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  لقاء األسدـ  فرجنية: لقاء لم يتم االعالن عنه سبق القمة اللبنانية 
السورية الثالثة بني الرئيسني ميشال سليمان وبشار االسد وضم 
االسد، مع النائب سليمان فرجنية، اللقاء تناول الوضع في لبنان 
واملتغيرات احلاصلة، اضافة الى اجراء عملية تقييم ش���املة بعد 
االنتخابات البلدية واالختيارية والتطورات على الساحة املسيحية 
بعد اشتداد التوتر بني تيار املردة و»القوات اللبنانية« اثر حادثة 

ضهر العني.
   زحلة تستعد الستقبال صفير: تتحضر زحلة ومحيطها الستقبال يليق 
بالبطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير، اذ س��يكون االنتشار 
على خط سير موكب البطريرك صفير من املريجات وصوال الى املعلقة 
فزحل��ة مرورا بكل القرى، وس��ط تأكيد اوس��اط زحلية ان البطريرك 
املاروني س��يلقى استقباال حاشدا ال مثيل له في عاصمة الكثلكة، وردا 
على سؤال حول استقبال »التيار الوطني احلر« والوزير السابق الياس 
س��كاف للبطريرك صفير، الذي يزور زحلة غدا لتدشني كاتدرائية مار 
مارون كسارة، قال النائب ايلي ماروني: »املفاجأة كانت بإهتمام سكاف 
بهذه الزيارة وهو الذي وجه انتقادات عديدة الى البطريرك صفير، لكننا 
سررنا لهذا التغيير ألنه أدرك اليوم ما كنا قد أكدنا عليه منذ البداية وهو 
اخلط الوطني«، معتبرا ان سكاف يحاول اليوم استثمار زيارة البطريرك 
للكسب الشعبي على كل املستويات، ونفى ماروني علمه مبدى مشاركة 

التيار الوطني احلر النه ال ميلك معطيات في هذا االطار.
   اسـتبعاد فرضيـة التغيير احلكومـي: التقت مصادر نيابية قريبة من 
رئيسي املجلس واحلكومة على استبعاد فرضية التغيير احلكومي، 
والتأكيد على ان ما يقال عن هذا املوضوع ال يس���تند الى أس���اس 

واضح، وان ال مؤشرات الى مثل هذا التغيير في 
املدى املنظور، وترى هذه املصادر ان حكومة 
الوحدة الوطنية التي ولدت بعد مخاض عسير 
تستند الى توازن سياس���ي دقيق، وسيكون 

من الصعوبة مبكان تش���كيل حكومة جديدة تتوافر فيها مقومات 
االس���تقرار واالستمرار، وأي حكومة جديدة اس���تنادا الى ميزان 
القوى السياس���ي الراهن لن تكون مختلفة عن احلكومة احلالية 

بتركيبتها وتوازناتها.
ولذلك فقد مت االتفاق بني ب���ري واحلريري في لقائهما األخير 
على تفعيل أداء احلكومة ورفع مستوى ووتيرة عملها وانتاجيتها 
وخلق أجواء انسجام وتضامن داخلها، خصوصا ان بعض القوى 
املشاركة في احلكومة التزال تتصرف من خلفية انها قوى معارضة 

وتعارض من داخل احلكومة.
   احلريري يزور ايران قريبا: قالت أوساط وزارية ان الرئيس سعد احلريري 
قد يزور ايران في وقت قريب وليس نهاية العام كما تردد، وأش��ارت 
الى ان الزيارة ستتم قبل صدور أي قرار من احملكمة الدولية اخلاصة 

بلبنان حملاكمة قتلة الرئيس رفيق احلريري ورفاقه.
   الوطني احلر والفلسطينيون: تبدي مصادر في التيار الوطني احلر 
انزعاجه���ا من الصورة التي يتم تعميمها ان التيار يقف ضد منح 
الشعب الفلسطيني حقوقه املدنية واالجتماعية، او اتهامه بالسعي 
لش���دة العصب املسيحي حتت شعار ما جرى في املجلس، وترى 
اوس���اط في التيار مشاركة بالنقاشات حول امللف الفلسطيني ان 
املوضوع ال ميكن ان يثار بدون دراس���ة وعلى النحو العش���وائي 

احلاصل حيث ميكن ان يتحول تبعا لتجارب 
س���ابقة الى»اتفاق قاهرة« جديد بحيث يأخذ 
الفلسطينيون ما يرونهم ملصلحتهم وال حتصل 
الدولة اللبنانية على ما تطالب به من واجبات 
الفلس���طينيني جتاهها، وبالنس���بة الى التيار الوطني احلر فان 
املوضوع دخل في البازار السياس���ي واملزايدات لبعض االطراف 
التي ال تخدم قضية الشعب الفلسطيني والتي تظهر ان املوضوع 
الفلسطيني موضوع جتاذب بني اللبنانيني، هذا والحظ نواب ان 
النائب ابراهيم كنعان يبقي الصالت متينة مع الكنيس���ة وبكركي 
ويدافع عن حقوق املسيحيني ووجودهم، وموقفه في مجلس النواب 

حول مسألة الفلسطينيني كان صلبا.
   14 آذار ورئيـس اجلمهوريـة: لوح��ظ ف��ي االيام االخي��رة ان بعض 
مس��يحيي ١٤ آذار بدأوا يوجهون انتق��ادات واضحة ال لبس فيها الى 
رئي��س اجلمهورية، متهمني اي��اه باالنحياز الى جانب فريق 8 آذار في 
موضوع املقاومة وسالحها، بعدما كانوا يترددون في توجيه االنتقادات 

مباشرة في وقت سابق.
   معاناة تيار املستقبل في الشمال: يرى محلل سياسي )الشرق األوس( 
ان ما يعانيه »املستقبل« في الشمال، عاش ما يشبهه حزب اهلل في 
اجلنوب والبقاع أثناء االنتخابات األخيرة، ولو بدرجة أقل، حيث 
ان املزاحمات املعارضة له لم تستس���لم لسلطته وتفرده كما كان 
يحصل في السابق. فاخلريطة العاطفية والعصبية للبنانيني تبدلت 
مع التبدالت االقليمية، وصار على كل حزب وتيار ان يس���توعب 
الصدمة، ويعيد رسم خططه واستراتيجياته، ويتوجه للناس مبا 

ينتظرونه من حلول ملموس���ة ويضيف احمللل انه اشارات قوية 
الى ان املواطنني ما عادوا يأبهون مبا كان يشد في السابق عصبهم 
ويستفز أصواتهم وحميتهم، وفي رأي هذا احمللل ان اخلسائر، ولو 
احملدودة، التي مني بها »املستقبل« أثناء االنتخابات البلدية عموما 
والنيابية الفرعية التي جرت في املنية الضنية، أكدت باألرقام ان 
الفورة العاطفية اجلامحة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
ونصبت ولده سعد زعيما على السنة في لبنان دون منازع ودون 

شروط أيضا، خف وهجها.
التململ داخل التيار وب���ني أعضائه البارزين من املفترض ان 
يكون مؤش���را ايجابيا وحلظة اس���تنهاض مفصلية إلعادة قراءة 

التجربة احلريرية منذ عام 2005 الى اليوم.
   حتضيـرات لزيارة أرودغـان: تؤكد معلومات ان حتضيرات جتري بني 
السفارة التركية في بيروت وفعاليات وجمعيات لبنانية من أجل تنظيم 
استقبال يطغى عليه الطابع الشعبي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغ��ان عند مجيئه الى لبنان في الش��هر املقبل حس��بما هو مقرر، 
وبحس��ب هذه املعلومات، فإن أردوغان س��يزور مناطق لبنانية عدة، 
منها طرابلس وصيدا، كما س��يزور مراكز لبنانية اكادميية كجامعات، 
وجتري محاولة من قبل السفارة التركية ألن يكون أرمن لبنان ضمن 
الئح��ة لقاءات أردوغان وان تش��مل زيارته معال��م او جتمعات أرمنية 
لبنانية، في غضون ذلك يبدي حزب الطاش��ناق االرمني حذرا شديدا 
ازاء االندفاعة التركية في الش��أن اللبناني على املس��تويات السياسية 
واألمنية واالقتصادية، كما انه يبدي اندهاشا ملواقف املسؤولني اللبنانيني 

وانخراطهم احلماسي مع تركيا.

الحريري يتحدى الكذب اإلسرائيلي: ال نريد الحرب لكننا ال نهابها
تهديدات تل أبيب للبنان خّيمت على محادثات نظيف مع المسؤولين اللبنانيين

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس احلكومة املصرية أحمد نظيف في قصر بعبدا امس

واشنطن ـ احمد عبداهلل
قررت سلطات الپاراغواي تسليم املواطن االميركي � اللبناني موسى 
محمد علي حمدان الى الوالي��ات املتحدة حملاكمته بتهمة دعم حزب اهلل 
وتأسيس قاعدة سرية للتدريب وشراء االسلحة في منطقة تسمى املثلث 

احلدودي داخل اراضي پاراغواي. 
وخضع حمدان ملراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2008 بعد 
تقارير اوضحت انه يدير عمليات جتارية حلس��اب حزب اهلل. وورد في 
القضية ان تلك العمليات تضمنت محاولة تهريب ١200 مسدس من طراز 
»كولت« الى احلزب. غير ان هيئة الدفاع عن املتهمني دفعت بعدم وجود 
ادلة تبرهن عل��ى عالقة املتهمني بحزب اهلل ووصفت العمليات التجارية 
التي كان بعضها غير مش��روع بأنها جرمية مدنية عادية ال تتصل بدعم 

االرهاب.

الپاراغواي تقرر تسليم المتهم  بدعم حزب اهلل إلى واشنطن

عل����ى دول اوروبية القناع لبنان 
مبنع اطالق هذه السفن.

ويليامز مرتاح

ووس����ط ه����ذه العجق����ة من 
التهديدات االسرائيلية، قال ممثل 
امني عام االمم املتحدة بان كي مون 
في لبنان مايكل وليامز انه مرتاح 
لتراجع التوتر الذي ساد املنطقة 

في الفترة االخيرة.
وقال ان تراجع التوتر يضعف 
احتمال احلرب في املدى املنظور، 
معربا عن االرتياح للتقدم احملقق 
 � اللبنانية  العالقات  على صعيد 
السورية، وقال: اشعر باننا نقلب 

الصفحة.
لكن هذا االرتياح ال نقرأه في 
اللبنانيني  تصريحات املسؤولني 
وال ن����راه على وجوهه����م، وهذا 
املاروني نصراهلل  البطريرك  هو 
صفير يدعو اللبنانيني من باريس 
الى التفكير في بالدهم اوال وقبل 
ان يفك����روا مبصلحتهم اخلاصة 
ويخطبون ود هذه او تلك من الدول 
اعتقادا منهم انها ستوصلهم الى 
مآربهم وذلك على حس����اب مآرب 
لبنان، ولبنان ال يستطيع ان يكون 
مع ه����ذه الدولة او ضد تلك لذلك 
موقفه التوازن رغم صعوبة ارضاء 

كل الناس.

سفن لبنانية الى قطاع غزة، قال 
احلريري ان الشعب الفلسطيني 
يحتاج الى كل انواع الغذاء والدواء، 
وقد شهدنا ما حصل مع اسطول 
احلرية، وهناك اساطيل اخرى آتية 
من اوروبا، وسأل: هل سنرى وزير 
الدفاع االسرائيلي مهاجما االساطيل 
االوروبية ألنها ترسل مساعدات 

الى غزة؟
بدوره، رأى نظيف ان املنطقة 
على مفت����رق طرق، حيث تتالقى 

ارادة الس����الم التي تتمس����ك بها 
ال����دول العربية ويدعمها املجتمع 
الدولي مع تردد وتعنت اسرائيلي 
يهدد فرص السالم، وقال ان بالده 
فتحت معبر رفح امام املساعدات 
الى اجل غير مسمى. وكان نائب 
وزير اخلارجية داني ايالون وجه 
تهديدات مباشرة للحكومة اللبنانية 
ولرئيسها سعد احلريري، محمال 
اياه املسؤولية عما ميكن ان يقع، 
وقال ان اسرائيل متارس ضغوطا 

واضاف: كفى اسرائيل كذبا على 
العالم وكفاها تعنتا.

وقال: لنك����ن صريحني، نحن 
اقررنا في بيروت مبادرة  العرب 
سالم، فبماذا ترد اسرائيل؟ ردت 
مبحاصرة غ����زة وبتهديد لبنان؟ 
نح����ن ال نري����د احل����رب لكننا ال 

نهابها.
وردا على سؤال حول حتميل 
وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك 
احلكومة اللبنانية مسؤولية ابحار 

بيروت ـ عمر حبنجر
خيمت التهديدات االسرائيلية 
املستجدة ضد لبنان على محادثات 
رئيس الوزراء املصري احمد نظيف 
مع املسؤولني اللبنانيني، وهي كانت 
موضع دراسة في اجتماع نظيف 
مع نظيره اللبناني سعد احلريري 
مساء اول من امس ثم مع الرئيس 
ميشال سليمان ورئيس مجلس 

النواب نبيه بري امس.
وكانت اساطيل احلرية محور 
النقاش بني رئي����س وزراء مصر 
وكبار املس����ؤولني اللبنانيني في 
التهديدات االس����رائيلية  ض����وء 
املنقول����ة عب����ر الصحف وضمن 
توجيه����ات منس����وب صدورها 
القوات االسرائيلية اخلاصة  الى 
باستخدام الطريقة التي اعتمدها 
البحر االسرائيليون مع  مغاوير 
ناشطي السفينة التركية مرمرة.

وانته����ت محادثات نظيف مع 
العليا  اللجنة  احلريري في اطار 
اللبنانية املصرفية بالتوقيع على 

18 مذكرة تفاهم.

الحريري: كفى إسرائيل كذبًا

وفي مؤمتر صحافي مشترك مع 
نظيف، قال احلريري اننا شددنا 
على ضرورة انس����حاب اسرائيل 
اللبنانية احملتلة،  من االراض����ي 

عون لـ »األنباء«: تحسين أوضاع 
الفلسطينيين يضبط المخيمات

 مفتي لبنان يطمئن المسيحيين:
»الحقوق« للفلسطينيين ال تعني التوطين

»الجماعة اإلسالمية« تطلق وثيقتها 
السياسية الخميس المقبل

بيروت ـ خلدون قواص
دعا مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني الى 
منح الفلسطينيني املقيمني في لبنان أبسط حقوق 
العي����ش الكرمي »وخصوصا حق العمل، وحق بيت 
يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء واملطر، وحق االرث 
الشرعي عند املوت، وحني إعطائهم ذلك، مننحهم القوة 
والدفع على درب عودتهم الى أرضهم ووطنهم في 
فلسطني«. وأضاف: اقول للبنانيني مسلمني ومسيحيني 
خصوصا، ان الفلسطينيني لن يبقوا على أرض لبنان، 
وانن����ا لن نرضى بالتوطني حال لقضيتهم حتت أي 

ضغط أو ظرف.
وتابع قائال: أطمئن اجلميع بأن املسلمني هم اول 
الداعني والساعني واملطالبني بحق عودة الفلسطينيني 

الى ديارهم في فلسطني، وسيقدمون الشهداء اذا لزم 
األمر في سبيل هذه الدعوة.

وأضاف: كفى تهويال بشبح التوطني، فاملسلمون هم 
ضمانة املسيحيني في لبنان، واملسيحيون هم ضمانة 
املسلمني في لبنان، ومشروع التوطني لن مير حتت 
أي ذريعة، والقبول بالتوطني يضر فوق ذلك بلبنان، 
كل لبنان، بجناحيه املس����لم واملسيحي، كما يضر 
بالفلسطينيني أنفسهم وبقضيتهم والتوطني يعني 
ترسيخ احتالل الصهاينة لفلسطني، والهاء اللبنانيني 
فيما بينهم بش����بح التوطني، ولكن الفلس����طينيني 
هم ضيوف لبنان، واللبنانيون لم يعرف عنهم اال 
الشهامة والكرامة، فال تبخلوا عليهم أيها اللبنانيون 

بأبسط حقوق االنسان وعيشه الكرمي.

بي����روت: أعلنت مصادر قيادي����ة في »اجلماعة 
االس����المية« أن اجلماعة ستقوم مبناقشة مشروع 
وثيقتها السياسية اجلديدة وإقرارها خالل مؤمتر عام 
داخلي متهيدا لعقد مؤمتر عام يوم اخلميس املقبل 
سيصار في خالله إلى اإلعالن عن الوثيقة بحضور 
عدد من القيادات اللبنانية ووسائل االعالم. وإذ أشارت 
إلى أن هذا املؤمتر يشكل »خطوة تتم للمرة االولى 
في تاريخ اجلماعة اإلس����المية«، أوضحت املصادر 
القيادية في اجلماعة أن »الوثيقة السياسية اجلديدة 
تتضمن االسس السياسية والشرعية التي ستعمل 
على أساسها اجلماعة اإلسالمية في املرحلة املقبلة، 
ومواقفها من مختلف القضايا الداخلية واخلارجية«، 

مؤكدة أن »اجلماعة حريصة على إقامة أفضل العالقات 
مع مختلف االطراف السياسية اللبنانية، السيما منها 

حزب اهلل وتيار املستقبل واالطراف املسيحية«.
املصادر القيادية نفسها رأت أن »اجلماعة اإلسالمية 
خرجت م����ن االنتخابات البلدية واالختيارية اقوى 
مما كانت عليه واثبتت حضورا ش����عبيا في معظم 
املناطق اللبنانية وخصوصا في الش����مال والبقاع 
واجلن����وب«، مؤكدة في هذا اإلط����ار أن »اجلماعة« 
س����تعمل في املرحلة املقبلة على »تعزيز مواقعها 
الشعبية ودورها الفاعل في الساحة االسالمية مع 
احلرص على استمرار التنسيق والتعاون مع تيار 

املستقبل«.

عضو اللقاء الديموقراطي أكد متانة التحالف بين الحريري وجنبالط

ايلي عون

العربية املعتدلة او من املجتمع 
الغربي، وفي الوقت نفسه أردنا اال 
نعطي ذريعة إلسرائيل لذلك فإن 
االمتناع كان موقفا معتدال وال بأس 

به وحافظ على كل التوازنات.

دور الكويت والمبادرة العربية

الى موضوع  وتطرق ع���ون 
املبادرة  الكويتي لسحب  الطلب 
العربية فقال: »لقد مد العرب يدهم 
كثيرا ولم يحصل اي جتاوب من 
العدو االسرائيلي، فالعرب قدموا 
كل ما يستطيعون، ولكن اسرائيل 
تستمر في تعنتها وباعتداءاتها، لذا 
فمن هذا املنطلق طالبت الكويت 

بسحب املبادرة العربية«.
وأكد عون ان الدور الكويتي في 
لبنان قدمي جدا وهو جيد ومساند 
للبنان في شتى املجاالت وامليادين، 
والكويت ولبنان ومنذ نشأتهما 
وهما على عالقة اخوية مشتركة 
وقوية مل���ا فيه مصلحة البلدين 
والش���عبني، ولبنان ال ميكن ان 

ينسى ما قدمته له الكويت.

االتفاقية األمنية

وعل���ق عون على الس���جال 
احلاصل حول االتفاقية االمنية 
انها  االدارة االميركية، فرأى  مع 
بحاجة الى مراجعة لتنقيتها ونزع 
فتيل الهواجس كي ال تشكل اي 

خوف الحد.
وأيد ع���ون موق���ف رئيس 
احلكومة سعد احلريري بإرسال 
وفد عسكري لبناني الى الواليات 
املتحدة االميركية لشرح املوقف 
اللبناني من االعتداءات االسرائيلية 
على لبن���ان، مؤكدا ان احلريري 
يخوض سباقا مع الزمن من اجل 
حتصني الوضع اللبناني في جميع 

اقطار العالم.
وشدد على استمرار التحالف 
بني احلريري وجنبالط ومتانته 
ملا فيه مصلحة لبنان ومواجهة 
االس���تحقاقات والتحديات معا، 
مؤكدا انهما من الزعامات االساسية 
والرئيسية والوطنية في البالد.

الشقيقة مؤكدا ان احلكومتني في 
سورية ولبنان تراجعان االتفاقات 
بني البلدين، مشيرا الى ان زيارة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
س���ليمان كانت في اطار تفعيل 
العالقة مع سورية ملا فيه مصلحة 

البلدين.
واضاف عون: ما من احد ضد 
افضل العالقات مع سورية، وحتى 
البطريرك مار نصراهلل صفير مع 
تلك العالقات، وان اجلميع يؤكد 
على استقاللنا وسيادتنا وقرارنا 
ويوافقون عل���ى ذلك وال ميكن 
ألحد ان يفرط في هذا، ال رئيس 
اجلمهورية وال القادة اللبنانيون 
وال رئيس احلكوم���ة وال حتى 

النائب وليد جنبالط.
واس���تبعد ع���ون الكالم عن 
تغيير حكوم���ي معتبرا ان هذا 
املوضوع هو محاولة ونوع من 
التداول االعالمي في غير زمانه 

ومكانه.

الموقف اللبناني معتدل

وح���ول  املوقف اللبناني من 
العقوبات الدولية على إيران قال 
عون: »ال أح���د يرغب في فرض 
عقوبات عل���ى إيران، ولكن كان 
يفترض ان يكون هناك موقف في 
مجلس األمن ال يخلق تداعيات على 
الصعيد الدولي ويفرط بالعالقات 
مع لبنان كبلد صغير بحاجة لدعم 
اقليمي ودولي، سواء من الدول 

بيروت ـ أحمد منصور
أكد عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائ���ب ايلي عون ان حتس���ني 
الفلسطينيني املعيشية  اوضاع 
في املخيمات ه���و حاجز بوجه 
اجلرمية واالرهاب ويساعد على 
ضبط املخيمات، مش���يرا الى ان 
االستمرار في جتاهل حتسني هذه 
األوضاع يدفع الفلسطينيني الى 
اجلنوح ويخلق بؤرا أمنية ومناخا 
غير صحي تستغله بعض اجلهات 
األمنية، نافيا ان يكون املوضوع 
مرتبطا بالتوطني، مشددا على ان 
ما تقدم به اللقاء الدميوقراطي من 
اقتراحات قوانني في هذا املجال هي 
محض إنسانية، داعيا الى اخلروج 
من رواس���ب احلرب املاضية مع 

الفلسطينيني.
وق���ال ع���ون في حدي���ث ل� 
»األنب���اء«: نح���ن ن���رى واجبا 
علينا ان نقف الى جانب الشعب 
الفلسطيني املعذب الذي منذ 62 
عاما وهو يتعرض ألبشع املجازر 
واالعتداءات االس���رائيلية نحن 
تقدمنا باقتراحات انس���انية في 
مجل���س النواب ملعاجلة اوضاع 
الفلس���طينيني فاحلقوق املدنية 
الفلسطيني هي حقوق  للشعب 
انسانية وعلى هذا األساس بات 
الوضع الفلسطيني في اخليمات 
مزريا وال يجوز ان يستمر على 
النحو ألنه يولد انعكاسات  هذا 
سلبية وحاالت من العوز والفقر 
والبؤر األمنية كما حصل في مخيم 
نهر البارد لذا علينا حتسني هذه 
األوضاع من طبابة وحقوق عمل 
ومدنية ألنها تساعد جميعها في 
ضبط تلك املخيمات، السيما ان 
الفلسطينيني يتجاوبون مع الدولة 
بعد التمثيل الديبلوماسي وانشاء 
سفارة للسلطة الفلسطينية في 

لبنان.

العالقة مع سورية

وف���ي موض���وع العالقة مع 
سورية ش���دد عون على اهمية 
وضرورة العالقة اجليدة مع سورية 

جنبالطيات

 تغييــرات عربية: يؤكد رئي���س اللقاء الديموقراطي 
النائب وليد جنبالط ان المرحلة المقبلة س���تكون 
مرحلة ساخنة وستشهد تغييرات في أنظمة عربية 
عديدة، وتغييرات جذرية في المنطقة، وعلى الحكام 
العرب تالفي هذا االم���ر بوقوفهم الى جانب تركيا 

واتخاذ خيارات مشتركة معها.
أوساط مقربة من الزعيم الدرزي اكدت ان جنبالط 
تلقى معلومات هامة من دولة اوروبية معنية بالوضع 

اللبناني مخيفة ومذهلة.
   حـقــوق الفلســطيـنـيـين: يح��ذر الم��حيط��ون 
بجنب��الط من ان أجواء المخيمات تنذر بمخاطر كبرى 
م��ا لم يتم احتواؤه��ا ع�بر اجراءات س��ريعة تنصف 

الفلسطينيين.
ويروي قيادي بارز ف��ي الحزب قام مؤخرا بجولة 
عل��ى عدد م��ن المخيمات انه لمس ف��ي أرجائها حقدا 
متناميا على اللبنانيين، وان هناك في داخلها من يصف 
الجيش اللبناني بأنه »جيش صليبي وقوة احتالل«، ما 
يتطلب تحركا سريعا لنزع هذا الفتيل القابل لالشتعال 

في أي وقت.
ويخلص أنصار زعيم المختارة الى االستنتاج المرير 
اآلتي: بعد أربع س��نوات من التحالف مع مسيحيي ١٤ 
آذار اكتش��ف جنبالط أنه كان يعيش وهم النجاح في 

تصدير العروبة الى حلفائه.
ويقول إن االعتراض على منح الفلسطينيين حقوقهم 
البديهية »ليس سوى امتداد لنظرية الحياد ومقولة لبنان 
أوال التي هي أساس��ا من إنت��اج اليمين قبل أن تنتقل 

ملكيتها الفكرية الى فريق آخر«.
  لقاء مع جبريل: بلغ قيادي يساري ان موقف جنبالط 
من الفلس���طينيين وحرصه على حقوقهم المدنية 
قد تعقب���ه عودة لتنظيم العالق���ات مع المنظمات 

الفلسطينية، وانه يستعجل لقاء احمد جبريل.
  الحـزب االشـتراكي وسـورية: تعقد اجتماعات مكثفة بين 
الجمعيات والهيئات داخل الحزب التقدمي االش��تراكي 
وجمعيات مشابهة لنشاطاتها في الجانب السوري، حيث 
تؤكد المعلومات ان رئيس الحزب االشتراكي النائب وليد 
جنبالط يعول كثيرا على االندماج بين جميع المنظمات 
والهيئات الستثمارها سياسيا في تحالفه الجديد القديم 

مع سورية.
  تكريم السفير السوري: الدعوات التي وجهها جنبالط الى 
مأدبة الغداء التكريمية للسفير السوري في لبنان 
عل���ي عبدالكريم العلي ال���ذي يقيمها في المختارة 
اليوم ش���ملت كل حلفاء س���ورية، وقد وجه دعوة 
الى النائب الس���ابق اميل اميل لحود ورئيس تيار 

التوحيد وئام وهاب.
  العقوبات على إيران: اتصل النائب وليد جنبالط بالسفير 
الروسي في لبنان واس��توضحه الموقف الروسي في 
مجلس االمن حول قرار العقوبات على ايران، وس��أله 
عن االجواء الدولية المحيطة بالموضوع واالسباب التي 

دفعت روسيا والصين الى تبني القرار.

أخبار وأسرار لبنانية

موسى حمدان

 »هيومن رايتس ووتش« تدعو لبنان
إلنهاء القيود المفروضة على الفلسطينيين

بي���روت � يو.بي.آي: حث���ت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« امس مجل���س النواب اللبناني 
على التصوي���ت إلنهاء القي���ود املفروضة على 
حقوق الالجئني الفلسطينيني في التملك والعمل 
في لبنان وكان نواب احلزب التقدمي االشتراكي 

اللبناني قدموا في منتصف شهر يونيو اجلاري 
مش���روع قانون امام مجلس النواب من شأنه أن 
يلغي احلظر املفروض على متلك الفلس���طينيني 
وتقدميات الضمان االجتماعي لهم وتخفيف القيود 

املفروضة على حقهم في العمل.


