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أخبار وأسرار لبنانية
صفير ثابت: ردد البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس 
صفير أمام زواره األسبوع الفائت انه لن يغير من قناعاته 
وثوابت���ه ولو قام اجلميع بذلك، وان الذين غيروا اليوم 
كانوا شكروه في وقت سابق على انه كان الوحيد الذي 
التزم بالتعبير عن الرأي احلر، وان هؤالء س���يعودون 

عاجال أو آجال الى شكره على مواقفه اليوم.
تكرمي السفير السوري: ذكرت معلومات مطلعة على تفاصيل 
»املأدبة« التكرميية التي يقيمها النائب وليد جنبالط للسفير 
الس��وري علي عبد الكرمي عل��ي ان وفدا من نواب االصالح 
والتغيير سيشارك في لقاء املختارة، اضافة الى ممثل للعماد 
ميشال عون فيما تؤكد املعلومات غياب نواب الكتائب والقوات 
اللبنانية عن املناسبة بعد ان كان بعض النواب أعادوا ترتيب 
عالقتهم بالس��فير الس��وري وألغي احلاجز بينهم في العيد 
الوطني السوري. وفي اطار حفالت التكرمي التي تقام للسفير 
السوري في لبنان، س��يتم تكرميه في طرابلس، بدعوة من 
رجل االعمال مأمون عدرة، والتي دعا اليها شخصيات سياسية 
وفعالي��ات حزبية واقتصادية واجتماعية وتربوية واعالمية. 
ويعتبر هذا التكرمي في عاصمة الشمال، اشارة ايجابية جتاه 
العالق��ة مع س��ورية، وتغيير املناخ السياس��ي والش��عبي 

جتاهها.
جنبالط يش�يد بوهاب: يشيد النائب وليد جنبالط اثناء 
جوالت له ف���ي بعض قرى وبلدات الش���وف بالتعاون 
والتنس���يق الذي ابداه رئيس تيار التوحيد وئام وهاب 
في االنتخابات البلدية واالختيارية من ضمن سياس���ة 
املصاحل���ات التي مت���ت في اجلب���ل والتي انعكس���ت 

استقرارا.
تغيير في موقع أمني هام: اتصاالت مكثفة جرت خالل األيام 
املاضية بينها اتصاالت جرت بني الرئيس ميش��ال س��ليمان 
والرئي��س نبيه بري حول امكانية حص��ول تغيير في موقع 
أمني هام تنتهي والية رئيس��ه في اخلريف املقبل. وتردد ان 
اتفاق��ا قد أجنز لتعيني رئيس جدي��د لهذا اجلهاز، وقد جرى 
االتفاق على االسم بني رئيس احلكومة وأمني عام حزب اهلل.

»االصالح والتغيير« لكسر احلصار عن غزة: عرضت رابطة البرملانيني 
الدوليني لنصرة فلسطني، التي زارت العماد ميشال عون، 
ان يشارك نواب منها، في الرحلة التي تنظمها لفك احلصار 

عن غزة، وقد وعد بدرس املوضوع في التكتل.
» االشغال الشاقة: أصدرت احملكمة العسكرية برئاسة العميد 
الركن نزار خليل حكما أنزلت مبوجبه عقوبة األشغال الشاقة 
مدة 15 سنة بحق اللبنانيني: بشارة ابراهيم سعيد، ميالد حنا 
هاش��م، عفيف جرجي عطية، موس��ى ديب داود، حنا سليم 
هاش��م، داود بطرس النداف وجرجس ناجي النداف، بعدما 
أدانتهم بجرم التعامل مع العدو االسرائيلي واللجوء الى بالده 
واكتساب اجلنسية االس��رائيلية. وجردت احملكمة املتهمني 
املذكوري��ن من حقوقهم املدنية، وقررت تنفيذ مذكرات القاء 
القبض الصادرة في حقهم وتغرمي كل منهم مبلغ مليون ليرة 

لبنانية.

صقر ل� »األنباء«: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم 
يحميهم من االنجرار نحو اإلرهاب

قضية ال� »أو تي ڤي«:
تضامن مع اإلعالم أم ضد القضاء؟!

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتلتي »املستقبل« 
ونواب زحلة النائب عقاب صقر ان 
املجلس النيابي اكد على احلقوق 
الفلسطيني امنا  املدنية للشعب 
بتخريجة الفتة وذكية من الرئيس 
احلريري، من خالل املطالبة بتأجيل 
اجللسة للتأكيد، قبل اقرار احلقوق 
الفلسطينية على الوحدة الوطنية 
من خالل االجماع اللبناني عليه، 
وعلى تبديد الهواجس املسيحية 
حيال االم����ر، معتبرا ان املجلس 
النيابي انتصر من خالل تأجيل 
اجللسة مبعركتني في آن واحد، 
االولى معركة احلقوق الفلسطينية 
جلهة االعتراف بها وإقرارها بعد 
ش����هر من اآلن، والثانية معركة 
الوحدة اللبنانية وبالتالي تخطيه 

أزمة وطنية كبيرة.
ونفى النائب صقر في حديث 
ل� »األنباء« ان يكون مشروع اقرار 
احلقوق املدنية للفلسطينيني مدخال 
الى توطينهم ف����ي لبنان، مؤكدا 
ان اعطاء الالجئني الفلسطينيني 
حقوقهم املدنية هو لقطع الطريق 
عل����ى احتمال تدوي����ل املوضوع 
وبالتالي فرض����ه على لبنان من 
قبل االمم املتح����دة، مبعنى آخر 
التقارير  ان  النائب صق����ر  يرى 
الدورية التي تقدم لألمم املتحدة 
والصادرة ع����ن منظمات حقوق 
االنسان، تفيد بأن لبنان ميتنع 
الفلسطينيني ألبسط  عن اعطاء 
حقوقهم املدنية، وهو ما قد يؤول 
الى تدويل امللف وبالتالي الى فرض 
قرار أممي على لبنان إلقرارها، وهو 
ايضا ما قد يخفي في خلفياته حالة 
شبه توطني لالجئني الفلسطينيني 
يجد لبنان نفسه ملزما بها، مؤكدا 
انه لو كان لدى النواب أدنى شك 
ف����ي أن اعطاء احلق����وق املدنية 
للفلسطينيني سيكون بداية املسار 

بيروت: حتت ش���عار: »نعم 
حلرية القض���اء.. ال للقضاء 
على احلرية« نظم »التيار الوطني 
احلر« لقاء تضامنيا مع محطة »أو 
تي ڤي« أمام مقرها، شارك فيه 
اآلالف من املتضامنني، واستمر 
حتى ساعات متأخرة من ليل أمس 
االول وقبل ساعات من رد قاضية 
االمور املستعجلة في بيروت زلفا 
احلسن الدعوى املقدمة من انطوان 
الصحن���اوي لعدم االختصاص 
وطلبت تضمني املدعي رس���وم 
ومصاريف الدعوى. وكان حضر 
الى احملطة تضامنا النائب حسن 
ال���ذي حضر برفقة  فضل اهلل 
وفد إعالمي وسياسي من حزب 
اهلل، وعضو كتلة املستقبل خالد 
زهرمان )الرئيس سعد احلريري 
كان أعلن موقفا متضامنا(، ومدير 
الكاثوليكي لإلعالم األب  املركز 
عبدو أبو كسم، اضافة الى نواب 
تكتل االص���الح والتغيير الذي 
سبق له ان عقد جلسة استثنائية 

في احملطة قبل يومني.
وب���رز اتصال وزي���ر العدل 
ابراهي���م جنار  البروفيس���ور 
مبحامي محطة »أو تي ڤي« معلنا 
»تضامنه مع احملطة«، ومؤكدا أنه 
»مينع، ويرفض املساس باحلرية 

اإلعالمية«.
وكان عق���د يوم أمس مؤمتر 
صحافي ش���امل في مقر نقابة 
الصحافة شارك فيه ممثلون عن 
احملطات التلفزيونية في لبنان 
وعكست املواقف التي أعلنت ثالثة 

أمور أساسية:
- ع���دم صالحي���ة القضاء 
املستعجل للبت بأمور إعالمية 
الى محكمة  تعود صالحيته���ا 

املطبوعات.
احملط���ات  خض���وع   -
التلفزيونية لقانون اإلعالم املرئي 

واملسموع الذي مت جتاوزه.
- قيمة التعويض املادي احملدد 
بأكثر من 250 مليون دوالر. وهذا 

نحو توطينهم مل����ا كانوا أقدموا 
على مناقشة املشروع من أساسه، 
معتبرا في املقابل ان اقرار احلقوق 
املدنية للفلسطينيني هو خلدمة 
املصلحة اللبنانية أوال وآخرا من 
خالل حماية الشعب الفلسطيني 
من اجنراره نحو االرهاب نتيجة 
الفقر املدقع الذي يعيش����ه داخل 
املخيمات. على صعيد آخر، رأى 
النائب صقر ف����ي لقاء القمة بني 
الرئيسني سليمان واالسد استكماال 
لعملي����ة اع����ادة بن����اء العالقات 
� السورية وترسيخها  اللبنانية 
على أساس »من دولة الى دولة«، 
معربا عن أمله ان تتوصل اللقاءات 
بني الرئيس����ني ال����ى االنتهاء من 
امللفات العالقة بني البلدين وفي 
مقدمتها ملفات ترسيم احلدود، 
واملعتقلني اللبنانيني في السجون 
الفلسطيني  السورية، والسالح 
خارج املخيم����ات، االمر الذي قد 
يؤدي بنتيجته الى تغيير جذري 
في طبيعة العالقات التي حتكمت 
في البلدين خالل املرحلة السابقة 
ما قبل العام 2005، معتبرا تعليقا 
على كالم نائ����ب رئيس املجلس 
النيابي فريد مكاري ان الزيارات 
غي����ر متبادلة وه����ي قائمة على 

اللبناني دون السوري،  اجلانب 
معتبرا انه ليس هناك أي ضرر في 
أن تقتصر الزيارات على املسؤولني 
اللبنانيني فق����ط، مادامت تصب 
في خدمة املصلحة اللبنانية وفي 
اص����الح العالقات ب����ني البلدين، 
متمنيا ان يتم التبادل في الزيارات، 
امنا عدمه يجب أال يشكل عقدة لدى 
بعض املسؤولني اللبنانيني. وعن 
املجلس االعلى اللبناني � السوري 
وخالف القيادات اللبنانية ما بني 
مطالب باالبق����اء عليه ومطالب 
النائب صقر عن  بإلغائه، أعرب 
رأي مغاير لرأي حلفائه املطالبني 
بإلغاء املجلس، مطالبا بإحالة امللف 
لدراسته بشكل واف من قبل جلنة 
مختصة أو للبحث به على مستوى 
اللبنانية والسورية،  الرئاستني 
وذلك في اطار ما تفرضه املصلحة 
اللبنانية العامة، مبعنى آخر يرى 
النائب صقر وجوب الغاء املجلس 
فيما ل����و كان يقتصر دوره على 
الفولكلوريات وعلى اعاقة وجتاوز 
الدور الديبلوماس����ي للسفارتني 
اللبنانية والس����ورية، أو اإلبقاء 
عليه مع حتدي����د صريح لدوره 
وللمهام الت����ي يضطلع بها فيما 
لو كان لوجوده افادة للمصلحة 
اللبنانية، معتبرا ان املطالعة التي 
تقدم بها الرئيس السابق للمجلس 
النيابي حسني احلسيني عبر احدى 
ب����أن املجلس  الصحف احمللية، 
االعلى ه����و وليد اتفاق الطائف، 
قد تكون مبنية على املداوالت التي 
جرت خالل انعقاد جلساته كون 
نصوص االتفاق املذكور لم تلحظ 
أي شيء في هذا اخلصوص، الفتا 
الى وجوب تفادي الوقوع في مطب 
التفسيرات واالجتهادات، والذهاب 
مباشرة الى مقاربة امللف بشكل 
براغمات����ي لتحديد أهمية االبقاء 

على املجلس أو الغائه.

الرقم اخليالي غير مسبوق في 
تاريخ القضاء اللبناني.

جنح »التيار الوطني احلر« 
في تنظيم حملة تضامن واسعة، 
سياسية وإعالمية وشعبية مع 
محطة »أو تي ڤي« )في الدعوى 
التي أقامها على احملطة مصرف 
»سيوسيتيه جنرال«، واحتجاجا 
على احتمال تغرمي احملطة مبالغ 

مالي���ة باهظة(، ولك���ن يبقى 
تس���جيل هذه املالحظات: انها 
املرة األول���ى التي يحصل فيها 
رد استباقي على حكم قضائي 
س���يصدر وليس رد فعل على 
حكم صدر، واملرة األولى التي 
يكون فيه���ا الدفاع عن اإلعالم 
وحريات���ه مرادفا للهجوم على 

القضاء وانحرافاته.

أكد أن عدم تبادل الزيارات بين لبنان وسورية يجب أال يشكّل عقدة لدى البعض

عقاب صقر 

حشد كبير من مناصري التيار الوطني احلر في وقفة تضامنية مع قناة ال� »او تي ڤي«

»الحوار اللبناني«: حضور ناقص.. طروحات خجولة.. ثم ترحيل ل� »19 أغسطس«

عمر حبنجر - داود رمال
»جو من الهدوء والنقاش البناء بعيدا عن أي تش����نج أو انفعال 
ساد اجللسة العاشرة لهيئة احلوار الوطني«، بهذه العبارة خلص 
مصدر معني ل� »األنباء« أجواء هيئة احلوار التي انعقدت في القصر 
اجلمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور أقطاب احلوار 
الذين غاب منهم الرئيس فؤاد الس����نيورة والوزير محمد الصفدي 

ود.سمير جعجع بداعي السفر.
وتابعت الهيئة مناقش����ة االس����تراتيجية الوطنية للدفاع ولكن 

بخجل وحددت اجللسة املقبلة في 19 اغسطس املقبل.
وقال املصدر: ان االستراتيجية الدفاعية والنفط والغاز في املياه 
اللبنانية واحلقوق املدنية الفلسطينية كانت من ضمن املناقشات. 
حيث قدم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري تصورا مقتضبا 
لالس����تراتيجية الدفاعية ركز على مرجعية الدولة في قرار السلم 
واحلرب، كما قدم الرئيس أمني اجلميل مداخلة ركز فيها على حياد 
لبنان، فرد عليه النائب وليد جنبالط بأن لهذا احلياد مستلزمات، 
فسويس����را مثال متتلك أقوى جيش، ثم حتدث اجلميل مجددا عن 
العالقات اللبنانية � السورية، داعيا ألن تكون االتفاقات مع سورية 

مبلورة وواضحة من دون أي التباس وكذلك العالقة.

تطورات داخلية وخارجية

وأوضح املصدر ان »الرئيس سليمان وضع االقطاب في صورة 
التطورات الداخلية واخلارجية، وأهمية امتام االستحقاقات وحتديدا 
البلدي منها في جو من الهدوء واالس����تقرار، كم����ا تناول االعتداء 
االرهابي على اس����طول احلرية، والقمة اللبنانية � الس����ورية، وما 
أجنزته اللج����ان الفنية من اعادة نظر ف����ي االتفاقيات والتحضير 

التفاقيات جديدة«.
وأشار املصدر الى ان االقطاب أجمعوا على اهمية استثمار لبنان 
لكام����ل ثروته الوطنية، وحتديدا النفط والغاز في املياه اللبنانية، 
واتفق على تكوين ملف وحتديد احلدود املائية ملنع اس����رائيل من 

االعتداء على حدودنا وثرواتنا واستثمار هذه الثروة البحرية.
وفي جلسة احلوار التي انعقدت أمس، التقى جنبالط بالقيادات 
املس����يحية التي وصفها »باليمني الغبي« العتراضها على احلقوق 
املدنية للفلسطينيني كالرئيس أمني اجلميل والعماد ميشال عون، 
وجها لوجه، الرئيس اجلميل وقبل دخوله قاعة احلوار س����ئل عن 
رأيه باتهامات جنبالط »لليمني الغبي« فقال: ان شاء اهلل نذهب الى 

كوريا الشمالية، وان شاء اهلل يعود حائط برلني.

ميين����ا، اليمني يصنع احلروب، واليمني يصنع الفنت ليس فقط في 
لبن����ان، بل في كل العالم. اليمني يدم����ر املجتمعات، وهو في بعده 
االقتصادي واالجتماعي ال شيء، لكن كنت أمتنى أال نعود الى هذه 
النغمة البالية، وعلى أي ح����ال، لن أقف عند بعض »االزيز« الذي 
صدر، أو »اخلربش����ة« التي صدرت، لقد جتاوزنا هذا املر من زمان 

وسنرى في اجللسة املقبلة.
وفي تصريح لقناة »املنار«، ش����ن جنبالط هجوما على رئيس 
الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع من دون ان يسميه، 
معتبرا ان مجرد القول ان سالح املقاومة هو ذريعة للعدوان، يعني 

ان هذا الشخص يحرض على العدوان.

اصحاب االفق الضيق

وأضاف: ان م����ن يذهبون ويقفون على املناب����ر العربية واآلن 
الدولية ملجرد التحرير اس����ألهم ملاذا نناقش موضوع السالح على 

طاولة احلوار؟
وحمل جنبالط على من وصفهم بأصحاب األفق الضيق واملتآمر 

والغبي واالنعزالي، بحسب تعبيره.
عضو كتلة »املستقبل« عمار حوري توقف عند مسألة احلقوق 
املدنية للفلسطينيني فقال: أعتقد ان هناك إجماعا لبنانيا حول هذا 
املوضوع، علما اننا في اتفاق الطائف وفي مقدمة الدستور، تناولنا 
هذا االمر اضافة الى البيان الوزاري للحكومة احلالية الذي حس����م 
هذا املوضوع، بش����كل واضح، وبالتالي ف����إن جميع الكتل النيابية 
وبال اس����تثناء هي مع اعطاء هذه احلقوق للفلسطينيني، أما اللغط 

احلاصل فناجم عن أمور تقنية.
وردا على سؤال حول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من 
موضوع احلقوق املدنية للفلس����طينيني، قال الوزير علي عبداهلل، 
عض����و حركة أمل، »ان احلقوق املدنية لالخوة الفلس����طينيني أمر 
محتوم وليس مدعاة للمناقشة ألن حق العودة أمر طبيعي نطالب 
به للفلس����طينيني، وكذلك احلقوق االنسانية يجب ان تعطى لهذا 
الش����عب الذي يعيش حياة بؤس وتعاس����ة في املخيمات، بال حق 
الدخول الى املدارس اللبنانية أو املستشفيات اللبنانية، بتوظيف 
أو بعمل، بينما اللبناني أينما حل يكون له حق العمل واجلنسية، 
فلماذا علينا معاملة الش����عب الفلس����طيني على أساس البقاء في 
املخيمات، وممنوع ان تطلعوا منها حتى حتصلوا على حق العودة 
الى فلس����طني. وتوقع الوزير عبداهلل وضع خطة احلقوق املدنية 

خالل شهر.

الرئيس بري قال ان مسألة احلقوق املدنية للفلسطينيني ستطرح 
في 13 يوليو على مجلس النواب.

وكان رئي����س مجلس النواب نبيه بري أعاد مش����روع احلقوق 
املدنية للفلس����طينيني الى اللجان النيابية، كحل وسط بني اصرار 
النائب وليد جنبالط على ضرورة اقرار هذا املش����روع وبني رفض 
النواب املس����يحيني وعلى رأسهم كتلة العماد عون وكتلتا الكتائب 
والقوات على املزيد من النقاش حوله حتى ال يصب في خانة التوطني 

احملظور في الدستور اللبناني.

الموقف المسيحي

وتقول مصادر الكتل املعترضة على املشروع ان موقف النواب 
املسيحيني املعارض لم يكن ضد احلقوق املدنية الفلسطينية بقدر 

ما هو ضد النائ����ب جنبالط الذي كرر أم����س حملته على »اليمني 
اللبنان����ي« واملقصود بعض االحزاب والتي����ارات املارونية، مجددا 

نعته بالغبي والسخيف.
وكان جنبالط زار الرئيس نبيه بري امس االول ليش����كره على 

املخرج الذي أعده ملشروع احلقوق املدنية للفلسطينيني.

الضمانات االجتماعية

وقال جنبالط: باألمس لم نستطع أن ننجز اعطاء الالجئ الفلسطيني 
احلد االدنى م����ن الضمانات االجتماعية وحق العمل، بعدما أدخلنا 
في دوامة التوطني، التي ادخلها البعض، لكن بعد شهر ان شاء اهلل، 

كما وعد الرئيس بري أمتنى ان يكون هناك جو ألطف.
وعاد جنبالط الى مهاجمة اليم����ني اللبناني، وقال اليمني يبقى 

جنبالط يكرر الهجوم على »اليمين الغبي«.. والجميل يذكّره بكوريا الشمالية وجدار برلين

)محمود الطويل( .. واستقبال حار بني النائبني وليد جنبالط ومحمد رعد  ولقاء باالحضان بني رئيس احلكومة سعد احلريري والنائب سليمان فرجنية

الرئيس ميشال سليمان مترئسا طاولة احلوار الوطني في بعبدا امس

حديث باسم وودي بني رئيس مجلس النواب نبيه بري واجلنرال ميشال عون


