ميشال عون والدكتور سمير جعجع أصبح ضرورة بعد اقتتال مزمن بينهما،
وإذا كان المسيحيون يفرحون بالمطلق بأيّ لقاء مصالحة بين القوى السياسية،
فإنّ اتفاق معراب يعني حصرا ً جمهور الحزبين ،ألنّ المسيحيين لم يقاتلوا يوما ً
بعضهم بعضاً ،بل كانوا ضحايا اقتتال األحزاب».
ّ
وأضاف« :إنْ كان الوضع هكذا ،فمن ح ّقنا أن نسأل لماذا تأخرت المصالحة
إلى اليوم؟ هل هذا االتفاق هو من أجل رئاسة الجمهورية ألحدهما؟ فهذه
المصالحة ال تصنع رئيسا ً للجمهورية».
وأ ّكد أ ّنه «إذا كانت هذه المصالحة لتكوين كتلة ثنائية مسيحية ،فمصلحة
المسيحيين ليست في إنشاء تكتالت مذهبية ُتضاف إلى التكتالت الموجودة ،بل
في إنشاء تك ّتل وطني جامع لك ّل المذاهب ،يكون قدوة لآلخرين ودافعا ً لتذويب
التكتالت المذهبية القائمة .هكذا يكون ضمان المسيحيّين وحماية مصالحهم
ومشاركتهم في إدارة شؤون البالد إلى أجيال وأجيال».

«لقاء الجمهورية»:
لتقريب جل�سة االنتخاب

الراعي خالل القداس في روما
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي «أنّ الرئيس يجب أن يتم ّتع بشخصيته وحكمته
ودرايته وفهمه وتج ّرده ومحبّته للمؤسسات ،أ ّما إذا لم
يدعمه الشعب والكتل السياسية والنيابية فهو ال يستطيع
التحرك والقيام بأي دور في مها ّمه الدستورية».
كالم الراعي جاء ُقبيل مغادرته بيروت إلى روما أمس ،
في زيارة تستمر أياما ً عدّة ،يلتقي خاللها البابا فرنسيس،
ويشارك في تدشين مذبح مار مارون في كاتدرائية فولينيو
في إيطاليا يوم األحد المقبل.
وراف��ق البطريرك راع��ي أبرشية البترون المارونية
المطران منير خيرالله ،مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم
األب عبدو أبو كسم ،والمسؤول اإلعالمي في بكركي وليد
غياض.
وك��ان في وداع��ه في مطار بيروت وف��د من المجلس
العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن،
وض ّم عضوي المجلس ميشال متى وأنطوان رميا ،النائب
البطريركي العام المطران بولس صياح ،قائد جهاز أمن
المطار العميد جورج ضومط ،رئيس فرع مخابرات جبل
لبنان العميد ريشار حلو ،إلياس صفير ،وشخصيات.
وق���ال ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي ف��ي ال��م��ط��ار ع��ن ت��س��ارع
المستجدات في لبنان بالنسبة لالستحقاق الرئاسي «ك ّنا
وما نزال نطالب باستمرار وفي كل مناسبة ومن خالل
اجتماعات المطارنة أو البطاركة بانتخاب رئيس ،ألنّ البلد
ال يمكن له أن يتابع مسيرته من دون رئيس للجمهورية.
ك ّررنا هذا المطلب إلى أن أتت مبادرتان على هذا الصعيد،
فهلّلنا ونهلّل لهاتين المبادرتين ،المبادرة األولى كانت
على صعيد ترشيح النائب سليمان فرنجية ،من هنا نحن
ك ّنا نطلب من كل الكتل السياسية والنيابية أن تنطلق من
ّ
الشق المدعوم دوليا ً بأ ّنه يجب انتخاب
المبادرة بش ّقيها،
رئيس أل ّنه ال يمكن للبلد أن يستمر على ما هو عليه اآلن،
والشق الثاني يتعلّق بطرح اسم النائب فرنجية ،ونحن
ك ّنا دائما ً ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى أن تجتمع
وتأخذ المبادرة وتنتخب رئيساً ،وأن يتداولوا باسم
الشخص الذي يمكن االتفاق عليه ،وهذا لم يحصل حتى

اآلن لألسف».
أضاف «ث ّم أتتْ مبادرة أخرى جيدة تتعلّق بترشيح
العماد ميشال عون من قِبل الدكتور سمير جعجع والقوات
اللبنانية ،وكل اللبنانيين هلّلوا للقاء الذي ت ّم بين العماد
عون والدكتور جعجع ،ولهذه المصالحة ولهذا التقارب،
وم��ن جديد ُط��رح ال��م��وض��وع ،وعلى الكتل السياسية
والنيابية أن تلتقي على طاولة لتناول كل هذه المبادرات
للوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد للبالد ،رئيس
يصح في لبنان رئيس تحدٍّ ،لكن
يجمع اللبنانيين أل ّنه ال
ّ
ّ
يصح فيه رئيس مقبول يتمتع بالحكمة واإلدراك ،ويحصل
ّ
على ثقة الشعب به».
ور ّدا ً على سؤال ،قال :نحن نصلّي يوميا ً لذلك ،حتى
يكون الرئيس من صنع لبنان ،ومقبول داخليا ً وإقليميا ً
ودولياً».
ّ
وع ّما إذا كان يؤيّد ما قاله الرئيس نبيه ب ّري إنه ال يكفي
أن يت ّم ترشيح العماد عون من قبل الدكتور جعجع ،إ ّنما
هناك أمور أخرى مطلوبة لتأمين االستحقاق الرئاسي
في لبنان ،قال الراعي «ه��ذا ما أقوله أنا أيضاً ،بمعنى
أنّ انتخاب الرئيس هو ش��أن لبناني ،والمسؤول عنه
هو المجلس النيابي المؤلف من كل المك ّونات الدينية
والسياسية في لبنان ،لذلك ال يمكن ألحد فرض اإلنسان
على غيره».
وعن مدى صحة المعلومات عن لقاء مرتقب له في
روما مع كل من الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان
فرنجية؟ وهل تؤ ّكدون عقد مثل هذه اللقاءات؟ أجاب «لقد
التقيت النائب فرنجية منذ يومين ،ولم يطلعني على نيّته
السفر إلى إيطاليا ،وال علم لي بأ ّنه سيذهب إلى هناك حتى
اآلن ،أ ّما بالنسبة للرئيس الحريري فال اتصال بيننا منذ
حوالى الشهر».
وأ ّكد أ ّنه سيتناول موضوع االستحقاق الرئاسي مع
البابا .ورأى أنّ «الرئيس يجب أن يتم ّتع بشخصيته
وحكمته ودرايته وفهمه وتج ّرده ومحبته للمؤسسات ،أ ّما
إذا لم يدعمه الشعب والكتل السياسية والنيابية ،فهو ال
يستطيع التحرك والقيام بأي دور في مها ّمه الدستورية».

فرنجية :التداول بزيارتي
الفاتيكان حالي ًا غير �صحيح
بعدما تردّدت أنباء عن سفر رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية إلى الفاتيكان اليوم الجمعة للقاء عميد
مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري،
نفى فرنجية هذا األمر قائال« :إنّ التداول بموضوع زيارتي
حاليا ً إلى الفاتيكان غير صحيح».
وفي السياق ،أ ّكد عضو كتلة «المردة» النائب سليم كرم
لـ«المركزية» أنّ «زي��ارة روما أُرجئت ،فالوزير فرنجية
منشغل اليوم بوفاة في المنطقة».
واعتبر أنّ «مبادرة الدكتور سمير جعجع ليست ضربة
لـ 14آذار ،وال لـ 8آذار»ُ ،معربا ً عن اعتقاده «أنّ ما يجري
اليوم هو دعوة الجميع إلى الحضور إلى مجلس الن ّواب
النتخاب رئيس للجمهورية».
وأشار إلى أنّ «كل شخص سيع ّد نقاطه ،من دون أن
ننسى المقاطعين والدول التي تعتبر أنّ الوقت الراهن غير
مناسب النتخاب الرئيس بانتظار حلول المنطقة».

وع��ن العالقة على خط الرابية  -بنشعي على وقع
المستجدات الرئاسية األخيرة ،لفتَ إلى أنّ «من ُمنطلَق
ديمقراطي ،يُفترض ألاّ يحزن أي من الفريقين .ث ّم إنهما
من  8آذار ،واليوم يقول لهم اآلخرون« :نحن ننتخب واحدا ً
أي منهما أ ّيا ً كان الفائز،
منكم» .لذلك ،ال يُفترض أن يحزن ٌّ
وهنا على حزب الله أن يلعب دوراً».
وأوضح أن ال شيء محسوما ً حتى اآلن بالنسبة لزيارة
وفد من التيار الوطني الحر إلى بنشعي.
وحول مصير مبادرة الرئيس سعد الحريري الداعمة
لترشيح فرنجية ،لفتَ إلى أنّ «نواب المستقبل ال يزالون
يعتبرون أ ّنها ال تزال قائمة ،لك ّننا ال نعرف ما قد يحصل في
اللحظات األخيرة».
وختم متم ّنيا ً «أن يُنتخب رئيس جمهورية ليرتاح البلد،
أل ّنه باتَ مهدّدا ً بالخراب».

أ ّكد الرئيس ميشال سليمان خالل االجتماع الدوري «للقاء الجمهورية» ،أنّ «جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة يجب أن تكون األخيرة» ،متم ّنيا ً على رئيس مجلس
النواب نبيه ب ّري «تقريب موعدها بعد أن حسمت جميع القوى خياراتها وأعلنت عنها
ّ
لمرشحين آخرين».
أمام الرأي العام ،إضاف ًة إلى إتاحة إمكانية التنافس
ورأى أنّ «التفاهمات يمكن أن تت ّم تحت قبّة البرلمان ،وليربح من ينل أغلبية
األصوات النيابية» ،داعيا ً إلى «عدم ربط االنتخابات بأيّة سلّة أو محاصصة ،ألنّ أي
تأخير إضافي سيُضفي المزيد من التعقيد على العملية االنتخابية».
وشدّد على «أهمية تحييد لبنان عن صراعات المحاور كما ورد في «إعالن بعبدا»
الذي باتت موادّه كافة في صلب بيانات الترشيحات الرئاسية ،ومم ّرا ًإلزاميا ًللوصول
إلى بعبدا».
وعن تعيينات أعضاء المجلس العسكري ،أكد «ض��رورة اعتماد مبدأ الكفاءة
واألقدمية استنادا ً إلى ترشيحات قيادة الجيش» ،داعيا ً مجلس الوزراء إلى «تفعيل
جلساته لتسيير شؤون الناس واستعادة ثقة المواطن بدولته».
وعن اإلفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة ،دعا «اللقاء» القضاء العسكري
إلى «األخذ في االعتبار مبدأ إحقاق الحق واالبتعاد عن أي مسايرة سياسية وتسطير
الحكم النهائي العادل والرادع ،كون المحاكم يجب أن تكون عامل طمأنة للشعوب».

حمدان التقى ال�ص ّياد :يهمّنا رئي�س جمهورية
م�شروعا ُينتج ً
ً
نظاما متط ّو ًرا
يطرح
زار أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،يرافقه وفد من أعضاء الهيئة أمس ،رئيس «االتحاد
االشتراكي العربي  -التنظيم الناصري» منير الصيّاد .
ودعا الصياد خالل اللقاء إلى «ض��رورة إنتاج نظام وطني يقوم على مبدأ
العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص»  ،مشيرا ً إلى «أنّ كل الطروحات الحالية
الطائفية والمذهبية ُتبعد لبنان عن عروبته».
وأ ّكد أولوية القضية المركزية فلسطينُ ،معربا ً عن تأييده ودعمه للمقاومة في
لبنان وفلسطين «أل ّنها السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والقدس».
من جهته ،أشار حمدان إلى أنّ المواقف التي أدلى بها الصيّاد على الصعيدين
الداخلي والقومي تعبّر عن الموقف السياسي لـ«المرابطون»  ،داعيا ً إلى «ضرورة
اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية على اعتبار ذلك واجبا ً وطنياً» ،منبّها ً «من
خطورة أن يكون ملء الفراغ الرئاسي عرضة للصفقات والحروب المضادّة بين
أفرقاء كانوا متنازعين فتوافقوا ثم تنازعوا فش ّتتوا أهلنا اللبنانيين الذين باتوا
عاجزين عن إدراك من يؤيّد من ،ومن يعارض من» .
وتابع »:يه ّمنا من رئيس الجمهورية القادم أن يطرح مشروعا ً وطنيا ً واضحا ً
يكون كفيالً بإنتاج نظام لبناني متطور بعيدا ً عن النظام السابق المتهالك الطائفي
والمذهبي ،الذي سقط خالل هذه األيام نتيجة عجزه عن ح ّل وإدارة أبسط أزمات
المجتمع اللبناني سواء األزمة المعيشية أو أزمة النفايات ،أو غيرها» ،واصفا ً
الحديث عن التسويات والصفقات بـ«المعيب بحق منصب رئاسة الجمهورية،
والواقع الديمقراطي اللبناني الذي يتغ ّنون به».

حمدان والصيّاد خالل لقائهما أمس

التم�سك بتر�شيح حلو «المعتدل»
«اللقاء الديمقراطي»:
ُ
وعون يطابق الموا�صفات وفرنجية المخرج من الأزمة

جانب من اجتماع اللقاء الديمقراطي
المماثلة من شأنه أن يع ّمم مناخات المصالحة
والوحدة الوطنية بين اللبنانيين ،وهي حاجة
ملحة أك��ث��ر م��ن أي وق��ت مضى بالنظر إلى
ّ
التحدّيات والمصاعب اإلقليمية والمتنامية
والمتصاعدة».
وأ ّكد استمرار ترشيح حلو «الذي يم ّثل خط
االعتدال ونهج الحوار» .وإذ ث ّمن خطوة ترشيح
النائب فرنجية «باعتبارها تش ّكل مخرجا ً من
األزم���ة» ،رأى في الوقت ذات��ه «أنّ الترشيح

المشنوق مجتمعا ً إلى قيادة قوى األمن
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري في عين التينة
أمس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومدير مكتب
الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ،بحضور الوزير علي
حسن خليل ،ودار الحديث حول األوضاع والمستجدات.
وبعد اللقاء اكتفى المشنوق بالقول« :قلّة الكالم أكثر
إفادة».

اجتماع أمني

من جه ٍة أخ��رى ،ت��رأّس المشنوق اجتماعا ً لمجلس
قيادة قوى األم��ن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء
إبراهيم بصبوص .وبعد أن ه ّنأ المشنوق المجتمعين على
«إنجازاتهم في حماية األمن ،ت ّم البحث في نقاط القوة
والضعف ،والتطور الكبير الذي تحرزه القوى األمنية في
مكافحة اإلرهاب ،والتعامل مع الملفات كلّها بجدية».
وجرى التداول في إمكان إنشاء منطقة نموذجية أمنيا ً
في بيروت الكبرى وط��رق تنفيذها مع اكتمال العديد،
تتوسع قدرات قوى األمن الداخلي وإمكاناتهم.
على أن
ّ

ث ّم تط ّرق البحث إلى موضوع السجون ومشاكلها ،من
اكتظاظ وغيرها .وقد وعد وزير الداخلية بـ«العمل على
تمويل سجن ثانٍ بعد األول الذي تأ ّمن تمويله ،و ُوضعت
الخرائط تمهيدا ً لتلزيمه».
كما تط ّرق البحث إلى الخطة األمنية في البقاع ،وجرى
البحث في مشروع إع��ادة هيكلة األولويات والحاجات
لتفعيل دور قوى األمن ،بعد تشكيل لجنة في وقت سابق،
بدأت اجتماعاتها ،وسيلتقيها المشنوق في األيام المقبلة.

كاغ

ثم استقبل وزي��ر الداخلية مم ّثلة األمين العام لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،وبحث معها في موضوع
االنتخابات الرئاسية ،والعقوبات المالية األميركية على
حزب اللهُ ،مبديا ً قلقه من تداعياتها على لبنان.
ثم كان استفسار من كاغ عن التحضير لالنتخابات
البلدية واالختيارية ،فأ ّكد المشنوق «جهوزية وزارة
الداخلية وجديّته بإجرائها في مواعيدها».

«لم تكتمل ظروف انتخاب الرئي�س»

«اللقاء الوطني» :ال ّ
حل لأزمة النظام
�إلاّ بقانون انتخابي يعتمد الن�سبية الكاملة
ورأى «اللقاء الوطني» أنّ انتخاب الرئيس في المرحلة
الراهنة لم تكتمل ظروفه السياسية بعد ،الفتا ً إلى أنّ لبنان
يعيش أزمة نظام سياسي ال يمكن معالجة مشكالته إلاّ من
خالل حلول متكاملة أولها االتفاق على قانون انتخابي
يعتمد النسبية الكاملة في إطار لبنان دائ��رة إنتخابية
واحدة.
عقد اللقاء اجتماعه ال��دوري ،برئاسة رئيس «رابطة
الشغيلة» النائب السابق زاه��ر الخطيب ،ناقش خالله
جدول أعماله وتوقف أمام التطورات والمستجدات المحلية
والعربية ،وأصدر في نهاية االجتماع بيانا ً جاء فيه:
«لم يتفاجأ اللقاء بترشيح سمير جعجع للعماد ميشال
ع��ون ،وهي خطوة جرى التحضير لها منذ فترة شملت
أطرافا ً عديدة من كال التحالفين  8و  14آذار .ويرى اللقاء
أنّ انتخاب الرئيس في المرحلة الراهنة لم تكتمل ظروفه
السياسية بعد ،فلبنان يعيش أزمة نظام سياسي ال يمكن
معالجة مشكالته إلاّ من خالل حلول متكاملة أ ّولها االتفاق
صحة وعدالة التمثيل يعتمد
على قانون انتخابي يح ّقق
ّ
النسبية الكاملة في إطار لبنان دائرة إنتخابية واحدة،
وهذا القانون هو المدخل الحقيقي لإلصالح السياسي
في لبنان وما عداه يُعتبر إضاعة للوقت ومحاولة حماية
النظام السياسي الذي ال يو ِّلد لنا إلاّ أزمات متتالية ويضع
البالد عند كل أزمة سياسية على حا ّفة االنفجار».
ورأى «أنّ ما جاء في إعالن دعم ترشيح العماد عون

يحمل بعض البنود اإليجابية التي تحتاج إلى ترجمة
عملية ،ومنها العداء للكيان الصهيوني الغاصب ،ينقصها
تب ّني استراتيجية دفاعية ويتض ّمن بنودا ً أخرى مبهمة،
خصوصا ً لناحية عدم اختيار شكل قانون االنتخاب الذي
يح ّقق عدالة التمثيل السياسي في لبنان وعدم االلتزام
نص عليه اتفاق الطائف لناحية العالقات المميزة مع
بما ّ
الشقيقة سورية إلاّ إذا كان الهدف االنتقائية في اختيار
البنود التي تناسب البعض على المستوى السياسي من
اتفاق الطائف ،خصوصا ً لناحية اعتبار «إسرائيل» عدواً.
كما ال يق ّر «اللقاء» باعتماد حل القضية الفلسطينية كما
ورد في البنود العشرة وفق قاعدة األرض مقابل السالم،
وإ ّنما يعتبر أن ال حل للقضية الفلسطينية إلاّ بتحرير
فلسطين التاريخية ،وإع��ادة كل الحقوق إلى أصحابها،
وعودة جميع اللاّ جئين إلى وطنهم».
ودعا «اللقاء» إلى «تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف
وعدم االكتفاء بتطبيق البنود المؤقتة الذي ينقل لبنان
م��ن حالة ال��ص��راع��ات الطائفية والمذهبية إل��ى دول��ة
المؤسسات».
وختم »:وإذا أردنا أن نحكم على اتفاق الطائف يجب أن
يُطبَّق هذا االتفاق بالكامل بكافة بنوده ،وليس بانتقائية
تناسب الطبقة السياسية واس��ت��م��رار هيمنتها على
السلطة».

�إحياء ذكرى محاولة اغتيال «�أبو معروف» وا�ست�شهاد ابنته وجاره

رحب
العماد �شكر جنبالط وجعجع ّ

رح��ب «اللقاء الديموقراطي» بأيّة خطوة
ّ
من شأنها أن تح ّرك النقاش في االستحقاق
الرئاسي ،وأ ّكد استمرار ترشيح النائب هنري
حلو «الذي يم ّثل خط االعتدال ونهج الحوار»،
وبالتوازي ث ّمن «خطوة ترشيح النائب سليمان
فرنجية باعتبارها تش ِّكل مخرجا ً من األزمة»،
ورأى في الوقت ذاته أنّ ترشيح رئيس تك ّتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون «يلتقي
أيضا ً مع المواصفات التي ت ّم االتفاق عليها في
هيئة الحوار الوطني».
وكانت كتلة «اللقاء الديموقراطي» عقدت
اجتماعا ً أم��س برئاسة رئيسها النائب وليد
جنبالط قبل أمس في كليمنصو ،بحضور تيمور
جنبالط واألعضاء :وزير الزراعة أكرم شهيّب،
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،الن ّواب:
هنري حلو ،مروان حمادة ،نعمة طعمة ،أنطوان
سعد ،إيلي عون ،فؤاد السعد ،غازي العريضي
وعالء الدين ترو ،نائب رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي دريد ياغي ،وأمين السر العام ظافر
ناصر ،ومفوض اإلعالم رامي الريس.
ورح��ب «اللقاء الديمقراطي» في بيان بعد
ّ
االجتماع بـ«التقارب بين «القوات اللبنانية»
و«التيار الوطني الحر» ،معتبرا ً أنّ «المصالحة
المسيحية  -المسيحية هي خطوة هامة على
مستوى تعزيز مناخات التفاهم الوطني ،وهي
تستكمل المصالحة التاريخية التي حصلت في
الجبل سنة  ،2001وط��وت صفحة أليمة من
صفحات الحرب األهلية».
واعتبر أنّ «هذا التقارب وسواه من الخطوات

بري وتر�أّ�س اجتماع ًا لقوى الأمن
زار ونادر الحريري ّ
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الحاصل من قِبل العماد ميشال ع��ون يلتقي
أيضا ً مع المواصفات التي ت ّم االتفاق عليها في
هيئة الحوار الوطني التي يُديرها الرئيس نبيه
ب ّري ،مع التأكيد أنّ هذه المواصفات ال ُتلغي دور
المعتدلين في الحياة السياسية اللبنانية».
ويرحب بأيّة خطوة من
«رح��ب
ّ
وذ ّك��ر بأ ّنه ّ
شأنها أن تح ِّرك النقاش في االستحقاق الرئاسي
الذي يبقى إنجازه مدخالً رئيسيا ً إلعادة االنتظام
لعمل المؤسسات الدستورية ،ويُفسح المجال

لاللتفات إلى الملفات االقتصادية واإلجتماعية
والمعيشية المتفاقمة التي ته ّم اللبنانيين
جميعاً».
ّ
وأعلن أن��ه «سيُبقي اجتماعاته متواصلة
لمواكبة النقاش السياسي الحاصل في البلد،
كما سيُبقي اتصاالته مستمرة مع كل الكتل
النيابية للخروج من المأزق الراهن».
من جه ٍة أخرى ،أعلن جنبالط في تغريدة له
عبر موقعه على «تويتر» «أنّ االجتماع انتهى
بتوصيات واضحة» ،مرفقا ً ما كتب بصورة...
تاركا ً لقارئيها تحليل نتائج االجتماع.
عون وجعجع
وتل ّقى جنبالط اتصاال ً من العماد عون ،شكره
فيه على موقف «اللقاء الديمقراطي» ،بحسب
بيان لمفوضية اإلع�لام في الحزب التقدمي
االشتراكي.
كما ث ّمن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
ميثاقي
موقف «اللقاء» ،وقال« :وليد جنبالط
ٌ
بطبعه ،وفي كل الفترات أب��دى حرصا ً كبيرا ً
على العيش المشترك ،تجلّى أكثر ما يكون في
مصالحة الجبل الشهيرة .من هنا ال نستغرب
موقف اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي من
لقاء معراب ،وهو لقاء ذو برنامج وطني عام
وشامل».
وتم ّنى جعجع «على جميع الكتل النيابية
اتخاذ كل ما يلزم إلجراء االنتخابات الرئاسية
ف��ي أس����رع وق����ت ،ل��م��ا ف��ي��ه مصلحة لبنان
واللبنانيين جميعاً».

�سعد :ال خيار �أمام ال�شعب
�سوى الن�ضال من �أجل التغيير
زارت وف��ود من مختلف األح��زاب
القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية
جبّانة صيدا «سيروب» في الذكرى
 31لمحاولة اغتيال مصطفى معروف
س��ع��د ،واستشهاد طفلته ناتاشا
وجاره المهندس محمد طالب .فقرؤوا
الفاتحة لروحه ،ووضعوا الزهور
على ضريحه.
وتقدّم الوفود أمين عام التنظيم
الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد ،وعائلة الفقيد.
وألقى سعد كلمة ،جاء فيها« :لقد
ح��اول العدو الصهيوني وعمالؤه
اغتيالك يا أبا معروف بهدف ضرب
المقاومة الوطنية اللبنانية ،وبهدف
ض��رب موقع صيدا المقاوم .لكنك
بكل شجاعة وإقدام أسقطت محاولة
العدو اإلجرامية .ونجحت المقاومة
ال��وط��ن��ي��ة واإلس�لام��ي��ة ف��ي إل��ح��اق
الهزيمة بقوات االحتالل .وفي تحرير
غالبية األراضي اللبنانية المحتلة.
كما نجحت في كسر شوكة الجيش
«اإلسرائيلي» في حرب سنة .2006
وه��ا ه��ي المقاومتان اللبنانية
والفلسطينية ت��واص�لان التصدي
للعدو الصهيوني .وها هي االنتفاضة
الشعبية ف��ي فلسطين المحتلة
ت��واج��ه بكل بطولة عساكر العدو
ومستوطنيه ،ونحن على ثقة تا ّمة
بانتصار خيار المقاومة ،وسنواصل
السير على نهجك المقاوم من أجل
استكمال تحرير لبنان ،وم��ن أجل
تحرير فلسطين وك��ل أرض عربية
محتلة».
أض������اف« :وق�����د س��ع��ى ال��ع��دو

أمام ضريح الشهيد مصطفى سعد
الصهيوني أيضا ً من خالل محاولة
االغتيال إلى تفجير الفتنة الطائفية،
وإل��ى ال��ف��رز السكاني على أس��اس
طائفي ،إلاّ أ ّنك نجحت يا أبا معروف
على رأس القوى الوطنية في إسقاط
هذا المسعى الفتنوي التقسيمي ،كما
نجحت في الحفاظ على منطقة صيدا
واح��ة للتنوع السياسي والديني
والمذهبي».
ورأى أ ّن����ه «ب����اتَ واض���ح���ا ً كل
الوضوح أنّ النظام الطائفي العفن
المهيمن على لبنان ال يقدّم للشعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي إلاّ األزم�����ات وال��م��آس��ي
والمصائب» ،معتبرا ً أ ّنه «لم يع ْد أمام
أبناء الشعب اللبناني من خيار سوى
التح ّرك والنضال من أجل التغيير،

والعمل من أجل إقامة الدولة المدنية
الديمقراطية ،دولة المواطنة والعدالة
االجتماعية التي نادى بها المناضل
مصطفى سعد».
ث ّم انتقل سعد على رأس وفد كبير
م��ن المشاركين إل��ى جبّانة صيدا
القديمة ،حيث ق��رؤوا الفاتحة على
ضريحي الشهيدين ناتاشا مصطفى
س��ع��د وال��م��ه��ن��دس م��ح��م��د ط��ال��ب،
و ُوضعت أكاليل الزهور عليهما.
وللمناسبة زار محافظ الجنوب
منصور ض��و ي��راف��ق��ه ق��ائ��د منطقة
ال��ج��ن��وب ف��ي ق��وى األم���ن الداخلي
العميد سمير شحادة ،الدكتور سعد
وع��ائ��ل��ة مصطفى س��ع��د ف��ي منزل
العائلة.

