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)ا.ف.پ( فرن لبناني يحتفي بكأس العالم عبر تقدمي مجموعة من »املناقيش والفطائر« ملونة بأعالم املنتخبات املشاركة في املونديال

بيروت ـ أحمد منصور
شدد عضو »تكتل لبنان أوال« 
النائب خالد زهرمان على ضرورة 
وأهمي����ة التنس����يق والتعاون 
والتكاتف بني ال����دول العربية 
جمعاء ملواجهة االس����تحقاقات 
والتحديات بقوة، مشيرا الى ان 
املنطقة تعيش تغيرات مهمة، 
مبديا تخوفه الكبير، حيث يتم 
رسم خريطة جديدة للمنطقة 
في ض����وء تنام����ي التهديدات 
واالعتداءات االسرائيلية وقضية 
العقوب����ات الدولية على ايران 
بسبب ملفها النووي، مؤكدا ان 
هدف جوالت رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى دول العالم 
هي لتجنيب لبنان أي مغامرة 

أو عدوان اسرائيلي عليه.
وق����ال زهرمان ف����ي حديث 
ل� »األنب����اء«: ان لبنان يعيش 
هاجس التهديدات االسرائيلية، 

وان الزي����ارات الت����ي يقوم بها 
الرئيس احلري����ري هي عملية 
ضغط ملنع اس����رائيل من شن 

حرب على لبنان.
وأض����اف: ان لبنان يتحرك 
على املستوى العربي واالقليمي 
والدولي انطالقا من صفته عضوا 

غير دائم في مجلس األمن وممثال 
الدول العربية، لذا فإن أي خطوة 
تتخذ ف����ي مجلس األمن، أو أى 
تصوي����ت، يفترض على لبنان 
ان ينسق مع املجموعة العربية 
والدول الكبيرة وصاحبة القرار، 
لذا فم����ن الطبيع����ي ان يكثف 
الرئيس احلريري جوالته كي 
يؤمن االرضية والغطاء الالزم 
ألكبر عدد ممكن من الدول ألي 
قرار يتخذ، مؤكدا ان هذا االمر 
يعطي أهمية كبيرة للبنان ودوره 
في املنطقة وللدور الذي يقوم 
به رئيس احلكومة، داعيا الى 
ضرورة استغالل موقع لبنان في 
مجلس األمن الدولي الذي يحظى 
به كل 50 سنة للدفاع عن القضايا 
احملقة ويكون للبنان مواقف حول 
مجمل القضايا واملواضيع التي 
تطرح على طاولة مجلس األمن 
الدولي. وفي موضوع العالقة مع 

سورية، اعتبر زهرمان انها تسير 
في الطريق الصحيح، مش����يرا 
الى ان زيارة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان لسورية 
أمس تخلله����ا بحث العديد من 
املواضيع االقليمية والدولية، 
الثنائية بني  ومنها العالق����ات 
البلدين، مؤكدا ان اللجنة التي 
فت بدراس����ة االتفاقيات بني  ُكلِّ
لبن����ان وس����ورية أنهت عملها 
وبحثت مجمل االتفاقيات، مشيرا 
الى وجود 23 اتفاقية مت اعادة 
النظر بعدد منها ومت االتفاق على 
تعديالت على 15 اتفاقية، الفتا الى 
انه بقي 8 اتفاقيات يلزمها قرار 
سياسي أعلى من اللجنة للبت 
والتعديل، ومبديا ارتياحه لتطور 
العالقات والتفاوض اللبناني � 
السوري، مؤكدا ان هناك جدية 
وايجابية من الطرف السوري 

في هذا اخلصوص.

زهرمان لـ »األنباء«: المنطقة تعيش
متغيرات وترسم خريطة جديدة لها 

عضو »لبنان أوال« أكد أن جوالت الحريري في العالم لمنع اي عدوان إسرائيلي

خالد زهرمان 

ميشال عون

لبنان: »الحقوق« الفلسطينية تؤجج االصطفافات.. وجنبالط يحذّر من »قنبلة موقوتة«
بيروت ـ عمر حبنجر

يفت���رض ان تنعق���د هيئة 
احلوار الوطني برئاسة الرئيس 
ميشال سليمان في بعبدا اليوم 
بغياب ثالثة اعضاء اساسيني، هم 
الوزير محمد الصفدي املوجود 
حالي���ا في ش���نغهاي ورئيس 
احلكومة االسبق فؤاد السنيورة 
املوجود في املانيا ورئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع املوجود 
في باريس وهو في الطريق الى 
مدريد. و»افتراض« انعقاد الهيئة 
اليوم مردود الى ايحاءات بامكانية 
ان يرجئ الرئيس سليمان جلسة 
اليوم، لغي���اب هؤالء االقطاب، 
متاما كما ارجأ انعقادها في الثالث 
من هذا الشهر على خلفية اعتزام 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
السفر الى اوروبا الشرقية، وان 
ارجأ سفره الحقا. على انه في 
حال انطالق جلسة احلوار، فان 
الرئيس سليمان سيعرض في 
مس���تهلها التطورات املتتابعة 
منذ اجللسة التاسعة واالخيرة 
للحوار، محليا واقليميا ودوليا 
وسيتناول التهديدات االسرائيلية 
وتداعيات الهجوم على اسطول 
احلرية التركي في عرض البحر 
وسيتناول رئيس مجلس النواب 
موضوع التنقيب عن الغاز في 
املياه االقليمية اللبنانية، بعدما 
اعلنت اسرائيل الشروع باحلفر 
بواسطة شركة اميركية، وطبعا 
سيكون لالستراتيجية الدفاعية 
الوطنية حصتها من النقاش، امنا 
حتت سقف االلتزام بنهج التهدئة 

السياسية واالعالمية.
وفيم���ا علق���ت االضرابات 
العمالية التي كانت مقررة اليوم، 
املفاوضات بني  بانتظار نتائج 

للفلسطيني، حزب اهلل وامل 
والتقدمي االش���تراكي ونحن 
كلنا ض���د التوطني، وما نحن 
بصدده ال عالقة له بالتوطني، 
واآلن هناك مجموعة من الناس 
بينهم لبنانيون سيتوجهون 
غدا الى غزة لفك احلصار عنها، 
وقد يأتون الينا لفك احلصار 

القائم هنا.
وتابع يقول: ميوت االب الذي 
ميلك مسكنا في لبنان وال يعرف 
ابناؤه كيف يجرون حصر االرث 
الن نقل امللكية ممنوع بالنسبة 
اليهم، وهذا يتخطى البديهيات 
االنسانية، وعلينا ان نتعظ مما 

حصل في مخيم نهر البارد.
بدوره جنب���الط، صاحب 
االقت���راح، قال ان ما جرى في 
املجلس أحبطه وأحزنه، وانه 
غير متفائل بإقرار املشاريع بعد 
شهر، كما جرت »التسوية« بني 

رئيسي املجلس واحلكومة.
وأضاف جنبالط: نحن نعمل 
القنبلة  انفج���ار  على تأجيل 

املوقوتة.
رئي���س مجل���س الن���واب 
نبيه بري قال انه سيدعو الى 
جلس���ة نيابية اخرى في أقل 
من شهر، وان موضوع حقوق 
الفلسطينيني سيبقى على جدول 
االعمال »ول���ن نتراجع عنه، 
والتأجيل ليس لطيه بل من باب 
احلرص على حصوله باالجماع، 
وان احلريري وجنبالط وافقا 
عل���ى ذلك، واس���تهجن اتخاذ 
االصطفاف الذي حصل الطابع 
الطائفي، مستغربا ان ينقسم 
كل فريق سياسي على نفسه 
اس���تنادا الى معي���ار االنتماء 

الطائفي«.

لهواجس الرافضني.
وق���ال احلري���ري: نرفض 
فحوص الدم للتأكيد على رفضنا 
للتوطني، واصف���ا رفض هذه 

املشاريع بدعم لالرهاب.

ضد التوطين

واضاف: نعطي احلق الي 
مقيم غير فلسطيني في متلك 
ش���قة او العم���ل وال نعطيه 

مؤيد لهذه احلقوق.

اتفاق مفاجئ

العماد ميش���ال عون  كتلة 
وحزب الكتائب والقوات اللبنانية 
رفضوا صيغة االستعجال لهذه 
احلقوق ما عكس اصطفافا طائفيا 
القوانني على حساب  ضد هذه 
البعد السياسي واالنساني، االمر 
الذي جعل النائب وليد جنبالط، 

صاحب مشروع القانون، يغمز 
من قناة »اليمني اللبناني الغبي« 
ويقصد الكتل املسيحية، املختلفة 
على كل شيء والتي اتفقت فجأة 
ضد تفريج معيش���ة الالجئني 

الفلسطينيني في لبنان.
وقد تدخل رئيس احلكومة 
س���عد احلريري في الس���جال 
داعيا للتعاطي مع هذا املوضوع 
بصورة انسانية، مبديا تفهمه 

احلكومة واالحتاد العمالي العام، 
استحوذ النقاش الساخن حول 
املدنية لالجئني  بند احلق���وق 
الفلس���طينيني ف���ي لبنان، في 
ام���س االول  الن���واب  مجلس 
عل���ى ج���دل واس���ع ومواقف 

متعارضة.
وتوزعت املواقف بني مطالب 
بربط اقرار هذه احلقوق مبصير 
الس���الح خارج املخيمات وبني 

فيما هيئة الحوار الوطني مرشحة لالنعقاد اليوم رغم ارتفاع عدد الغائبين

شمعون: سليمان ال يجيد السياسة!

الپاراغواي توقف لبنانيًا مطلوبًا 
لواشنطن بتهمة تمويل »حزب اهلل«

بيروت ـ محمد حرفوش
انتقد النائب دوري ش���معون »خطأ« الوزراء احملسوبني على 
رئيس اجلمهورية عندما صوتوا ضد العقوبات على ايران وباتخاذهم 
موقفا لصالح طرف ضد آخر، الن املنطق كان يفترض الوقوف مع 
توجه االسرة الدولية القاضي بالتصويت على العقوبات او اتخاذ 
موقف موحد باالمتناع، ملس���ايرة التوجه الدولي، معتبرا انه من 

غير اجلائز ان نفتح على حسابنا.
النائب شمعون انتقد الرئيس ميشال سليمان كذلك ورأى انه 
»ال يجيد تعاطي السياسة« والسبب خلفيته العسكرية، والتفكير 
السياسي الس���ليم يفترض حل املسائل اخلالفية عبر املؤسسات 
الدس���تورية وليس املؤسسات اخلارجة عن الدستور »في اشارة 

الى طاولة احلوار«.

أ.ف.پ:   � اس���ونثيون   
الدولية  اعلن مكتب الشرطة 
)االنتربول( في الپاراغواي امس 
عن توقيف لبناني يشتبه في 
انه ميول نشاطات حزب اهلل 
في منطقة »املثلث احلدودي« 
الپاراغ���واي واالرجنتني  بني 
والبرازي���ل الت���ي تعتبره���ا 
الواليات املتحدة مركزا لتمويل 

مجموعات ارهابية اسالمية.
 وقال رئيس مكتب االنتربول 
في الپاراغواي خوسيه تشينا 
انه مت توقيف موسى حمدان 
)38 عاما( الصادرة بحقه مذكرة 

توقيف اميركية منذ العام 2008، في ثيوداد ديل ايستي على احلدود 
مع االرجنتني والبرازيل، مؤكدا ان القضاء سيبت خالل اربعني يوما 
في طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات القضائية االميركية.

سورية تدعم صالحيات الرئيس: تقول مصادر 
ان سورية التي استقبلت الرئيس اللبناني 
أمس األول ترى ضرورة في دعم تعزيز 
صالحياته، وهي حسبما ينقل أحد زوارها 
تش����جع اعطاءه أوراق����ا معينة كملف 
التعيينات األمنية أو غيرها، ما ميكن ان 
يساعد في حضور الرئاسة األولى. وثمة 
من يقول ان الرئيس بدأ يلعب هذا الدور 
تدريجيا ولو بش����كل غير ظاهر، حيث 
تفرض عليه الظ����روف أحيانا أال يكون 

رئيسا توافقيا.
تعهدات: أملح مسؤولون أميركيون لرئيس 
احلكومة سعد احلريري خالل زيارته واشنطن 
الى انه ليس املطلوب منه طرح شعار السالم 
العادل والش��امل، ألن هذا الشعار طرحته 
االدارات األميركية وهي تعمل على حتقيقه، 
لكن املطلوب هو التعهد مبا ميكن ان يقدمه 

لبن��ان لتحقي��ق هذا 
الهدف.

ثغرات في حزب الكتائب: يقر مصدر كتائبي 
بوجود ثغرات ومشكالت في أداء احلزب 
خالل االنتخابات االخيرة، خصوصا جلهة 
غياب ماكينة مركزي����ة، ويبرر ذلك بأن 
احلزب لم يتخذ ق����رارا مركزيا بخوض 
االنتخابات، بل اعتبرها امنائية عائلية 
ومحلية وانحنى امام ارادة املجتمع املدني. 
والثغرة الثانية التي يشير اليها هي ضعف 
االداء االعالمي، خصوصا املرئي واملسموع 
منه، لكنه يستدرك ان ما حتقق كان جيدا 
جدا، ويقول: »نحن حزب اليزال يخضع 
لعملية اعادة التأهيل والترميم بعد عملية 
الفكرية والسياس����ية  التدمير املنهجي 
والتنظيمية التي تعرضنا لها على مدى 
سنني طويلة، لكننا أثبتنا خالل االنتخابات 
البلدية واالختيارية مدى قوة العصبية 

التي جمعت احملازبني 
القدام����ى واجلدد حي����ث متكنا من رص 
صفوفنا واثبات حضورنا بقوة في مناطق 
عدة، كما أثبتنا أننا مخلصون حللفائنا 

وال نطعن بالظهر ايا تكن النتائج«.
تغيير قسري: يعتبر مراقب ديبلوماسي 
ان تساوي االصوات في مجلس الوزراء كان، 
في حد ذاته، مؤشرا الى تغيير قسري هجني 
طرأ على السياسة اخلارجية اللبنانية وطريقة 
صنع القرار فيها. وال تعتبر قضية العقوبات 
على ايران مقياسا لهذا التغيير، الن املوقف 
املبدئي فيها واضح، بل ستظهر معامله اكثر 
فأكثر في استحقاقات الحقة وملفات اخرى، 

خصوصا عربية.
اهتمام إعالمي: لوحظ ان املسؤولني في 
السفارة االيرانية في بيروت ابدوا اهتماما 
اعالميا بزيارة السفير غضفر أبادي الى 
اجلبل وقاموا بتعمي����م اخلبر والصور 

وكالم السفير االيراني وشيخ عقل الطائفة 
الدرزية نصر الدين الغريب على الوسائل 
االعالمي����ة احمللية والعاملي����ة، علما ان 
العاملني في السفارة االيرانية في بيروت 
يعبرون عن استيائهم من كالم جنبالط 
االخير عن ايران وتصويته في مجلس 

الوزراء باالمتناع.
ذكريـات: يقول النائب عاصم قانصوه 
انه تلقى دع��وة من النائب جنبالط لتكرمي 
السفير السوري، وأن ذلك يذكره بيوم حضر 

الى املختارة لتكرمي عبد احلليم خدام.
حمادة واملختارة: سارع النائب مروان 
حمادة الى االتصال بالنائب وليد جنبالط 
وزيارته في املختارة بعد تصريحات األخير 
املتحفظة على األول. واستجاب حمادة 
لنصيحة بعض حلفائه في 14 آذار بضرورة 
ع����دم االبتع����اد ع����ن رئي����س احلزب 

االشتراكي.

أخبار وأسرار لبنانية

موسى حمدان 

ري
خبا

ل إ
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ت

لماذا حّرك جنبالط »الملف الفلسطيني«؟ 
وهل أخطأ في التقدير أم التوقيت؟

بيروت: لم يكن أحد يتوقع ان يقفز
»امللف الفلس����طيني في لبنان« الى 
واجه����ة احلياة السياس����ية في لبنان 
وصدارة األحداث وم����ن خارج جدول 
أعمال املرحلة املزدحم بعناوين كبيرة 

ودقيقة في لبنان واملنطقة.
كما لم يكن أح����د يتوقع ان تخرج 
اجللسة التشريعية املنعقدة بعد طول 
غياب عن هدوئها وانس����يابها املضبوط االيقاع من 
الرئيس نبيه بري وان تنتقل مرة واحدة الى صخب 
سياسي وفرز طائفي طارئ للكتل والقوى النيابية 
من خارج الفرز السياس����ي املعمول به منذ بدايات 
العام 2006. وحصل »اله����رج واملرج« عندما تقدم 
رئيس اللقاء الدميوقراط����ي النائب وليد جنبالط 
بأربعة اقتراحات قوانني بصفة املعجل املكرر وتدعو 
الى استفادة الفلس����طينيني في لبنان من تعويض 
نهاية اخلدمة والعناية الطبية عن األضرار الناجتة 
عن حوادث وطوارئ العم����ل، كما تؤكد على »حق 
الفلسطيني املولود على األراضي اللبنانية في متلك 
ش����قة س����كنية واحدة، كما يطبق هذا النص على 
التمل����ك بطريق اإلرث«، ولك����ن اقتراحات جنبالط 
جوبهت باعتراضات وحتفظات النواب املسيحيني 
)كتل الكتائ����ب و»القوات« و»التيار الوطني احلر« 

ونواب مسييحني في كتلة املستقبل(.
االعتراضات تفاوتت في حدتها وأسبابها: فهناك 
من يعتبر ان مقترحات كهذه تصب في خدمة التوطني 
وميكن ان تكون من مقدماته، وبالتالي فإن اقرار هذه 
التعديالت يتعارض مع مبدأ دستوري وإجماع وطني 
حول رفض التوطني، وهناك من رفض الطريقة التي 
عرضت فيها هذه التعديالت بصفة معجل مكرر لتمرر 
بسرعة ومن دون ضجة، في حني ان املوضوع يتطلب 
تأنيا ال اس����تعجاال، وهدوءا ال انفعاالت ومزايدات. 
وهذه االعتراضات حالت دون عرض املقترحات على 
التصويت، كما أدت وبعد مشاورات جانبية بني بري 
ونواب حزب اهلل وبني احلريري وجنبالط الى تأجيل 
البت باملوض����وع واحالته الى جلنة االدارة والعدل 

ملزيد من الدرس واالعداد.
وفي هذا التطور � الذي جاء من خارج الس����ياق 
وبدا كجملة اعتراضية في سياق النص العام لألحداث 

� مالحظتان:
األولى: الوضع في لبنان على املستوى الوطني، 
السياسي والطائفي، مازال على درجة وافية من الدقة 
والهشاش����ة، ولم يكن التوصل الى حكومة وحدة 
وطنية كافيا إللغاء هذا الواقع أو جتميله والتخفيف 
منه، ففي كل مرة تطرح فيها مسائل حساسة على 
التصويت ألن التوافق بشأنها صعب ومتعذر، تطفو 
االنقسامات واخلالفات »على السطح«. وهذا ما حصل 
مرتني خالل أسبوع واحد. وبعد انقسام سياسي في 
مجلس الوزراء الى »نصفني« )في حتديد موقف لبنان 
من ق����رار العقوبات الدولية على ايران( كان البارز 
فيه تصوي����ت »وزراء الرئيس« الى جانب فريق 8 
آذار وتصوي����ت وزراء جنبالط الى جانب فريق 14 
آذار، حصل انقس����ام طائفي في مجلس النواب بني 
»نصفني« في حتديد املوقف من مقترحات جنبالط 
حول احلقوق املدنية الفلسطينية، كان البارز فيه 
اصطفاف النواب املسيحيني في جبهة واحدة مضادة، 
وس����بق ان حصل مثل هذا االصطفاف قبل أش����هر 
عندما تصدى النواب أنفسهم القتراح »خفض سن 
االقتراع« وتش����كيل الهيئة الوطني����ة العليا إللغاء 
الطائفية السياسية، ولم مير هذان املشروعان بفعل 
موقف مسيحي موحد ضدهما لقي مساندة ومراعاة 

من الرئيس سعد احلريري.
ولعل في تكرار جتربة االنقسامات في مجلسي 
النواب والوزراء ما يشير الى واقع معقد ومتشابك، 
متحرك ومتنوع على احتماالت خلط األوراق وتسوده 

تقاطعات سياسية على مسائل استراتيجية في مكان 
واجتاه، وتقاطعات طائفية على ملفات داخلية في 

مكان واجتاه آخر.
الثانية: االخفاق املتك����رر للنائب وليد جنبالط 
في امللف الفلس����طيني. قبل أش����هر حاول جنبالط 
الدخول على خط هذا امللف من خالل استحداث وزارة 
لشؤون الالجئني الفلسطينيني وتكليف الوزير وائل 
أبو فاعور بها، ولكن هذا التوجه اصطدم بواقع ان 
امللف الفلسطيني يدخل ضمن اهتمام واختصاص 
الطائفة السنية. وهذه احلالة االعتراضية اختصرتها 
استقالة السفير خليل مكاوي من رئاسة جلنة احلوار 
الفلسطيني � اللبناني احتجاجا على مشروع وزارة 
الالجئني الذي ش����ق طريقه من دون عمله ويشكل 
التفافا على جلنة احل����وار ويفرغها من مضمونها 

ودورها.
واآلن يحاول جنب����الط مجددا الدخول على هذا 
اخلط من خالل مسألة اعطاء الفلسطينيني حقوقهم 
وال يصل الى نتيجة، ورمبا يكون جنبالط وقع في 
خطأ التوقيت كما حصل مع الرئيس بري الذي أخطأ 
في توقيت طرح مسألة الغاء الطائفية السياسية، 
ورمبا ليس فقط خطأ اختي����ار الزمان وامنا أيضا 
اختيار املكان ألن طاولة احلوار الوطني هي املكان 
األنسب ملعاجلة ملفات وطنية وحساسة كهذه، ولكن 
جنبالط أخطأ بالتأكيد في التقدير السياسي لوضعه 
وقدراته السياسية التي لم تعد كما كانت، ومليزان 
القوى السياسي الدقيق الذي يجعل ان الرئيس سعد 
احلريري سيكون منحازا في موقفه السياسي الى 
جانب حلفائه املسيحيني في 14 آذار وضد حصول 
انقسام مسيحي � اسالمي، مع انه منحاز عاطفيا الى 
جانب اقتراحات جنبالط في املوضوع الفلسطيني، 
كما يجعل ان ح����زب اهلل والرئيس نبيه بري غير 
متحمسني خلوض معركة سياسية في هذا املوضوع 
اذا كان اخليار فيها بني جنبالط وعون، رغم ما يربط 
بني بري وجنبالط م����ن صداقة وحتالف، ورغم ما 
يجمع حزب اهلل مع وليد جنبالط من تناغم وتقاطع 
في هذا املوضوع )حزب اهلل أفرد حيزا رئيسيا في 
وثيقته السياسية ملوضوع احلقوق املدنية واحلياتية 

للفلسطينيني في لبنان(.
م����ا يدفع جنب����الط الى أخذ املب����ادرة في امللف 
الفلسطيني أس����باب كثيرة لعل أبرزها انه، وبعد 
حتوله السياسي وخروجه من 14 آذار، اختار القضية 
الفلسطينية عنوانا لتموضعه وخطابه السياسي 
اجلديد، وألنها تش����كل املجال األرحب املنسجم مع 
سياس����ته وحتالفاته اجلديدة، وأيضا مع عالقاته 
العربية واحمللية الثابتة، وبادر جنبالط الى خطوات 
عملية في هذا االجتاه منها لقاءات مع دروز فلسطني 
حلضهم ضد اس����رائيل وتنظيم مؤمترات سياسية 
وفكرية حول حقوق الفلسطينيني، وعقد لقاءات مع 

قادة الفصائل الفلسطينية املوالية لسورية.
ولكن اذا كان جنبالط لم ينجح في فرض وجهة 
نظره حتى اآلن، فإنه جنح في أمرين: اس����تحضار 
العامل الفلس����طيني كعامل توتير وانقسام وقابل 
للتوظيف في اللعبة السياسية الداخلية، واعادة فتح 
امللف الفلسطيني في لبنان ومن خلفية »ربط نزاع« 
لبناني � فلسطيني، وانه ينطوي على مشكلة كامنة 
ويحتاج الى حل عاجال أم آجال، وهذا املنحى لألمور 
يتعارض مع ما كان حتقق من ايجابيات على صعيد 
العالقات الفلسطينية � اللبنانية بعد قيام حالة حوار 
وتفاوض في السنوات املاضية وبعدما قطعت عملية 
فك االرتباط بني امللف الفلسطيني والوضع اللبناني 
الداخلي شوطا متقدما، أما النتيجة العملية األولى 
لكل هذا الوضع اجلديد فهي ان موضوع الس����الح 
الفلس����طيني خارج املخيمات بات اآلن أكثر تعقيدا 
وأبعد مناال مادامت مسألة احلقوق املدنية التي ربط 

بها عالقة ومؤجلة.

عون: نعم لحرية القضاء.. ال للقضاء على الحرية
بيروت ـ يوسف دياب

عقدت كتل���ة التغيير واإلصالح اجتماعها الثالثاء في 
مقر محطة تلفزي���ون OTV التابعة للتيار الوطني احلر، 
من قبيل التضام���ن مع هذه احملطة على خلفية الدعوى 
املقامة عليها من طرف رئيس مجلس ادارة بنك سوسيتيه 

جنرال نقوال الصحناوي.
العماد عون قال باملناسبة ان الدعوى ال أساس قانونيا 
لها امنا لها خلفيات سياس���ية، وأضاف: القضاء هو من 
سّيس نفسه، ولذلك رفعنا ش���عار: نعم حلرية القضاء 

ولكن ليس القضاء على احلرية.
وس���بب الدعوى برنامج فكاهي بثته قناة OTV تنال 

من الصحناوي واملصرف الذي يرأس مجلس ادارته على 
خلفية حادث اطالق نار من قبل مرافقيه في مطعم، وقد 
أوقفت القن���اة البرنامج، لكنه عاد وظهر على االنترنت، 
وشاهده نحو ثالثة آالف مشاهد، وطالب املدعي بتغرمي 
احملطة مبلغا مقطوعا عن كل مش���اهد ما يعني مليارين 

وستمائة مليون ليرة.
الدع�����وى قائم���ة امام قاضي���ة األمور املس���تعجلة 
زلفة احلسن، وس���يصدر حكمها في هذه القضية اليوم 

اخلميس.
وعق���د اجتماع اعالمي في دار نقاب���ة الصحافة امس 

.OTV تضامنا مع

OTV على خلفية الدعوى ضد قناة

»اإلدارة« تبحث قواعد 
لتملك األجانب
بما ال يتجاوز %3

بيروت: ناقشت جلنة اإلدارة 
والعدل اقتراح القانون املتعلق 
بتمل��ك األجانب مبا ال يتجاوز 
3% من املس��احة لكل قضاء من 
لبن��ان. وق��ال رئيس  أقضية 
اللجنة النائب روبير غامن ان هذا 
االقتراح املقدم من نواب التيار 
الوطني احلر ال يرتبط باقتراحات 
القوانني التي اثيرت في اجللسة 
العامة واملقدمة من النائب وليد 
جنبالط حول متلك الفلسطينيني 
في لبنان والتي اثارت انقساما 
نيابيا سياسيا وطائفيا واسعا في 
اجللسة. وأضاف النائب غامن ان 
اللجنة ركزت على وضع ضوابط 
ح��ول متلك األجان��ب حتى ال 
يصبح متلك األجنبي هو القاعدة 
واللبناني االستثناء، مشيرا الى 
ان نسبة ال� 3% ال تشمل األمالك 
احملددة قبل عام 1969 من قبل 
اجلامعات األجنبية والسفارات 

وغيرها.


