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بيروت ـ أحمد منصور
اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال 
موسى ان البيانات املشبوهة التي وزعت على مداخل 
الكنائس وفي قرى شرق صيدا والتي تدعو املسيحيني 
الى الرحيل هي محاولة تخويف، مشددا على انها لن 
تستطيع ان تؤثر في منطقة تتميز وتتمسك بثوابت 
العيش املشترك والروابط العائلية واالنسانية، الفتا 
الى انها لن تؤدي الى اي شيء، معتبرا انه بني احلني 
واآلخر يكون هناك جهات تسعى الى خلق بلبالت 
بني املواطنني، نافيا ان يكون هناك من توقيت لهذه 
البيانات، داعيا الى عدم االجنرار وراء ما تبتغيه هذه 
اجلهات وقيام االجهزة االمنية بالكشف عن الفاعلني 

لينالوا العقاب الالزم.
وقال موسى في حديث لـ »األنباء« اقلقتنا حادثة 
التفجير التي وقعت في املدينة الصناعية في زحلة 
عشية زيارة البطريرك مار نصراهلل بطرس صفير 
لهـــا امس االول، »اننا ننتظر نتائج التحقيقات وال 
نريد ان نســـتبق االمور، ولكـــن اذا كان هناك من 
نية اجرامية او حتضيرا لعملية تفجير الستهداف 

البطريرك صفير، فهذا امر خطير، 
ولكن نحمد اهلل ان املنطقة جنت 
من قطوع كبير، فمقام البطريرك 
صفير كبير جدا، باالضافة الى انه 
خالل زيارته كانت هناك حشود 
غفيرة، فهذا كان ميكن ان يؤدي 
الى ضحايا كثيرين، اننا ننتظر 
التحقيقات االمنية والقضائية في 

هذا املوضوع جلالء احلقيقة«.

الحقوق الفلسطينية

حقـــوق  موضـــوع  وفـــي 
الفلسطينيني قال موسى: لقد اعطي 
شـــهر مهلة للتداول ما بني الكتل 

النيابية بهذا املوضوع في املجلس النيابي ودراسته 
من مختلف جوانبه، فاملوضوع حساس جدا ومهم 
وهـــو حقوق الناس ظلموا، واننـــا نأمل خالل هذا 
الشـــهر ان تكون االمور تبلورت اكثر وتفضي الى 

حل واقعي وعلمي وانساني لهذه القضية.

وتطرق الى موضوع املخيمات 
الفلسطينية فأشار الى ان املوضوع 
والسالح الفلسطيني داخله عبث 
على طاولة احلـــوار واخذ قرار 
بشأنه على ان تبقى صالحياته 
داخل املخيمات حاليا بانتظار ان 
تعالج االمور، فهناك قرار باالجماع 

في هذا الصدد.

تطور العالقات مع سورية

وفـــي موضـــوع العالقة مع 
ســـورية أبدى موســـى ارتياحه 
لتطور العالقات مع سورية السيما 
بعـــد ان اصبحت هناك ســـفارة 
لسورية في لبنان، مؤكدا ان التعاطي بات يتم من 
دولة الى دولة من خالل العالقات بني البلدين، معتبرا 
ان زيارة السفير السوري للنائب وليد جنبالط في 
املختارة تأتي في اطار العالقة اجلديدة مع سورية 
والتوجه اجلديد الذي يقوم به بهذا الصدد وهي نوع 

من التعبير عن العالقة اجلديدة للســـفير السوري 
في لبنان.

واضاف ان هذه الزيـــارة رمزية وال ترتقي الى 
مستوى القرار السياسي، طبعا فاملطلوب ان يكون 
هناك تضامن عربي خصوصا في ظل ما يحيط باالمة 
العربية من مشاكل كبيرة واهمها العدوان االسرائيلي 

على لبنان واحلصار على غزة وفلسطني.
وتناول موســـى الدور الكويتي في لبنان فقال: 
ان الكويت كانت دائما الى جانب لبنان بكل قضاياه 
وعلى كل املراحل واملستويات وفي املراحل املتعددة، 
فهي وقفت الى جانب القضية اللبنانية قوال وفعال، 
وساعدت لبنان عمليا على اعادة اعماره خصوصا 
بعد االعتداءات االســـرائيلية املتكررة عليه، كذلك 
ساعدت املؤسسات اللبنانية واملتضررين من تلك 
االعتداءات بشتى املجاالت، لذا فإننا ننظر الى الكويت 
بشخص اميرها وحكومتها وشعبها على انهم اشقاء 
مميـــزون بكل معنى الكلمة حيـــث كانوا دائما الى 
جانب لبنان معنويا وعمليا مما ساهم في الصمود 

اللبناني والعربي.

أخبار وأسرار لبنانية
سجال عن الغباء: الرد املسيحي األقوى على النائب 
وليد جنبالط )في اتهامه اليمني اللبناني بالغباء( 
جاء من »جبهة احلرية« )منسقها العام د.فؤاد أبو 
ناضر(: »الغبي من أعتقد ان في استطاعته اسقاط 
النظام الســـوري في خطاب ناري واطاحة رئيسه 
ملجرد شتمه ونعته بأبشع األلفاظ. )...( ان يكون 
املقصود باليمني الغبي من سماهم »اجلنس العاطل«،  
فليسمح لنا وليد بك، سنحارب التوطني بكل أشكاله. 
الغبي من طلب املغفرة على كل كلمة تفوه بها وفعلة 
ارتكبها واستجدى الذهاب الى سورية وحلس كلماته 

واعتذر من الشعب السوري ورئيسه«.
طاولة احلوار: علت أصوات تطالب بإنهاء وإلغاء طاولة 
احلوار الوطني. وهذا يحدث للمرة األولى منذ قيام هذه 
الطاولة التي اس��تحدثها الرئيس نبيه بري مطلع العام 
2006، وأحياها الرئيس ميشال سليمان بعد وصوله الى 
قصر بعبدا: الوزير الس��ابق ك��رمي بقرادوني دعا )في 
حديث تلفزيوني( الى »الغاء طاولة احلوار ألنها لم حتقق 
األهداف التي »نشأت من أجلها«، الفتا الى ان »التوترات 

التي تشهدها تهيج الشارع عوض سحب التوتر«.
وش��دد على ضرورة ان »تك��ون احلكومة أو مجلس 
الن��واب بديال ع��ن طاولة احلوار، ألنن��ا ال نحتاج الى 

مؤسسة اضافية«.
مرجع حكومي سابق الحظ ان مناقشات طاولة احلوار بدأت 
تفرغ من مضمونها بشكل تدريجي وتتحول الى سجال 
»سياس��ي من دون اي أفق، ويتسم باملزايدة بعيدا عن 
حتقيق أي تقدم عملي على أي من املستويات السياسية 
أو األمنية كما هو حاصل على صعيد العنوان األبرز على 

جدول أعمالها وهو االستراتيجية الدفاعية.
وان هذا احلوار قد حتول الى مجرد تسجيل موقف من 
قبل املطالبني بوضع استراتيجية دفاعية أو الداعني الى 
س��حب هذا امللف من التداول الداخلي، ومن هنا تأتي 
إمكانية العمل اجلدي على الغائه ووقف أي مناقشات من 
دون أي أهداف واضحة خصوصا ان الهدف األساسي 
للحوار والذي حدده رئي��س مجلس النواب نبيه بري 
لدى انطالقته كان حلول طاولة احلوار مكان املؤسسات 
الش��رعية التي كانت معطلة بفعل االنقسام السياسي 
احلاد، وأما اليوم وبعدما عادت مؤسستا مجلس النواب 
ومجلس الوزراء الى العمل بشكل طبيعي، فلم تعد الساحة 
الداخلية بحاجة الى أي مؤسسة أخرى موازية خصوصا 

بعدما حتولت هذه املؤسسة الى مشروع أزمة.
تطويق الفتنة: مت على عجل تطويق »البيان الفتنة« 
الذي جرى توزيعه قبل أيام في بعض قرى شـــرق 
صيدا وتضمن انذارا ألهلها بالرحيل.. وجاء في هذا 
البيـــان الذي ألقي حتت جنـــح الظالم: »للنصارى 
املسيحيني اللبنانيني، مهلة أسبوع إلخالء مناطقكم 
بالكامل من وجودكم في شرق صيدا وصيدا والضواحي 
من صيدا. على كل من علم ويعلم ذلك اخبار اخوانه 
واخواته حفاظا على حياتهم اذا كانت عزيزة عليهم. 
أعذر من أنذر لسالمتكم وسالمة عائالتكم وابنائكم 
وبناتكم«. وذيل املنشـــور بعبـــارات »والية صيدا 
والضواحـــي 2010/6/20 ميـــالدي« و»ال اله اال اهلل 
محمد رسول اهلل« و»ان علي باحلق ولي اهلل« و)ال 

تأمنوا اال ملن تبع دينكم(.
وبرز في حملـــة التطويق )اضافة الى ردود الفعل 

املستنكرة الشاجبة(:
- لقاء طارئ لـ »اللقاء اإلسالمي« في صيدا واجلوار 
في مركز »اجلماعة اإلسالمية« خصص للبحث بهذا 
املوضوع،  داعيا القوى األمنية الى »اإلسراع بالكشف 
عن مدبري ومرتكبي هذا التصرف املشبوه وإحالتهم 

الى القضاء اللبناني إلنزال اشد العقوبات بهم«.
- لقـــاء تكرميـــي أقامـــه الرئيس نبيـــه بري في 
املصيلح لرؤساء مجالس وبلديات قرى شرق صيدا 

ومنطقتها.
وقال فيه بري: »ان البيان الذي وزع حتت جنح الظالم 
في بعض قرى شـــرق صيدا هو محاولة يائسة لن 
يحصد القيميون عليها سوى اخليبة، ألن أبناء صيدا 
وشرق صيدا وكل القرى املجاورة لعاصمة اجلنوب 
سيثبتون ان الوحدة الوطنية وصورة التعايش لن 
يعكر صفوهما بيان كتب في ليل ألهداف مشبوهة 

معروفة املصدر والغايات.
الوحدة الوطنية والتعايش اإلســـالمي - املسيحي 

هما قدر لبنان وسر قوته«.
زيارة لم تكن مقررة: قال نائب بارز في 14 آذار إن زيارة 
د.سمير جعجع إلى باريس لم تكن مقررة أساسا، وكان 
يفترض أن يتوجه مباشرة من القاهرة إلى مدريد، ولكن 
حصل تعديل في الس��اعات األخي��رة، وبالتالي إن كل 
االجتماعات واللقاءات الباريس��ية ج��رى ترتيبها على 

عجل.
صفحة طويت ولم حتـرق: توقفت أكثر من جهة عند 
قول مسؤول سوري بارز إلعالمي »إن صفحة وليد 
جنبالط طويت لكنها لم حترق، واألمر يرتبط باملواقف 

الالحقة التي تصدر عنه«.
تصريـح حاد: تدخل مسؤول كبير حمل رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط على سحب تصريح 
حاد كان يريد إطالقه تعقيبا على كالم صدر عن مطران 
زحلة أندره حداد حول حادث الكسارات في منطقة عني 

دارة، واعتبره مسيئا جدا ملسار املصاحلة في اجلبل.
تيار املسـتقبل ومؤمتره العام: تنشط اجلهات املعنية 
داخل تيار املستقبل في اإلعداد للمؤمتر العام املقبل 
بصورة تؤكد أن الساحة اللبنانية ستكون أمام حدث 
محوري في األداء السياسي والشعبي والتنظيمي، 
وعلى أســـاس أن عودة احلياة احلزبية إلى البالد 

تفضي حتما إلى انتظام العملية السياسية.
مالحظـات من »لقاء املختـارة التكرميي«: في حفل تكرمي 
 الس��فير الس��وري في املختارة، متيزت كلمة جنبالط

ب� »النأي« ع��ن مهاجمة حلفاء األم��س القريب خالفا 
للتوقعات التي سبقت الغداء. وهو كان برر عدم دعوة 

مسيحيي 14 آذار لعدم احراجهم.
- تقّصد رئيس احلزب الدميوقراطي النائب طالل أرسالن 
الس��فر الى اخلارج، لعدم حضور غداء املختارة، كي ال 
يلتقي رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، ارسالن اكتفى 

بإيفاد من ميثله كي ال يكون جزءا من الصورة.
- لم يحص��ل أي لقاء بني الرئيس امي��ل حلود ووليد 
جنبالط كما نقل عبر بعض وسائل اإلعالم، لكن جنبالط 
أجرى اتصاال بالنائب السابق اميل اميل حلود ووجه له 
الدعوة حلضور تكرمي السفير السوري فاعتذر األخير 

بداعي االنشغال.
- سأل قيادي مسيحي في 14 آذار: من هو وليد جنبالط 
احلقيقي، هل هو الذي ينكر اليوم إمكان حياد لبنان في 
حضور السفير الس��وري، أم هو الذي قال عام 2007 

انه ال ميكن ان يستمر لبنان إال باحلياد؟

مصادر لـ »األنباء«: »متفجرة زحلة« محاولة الغتيال البطريرك.. وإلباسها لحزب اهلل!
بيروت ـ عمر حبنجر - داود رمال

الطقــــس في لبنان امس ليس 
اســــوأ مما هو عليه مــــن حرارة 
مرتفعة فــــي اخلليج، لكن طقس 
لبنــــان عندما يرتفــــع يرفع معه 
حرارة اجلو السياسي ايضا، فبعد 
االنتخابات البلدية جاءت تداعياتها، 
بعضها ظل بلديا والبعض اآلخر 
تسيس، فإلى جانب السجال غير 
املباشــــر بني البطريرك نصراهلل 
صفير وحزب اهلل، هناك املنشورات 
الطائفية املرذولة في شرق صيدا 
والتي اكتسبت اهمية بعد »تفجير 
الكرك« عشــــية زيارة صفير الى 
زحلة واالستنتاجات التي رافقتها 

وردود الفعل عليها.
التحقيقات  الى ذلك استمرت 
في مديرية املخابرات في اجليش 
اللبناني مع املوقوفني على خلفية 
االنفجار الذي وقع في احدى احملالت 
في املدينــــة الصناعية في زحلة 
املاروني  البطريرك  عشية زيارة 
مار نصــــراهلل بطرس صفير الى 

املدينة.
وأوضــــح مصــــدر متابــــع لـ 
»األنباء« ان »التحقيقات مستمرة 
مــــع املوقوفني الذين لــــم يدِل أي 
منهــــم باعترافات أساســــية بعد، 
كون هؤالء مدربني على مواجهة 
التحقيقــــات معهم على قاعدة ان 
السجن أفضل من االعدام في حال 

ثبوت التهمة.
وقــــال املصــــدر: ان ترجيــــح 
العمل األمني استنادا الى املعاينة 
امليدانية والسياق األمني للحادثة 
يتقدم على ما عداه بنســــبة %80 
الــــى اآلن. وان املعلومات االولية 
تشير الى ان نفس اجلهة التي تقف 
وراء حــــوادث مجدل عنجر ومن 
ثم التخطيط لالختطاف املزعوم 
للشيخ املجذوب التي ترافقت مع 
حتريض مذهبي وطائفي، والتي 
وزعت املنشورات في مناطق شرق 
صيدا تقف وراء السيارة التي كانت 
تفخخ باملتفجرات واملواد احلارقة 
متهيدا لتفجيرها في منطقة الكرك، 
حيث خط سير البطريرك صفير 
إلحداث فتنة طائفية يتم استغاللها 
من جهات اقليمية ومحلية حترك 

جماعات كهذه.
وأشــــار املصدر الى ان الفتنة 
هي الهدف الرئيسي حلركة جماعة 
كهذه، واالستنتاج بوقوف جهات 
اقليمية وراءها يعــــود لكون ان 
االعداد للســــيارة املفخخة تزامن 
مع احتدام السجال بني البطريرك 
صفير وحزب اهلل في ضوء املواقف 
التي أعلنها صفير قبل سفره الى 
باريس وخالل لقاءاته الباريسية 

امنوذج للعيش املشترك والتعايش 
االسالمي ـ املسيحي.

من جهة ثانيــــة، رأى رئيس 
مجلس النواب في ابعاد اسرائيل 
القدس  الفلسطينيني عن  للنواب 
الغربيــــة اســــتمرارا  والضفــــة 
للعدوانية االسرائيلية من خالل 

سياسة االستيطان في القدس.
البرملانات  ودعا بري احتــــاد 
العربية واالسالمية والدولية الى 
التصدي لذلــــك وجعله بندا على 

جدول اعمالها.

رعد والعازفين على وتر الحياد

رئيس كتلــــة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد انتقد اولئك الذين 
بدأوا يعزفــــون على وتر احلياد، 
وقال فــــي احتفال في بلدة زوطر 
الشرقية ان احلياة مسألة مستحيلة 
في لبنان، معربا عن اسفه الشديد 
ألن هناك من يتعامل مع اسرائيل 
على اســــاس انها جار. وهو هنا 
يغمز من قناة البطريرك املاروني 
نصراهلل صفير الذي يتحدث عن 
ضرورة اقامة عالقات طبيعية بني 
لبنان وجيرانه، خصوصا اجلارة 
االقرب سورية، االمر الذي يعتبره 
حزب اهلل وضعا السرائيل في خانة 
جيران لبنان. واضاف رعد: نحن 
قد منرر تصريحا ونعتبره فلتة 
لسان او زلة او سقطة او غفلة عن 
املضمون السياسي للتصريح، نحن 
ال نحرص على احسن العالقات مع 
كل اجليران للبنان، واذا كان هناك 
من يعتبر ان قرار املقاومة ليس 

بيدها فليذهب.

مشروع لتأمين الكهرباء 24 × 24

في غضون ذلك، بحث مجلس 
الوزراء في اجتماع برئاسة الرئيس 
سعد احلريري امس في ملف اعده 
وزير الطاقة جبران باسيل لتوفير 
التيار الكهربائي في لبنان طوال 
الوزير  24 ساعة يوميا. ويتعهد 
باجناز هذا املشــــروع في غضون 
اربع ســــنوات وهو يقــــوم على 
اساس توزيع مولدات الطاقة في 
جميع املناطق ودون اعتماد على 
املركزية. لكن اخلبير االقتصادي 
عدنان احلاج يرى ان ازمة الكهرباء 
لن حتل ما لم يتم تأمني التمويل 
واعــــادة النظر في التعرفة. وقال 
كل ميغاواط كهرباء يكلف مليون 
دوالر، ولدينا اربعة آالف ميغاوات، 
ثالثة جدد دون ذكر الشبكات، ما 
يعني اربعــــة آالف مليون دوالر، 
وهذا يتطلب اشراك القطاع اخلاص 
الذي لن يشــــارك ما لم تكن هناك 

اصالحات.

وجميع القرى املتجاورة لعاصمة 
اجلنــــوب ســــيثبتون ان الوحدة 
الوطنية وصورة التعايش الواحد 
ال يعكر صفوهمــــا بيان كتب في 
ليل الهداف مشــــبوهة ومعروفة 

املصدر والغايات.
واعتبر بــــري في مأدبة اقامها 
على شرف رؤساء بلديات صيدا 
وشــــرق صيدا ان هــــذه املنطقة 

عن احملكمــــة الدولية في جرمية 
اغتيــــال الرئيس الشــــهيد رفيق 

احلريري«.

بري ومنشورات الفتنة

في هذا الوقت، انشغل الرئيس 
بري بالبيانات الطائفية في شرق 
صيدا، بينما بدا رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد بالغ 

االستياء من تصريحات البطريرك 
صفير دون ان يسميه، فقد وصف 
الرئيس نبيه بري البيان الذي وزع 
في منطقة شرق صيدا وفيه دعوة 
للمسيحيني الى مغادرة تلك املنطقة 
بـ »بيان الفتنة« الذي وزع حتت 
جنح الظالم بأنه محاولة يائسة 
لن يحصد القيمون عليها ســــوى 
ابناء صيدا وشرقها  اخليبة، ألن 

وبعد عودته الى لبنان، وبالتالي أي 
استهداف للبطريرك يسهل تلبيس 

التهمة حلزب اهلل.
وأكد املصدر ان »كل ما حصل 
على صعيد املواقــــف او التحرك 
امليدانــــي في االســــابيع االخيرة 
يصب في خانة تطويق حزب اهلل 
بالسياسة محليا واقليميا ودوليا 
على أبواب القرار الذي ســــيصدر 

أكد أن كل ما حصل على صعيد التحرك الميداني في األسابيع األخيرة يصب في خانة تطويق المقاومة على أبواب قرار محكمة الحريري الدولية

قوارب فلسطينية تبحر في بحر غزة للترحيب بالسفينتني اللبنانيتني املتضامنتني مع غزة

ميشال موسى 

ماذا يجري بين »االشتراكي والمستقبل«
في إقليم الخروب؟!

أقام الزعيم الدرزي وليد جنبالط حفال تكرمييا 
في قصر املختارة للسفير السوري علي عبدالكرمي 
علي غاب عنه مســـيحيو 14 آذار. املفاجأة كانت في 
مكان آخر غياب نواب تيار املستقبل وأولهم نائب 

الشوف واقليم اخلروب محمد احلجار.
يعقد جنبالط لقاء حزبيا في سبلني )ساحل اقليم 
اخلروب( يقول فيه: »لم نكن في أي حلظة نتنافس 
نحن و»تيار املســـتقبل«، فعندما نشـــعر ان »تيار 
املستقبل« يريد االستئثار أو باألحرى يرضى انه في 
النهاية ال وجود للحزب »التقدمي االشـــتراكي« وال 
مكان له في اإلقليم، نقول أهال وسهال به وليأخذ كل 

اإلقليم ال نريد أي عصبية أو نفور أو حتد«.
عند فتح مسألة رئاسة احتاد بلديات اقليم اخلروب 
وقع تصادم مباشر بني االشتراكي واملستقبل. جنبالط 
أصر على تسلم رئيس بلدية مزبود، محمد حبنجر 
املقرب منه، رئاســـة احتاد بلديات إقليم اخلروب، 
بعدما رأى الزعيم الـــدرزي في طرح رئيس بلدية 
برجا حسن غصن رئيســـا لالحتاد خيارا صداميا 

وحتديا شـــخصيا له. فكانت التسوية، خلالف كاد 
يوتر األجواء بني »االشتراكي« و»املستقبل«، بانتخاب 
كل من حبنجر ورئيس بلدية شحيم محمد منصور 

للرئاسة مداورة ثالث سنوات لكل منهما.
الى ذلك يقول خبراء محليون في شؤون منطقة 
الشوف ان جنبالط قلق من التبدل اجلاري في املناخ 
السياسي والشعبي في اقليم اخلروب الذي يشكل 
»احلديقة اخللفية السياسية« للمختارة وزعامتها، 
وحيث يشـــعر انه واقع بني »فكي كماشة«: املزاج 
الشعبي العام الى جانب احلريري. وتنامي التيارات 

اإلسالمية األصولية.
وهناك أســـئلة حرجة تطرح مـــن نوع: ماذا اذا 
خسر جنبالط العمقني السني واملسيحي في الشوف 
وكيف ميكن ان يؤثر ذلك على مستقبل وزن جنبالط 
النيابي السياســـي في اإلقليم؟ ماذا لو تناغم شـــد 
العصب املذهبي السني في اإلقليم مع شد للعصب 
املســـيحي ملصلحة »القوات اللبنانية« في الشوف 

املسيحي؟

موسى لـ »األنباء«: نجونا من قطوع كبير في استهداف البطريرك
عضو كتلة التنمية والتحرير أكد أن المنشورات في صيدا لن تؤثر على العيش المشترك وهدفها تخويفنا

الوزير العريضي: »جوليا« غادرت إلى قبرص
بيروت ـ اتحاد درويش

أوضح وزير األشغال العامة والنقل غازي العريضي انه صرح 
للسفينة »جوليا« مبغادرة مرفأ طرابلس باجتاه قبرص وليس غزة 
مباشرة. وقال العريضي ان ابحار السفينة باجتاه قبرص ليس 

خرقا للقرار 1701 وان احلكومة اللبنانية مسؤولة عن قرارها.
وتابــــع يقول: ال مجــــال لالبحار باجتاه غزة مباشــــرة، اذ ان 
اخلطوط البحرية مقطوعة، وان الســــفينة املسجلة في باريس 

على متنها لبنانيون وأجانب.
وأطلقت جلنة املبادرة الوطنية لكسر احلصار على غزة، نداء 
عبر مؤمتر صحافي عقد بحضور املطران هيالريون كبوجي ورواد 

سفينة االخوة اللبنانية.
ووجه منسق »أســــطول احلرية« احملامي هاني سليمان نداء 
الى شــــرفاء األمة واحرار العالم حول سفينة »االخوة اللبنانية« 
التي مازالت محتجزة لدى سلطات االحتالل االسرائيلي منذ عام 
ونصف العام تقريبا )فبراير 2009( طالب فيه احلكومة اللبنانية 
بأن تطلق حركة سياسية وديبلوماسية عربية وإقليمية ودولية 
الســــتعادة السفينة احملتجزة مبا في ذلك السعي ملقاضاة العدو 
الصهيوني أمام احملاكم الدولية الحتجاز سفينة »االخوة اللبنانية« 
والتعويــــض على كل االضرار الناجمة عن هــــذا االحتجاز نظرا 

ملخالفته للقانون الدولي وقوانني املالحة العاملية.

نداء من بيروت لإلفراج عن سفينة األخوة اللبنانية


